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Recykling Polska – złomowe ramię
ArcelorMittal w