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Remonty Stalowni 
i Walcowni
Podczas remontu w Stalowni pracowało ponad 
300 osób z 16 firm zewnętrznych. Prawie drugie 
tyle zaangażował remont Walcowni. 

Rondo Hutników Warszawskich
Uroczystego odsłonięcia nowej
nazwy dokonali sami hutnicy

Ewa Karpińska
ewa.karpińska@arcelormittal.com
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Solidny Pracodawca Roku 2014
Huta ArcelorMittal Warszawa 
po raz drugi otrzymała tytuł 
Solidny Pracodawca Roku
Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com
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Tydzień Promocji Zdrowia
Hutnicy dbają o siebie 

Jarosław szabłowski
jaroslaw.szblowski@arcelormittal.com

07
Metro z naszej stali 
Większość nowych stacji II linii zbudo-
wano przy użyciu prętów żebrowanych
wyprodukowanych w naszej Hucie
Ewa Karpińska
ewa.karpińska@arcelormittal.com



Sophie Evans
sophie.evans@arcelormittal.com 

Wyniki ArcelorMittal za trzeci
kwartał są dobre i pokazują, jak
ciężką pracę wykonano w całej
Grupie. Wskaźnik Ebitda przewyż-
szył oczekiwania rynku o około 4%.
Mimo obaw o pogarszającą się sy-
tuację gospodarczą w Europie, spo-
wolnienia w Chinach oraz niższych
cen rudy żelaza, marża w obrocie
wyrobami stalowymi poprawiła się
o około 19%. Perspektywy na koń-
cówkę roku są optymistyczne.
Popyt na stal w USA jest wysoki,
wobec czego zrewidowaliśmy nasze
oczekiwania co do wzrostu w USA
do poziomu 7,5- 8,5% wobec po-
ziomu 5-6%, przewidywanego 
w zeszłym kwartale. W sumie w
skali globalnej przewidujemy wzrost
na poziomie 2,25-2,75%; podobnie
w przypadku wysyłek.

Bezpieczeństwo w pracy pozos-
taje naszym priorytetem. Wskaźnik
częstotliwości wypadków z przerwą
w pracy obniżył się do poziomu
0,78 w trzecim kwartale, podczas
gdy w drugim kwartale wynosił
0,87. Nasze zakłady w Europie oraz
segment wydobywczy poczyniły
olbrzymie wysiłki, by poprawić wy-
niki w tym zakresie. Mniej zadowa-
lające są wyniki zakładów w Brazylii
i krajach NAFTA. W całej Grupie po-
winniśmy wdrożyć jednolity plan

poprawy, bo tylko to pozwoli nam
osiągnąć nasz cel - zero wypadków
śmiertelnych i zero wypadków 
z przerwą w pracy.

Patrząc od strony finansowej,
wyniki ogłoszone 7 listopada poka-
zują znaczną poprawę w sektorze
hutniczym, szczególnie w Europie
(wzrost o 72,6% rok do roku), 
a w krajach ACIS (Afryka i kraje
WNP) o 89,5% rok do roku. Tej
znacznej poprawie towarzyszył
jednak spadek cen rudy  żelaza 
w sektorze wydobywczym. Nie
jesteśmy w stanie kontrolować
spadku cen rudy, który nastąpił 
w 2014 roku, jednak zespół sek-
tora wydobywczego zrobił
wszystko, by ograniczyć koszty 
i zmniejszyć wpływ spadku cen 
surowców na naszą działalność.
Wzrosła wysyłka rud.

Komentując dane, Lakshmi Mittal
mówił sporo o potrzebie zwiększe-
nia niezawodności operacyjnej 
w firmie. Wyniki trzeciego kwartału
dowodzą, że poprzez koncentrowa-
nie się na niezawodności możemy
poprawić  efekty finansowe. Lepsze
wyniki naszych zakładów 
w krajach ACIS zawdzięczamy pro-
jektom doskonalenia działalności
operacyjnej w ramach programu 
naprawczego, realizowanego w tym
regionie. Klimat gospodarczy 
w Kazachstanie i na Ukrainie nie 
jest sprzyjający, ale nasze zespoły 

w tych krajach odnotowały dosko-
nałe wyniki między czerwcem 
a wrześniem, przede wszystkim
dzięki zwiększaniu niezawodności
operacyjnej.

Lakshmi Mittal mówił również 
o tym, jak segment wydobywczy
odpowiedział na rozprzestrzenia-
nie się wirusa ebola w Liberii pod-
kreślając, że jest to przykład ciężkiej
pracy w niesprzyjających okoli-
cznościach. Mimo skali epidemii 
– największej w historii - naszemu
zespołowi w ArcelorMittal 

Liberia udało się utrzymać wirus
ebola poza naszym zakładem 
i uchronić przed nim pracowników.
Nie straciliśmy też ani jednego dnia
produkcji.  To niezwykłe osiągnięcie
wymagało nowego podejścia, 
np. mierzenia temperatury kilku 
tysiącom pracowników dwa razy
dziennie, aby sprawdzać, czy nie
występują żadne objawy zakażenia,
bądź radzenia sobie z logistyką w
okresie, kiedy loty oraz rejsy stat-
ków do i z Liberii są znacznie ogra-
niczone. 

Przechodząc do działalności 
w sektorze motoryzacyjnym 
– trzeba zauważyć, że nasza firma
mierzy się z wyzwaniami płynącymi
z faktu, iż producenci samochodów
mają coraz szerszy wybór materia-
łów, począwszy od aluminium po
włókna węglowe. „Nasza odpo-
wiedź na te wyzwania przyniosła
ostatnio dobre wyniki, co wzmoc-
niło naszą pozycję jako głównego
partnera i dostawcy dla motoryza-
cji” – napisał Lakshmi Mittal w liście
do pracowników. 

We wrześniu General Motors
ogłosił dobrą nowinę – Chevrolet
Silverado (model lekkiej ciężarówki)
jest w 65 proc. wykonany ze stali
wysoko wytrzymałościowej. Inży-
nierowie GM chwalą stal jako mate-
riał, który sprawił, że Silverado
będzie „mocniejszy, lżejszy i bardziej
wydajny”.

Po ogłoszeniu wyników kwartal-
nych, Lakshmi Mittal zaprosił 500
dyrektorów na telekonferencję,
podczas której omówił dane oraz
strategię firmy.

„Jestem bardzo zadowolony 
z postępu, jakiego dokonaliśmy w
trzecim kwartale”- powiedział. „Wy-
niki pokazują, że skoncentrowaliśmy
się na prawidłowych obszarach, by
poprawić wyniki finansowe firmy”.

Ważnym punktem rozmowy pre-
zesa Mittala z dyrektorami, oprócz
poprawy niezawodności oraz ni-
skich cen rudy żelaza, były zmiany

organizacyjne ogłoszone w paź-
dzierniku. Są one skutkiem wdrożo-
nej w ArcelorMittal  strategii
planowania sukcesji. 

“Organizacja – ludzie, zespoły, 
liderzy – są kluczem do tego, aby
wdrażanie strategii powiodło się, 
a wyniki były optymalne. Dlatego
musimy się ciągle rozwijać i praco-
wać nad planem sukcesji, który 
da nam pewność, że zapewniamy
rozwój przyszłym pokoleniom 
liderów”, wyjaśnił Lakshmi Mittal.
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Trzeci kwartał pokazał dobre wyniki 
sektora hutniczego
7 listopada nasza firma ogłosiła dane  za trzeci kwartał 2014 roku. Pokazują one dobre wyniki 
w sektorze hutniczym.

Etyka i uczciwość – to podstawowe zasady prowadzenia biznesu w ArcelorMittal; stanowią one kluczową część DNA naszej
firmy. Aby dodatkowo wzmocnić nasze zaangażowanie, zidentyfikowano zbiór ośmiu głównych zasad – czyli zasady etyczne
ArcelorMittal, które powinny być przestrzegane przez każdego z nas w codziennej pracy. Ten artykuł stanowi wstęp do 
kampanii promującej zasady etyczne w naszej firmie. 

Przedstawiamy zasady etyczne firmy ArcelorMittal

Na dobrą reputację trzeba zapra-
cować, a naszym celem jest zdoby-
cie pozycji najbardziej podziwianej
firmy stalowej i wydobywczej na
świecie. Chcemy, by nasi interesa-
riusze znali nas jako firmę, która
działa uczciwie i przejrzyście 
w oparciu o poszanowanie innych 
i stanowi przykład do naśladowania.
Możemy to osiągnąć tylko wtedy,
gdy wszyscy pracownicy będą się
kierowali takimi samymi standar-
dami moralnymi w codziennej pracy.

Nieprzestrzeganie zasad etycz-
nych może doprowadzić do poważ-
nych konsekwencji wyciąganych
wobec osób, które winne są naru-
szeń, lecz także wobec całej firmy.
Osobom indywidualnym w najgor-
szym scenariuszu  grożą  zarzuty
karne. Firmy, w przypadku proble-
mów z przestrzeganiem zasad
etycznych, narażone są na utratę
reputacji i straty finansowe. Stawka
jest więc poważna.

W ArcelorMittal  zostały wdro-
żone procedury i szkolenia, które
dają nam wszystkim solidne ramy
działania i zapewniają wysokie 
standardy rzetelności i etyki biznesu
na całym świecie. Dodatkowo 
ArcelorMittal wzmacnia komunika-
cję na ten temat, chcąc przypo-
mnieć pracownikom te standardy,
które uważamy jako firma za naj-
ważniejsze dla zachowania zasad
etycznych.  

Zasady te opierają sie o trzy pod-
stawowe filary: 
1. uczciwość i przejrzystość; 
2. szacunek i poszanowanie 

godności; 
3. świecenie przykładem. 

Oto osiem zasad, których
wszyscy, niezależnie od szczebla

jaki zajmujemy w firmie, powin-
niśmy przestrzegać:  
1. bądź uczciwy; 
2. działaj w sposób przejrzysty; 
3. dotrzymuj słowa; 
4. szanuj ludzi; 
5. szanuj zasoby; 
6. respektuj zasady poufności; 
7. dawaj przykład;  
8. informuj o zasadach etyki. 

Czy kierujesz sie najwyższymi
standardami etycznymi?

Osiem sformułowanych przez 
ArcelorMittal zasad etycznych
może brzmieć jak coś bardzo pod-
stawowego lub wręcz oczywistego.
Jednak to, że spółki wielonarodowe
tracą każdego roku miliony z po-
wodu oszustw i korupcji pokazuje,
że te oczywiste zasady nie zawsze
są systematycznie przestrzegane.  

Zróbmy zatem krok wstecz i za-
dajmy sobie pytanie: „Czy w co-
dziennej pracy trzymam się
najwyższych standardów etycz-
nych? Czy są jakieś konkretne ob-
szary, w których można coś
poprawić?”. Tam, gdzie trzeba, po-
dejmijmy działania naprawcze. 

Aby dowiedzieć się więcej 
o tym, jak osiem zasad etycznych
przekłada się na nasze codzienne
działania biznesowe i co wynika 
z przykładów naruszania tych
zasad, przeczytajcie tę prezentację.  

Prawidłowe nastawienie od góry 

Kierownicy liniowi będą mieli do
odegrania dodatkową, ważną rolę,
ponieważ oczekuje się od nich nie
tylko przestrzegania zasad etycznych,
lecz także nadania im odpowiedniej
rangi i zapewnienia, że zespoły, któ-
rymi kierują, działają w poszanowaniu

najwyższego poziomu tych zasad.  
Idąc krok dalej ArcelorMittal 

będzie podejmował działania, aby
odzwierciedlić w sposób formalny
przestrzeganie tych zasad w proce-
sie zarządzania personelem (w po-
szanowaniu wszelkich lokalnych
wymogów prawnych). Dotąd kie-

rownicy w sposób naturalny oceniali
postępowanie, zachowanie oraz
prawość swych podwładnych; teraz
zostaną podjęte działania, by prze-
strzeganie zasad etycznych było
bardziej uwidocznione w procesie
oceny wyników.  

Nie oznacza to, że zostaną wpro-

wadzone drastyczne zmiany w ist-
niejącym procesie zarządzania per-
sonelem; celem jest tylko
sformalizowanie i ujednolicenie spo-
sobów pracy, które były stosowane
od lat w zakładach naszej spółki.
Robiąc to jako firma i jako indywi-
dualni jej pracownicy ponawiamy

niejako nasze zobowiązanie do dzia-
łania w sposób najbardziej uczciwy,
przejrzysty, gwarantujący poszano-
wanie innych i pozwalający dawać
dobry przykład  w relacjach z na-
szymi interesariuszami. To sposób,
by stać się najbardziej podziwianą
firmą stalową 

Etyka i uczciwość - nasze najważniejsze zasady>

Wyniki finansowe trzeciego kwartału - najważniejsze dane 

• Wyniki BHP poprawiły się, wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą 
w pracy wyniósł 0,78.

• Wskaźnik Ebitda wyniósł 1,9 mld USD, odnotowaliśmy wzrost o 11,2% 
w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 roku.

• Wysyłka stali na poziomie 21,5 mln ton, wzrost o 3,9% w porównaniu z trzecim
kwartałem 2013.

• Wydobycie rudy wyniosło 15,8 mln ton, wzrost o 6% rok do roku.

• Dług netto na poziomie 17,8 mld USD na dzień 30 września, wzrost o 0,4 mld
USD w porównaniu do 30 czerwca 2014, do czego w znacznym stopniu przy-
czyniły się inwestycje w kapitał obrotowy i wypłata dywidendy.

• Oczekujemy, że Ebitda za cały rok wyniesie ponad 7 mld USD.

Zasady etyczne firmy ArcelorMittal

Uczciwość i przejrzystość Szacunek i godność Dobry przykład
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Szanowni Państwo,

Ostatnie miesiące przyniosły
wiele wydarzeń, dotyczących bez-
pieczeństwa w pracy. Niestety, nie
tylko pozytywnych. Podczas paź-
dziernikowego remontu Stalowni
wydarzył się wypadek. Uległ mu
pracownik firmy Zarmen, przerywa-
jąc dobry i długi czas (ponad 940
dni) przepracowany przez firmy
podwykonawcze w Hucie bez 
wypadku przy pracy. Podjęliśmy 
natychmiast szereg działań tech-
nicznych, organizacyjnych i szkole-
niowych, by uniknąć powtórzenia
się takiego zdarzenia w przyszłości.
To, co się stało na Stalowni, powin-
niśmy traktować jako poważne
ostrzeżenie; wypadek był bardzo
groźny - mógł doprowadzić do
dużo poważniejszych obrażeń, 
a nawet śmierci pracownika. 
Nie wolno nam tolerować żadnych
zaniedbań czy odstępstw od proce-
dury, regulującej bezpieczną pracę
w danym rejonie i na danym stano-
wisku. Brak wyobraźni może kosz-
tować czyjeś życie. 

Przejdźmy do zdarzeń pozytyw-
nych. W listopadzie odbyły się dwie
„premiery” w dziedzinie BHP. 5 lis-
topada - pierwsze Stalowe Forum
Bezpieczeństwa, które zorganizo-
waliśmy wspólnie z Hutniczą Izbą
Przemysłowo–Handlową. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele więk-
szości zakładów hutniczych działa-
jących w Polsce. Stalowe Forum
Bezpieczeństwa dało nam okazję,
by wymienić się dobrymi pomysłami
i praktykami. Jestem przekonany, 
że w dziedzinie bezpieczeństwa 
nie ma konkurencji; wręcz przeciw-
nie - powinniśmy jak najbardziej
otwarcie współpracować, bo zdro-
wie naszych pracowników jest
wspólnym dobrem nawet wśród
najbardziej zaciętych konkurentów.
Forum okazało się sukcesem 
i wejdzie na stałe do kalendarza
wydarzeń Hutniczej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. Spotkania będą

odbywały się co 6 miesięcy, za 
każdym razem w innej Hucie. Nasi
koledzy pracujący w zakładach 
ArcelorMittal w innych krajach pod-
chwycili ten pomysł i zastanawiają się
nad stworzeniem podobnej platformy
do wymiany dobrych praktyk w dzie-
dzinie bezpieczeństwa także u siebie.

Drugą premierą było pierwsze
spotkanie na temat bezpieczeństwa
zorganizowane w ramach Programu
Zarządzania Wiedzą (Knowledge
Management Program - KMP). 
Do Huty ArcelorMittal Warszawa
przyjechało ponad 50 koleżanek 
i kolegów z 8 krajów, w których
znajdują się Huty należące do Euro-
pejskiej Dywizji Wyrobów Długich
ArcelorMittal. Podczas trzydniowych
dyskusji, warsztatów i prezentacji, w
których udział wzięli także członko-
wie najwyższego kierownictwa - w
tym Augustine Kochuparampil, szef

dywizji ArcelorMittal Europe Long
Products - sporo się nauczyliśmy.
Porównaliśmy nasze doświadczenia 
i sposoby myślenia o bezpieczeń-
stwie. To spotkanie zostało zorgani-
zowane po to, by dać zdecydowany
impuls do pracy nad odwróceniem
negatywnego trendu w naszej 
Dywizji, w której wyniki BHP są 
w 2014 roku niezadowalające. 

Mogę z satysfakcją powiedzieć,
że uczestnicy KMP bardzo dobrze
ocenili nasz zakład. Wielu kolegów
podkreślało, że jeśli chodzi 
o wdrożenie metody 5S - możemy
stanowić wzór do naśladowania. 
Z wdzięcznością przyjąłem też
uwagi i spostrzeżenia na temat 
zauważonych przez nich 
„świeżym okiem” – a  właściwie
ponad 50 parami oczu – niedo-
ciągnięć, które niezwłocznie 
poprawimy. 

Szanowni Państwo, pragnę po-
dziękować tym wszystkim, którzy
przyczynili się do pozytywnych wy-
ników Huty ArcelorMittal Warszawa
w 2014 roku. Zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia to czas radości 
i odpoczynku. To dni, które powin-
niśmy poświęcić rodzinie i przyja-
ciołom, bliskim, którzy nas otaczają,
a dla których nierzadko brakuje nam
czasu w zabieganej codzienności.
Życzę więc Państwu, by tego czasu
i dobrych chwil było jak najwięcej 
i żeby kolejny, 2015 rok, okazał się
przynajmniej tak dobry jak mijający.
Życzę całemu zespołowi naszej
Huty – pracownikom i współpra-
cownikom, a także hutnikom prze-
bywającym już na emeryturze,
bardzo dużo szczęścia i spełnienia
zamierzeń! Dobrego 2015 roku! 

Marek Kempa

List prezesa zarządu

Rondo Hutników Warszawskich

Sławomir Piotrkowski 

Od 1992 r. nastąpiły w Hucie duże
zmiany: modernizacja i skok w no-
woczesność. Powstały nowe urzą-
dzenia na Stalowni, miedzy innymi
Ciągłe Odlewanie Stali, na którym
obecnie pracuję. Wiele odcinków
zostało zautomatyzowanych, pra-
cownik je tylko nadzoruje. Zanim do-
szliśmy do takiego stanu sprawności i
wydajności urządzeń, po drodze mu-
sieliśmy pokonać wiele trudności.
Sukces ten był naszym wspólnym
udziałem. Stalownia jest wydziałem,
gdzie każdego dnia trzeba mierzyć
się z ciągłymi wyzwaniami, gdyż sy-
tuacja zmienia się dynamicznie. Praca
tu daje mi satysfakcję z udziału w
procesie produkcji stali. Jako wielo-
letni pracownik czuję przynależność i
związek z tym zakładem. Mam na-
dzieję, że będę pracował tu do za-
służonej emerytury.

Prywatnie interesuję się sportem,
rekreacyjnie jeżdżę na rowerze oraz
stawiam pierwsze kroki w wędkar-
stwie, a w wolnym czasie słucham
muzyki rockowej.

Pracę w Hucie Warszawa 
rozpocząłem w grudniu 1990 r.
Jako młody człowiek miałem 
pewne obawy, czy sprostam 
powierzonym mi zadaniom, 
jednak zwyciężyła chęć sprawdze-
nia siebie i swojego charakteru.
Chciałem pracować na wydziale, 
o którym wtedy mówiono „Serce
Huty“ - STALOWNIA. Na początku
skierowano mnie do hali zestawów,
a dokładnie hali stryppera, 
gdzie pracowałem jako rozdzielca
wsadu gorącego. Moje pierwsze
wejście do hali było związane 
z przerażeniem na widok wielkich
suwnic, transportu lokomotyw
ciągnących wózki z gorącymi 
wlewkami. Dzięki pomocy star-
szych, bardziej doświadczonych 
kolegów uczyłem się „hutniczego
rzemiosła”. Miła atmosfera 
i dobre stosunki sprzyjały 
młodym w ich początkach 
pracy. Moje zaangażowanie 
zostało docenione – awansowałem
na brygadzistę. 

Tydzień Wiedzy 
o Nadużyciach

szających w dobrej wierze naduży-
cia lub przypadki korupcji. 

Dla ułatwienia procesu zgłasza-
nia nieprawidłowości uruchomiono
specjalne linie telefoniczne i adresy
e-mail umożliwiające całodobowe
zgłaszanie nadużyć.
POLSKA 00-800-151-0029
https://arcelormittal.alertine.eu

Eliminując nadużycia 
zmniejszamy straty

Czy wiesz, że firmy na całym
świecie tracą około 5% rocznych
przychodów z powodu nadużyć
gospodarczych? 

Nie przymykaj oczu - odgrywasz
kluczową rolę w walce z niepra-
widłowościami.

Od 17 do 24 listopada w naszej
firmie trwał Tydzień Wiedzy 
o Nadużyciach. Celem tego co-
rocznego wydarzenia jest popula-
ryzacja wiedzy o zagrożeniach
związanych z nieprawidłowo-
ściami, które mogą pojawiać się 
w codziennej pracy oraz przeka-
zanie praktycznych zaleceń na
temat tego, w jaki sposób radzić
sobie z tego typu sytuacjami. 

W przypadku dostrzeżenia nie-
prawidłowości lub korupcji ze
strony kierownictwa, pracowni-
ków, dostawców lub innych stron
związanych z ArcelorMittal, należy
to niezwłocznie zgłosić bez obaw
o konsekwencje. Nasza “Polityka
zgłaszania niewłaściwego zacho-
wania” zapewnia pełną poufność
oraz ochronę pracowników zgła-

Poznajmy się>

Uroczyste nadanie nazwy>

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

6 listopada, na rondzie u zbiegu
ulic: Kasprowicza, Lindego i Alei
Reymonta pojawiły się tabliczki
miejskiego systemu informacji 
z nazwą  „Rondo Hutników 
Warszawskich”. Ich uroczystego 
odsłonięcia dokonali sami hutnicy:
pracownicy Stalowni i członkowie
pocztu sztandarowego w galo-
wych strojach. Ten moment został
przyjęty żywiołowymi oklaskami
ponad stu osób, które przyszły na
uroczystość. Wśród nich członko-
wie Stowarzyszenia Przyjaciół
Huty Warszawa, byli i obecni pra-
cownicy huty, przedstawiciele
hutniczych organizacji związko-
wych, mieszkańcy Bielan. Władze
Dzielnicy reprezentowali: bur-
mistrz Rafał Miastowski i jego za-

stępcy: Piotr Rudzki i Grzegorz
Pietruczuk. 

Zebranych powitała Anna 
Czarnecka - radna Dzielnicy Bie-
lany, a jednocześnie przewodni-
cząca komitetu obywatelskiego,
który powstał, aby wcielić w życie
pomysł nazwania  nowego ronda
na Bielach imieniem Hutników
Warszawskich.  Przypomniała, 
że w krótkim czasie zebrano 
ponad 1600 podpisów osób, 
popierających tę inicjatywę. 

W swoim wystąpieniu burmistrz
Rafał Miastowski mówił o tym, jak
ważną rolę Huta Warszawa odegrała
w powstawaniu Dzielnicy Bielany –
kiedyś dalekich i prawie niezabudo-
wanych terenów podmiejskich, 
dziś - tętniącej życiem nowoczesnej
części Warszawy. – Równie ważną
rolę pełni dzisiejsza Huta 
ArcelorMittal Warszawa – podkreślał.

- To dla nas szczęśliwy dzień. Zys-
kaliśmy na Bielanach miejsce, które
w sposób symboliczny oddaje cześć
pokoleniom byłych i obecnych pra-
cowników Huty Warszawa 
– powiedział Marek Kempa, prezes
huty ArcelorMittal Warszawa. - Nas
- hutników - jest na Bielanach bar-
dzo wielu. Do pierwszych pracowni-
ków huty, którzy w latach 50`
wysiadali z autobusów właśnie 
w tym miejscu, dołączyły przez lata
tysiące innych. W sumie to ponad
50 tysięcy osób. Jeśli dodamy ro-
dziny hutnicze – możemy mówić 
o grupie 150 tysięcy ludzi, dla któ-
rych Huta była i jest niezwykle waż-
nym miejscem w Warszawie. Huta
od  prawie 60 lat tworzy ogromną
wspólnotę, zaangażowaną nie tylko
w produkcję stali, lecz także w two-
rzenie tkanki miejskiej i dobrobytu
społeczności Bielan i Warszawy.

Wiele okolicznych osiedli powstało
w związku z rozwojem Huty. Trasa
metra została także wyznaczona 
do bram zakładu. Huta jest nadal
największym pracodawcą dzielnicy
Bielany. Zasila budżet miasta wielo-
milionowymi, płaconymi punktual-
nie, podatkami. Staramy się, by
współczesna Huta była zauważana
przez mieszkańców Bielan już 
nie dzięki dymiącym kominom,
które należą do przeszłości, lecz
dzięki zaangażowaniu w życie 
lokalnej społeczności. Wspieramy
działalność edukacyjną, kulturalną 
i sportową naszej dzielnicy. Rondo
Hutników Warszawskich to uhono-
rowanie wielkiej hutniczej wspól-
noty, która  jest i będzie
odpowiedzialnym partnerem 
Bielan i Warszawy - podkreślił 
w swym wystąpieniu Marek 
Kempa.

wiadomości lokalne>

Pomagamy wybrać zawód
nych i ponadgimnazjalnych infor-
macji o realiach wykonywania da-
nego zawodu. Projekt zakłada
realizację filmów o 193 wybranych
przez Ministerstwo Edukacji zawo-
dach.

Po zakończeniu całego projektu
– co potrwa do końca 2015 roku -
filmy razem z opisami zawodów
będą dostępne na stronach minis-
terstwa. Trafią także do ok. 27 000
placówek edukacyjnych, dzięki
czemu rzesza młodych ludzi
otrzyma praktyczną pomoc przy
wyborze kariery zawodowej.

W Hucie ArcelorMittal Warszawa
nakręcono dwa krótkie filmy, 
prezentujące pracę wykonywaną 
w zawodach: operator maszyn 
i urządzeń metalurgicznych oraz
operator maszyn i urządzeń do ob-
róbki plastycznej. W pierwszym
udział wzięli trzej koledzy ze Sta-
lowni, w drugim - trzej koledzy 
z Walcowni. Filmy stanowią część
projektu „Perspektywy edukacyjno-
zawodowe”, realizowanego dla
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest przedsta-
wienie uczniom szkół gimnazjal-
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W październiku i listopadzie wydziały produkcyjne Huty ArcelorMittal Warszawa przeszły doroczne 
remonty średnie. Każdy z nich trwał dwa tygodnie.

Artur Gierwatowski
artur.gierwatowski@arcelormittal.com

Pierwsza do remontu stanęła Sta-
lownia. Podstawowy – prewencyjny
- zakres remontu jest co roku taki
sam. Tegoroczny remont Stalowni
był jednym z największych pod
względem ilości zaplanowanych prac
w ostatnich latach. Główne działania
w obszarze pieca elektrycznego
skupione były na wymianie 6 seg-
mentów chłodzonych wodą systemu
odpylania pieca i kompleksowego re-
montu komory rozprężnej z wy-
mianą jej wszystkich paneli. 

Mimo faktu, iż prace te nie były
wykonywane pierwszy raz, przy
montażu jednego z paneli w komo-
rze rozprężnej  doszło do wypadku,
w którym ucierpiał pracownik firmy
podwykonawczej. Podczas podnosze-
nia panelu (ważącego około 1 tony)
za pomocą wciągnika elektrycz-
nego, od jego konstrukcji oderwał
się uchwyt transportowy. Panel
upadając uderzył w bark pracow-
nika, stojącego pod podnoszonym
ładunkiem. W wyniku wypadku pra-
cownik doznał urazu kręgosłupa.
Zgodnie z procedurami alarmowymi
ArcelorMittal Warszawa wezwano
natychmiast karetkę pogotowia,
która odwiozła poszkodowanego do
szpitala, gdzie pozostał na leczeniu.
Po opuszczeniu szpitala pracownik
przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

Analiza zdarzenia pokazała, że
przy transporcie panelu doszło do

błędów, z których podstawowym
było przebywanie pracownika pod
podnoszonym ładunkiem – złamana
została jedna z kluczowych zasad
BHP. 

Montaż paneli komory rozprężnej
został wznowiony po opracowaniu
oraz zaakceptowaniu przez nasze
służby BHP nowego systemu moco-
wania paneli do transportu. Dodat-
kowo podłoże w komorze wyłożono
dokładnie blachą, aby wyeliminować
ryzyko zaczepiania w trakcie piono-
wania paneli.

Wszyscy pracownicy wykonujący
tę czynność zostali ponownie prze-
szkoleni w zakresie prawidłowego
transportu ładunków. Przeprowa-
dzono też dodatkowe szkolenie dla
wszystkich pracowników Zarmen oraz
zapoznano wszystkich pracowników
huty i firm podwykonawczych z ra-
portem i analizą przyczyn wypadku.

Podczas remontu średniego część
urządzeń Stalowni przechodzi do-
datkowo remonty powtarzające się
w cyklu pięcioletnim.

- W tym roku przeprowadziliśmy
wymianę łożyska portalu pieca
elektrycznego. Ma ono średnicę 2,8
metra i zapewnia obrót główny
sklepienia pieca. Od czasu powsta-
nia nowej stalowni taką wymianę
zrealizowaliśmy po raz czwarty. 
Na piecokadzi wymieniono mecha-
nizm zacisku elektrod. Na VD 
(urządzenie do próżniowego 
odgazowywanie stali) dokonano 
przeglądu i wymiany wyeksploato-

wanych odcinków mediów gazo-
wych. Na urządzeniu do Ciągłego
Odlewania Stali (COS) remont objął
samotoki, rolki, prowadnice. 
Wymieniono też jedną z czterech
maszyn ciągnąco-prostujących.
Została dokonana modernizacja
systemu chłodzenia kęsów – opo-
wiada Zenon Chaciński, szef Utrzy-
mania Ruchu Stalowni

Kolejną niestandardową operacją
było przeniesienie suwnicy 62. 
Została ona podzielona na 3 ele-
menty, opuszczona na poziom zero,
a następnie umiejscowiona w rejonie
pracy dotychczas obsługiwanym
przez suwnicę 302. Wszystko po to,
by przygotować wymianę wysłużonej
suwnicy 61 na nową suwnicę lejniczą.

Każdy doroczny remont średni

Stalowni obejmuje także szereg prac
związanych z systemem odpylania,
mającym ogromne znaczenie dla
ochrony środowiska.

- W tym roku sprowadziliśmy
specjalistyczną firmę, która zajmuje
się systemami filtracyjnymi w prze-
myśle – mówi Zenon Chaciński. –
Chcieliśmy, aby jej pracownicy skon-
trolowali działający u nas system
automatycznego czyszczenia wor-
ków filtracyjnych i podpowiedzieli
nam, czy wymaga on modernizacji.
Okazało się, że oprócz kilku drob-
nych usterek, które zostały usunięte,
nasz system jest na tyle nowo-
czesny, że nie wymaga wymiany.

Remont średni to ogromna opera-
cja organizacyjna. Każdego dnia na
hali Stalowni przebywało jednocześ-

nie od 6 do 16 firm zewnętrznych 
- W sumie przez dwa tygodnie

przez Stalownię przewinęło się
ponad 300 osób z firm zewnętrz-
nych plus pracownicy UR P35 –
podkreśla Zenon Chaciński. 

Remont średni Walcowni rozpo-
czął się tydzień po uruchomieniu
Stalowni. Było to duże wyzwanie 
dla naszego zespołu szczególnie 
z uwagi na rekordowy zakres re-
montu pieca grzewczego. Był to
pierwszy remont średni, podczas
którego w roli specjalisty odpowie-
dzialnego za zakresy: mechaniczny,
energetyczny oraz remonty budow-
lane – występował Grzegorz Kwie-
ciński, a za zakresy: elektryczny 
i automatyki – występował Sławomir
Tupaczewski. Był to także pierwszy
remont średni w naszej walcowni 
dla kierownika UR P20 Krzysztofa
Janickiego. Dobre rozplanowanie
prac, podział zadań i sprawna organi-
zacja pozwoliły na bezpieczne wyko-
nanie całego założonego zakresu
oraz oddanie Walcowni do ruchu
zgodnie z planem.

Zakres prac był podobny jak 
w ubiegłym roku z wyjątkiem re-
montu pieca grzewczego, gdzie 
wykuto i wymieniono prawie 43 m3

betonu ogniotrwałego. 
- Był to największy zakres od po-

czątku rozruchu nowej Walcowni 
w 2008 roku – opowiada Krzysztof
Janicki, szef Utrzymania Ruchu na
Walcowni P20. – To trudna praca 
w przestrzeni zamkniętej, jaką sta-

nowi komora pieca. Pracownicy 
wykonują ją w niewygodnej pozycji,
gdyż wysokość pieca nie pozwala
im się w pełni wyprostować. 

Mimo tego, wszystko przebiegło
sprawnie i bezpiecznie. Przed każ-
dym wejściem do pieca, zgodnie 
z obowiązującą procedurą, dokony-
wano pomiaru atmosfery pieca.
Pracę wykonywał 30-osobowy 
zespół firmy Zarmen.

Oprócz remontu pieca, podczas
dwutygodniowego postoju przepro-
wadzono generalny remont QTB
(wanna hartownicza), w której wy-
mieniono instalację wodną i hydrau-
liczną. Ponadto, główne prace na
Walcowni obejmowały: wymianę
łożysk klatek walcowniczych, prze-
gląd transformatora wysokiego na-
pięcia, prace na chłodni, generalny
remont piły Brown. 

- To był mój pierwszy remont 
w Hucie ArcelorMittal Warszawa.
Podzieliłem Walcownię na 5 obsza-
rów. Każdy z nich miał 2 koordyna-
torów, którzy zarządzali pracą firm
podwykonawczych. Podczas re-
montu Walcowni pracowało u nas
11 firm zewnętrznych - w sumie
250 pracowników. Taka organizacja
pracy dobrze się sprawdziła. 
Remont przebiegł sprawnie, termi-
nowo i przede wszystkim bezpiecz-
nie – podkreśla Krzysztof Janicki.

Po zakończeniu obu remontów 
Zespół Utrzymania Ruchu rozpoczął
pracę nad planami remontów na 
przyszły rok.

Remonty Stalowni i Walcowni

Po prezentacjach i dyskusji uczest-
nicy forum zwiedzili hale Stalowni 
i Walcowni ArcelorMittal Warszawa.
Po wycieczce podkreślali, że w za-
kładzie widać zaangażowanie ludzi 
w BHP oraz dobry przykład kierow-
nictwa. Podobała im się otwartość 
i szczerość pracowników i organiza-
torów. Chwalili też dobrą wizualizację
informacji z obszaru BHP i 5 S. 

Na zakończenie podjęto decyzję,
iż Stalowe Forum Bezpieczeństwa
wejdzie na stałe do kalendarza 
wydarzeń Hutniczej Izby Przemy-
słowo-Handlowej. Spotkania będą
się odbywały raz na 6 miesięcy. 
Następne planowane jest w kwiet-
niu 2015 roku w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Kolejne odbędzie się
drugiej połowie roku w Zawierciu. 

Uczestnicy postanowili też, że
kolejne Fora będą poświęcone kon-
kretnym tematom, takim jak np.
podwykonawcy, dostawcy złomu,
zmiany w prawie BHP dotyczące
hutnictwa. 

Zamiarem jest wypracowanie
standardów BHP dla całego prze-
mysłu hutniczego. Ponadto postu-
lowano utworzenie poprzez HIPH
platformy, na której będą umiesz-
czane informacje o dobrych prakty-
kach BHP. Podkreślano konieczność
zaangażowania w to przedsięwzię-
cie także mniejszych firm z branży,
od których można się uczyć
dobrych praktyk. 

Ilość zgłaszanych pomysłów i żywa
dyskusja w trakcie obrad Forum do-
wiodły, że nowa inicjatywa wychodzi
naprzeciw rzeczywistym potrzebom
polskiego sektora hutniczego.

Jarosław Szabłowski 
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Z inicjatywy prezesa Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej Stefana
Dzienniaka i prezesa ArcelorMittal
Warszawa Marka Kempy 5 listopada
b.r. w siedzibie warszawskiej huty
zorganizowano po raz pierwszy 
Stalowe Forum Bezpieczeństwa.

Chodziło o stworzenie forum, na
którym specjaliści polskich zakładów
hutniczych będą mogli wymieniać
się najlepszymi praktykami BHP.

- Jesteśmy konkurentami, ale 
w dziedzinie bezpieczeństwa konku-
rencja nie istnieje. Przeciwnie - po-
winniśmy współpracować, wzajemnie
się od siebie uczyć i przejmować roz-
wiązania, które pozwalają podnosić
bezpieczeństwo w pracy – powie-
dział otwierając forum Marek Kempa.

- Nie ma ważniejszej rzeczy niż
bezpieczeństwo w naszych zakła-
dach. Kiedy firma zaczyna zamykać
się za swoim ogrodzeniem, brakuje
impulsów zewnętrznych, które po-
zwalają się rozwijać. Dlatego tak
ważna jest wymiana doświadczeń 
– podkreślał prezes Stefan Dzienniak. 

W pierwszym spotkaniu Stalowego
Forum Bezpieczeństwa swoje dobre
praktyki prezentowali przedstawiciele:
Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., CMC
Poland, Severstallat Silesia Sp. z o.o.,
Alchemia S.A (Zakład Huta Batory),
ArcelorMittal Warszawa. Poza prele-
gentami w Forum uczestniczyli 
reprezentanci ArcelorMittal Poland,
Re Alloys, Marcegaglia, Vesuvius 
Poland, Instytutu Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach. 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

W sumie wzięło w nim udział 58
hutników z 17 zakładów położo-
nych w Hiszpanii, Francji, Luksem-
burgu, Rumunii, Bośni i Hercegowinie,
Niemczech, Maroku i Polsce. Byli
wśród nich specjaliści utrzymania
ruchu, kierownicy walcowni i sta-
lowni, menadżerowie obsługi tech-
nicznej, logistyki, produkcji i BHP.
Obecni byli także przedstawiciele
najwyższego kierownictwa naszej
dywizji ArcelorMittal Europe Long
Products. 

Spotkanie zaczęło się od filmu
video z przesłaniem Gonzalo Urquijo
- członka Zarządu Grupy Arcelor-
Mittal. Podkreślił on, że uczestnicy
warszawskiego KMP powinni wspól-
nie pracować na tym, by odwrócić
negatywny trend zbyt dużej liczby
wypadków śmiertelnych w Grupie. 

- Musimy zaangażować w pracę
nad zapobieganiem wypadkom
wszystkich partnerów: pracowników,
związki zawodowe i podwykonaw-
ców, którzy liczebnie stanowią tylko
25% zatrudnionych, a odpowiadają
za 60% wypadków przy pracy. 

- Kończący się rok 2014 był pod
wieloma względami znakomity dla
naszej dywizji – powiedział na
wstępie Augustine Kochuparampil,
szef Europejskiej Dywizji Wyrobów
Długich – Osiągnęliśmy bardzo
dobre wyniki produkcyjne i finan-
sowe. Jednak zabrakło nam rzeczy
najważniejszej: bezpiecznej pracy.
W sumie w 2014 roku w naszej Dy-
wizji wydarzyły się 3 wypadki
śmiertelne: w Rumunii, w Hiszpanii i
w Bośni - co jest absolutnie nie do
przyjęcia. Nie możemy działać w ten
sposób, musimy dokonać zmiany.
Dlatego postanowiliśmy zorganizo-
wać po raz pierwszy takie spotka-
nie. Chcemy, by podczas tych 3 dni
osoby kierujące produkcją i utrzy-
maniem ruchu mogły podzielić się
doświadczeniami i skonfrontować

swoje sposoby myślenia. Chcemy 
w ten sposób ułatwić powstawanie
nowych pomysłów, które umożliwią
innowacyjne działania poprawiające
bezpieczeństwo w zakładach. 

Podczas trzydniowego KMP od-
były się warsztaty praktyczne, pod-
czas których uczestnicy, podzieleni
na grupy, szukali odpowiedzi na py-
tania: jakie cechy powinien posiadać
dobry menadżer zarządzający bez-
pieczeństwem? Co zrobić, by kie-
rownicy na szczeblu produkcyjnym
organizowali pracę bezpiecznie? Jak
zatrzymać powtarzanie się wypad-
ków w tych samych okoliczno-
ściach? Jak zapewnić wykonanie
prawidłowej oceny ryzyka przez
podwykonawców, jak ich monitoro-
wać, by zagwarantować, że będą
pracowali bezpiecznie? Co zrobić, by
zwiększyć skuteczność oceny ryzyka
(HIRA) i dodatkowej oceny ryzyka na
stanowisku pracy? W burzy mózgów
w poszczególnych grupach wzięli
udział ramię w ramię hutnicy z róż-
nych krajów, zajmujący się różnymi
obszarami na różnych szczeblach –
w tym Augustine Kochuparampil,
Pascal Genest – odpowiadający za
południowy obszar dywizji (BD
South),  Bertrand Jacquier - szef ob-
szaru wschodniego (BD East), Alex
Nick – szef obszaru północnego (BU
North) oraz prezes ArcelorMittal
Warszawa Marek Kempa. 

Kolejnym punktem trzydniowej
sesji była prezentacja zakładu 
ArcelorMittal Sonasid (Maroko),
który wprowadził skuteczne roz-
wiązania, angażujące wszystkich
pracowników od najniższego szczebla
w wykonywanie oceny ryzyka. 

Prezes Marek Kempa przedstawił
podstawowe informacje o warszaw-
skiej hucie i zaprosił uczestników 
podzielonych na 6 grup do wykona-
nia audytu BHP w różnych obszarach:
na Stalowni, Walcowni, Wykańczalni
i na terenie firmy Silscrap. 

Pierwsze Stalowe Forum 
Bezpieczeństwa

Nowa inicjatywa >

Burza mózgów w Warszawie

Poważna rozmowa o bezpieczeństwie>

- Dziękuję Wam za wszystkie po-
chwały, z których jesteśmy dumni,
ale przede wszystkim za to, że zys-
kaliśmy ponad pięćdziesiąt par oczu,
które świeżym spojrzeniem patrzyły
na nasz zakład, wyławiając także to,
co trzeba poprawić. Obiecuję, że zro-
bimy to bardzo szybko – powiedział
na zakończenie Marek Kempa - Huta
ArcelorMittal Warszawa osiągnęła już
piąty, najwyższy poziom wdrażania
standardów zapobiegania wypadkom
śmiertelnym (FPS). Wiemy jednak, że
walka o cel: zero wypadków nie ma
nigdy końca, zawsze trzeba praco-
wać nad poprawą bezpieczeństwa.
Dziękuję za wyrażane przez bardzo
wielu z Was uznanie odnośnie wi-
docznej u nas metody 5S. Głęboko
wierzę, że wprowadzany systema-
tycznie porządek poprawia nie tylko
estetykę i komfort pracy, ale także
wydajność, wyniki finansowe i bez-
pieczeństwo. Kluczowe jest nasta-
wienie ludzi. I to nie tu, w salach
konferencyjnych i biurach, 
ale tam, w halach produkcyjnych,
gdzie rodzą się nasze wyniki 
produkcyjne i biznesowe, 
ale przede wszystkim gdzie 
zaangażowanie ludzi – lub brak 
ich zaangażowania - decyduje 

o bezpieczeństwie. Naszym 
zadaniem jest to zaangażowanie 
pozyskać. 

Podsumowując pierwszy KMP na
temat bezpieczeństwa, podkre-
ślano, że przyniosło ono wiele no-
wych pomysłów. 

- Wracamy do domu ze zdjęciami 
i przykładami dobrych rozwiązań,
które będziemy stosować także 
w naszych hutach – mówili uczestnicy
spotkania. - Część z nich zobaczy-
liśmy w Warszawie, część pochodzi 
z wymiany doświadczeń między
nami. Ogromnym plusem jest to, że
mogliśmy się poznać; łatwiej będzie
nam dalej ze sobą współpracować.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
zwiedzić warszawski zakład. Nowo-
czesna Walcownia P20 to dla nas od
dziś wzór do naśladowania. 

Żegnając się, jeden z kolegów za-
żartował, że powinno się stworzyć
dodatkowy standard, dotyczący or-
ganizowania spotkań na temat bez-
pieczeństwa. - W takim standardzie
huta ArcelorMittal Warszawa mia-
łaby od razu przyznany poziom 5. 
i stanowiłaby bench mark!

W dniach 26 - 28 listopada odbyło się w ArcelorMittal Warszawa spotkanie 
Programu Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management Program - w skrócie KMP)
Europejskiej Dywizji Wyrobów Długich ArcelorMittal. Po raz pierwszy zostało ono 
w całości poświęcone tematyce bezpieczeństwa w pracy.

QTB po remoncie
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Celem programu Solidny Praco-
dawca Roku, realizowanym od 12 lat,
jest wyłonienie najlepszych praco-
dawców w Polsce; szczególnie tych,
którzy w swojej działalności pro-
mują najciekawsze rozwiązania 
z zakresu zarządzania personelem.
Projekt powstał przede wszystkim
po to, aby wyłonić i uhonorować
podmioty gospodarcze cechujące
się wzorcową polityką personalną. 

Kryteria, jakimi organizator pro-
gramu kieruje się przy wyborze 
laureatów, to: warunki pracy, termi-
nowość wypłat, warunki socjalne,
ścieżka kariery, dynamika zatrud-
nienia, działalność w zakresie CSR
oraz zewnętrzne i wewnętrzne opi-
nie o firmie (m.in. PIP, urzędy pracy,
środowisko lokalne). 

Z okazji przyznanego tytułu
Alina Bielecka, dyrektor biura
personalnego ArcelorMittal War-
szawa udzieliła krótkiego wy-
wiadu, który zostanie
opublikowany w dodatku do
dziennika Rzeczpospolita
pt.”Rzecz o Biznesie”.: 

RzoB: Sukces w biznesie osiąga
się między innymi przez podejmo-
wanie działań zmierzających do
ciągłego rozwoju zawodowego pra-

cowników oraz firmy. Jak realizują
Państwo te zadania na co dzień?

Alina Bielecka: Zakres rozwoju
zawodowego pracownika wiąże się
z potencjałem, tkwiącym w oso-
bach. Najczęściej stosowaną przez
nas formą jest szkolenie uzupełnia-
jące kwalifikacje i umiejętności lub
pozwalające zdobyć uprawnienia
techniczne. Bardzo ważne jest dla
nas kształtowanie zachowań po-
przez przykład. Inne formy ofero-
wane pracownikom to rotacja
zadań, nauka języków oraz rozwój
kompetencji „miękkich”. 

Czym jest w Pani opinii solidność
zatrudnienia i jaki ma ona wpływ 
na efektywne funkcjonowanie
przedsiębiorstwa?

Alina Bielecka: Solidny praco-
dawca to dla każdego inny zestaw
cech. Z prowadzonych przez nas
badań satysfakcji i rozmów z pra-
cownikami wynika, że najważniej-
szym czynnikiem jest stabilność
zatrudnienia. Dalej wymieniane są:
dobra atmosfera i odpowiednie do-
chody oraz pakiet socjalny. Nasz
pakiet jest „bogaty”. Obejmuje fun-
dusz socjalny, pakiet medyczny,
kartę multisport, dofinansowanie
posiłków i ubezpieczeń. Praca 
w hucie oznacza dodatkowe przy-

wileje: m.in. nagrody jubileuszowe,
wysokie odprawy emerytalne.

Od lat organizujemy wiele kon-
kursów i imprez, także dla rodzin. 

W jaki sposób pracownicy przy-
czyniają się do osiągania celów 
wyznaczonych przez pracodawcę?
Czy jednocześnie mogą realizować
swoje ambicje i plany zawodowe?

Alina Bielecka: Zaangażowanie
pracowników to konieczny warunek,
aby firma mogła wykorzystać swój
potencjał finansowy. Dobre relacje
między pracownikami przyczyniają
się do wzrostu ich zaangażowania, 
a to wpływa na osiągany przez nas
wynik ekonomiczny. 

Szkolimy kadrę kierowniczą, na-
stępnie kierownicy promują takie
modele zachowań, które zachęcają
pracowników do brania odpowie-
dzialności za własne działania. Każdy
pracownik ma silną świadomość
wpływu jego pracy na produkt koń-
cowy. Każdy błąd lub zaniedbanie
przekłada się na konkretną kwotę,
utracone przez firmę pieniądze. 

Czy zdolni pracownicy mają moż-
liwości rozwoju, awansu ?

Alina Bielecka: Mamy świado-
mość, że potrzeba nieustannego
rozwoju zawodowego pracowników

oznacza także potrzebę rozwoju in-
dywidualnego. Szeroko promujemy
awans wewnętrzny, bywa, że pra-
cownicy podejmują pracę w innym
obszarze, wybierają nową ścieżkę.
Wspieramy edukację pracowników
na rożnych poziomach nauczania. 

Uważam, że kluczowe tak dla za-
angażowania, jak i dla rozwoju za-
wodowego pracowników jest ich
dopasowanie do firmy. Najbardziej
efektywnym pracownikiem jest
pracownik zadowolony z pracy 
i identyfikujący się z firmą. 

Jakie działania podejmuje firma 
w zakresie współpracy ze studen-
tami i absolwentami uczelni wy-
ższych? Czy firma daje szanse 
na pracę ludziom w wieku „popro-
dukcyjnym”?

Alina Bielecka: Od wielu lat
współpracujemy z uczelniami tech-
nicznymi, najwięcej z Politechniką
Warszawską, bierzemy udział w In-
żynierskich Targach Pracy na Poli-
technice i Wojskowej Akademii
Technicznej. Grupy studentów od-
wiedzają nasz zakład, napisano już
kilka prac magisterskich na tematy
związane z pracą naszej Huty. 

Przyjmujemy studentów na letnie
praktyki studenckie, płatne praktyki
absolwenckie i płatne staże. Nabór 

i rekrutację prowadzimy na targach
oraz przez stronę:
http://www.arcelormittal-warszawa.
com/kariera/aplikacja-on-line.

Z drugiej strony, naszą ofertę kieru-
jemy do doświadczonych i bardzo 

doświadczonych pracowników. 
Profesjonalizm, doświadczenie oraz
większa skłonność do przestrzegania
zasad są nadal „w cenie”. Starsi praco-
wnicy mają więcej cierpliwości i czasu.
Zauważamy ich zaangażowanie.

Solidny Pracodawca Roku 2014

Sztuka motywowania>

Zdobądź stalowe nagrody

dalszych działań. Zdrapki są więc
symbolicznym wyrazem takiej po-
chwały. 

Program będzie miał 4 odsłony:
Jesień 2014 roku, poświęcona

będzie promowaniu innowacyjności.
Przełożony będzie mógł wręczyć
zdrapki – nagrody pracownikom
wyróżniającym się pod względem
zaangażowania w innowacyjność 
w codziennej pracy.

Zima 2015 - będzie poświęcona
bezpiecznej pracy. Bycie przywódcą
w obszarze BHP oznacza osobiste
zaangażowanie w ten temat zarówno
w pracy, jak i w domu, 24 godziny na
dobę. Zdrapką – nagrodą przełożeni
będą nagradzać dobre praktyki i bez-
pieczne zachowania swoich pracow-
ników.

Podczas trzeciej, przypadającej 
na wiosnę 2015, przełożeni będą
mieli możliwość nagrodzenia pra-
cowników za ponadprzeciętne 
zaangażowanie, pomoc innym, 
inicjatywę oraz efektywność.

Ostatnim akcentem programu
motywowania w lecie 2015 będzie
ponownie bezpieczeństwo. Idea
„uważajmy na siebie nawzajem”
musi codziennie towarzyszyć każ-
demu z nas. Nagrodę – zdrapkę
mają szansę otrzymać ci pracow-
nicy, którzy wykażą się szczególną
dbałością o bezpieczeństwo własne
i kolegów.

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

Program „Zdobądź stalowe na-
grody” - czyli sztuka motywowania,
skierowany jest do pracowników
ArcelorMittal Warszawa, Silscrapu 
i Partner Holding – Oddział Warszawa.

Oczywiście, nie zastępuje on sys-
temu nagród finansowych, który
działa w ArcelorMittal Warszawa.
Przypomnijmy, że obejmuje on dwa
rodzaje nagród finansowych. Jedna,
przyznawana jest za wyniki i wypła-
cana co kwartał. Wyliczana jest na
podstawie wzoru, który uwzględnia
osiągnięty w danym kwartale wynik
finansowy EBIDTA, wielkość pro-
dukcji/wysyłki oraz liczbę wypad-
ków ze straconym czasem pracy. 
W tej formie nagroda wypłacana
jest od początku bieżącego roku. 
Za III kwartał była to kwota 275 zł
brutto na pracownika. Druga na-
groda ma cykl miesięczny, a jej wy-
sokość pozostawiona jest decyzji
przełożonego. Ponieważ większość
pracowników Huty, z uwagi na
pracę w nadgodzinach, w niedzielę 
i w święta oraz w nocy - otrzymuje
miesięczne wynagrodzenie w różnej
wysokości, czasami kwota dolicza-
nych do wypłaty nagród finanso-
wych umyka ich uwadze. 

Nowy program „Zdobądź stalowe
nagrody” stanowi w pewnym sensie
uzupełnienie systemu nagród finan-
sowych. Daje przełożonym możli-
wość, by od razu, nie czekając na
comiesięczną wypłatę, pokazać
pracownikowi, że jego zaangażowa-
nie, dobry pomysł, czy inicjatywa
zostały zauważone i docenione.
Kierownicy mogą bezpośrednio 
- z dozą niepewności co do wyso-
kości wygranej - wyróżnić zdrapką
te osoby, które angażują się bardziej
niż inne w codzienną pracę, wymy-
ślą nowe rozwiązanie, dzielą się
swoimi pomysłami, aktywnie dbają
o bezpieczeństwo w pracy.

Wiemy, jak ważne dla każdego 
z nas jest to, by nasz wysiłek czy
dobry pomysł został zauważony.
Pozytywna ocena naszej pracy daje
poczucie satysfakcji i motywuje do

Jak to działa?

Przełożeni różnych szczebli otrzy-
mali pule zdrapek z ukrytymi nagro-
dami do wręczania wyróżniającym
się pracownikom. Pracownik ma
szansę otrzymania kilku zdrapek, 
np. jednej od swojego bezpośred-
niego przełożonego, kolejnej od prze-
łożonego wyższego szczebla, jeszcze
innej od związków zawodowych.

W programie biorą udział praco-
wnicy wszystkich szczebli - także
kierownicy, którzy mogą zostać na-
grodzeni przez swoich przełożonych.

Osoba, wręczająca zdrapkę, musi
na rewersie napisać, komu ją daje 
i jakie zachowanie pragnie w ten
sposób nagrodzić. 

Warunkiem otrzymania nagrody 
jest dostarczenie zdrapki do biura per-
sonalnego, pok. nr 7 parter lub pok.
104 I piętro w przypadku pracowni-
ków Silscrapu (Warszawa) i Partnera
(Warszawa). Odział Bielsko odbiera
nagrody u pani Renaty Widzyk. 

Wszystkie szczegóły dotyczące
nominałów zdrapek i odpowiadają-
cych im nagród opisane są w ulotce,
którą otrzymał każdy pracownik. 

Serdecznie zapraszamy do
udziału w programie „Zdobądź 
stalowe nagrody”. Przełożonym 
życzymy wielu okazji do wręczania
zdrapek a pracownikom - wielu
okazji do zdobycia nagród.

Uwolnić się od nałogu>

Firma bez papierosa

Opowiada, że sesja terapeutyczna
była długa i chwilami stresująca.
Czasem do głosu dochodziły emocje. 
– Uważam, że bardzo ważna jest
osobowość terapeuty. Musi umieć
przekonywać, odpowiadać na wszel-
kie pytania i argumenty palaczy, któ-
rzy podczas terapii bronili z zacięciem
swojego nałogu.

Podczas całodziennego spotkania
uczestnicy terapii mogli palić do
woli; robiono częste przerwy, aby
im to umożliwić. Na zakończenie
osoby, które w wyniku całodniowej
terapii poczuły się gotowe, odda-
wały podpisaną przez siebie paczkę
z resztką papierosów. 

- W mojej grupie taką decyzję
podjęli wszyscy – opowiada jeden 

z uczestników. – Nie wiem, ilu wy-
trwało, ale słyszałem, że wielu oso-
bom udało się przestać palić
przynajmniej przez pewien czas. 

- Ja zwróciłam się o ponowną
pomoc do terapeutów. Czuję, że
potrzebuję jeszcze wsparcia, a w
programie jest przewidzianych kilka
spotkań wzmacniających. Dosta-
liśmy też ćwiczenia do wykonywa-
nia w domu i linki do strony
internetowej, które prowadzą do

Ilona Troć
Ilona.troc-gmurczyk@arcelormittal.com

Zaoferowaliśmy zainteresowanym
pracownikom sesję antynikotynową,
pomagającą rozstać się z nałogiem
tytoniowym dzięki psychoedukacji 
i psychologii poznawczo-behawio-
ralnej.

W ramach tego projektu w czasie
Tygodnia Promocji Zdrowia, zostały
zorganizowane w biurowcu spotka-
nia informacyjne z pracownikami
zainteresowanymi rzuceniem pale-
nia papierosów, poprowadzone
przez terapeutę uzależnienia niko-
tynowego z kliniki Free Forever. 

W czasie spotkań pracownicy
otrzymali odpowiedzi na szereg
pytań. Oto niektóre z nich: 
Dlaczego niesłusznie obwiniamy się
za palenie? Dlaczego rzucanie pale-
nia tradycyjnymi metodami jest za-
wodne? Co każe nam palić? Jak to
możliwe, że rozstanie z nałogiem
może trwać kilka godzin? Dlaczego
w paczce jest 20 papierosów? Co
wspólnego ma palenie z myciem
toalet? Dlaczego metody behawio-
ralno-poznawcze dają wysoką gwa-
rancję sukcesu? Co ma wspólnego
zerwanie z nałogiem i szybkie
chudnięcie? Czego nie wiemy, a co
wiedzą koncerny tytoniowe? Jakim
śmiercionośnym zabiegom podda-
wane są dziś nastolatki?

Podczas spotkań, a także po nich,
pracownicy mogli zadeklarować
chęć uczestniczenia w terapii anty-
nikotynowej, opłacanej przez pra-
codawcę. 

Do udziału w programie zgłosiły
się 23 osoby. Dotychczas odbyło się
5 sesji antynikotynowych (w dniach:
13, 21, 22, 28 października oraz 17
listopada) z terapeutą kliniki Free
Forever w Centrum Warsztatowym
w Konstancinie Jeziorna. Każda
zgłoszona osoba brała udział w jed-
nej sesji. Każda sesja trwała ponad
10 godzin. 

- Jestem o krok od pełnego suk-
cesu. Udało mi się zredukować pale-
nie do jednego papierosa dziennie –
przedtem paliłam około 15 – mówi
jedna z uczestniczek programu.

nagranych wskazówek terapeutów.
Słucham  ich wieczorami i siłą rze-
czy słucha ich także mój mąż. Bar-
dzo się z tego cieszę, bo w efekcie
on także bardzo ograniczył palenie,
co mnie również pomaga w wy-
trwaniu. 

- Ja rzuciłam palenie tylko dla-
tego, że podjęłam taką decyzję.
Jestem przekonana, że wytrwam 
w tym postanowieniu. Sama sesja
nie dała mi takiego wsparcia, jakiego
się spodziewałam, może trafiłam na
mniej charyzmatycznego terapeutę
– opowiada kolejna uczestniczka
programu. 

Metoda Free Forever jest esencją
najlepszych narzędzi terapeutycz-
nych, zaczerpniętych z dostępnych,

znanych metod behawioralno-poz-
nawczych. Nie wymaga stosowania
zamienników nikotyny, leków ani in-
nych terapii wspomagających. Pro-
gram psychoterapeutyczny oparty
jest o narzędzia opracowane przez
Aarona Becka, dzięki którym pa-
cjenci są w stanie zidentyfikować 
u siebie automatyczne myśli, powo-
dujące odruch sięgania po papie-
rosa. Ich znajomość ułatwia potem
opanowanie tego odruchu.

Huta ArcelorMittal Warszawa po raz drugi otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Roku – prestiżowe wyróż-
nienie liderów w dziedzinie HR. Stanowi ono potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firmy.

W czwartym kwartale 2014 uruchomiliśmy nowy program mo-
tywacyjny pt. „Zdobądź stalowe nagrody”. Daje on przełożonym
możliwość dodatkowego nagrodzenia pracownika w momencie,
kiedy na wyróżnienie zasługuje jego zachowanie bądź działanie.

Aby pomóc osobom, które chcą przestać palić, w październiku
br. we współpracy z Kliniką i Ośrodkiem Badań nad Nikotyniz-
mem Free Forever rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Firma
bez papierosa”.
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Jarosław Szabłowski 
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Podczas Tygodnia Promocji Zdro-
wia, który w tym roku odbywał się
od 6 do 13 października, pracownicy
Huty dbali o siebie: jedli jabłka, od-
wiedzali lekarzy specjalistów i brali
udział w rozgrywkach sportowych.
Odbyła się wycieczka rowerowa 
oraz turnieje tenisa stołowego i gry
w piłkarzyki. W tym drugim miejsce
pierwsze zajął zespół: Wojciech 
Jełowicki i Marcin Iskierka. Na miej-
scu drugim uplasowali się Marek
Kempa i Norbert Popławski. 
Miejsce 3. zajęli: Grzegorz Owsianko 
i Wiesław Ryndak. W tenisie stołowym
miejsce 1. zajął Andrzej Kapuściński,
miejsce 2. Wojciech Jełowicki, 
a miejsce 3. Dariusz Banasik.

Kolejnym wydarzaniem 
Tygodnia Promocji Zdrowia
2014 był Turniej Piłki Nożnej. 

Wzięło w nim udział 9 drużyn:
Utrzymanie Ruchu (UR), Jaromed,
Oddział Przygotowania Złomu
(OPW), Silscrap1, Silscrap 2, 
Walcownia, Wykańczalnia, 
Stalownia Brygada D, Zarmen. 

Na wynajętym boisku przy ulicy
Arkuszowej rozgrywki trwały od 3
października. 

10 października drużyna Walcowni
zmierzyła się z drużyną Stalowni 
w boju o 3. miejsce. Z wynikiem 6:2
zwyciężyła Walcownia. 

W finale zagrały: debiutująca w
turnieju drużyna OPW i UR.

Po bardzo wyrównanym meczu,
zakończonym remisem (0:0) o wy- granej zadecydowały rzuty karne.

Zwycięzcą Turnieju PN 2014 zos-
tała drużyna Utrzymania Ruchu.
Morale UR musiało być od początku
bardzo wysokie, bo na okazję finału
jej piłkarze zawczasu przygotowali
odpowiedni plakat.

Podziękowania za dobrą zabawę 
i sportowego ducha należą się
wszystkim drużynom. Nagrodą
główną w Turnieju PN 2014 jest
kolejny sezon wynajmu hali do gry
w piłkę nożną. Piłkarze będą więc
mogli trenować całą zimę. Zapra-
szamy!!!

Turniej siatkówki

To już zaczyna być tradycją: od
trzech lat z okazji Tygodnia Zdrowia
i Dnia BHP odbywają się turnieje gry

w siatkówkę. Na boisku przy ulicy
Lindego 13 października zmierzyły
się drużyny: Urzędu Dzielnicy Bie-
lany, firmy Zarmen i ArcelorMittal
Warszawa. Nowością był dodat-
kowy wymóg: w każdym zespole
musiała zagrać co najmniej jedna
kobieta.  

Kapitanem naszej drużyny był
Krzysztof Płonka. Kapitanem dru-
żyny firmy Zarmen - dyrektor 
Jarosław Topolski. Gra była bardzo
wyrównana, więc emocje trwały do
ostatnich chwil każdej rozgrywki. 

Ostatecznie tradycji stało się za-
dość i Huta odniosła zwycięstwo
wygrywając z obiema drużynami. 
W naszym zespole grały dwie panie:
Katarzyna i Magda, zaprzyjaźnione
z pozostałymi graczami koleżanki,
które wystąpiły w barwach Huty.
W tym roku do udziału w turnieju
nie udało się namówić żadnej z Pań
bezpośrednio związanych z Arcelor-
Mittal Warszawa. Może w kolejnych
rozgrywkach?

Sztafeta hutnika

Na zakończenie Tygodnia Promo-
cji Zdrowia, który w ArcelorMittal
Warszawa rozrósł się w tym roku do
10 dni, odbyła się Sztafeta Hutnika. 

Do zawodów zgłosiło się 5 dru-
żyn. Trasa wiodła wokół trawnika
przed Walcownią. Dystans 4 x 400

metrów w najkrótszym czasie po-
konała drużyna Silscrapu w składzie:
Adam Ptaszek, Piotr Choroś, Robert
Roguski, Piotr Wawer. Jako drudzy
na mecie zameldowali się koledzy 
z Działu Jakości: Tomasz Ciesielski,
Artur Borkowski, Marek Kałyńczak,
Jakub Świetlicki. Na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna Wykańczalni
w składzie: Łukasz Drygała, Mariusz
Osiński, Przemysław Tynda, Daniel
Żebrowski. Czwarty czas wywal-
czyła drużyna Stalowni: Marcin Wą-
sowski, Andrzej Skrzydel, Bartosz
Wójcik i Witold Witkowski. Stalow-
nicy postanowili pokonać trasę
sztafety w strojach i butach robo-
czych, co z pewnością stanowiło

dodatkowe wyzwanie. Piąty czas
uzyskała drużyna biurowca: Monika
Mikołajczyk, Jacek Obrębski, 
Katarzyna Chrost, Rafał Rybicki. 

- Ponieważ regulamin sztafety
przewidywał obecność w każdej
drużynie przynajmniej jednej ko-
biety, a ten wymóg spełniła – i to
podwójnie – tylko drużyna biu-
rowca, to ona otrzymuje pierwszą
nagrodę – powiedział, dziękując
wszystkim za udział w tej sportowej
zabawie prezes Marek Kempa. Do
gratulacji i podziękowań przyłączył
się koordynator i pomysłodawca
sztafety wiceprezes Dariusz 
Marchewka. Nagrody i upominki
trafiły do wszystkich biegaczy.
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Na widowni zasiedli uczniowie
szkół bielańskich, studenci, radni
urzędu Dzielnicy Bielany, przedsta-
wiciele lokalnych samorządów, byli 
i obecni pracownicy Huty, miesz-
kańcy Warszawy. Konferencję za-
szczyciła swoją obecnością senator
Barbara Borys-Damięcka. 

Otwierając konferencję prezes
ArcelorMittal Warszawa Marek
Kempa przypomniał, że dzisiejsza
Huta jest jedną z najnowocześniej-
szych hut stali Europie - jedynym
zakładem przemysłowym w stolicy,
który z sukcesem przeżył transfor-
mację i nadal działa. 

- Trzeba jednak pamiętać, że
obecny sukces Huty wywodzi 
się z doświadczeń wielu pokoleń 
hutników. To oni tworzyli wiedzę,
potrzebną do wytwarzania specja-
listycznych i trudnych gatunków
stali. Produkujemy ich ponad 500.
Jako jedyni w Polsce umiemy 
to robić, bo jesteśmy kontynuato-
rami pracy naszych starszych 
kolegów, z których wielu jest 
dziś na tej sali. 

Marek Kempa podkreślił, że dzieje
Huty obfitują w ciekawe, czasem
dramatyczne wydarzenia. 

- W swej niemal sześćdziesięcio-
letniej historii Huta funkcjonowała 
w trzech całkiem odmiennych epo-
kach. Pierwsza - to czas planowej
gospodarki PRL; druga - to okres
transformacji w gospodarkę wolno-
rynkową, podczas której nastąpiła
prywatyzacja Huty; trzecia - to doj-
rzała już rzeczywistość wolnego
rynku i nieograniczonej konkurencji. 

Każda z tych epok niosła swoje
wyzwania i ograniczenia. Myślę, że
nie ma sensu obecnie oceniać tych
uwarunkowań. One po prostu były.
Najważniejsze są fakty: dzisiejsza
Huta jest nowoczesnym przedsię-
biorstwem, dającym sobie świetnie
radę na europejskim rynku – mówił
Marek Kempa .  

Po powitaniu przez burmistrza
Dzielnicy Bielany m.st Warszawy
Rafała Miastowskiego, który pod-
kreślił, jak wielkie znaczenie war-
szawska Huta miała i nadal ma 
dla Bielan, prof.dr hab. Janusz 
Kaliński (SGH) wygłosił wykład 
pt. „Socjalistyczna industrializacja”
Polski.

Uczestnicy konferencji obejrzeli
krótki film o historii Huty. Potem
odbył się panel pt. „Huta w awan-
gardzie zmian” z udziałem: Jerzego
Balcerzaka ( Stowarzyszenie Przyja-
ciół Huty „Warszawa”), Jana 
Nowickiego – członka zarządu 
ArcelorMittal Warszawa, Wiktora
Matusza (Stowarzyszenie Przyjaciół
Huty „Warszawa”),Karola Szadurskiego
(Stowarzyszenie Historyczne „Soli-
darność Huta Warszawa”). Modera-
torem panelu był prof. dr hab. Paweł
Ruszkowski (Collegium Civitas) 
– socjolog, który w latach `80
przez kilkanaście miesięcy pracował
w Hucie Warszawa. W dziesięciomi-
nutowych wystąpieniach paneliści
opowiedzieli o swoich wspomnie-
niach z okresu budowy i początków
huty, jej funkcjonowania za czasów
PRL, burzliwych lat `80, transfor-
macji gospodarczej i prywatyzacji 
w latach `90 i jej współczesności.
Panel wywołał żywą dyskusję. 
- Prywatyzacja Huty Warszawa była
katastrofą – twierdził w emocjonal-
nym wystąpieniu Wiktor Matusz. 
– To dlaczego Huta dziś tak dobrze
działa? – pytała jedna z uczennic. 

- Ja uważam, że Huta miała wiel-
kie szczęście, ponieważ jako pierw-
sza w Polsce znalazła inwestora,
który kosztem 90 mln € wybudo-
wał jej nową Stalownię. Tego inwes-
tora - Koncernu Lucchini - już nie
ma, a my nadal działamy. Kolejny in-
westor - ArcelorMittal wybudował
nam potem nową Walcownię. To też
była ogromna inwestycja – 85 mln €.
Dziś Huta jest nowoczesna, zatrud-
nia doświadczonych, wspaniałych
fachowców, przyjmuje do pracy
młodych ludzi – podkreślał dyrektor
Jan Nowicki. 

Konferencję zakończyła projekcja
filmu „Skąd bierze się stal”. Prezen-
tuje on cały cykl produkcyjny Huty
ArcelorMittal Warszawa. Uczestnicy
mogli tez obejrzeć plansze, pokazu-
jące zdjęcia z kolejnych okresów
historii Huty. 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Gimnazjaliści i licealiści z bielań-
skich szkół 17 października szczel-
nie wypełnili salę narad Urzędu
Dzielnicy Bielany. Przyszli na konfe-
rencję  pt. „Czy Polska ma dość
energii na zieloną energię?” zorgani-
zowaną przez Stowarzyszenie
"Warszawa w Europie" i Urząd
Dzielnicy Warszawa Bielany . 

Celem konferencji było przedsta-
wienie opinii reprezentantów środo-
wisk i podmiotów, które na co dzień
zajmują się ochroną środowiska, ale
mają różne doświadczenia i różne
poglądy na ten temat. 

- Dzielnica Bielany, ze zlokalizo-
wanym na jej terenie dużym zakła-
dem przemysłowym – hutą
ArcelorMittal Warszawa, granicząca
z Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym jest wyjątkowa nie tylko 
w skali miasta – podkreślił na wstę-
pie Leszek Lachowiecki z Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego
Warszawa w Europie.

O pojęciu „demokracji energe-
tycznej”, konieczności ograniczania
zużycia energii, poprzez między in-
nymi docieplanie budynków czy
stosowanie oświetlenia ledowego -
mówił Dariusz Szwed, specjalista
ds. zielonej ekonomii, reprezentu-
jący „Zielony Instytut”. 

Wiesław Żółtkowski, ekspert ds.
finansowania projektów ekologicz-
nych, podkreślał znaczenie efek-
tywności ekonomicznej, która musi
towarzyszyć działalności na rzecz
ochrony środowiska. 

Marcin Budzyński, wiceprzewod-
niczący Komisji Dialogu Społecz-

nego ds. Środowiska Przyrodniczego
m.st. Warszawy opowiadał z kolei 
o działaniach młodych aktywistów
w Warszawie.  

Małgorzata Tatarewicz, nauczy-
cielka z Gimnazjum nr 72, opowia-
dała o programie ekologicznym,
realizowanym przez jej szkołę. 

Ostatni kwadrans należał do Huty
ArcelorMittal Warszawa. – Huta
przetwarza złom w stal wysokiej ja-
kości. Można zatem powiedzieć, że
w rzeczywistości jest ona ogrom-
nym zakładem recyklingu – podkre-
ślił na wstępie Marian Eliasz.
Opowiedział, jak na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat zmieniał się
wpływ Huty na środowisko natu-
ralne. Pokazane na slajdach wykresy
obrazowały znaczną redukcję emisji
pyłu, gazów, CO2, zużycia energii
elektrycznej, gazu ziemnego i wody. 

- Od 1996 roku inwestycje zwią-
zane z ochroną środowiska koszto-
wały Hutę ponad 100 mln zl. 

– mówił Marian Eliasz. Pokazał też
konkretne przykłady takich inwe-
stycji: trzystopniowy system odpy-
lania Stalowni, hermetyczny system
załadunku pyłu do cystern, które go
wywożą do dalszego recyklingu, za-
mknięte obiegi wodne i stację
uzdatniania wody na walcowni. 

- Realizujemy też szereg inwesty-
cji związanych z ograniczaniem ha-
łasu. Piec elektryczny stalowni
zamknięty jest w betonowej obudo-
wie zwanej Dog House. Już na eta-
pie projektowania nasza nowa
walcownia została wyposażona 
w ściany zewnętrzne tłumiące
hałas. W tym samym celu punkty
wentylacyjne zostały wyposażone
w specjalne rolety.- 

- Trzeba docenić Hutę jako świa-
domego partnera społeczności lo-
kalnej, z którą współpraca Dzielnicy
Bielany układa się bardzo dobrze –
podkreślił na zakończenie konferencji
wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Konferencja dla gimazjalistów i licealistów>

Czy Polska ma dość energii 
na zieloną energię?

Historia i nowoczesność>

Huta w Warszawie
30 września w zapełnionej do ostatniego miejsca sali widowi-
skowej Urzędu Dzielnicy Bielany odbyła się konferencja pt.
„Huta w Warszawie wczoraj i dziś”. Zorganizowało ją Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany pod patro-
natem Urzędu Dzielnicy Bielany i Huty ArcelorMittal Warszawa.
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Budowę otwartego obecnie od-
cinka centralnego II linii metra roz-
poczęto we wrześniu  2010 roku.
Liczy on 6,1 kilometrów, w tym
600 metrów tunelu pod Wisłą oraz
500 m tunelu łączącego I i II linię
metra. Obejmuje 7 stacji, położo-
nych na głębokości od 13 do 23
metrów. To właśnie przy ich budo-
wie wykorzystano pręty żebrowane,
wyprodukowane w Hucie 
ArcelorMittal Warszawa. 

- To kolejny ważny obiekt zbudo-
wany w Warszawie przy użyciu pro-
dukowanej przez nas stali. Nasze
pręty żebrowane znajdują się już w

trybunach stadionu Legii, w budynku
niedawno otwartego Muzeum Historii
Żydów Polskich; teraz znalazły się w
konstrukcjach stacji II linii metra.
Można zatem powiedzieć, że nasze
stalowe pręty dotąd służyły warsza-
wiakom podczas wydarzeń sporto-
wych i kulturalnych, teraz staną się
cząstką nowoczesnych rozwiązań ko-
munikacyjnych – tak bardzo potrzeb-

nych w zakorkowanej Warszawie –
podkreśla Marek Kempa, prezes za-
rządu Huty ArcelorMittal Warszawa.

Nowe stacje metra mają wyjąt-
kowy wystrój. Są kolorowe. Biały,
żółty, czerwony, szary, fioletowy,
zielony i niebieski – każda stacja ma
swoją barwę. 

Autor koncepcji architektonicznej
II linii warszawskiego metra 

Andrzej Chołdzyński do współpracy
zaprosił Wojciecha Fangora, świato-
wej sławy malarza i przedstawiciela
nurtu op-art., który stworzył  pro-
jekt końcowego wystroju stacji.
Efektem są zadaszone wyjścia w
kształcie litery M oraz wielkie kolo-
rowe napisy na całej długości ścian
(120 m) wszystkich siedmiu stacji
zawierające ich  nazwy, wypisane

charakterystycznym krojem liter
autorstwa Wojciecha Fangora. 
W ten sposób na siedmiu stacjach
warszawskiego metra powstała 
największa podziemna galeria 
op-artu. 92-letni Wojciech Fangor
to jeden z najbardziej znanych 
polskich artystów: malarz, grafik,
współtwórca polskiej szkoły 
plakatu. Jako jedyny Polak miał 
indywidualną wystawę swoich 
prac w nowojorskim Muzeum 
Guggenheima. 

Budowa II linii warszawskiego
metra jest współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko. 

Docelowo II linia ma się składać 
z 28 stacji i mieć długość 31 km.
Obecny harmonogram zakłada, że
po trzy następne stacje w obu kie-
runkach zostaną zrealizowane do
2018 roku, zaś następne odcinki
powstaną do 2020 roku.

Metro z naszej stali

Choć zwiedzanie udostępnionych
sal możliwe było już od kwietnia ub.
roku, to dopiero 28 października
2014 r. oficjalnie otwarto Muzeum.
W uroczystości wzięli udział prezy-
denci Polski i Izraela: Bronisław 
Komorowski i Reuwen Riwlin.

Budynek Muzeum stanął w miej-
scu, gdzie w czasie II wojny świato-
wej znajdowała się dzielnica
żydowska - dawne serce kultury
żydowskiej polskiej stolicy, która
później została przekształcona
przez nazistowskich Niemców 
w getto warszawskie. Budynek jest
otoczony zielenią i stoi naprzeciw
Pomnika Bohaterów Getta.

Projekt budynku został opraco-
wany przez zespół architektów 

z fińskiej pracowni architektonicznej
Lahdelma & Mahlamäki Oy 
z Helsinek, pod kierownictwem 
Rainera Mahlamäki. Wykonawcą
była firma Polimex-Mostostal

Marek Kempa, prezes i dyrektor
generalny ArcelorMittal Warszawa
wyjaśnia, dlaczego projekt ma tak
wielkie znaczenie:

- To jedyny w swoim rodzaju 
budynek, zarówno z uwagi na no-
woczesną architekturę, jak i na jego
konstrukcję. Jest bardzo prosty,
wręcz minimalistyczny z zewnątrz,
a jednocześnie bardzo oryginalny
wewnątrz. Tu przestrzeń została
przełamana przez centralny hol.
Jego budowa stanowiła niemałe
wyzwanie dla konstruktorów. 
Cieszymy się, że ta konstrukcja,

uważana za najpiękniejszy nowy
budynek użyteczności publicznej 
w Warszawie, zawiera w sobie 
pręty żebrowane wyprodukowane
w naszej hucie - powiedział. 
- W chwili otwarcia Muzeum, 
pręty z ArcelorMittal Warszawa
stały się małą cząstką historii 
tego miasta.

Budynek wykończony został 
w szkle i miedzi, co tworzy dyna-
miczną grę pomiędzy światłem 
i formą. Panele szklanej fasady zos-
tały ozdobione specjalnym wzorem
z literami hebrajskiego i łacińskiego
alfabetu, tworzącymi słowo „Polin”,
co po hebrajsku oznacza Polska.

Zakrzywione przejście otwiera 
się dla zwiedzających i rozdziela

przestrzeń wewnątrz budynku. 
Podobne do naturalnego kanionu 
lub jaskini, oświetlone z góry, 
ma ono symbolizować przejście 
Izraelitów przez Morze Czerwone
znane z Księgi Wyjścia. Ściany 
wykonane zostały z rozpylonego
betonu, co było niemałym wyzwa-
niem projektowym i budowlanym.
W tym projekcie stal odgrywa
ważną rolę: betonowa struktura 
budynku została wzmocniona 
prętami zbrojeniowymi, wyprodu-
kowanymi i dostarczonymi 
przez ArcelorMittal Warszawa.

Tekst opracowano na podstawie:
constructalia.com

Współpraca: Ewa Karpińska 
Więcej o Muzeum na stronie

www Polin.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich oficjalnie otwarte

Nasza stal doceniana przez wykonawców budynków> Targi pracy>

W grudniu 2014 rusza II linia warszawskiego metra. ArcelorMittal Warszawa ma swój wkład w tę 
inwestycję: większość  nowych stacji zbudowano przy użyciu prętów żebrowanych, wyprodukowanych
w naszej Hucie. W sumie wykorzystano ich ponad 20 tysięcy ton. 

Huta ArcelorMittal Warszawa dostarczyła 1000 ton prętów żebrowanych na budowę
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Wojskowe targi pracy
indywidualnie. Widząc baner 
ArcelorMittal Warszawa powiedział:
„Każdy student WAT-u wie kim jest
Mittal, uczymy o was w naszej
szkole”.

Studenci mieli okazję porozma-
wiać z przedstawicielami różnych
firm, poznać tajniki procesów rekru-
tacji, obejrzeć ciekawe prezentacje
o wystawcach. Nasze stoisko od-
wiedziło wielu studentów mechaniki 
i budowy maszyn, elektroenergetyki,
technik komputerowych. Zebraliśmy
kilkanaście życiorysów do naszej
bazy. Nowy film o Hucie wywoły-
wał powszechny podziw i niedowie-
rzanie, że prawdziwy przemysł
nadal jest w Warszawie. 
W dodatku jesteśmy zlokalizowani
„prawie” po sąsiedzku: WAT-u 
na Radiowie. 

5 listopada, Stowarzyszenie 
Studentów BEST WAT zorganizo-
wało kolejny raz Targi Pracy 
Wojskowej Akademii Technicznej
(WAT). Huta w „wojskowych” 
targach wzięła udział pierwszy 
raz. Jak przystało na Wojskową
Akademię, Targi otwierał Rektor-
Komendant gen. bryg. prof. dr hab.
inż. Zygmunt Mierczyk, który 
zachęcał cywilnych studentów 
do rozmów z pracodawcami 
i elastyczności w dokonywaniu
pierwszych kroków w życiu zawodo-
wym. Studenci-żołnierze usłyszeli,
że ich obecność na Targach budzi
pewne zdziwienie, gdyż akurat 
oni pracę po szkole mają zagwaran-
towaną. Każdemu pracodawcy 
w dalszej części Targów Rektor
Mierczyk poświecił kilka minut 
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W ostatnich tygodniach hala
dawnej Ciągarni gościła dwukrotnie
ekipy filmowe. Najpierw powstało
nagranie promujące literacką na-
grodę NIKE, którą w tym roku zdo-
była książka „Zajeździmy kobyłę
historii„ autorstwa Karola 
Modzelewskiego. Słynny historyk 
i opozycjonista został sfilmowany
właśnie w surowym industrialnym
wnętrzu naszej dawnej Ciągarni.
Efekt można obejrzeć na stronach
„Gazety Wyborcze”: http://wybor-
cza.pl/1,140548,16748774,Nike_
2014__Kwestionariusze_literac-
kie_siodemki_finalistow.html

Kolejnym projektem, zrealizowa-
nym w scenerii Ciągarni, był odcinek
cyklu Telewizji Polskiej pt. „Rozmowy
PoSzczególne„. Scenariusz tego
cyklu zakłada, że znana postać ze

świata kultury i sztuki wybiera
sobie osobę, która  przeprowadza 
z nim rozmowę. W odcinku nakrę-
conym w hali Ciągarni reżyser teat-
ralny Krystian Lupa wybrał jako
swoją rozmówczynię młodszą kole-
żankę po fachu - Maję Kleczewską.

W poprzednich „Rozmowach 
PoSzczegółnych” udział wzięli 
między innymi: Jerzy Stuhr – Agata
Buzek; Jerzy Hoffman – Anna
Dymna; Wojciech Młynarski 
– Agata Młynarska. W obecnej,
trzeciej już transzy cyklu, wystąpili:
Jerzy Trela, Andrzej Żuławski, 
Jan Englert i nagrywany w naszej
Ciągarni Krystian Lupa. Programy
emitowane są w niedzielę w Progra-
mie 2 TVP S.A. Wszystkie odcinki
dostępne są na stornie internetowej
TVP S.A.

18 listopada dokonała się kolejna
zmiana w krajobrazie huty; w ciągu
kilku minut zniknęły dwa kominy, które
znajdowały się na hali dawnej Wal-
cowni Grubej. Każdy z nich miał 50
metrów wysokości i ważył 617 ton.

Prace rozbiórkowe hali Walcowni
Grubej trwają od kilku miesięcy. Teraz
przyszedł czas na likwidację ogrom-
nych kominów. W wywierconych
specjalnie otworach u podstawy każ-
dego z nich umieszczono 85 po-
dwójnych ładunków wybuchowych. 

- Aby komin upadł dokładnie w
wybranym miejscu ładunki umieści-
liśmy w określonych punktach na
pięciu poziomach. Chodziło o to, by
komin przewrócił się tak, jak podcięte
drzewo – mówi Lucjan Szymanik 
z firmy Eko-Min, która zrealizowała
operację wysadzania kominów. – 
W sumie zużyliśmy 8 kg materiałów
wybuchowych. Ponieważ kominy
były zbudowane z 2 warstw – ze-
wnętrznej i wewnętrznej - ładunki
musiały się znaleźć w obu. 

Cała operacja trwała zaledwie kil-
kanaście sekund. Błysk u podstawy
komina, odgłos niewiele różniący się
od wybuchających petard i ogromny
komin, jak w zwolnionym filmie,

kładzie się na ziemi w tumanach
kurzu z rozpadających się cegieł. 
Po kilku minutach pada drugi komin. 

Trzeba przyznać, że cała operacja
zaplanowana została z niezwykłą
precyzją. Pracownicy Eko-Min 
w trakcie wysadzania kominów
mierzyli także drgania w sąsiednich
budynkach. Okazało się, że były one
10-krotnie mniejsze od dopuszczal-
nego poziomu. Wszystko odbyło się
zgodnie z planem. Teraz pozostaje
już tylko sprzątnięcie i wywiezienie
gruzu po kominach, czym zajmuje
się firma Segromet, prowadząca
rozbiórkę Walcowni Grubej. 

Krótko ze świata>
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ArcelorMittal zgarnia najważniejsze nagrody przemysłowe
W 2014 roku ArcelorMittal zajął 14. miejsce na liście liderów 
w światowym rankingu Aon Hewitt Top Companies. To szeroko 
zakrojone badanie wyróżnia spółki,stosujące najlepsze praktyki 
zarządzania talentami na świecie.  12.11.2014

Sudhir Maheshwari odchodzi z ArcelorMittal
Sudhir Maheshwari, członek Zarządu Grupy ArcelorMittal 
postanowił skorzystać z innych możliwości  zawodowych. 
Odejdzie on z naszej firmy  31marca 2015 roku. Sudhir Maheswari
opuszcza firmę po 26 latach pracy. Na członka zarządu Grupy 
został powołany w 2008 roku.  28.10.2014

Burns Harbor obchodzi jubileusz 50-lecia 
20 września w ArcelorMittal Burns Harbor (USA) podczas 
specjalnej uroczystości, zorganizowanej dla pracowników i ich 
rodzin, świętowano jubileusz 50-lecia. By wziąć udział w obchodach
jubileuszu,  emerytowani pracownicy przyjechali z całych Stanów
Zjednoczonych. W uroczystości wzięło udział 6 000 gości.
09.2014

ArcelorMittal wśród najlepszych pracodawców w Kanadzie
ArcelorMittal Dofasco, (Hamilton) został wybrany jednym ze 100
najlepszych pracodawców w Kanadzie w konkursie, w którym 
wybierano tych pracodawców danej branży, którzy  oferują 
wyjątkowe miejsca pracy swoim pracownikom.  07.11.2014

Ostrawa strategicznym partnerem firmy Hyundai w Republice
Czeskiej
Engineering Products Ostrava - jednostka produkcyjno-naprawcza
należąca do ArcelorMittal Ostrava – zaoferowała swoje umiejętności
i doświadczenie firmie Hyundai, pomagając producentowi samochodów
w optymalizacji przepływu wyrobów i procesów produkcyjnych.
05.11.2014

ArcelorMittal Hiszpania dostarcza blachy stalowe na budowę 
pływającego hotelu w Zatoce Meksykańskiej
Walcownia blach grubych ArcelorMittal w Gijón  (Asturia, Hiszpania)
dostarczy ponad 5 000 ton stalowych blach na budowę pływają-
cego hotelu dla 700 osób. Ogromny kompleks mieszkalny budowany
jest przez hiszpańską stocznię  Navantia  dla meksykańskiej firmy
paliwowej Pemex, która będzie wykorzystywała pływający hotel, 
by zapewnić zakwaterowanie pracownikom morskich platform
wiertniczych, działających w Zatoce Meksykańskiej.  22.10.2014

Więcej informacji na www.myarcelormittal.com

Ciągarnia celebrytka

Dwa kominy mniej

Huta się zmienia>

Najładniejsza kartka świąteczna w Polsce 

kartki świąteczne>

W dorocznym konkursie na naj-
ładniejszą kartkę świąteczno-no-
woroczną na poziomie ArcelorMittal
Warszawa zwyciężyła kartka Marysi
Drosio, córki Piotra Drosio – pra-
cownika działu spedycji. Ten wybór
został potwierdzony przez koleżanki
i kolegów  z ArcelorMittal Poland 
i ArcelorMittal Distributions Solu-
tions, którzy też zagłosowali na
projekt Marysi. 

Tym samym jej kartka wygrała
rywalizację i reprezentuje całą 
Polskę!

Gratulujemy Marysi! Taki sukces
odnoszą dzieci pracowników war-
szawskiej huty już po raz drugi. 
W zeszłym roku Polskę reprezento-
wała kartka stworzona przez 
Karolinkę Jackowską. W tym roku
sukces jest tym większy, że temat
konkursu był wyjątkowo „mało
świąteczny” i brzmiał: Stal chroni
nasz świat.

Marysia Drosio ma  10 lat. Chodzi
do IV klasy Szkoły Podstawowej 
nr 293 im. Jana Kochanowskiego 
w Warszawie. Lubi czytać książki
przygodowe. Lubi zwierzęta, ma
białego maltańczyka, który wabi 
się Tobi. Bardzo lubi śpiewać. 
W przyszłości chciałaby zostać 
piosenkarką bądź malarką. 

Za to nie lubi sportu. – Mam pro-
blemy na lekcjach W-F – przyznaje
- Jest mi smutno, gdy przegram
albo muszę przyznać się do błędu.
Temat konkursu nie był łatwy, ale ja
miałam kilka pomysłów,  zrobiłam
też sporo próbnych rysunków, a
potem, z pomocą rodziców, wybra-
łam ten najlepszy i dopisałam

słowa, które według mnie dopełniły
hasło na kartce świątecznej: „Stal
chroni nasz świat …. przed brakiem
Świątecznego blasku.” - opowiada
Marysia. 

Dziękujemy autorom wszystkich
prac, które – mimo trudnego te-
matu - były bardzo ładne i pomy-

Afryka
Przyjazd gigantycznej ładowarki pokazuje ciągłe zaangażowanie
firmy w Liberii
Ładowarka do załadunku statków o wartości 30 mln $ została 
przywieziona, by wesprzeć  działalność wydobywczą  rudy żelaza 
w Liberii - kraju, który został najpoważniej dotknięty przez tego-
roczną epidemię ebola. Pomimo opóźnień i spowolnienia w pracy,
które nastąpiły wyniku  bezprecedensowego kryzysu wywołanego
epidemią , nasza firma utrzymała plany realizacji 2. fazy rozwoju,
która zwiększy zdolności produkcyjne naszych kopalń do 15 mln ton
rudy rocznie. 
09.2014


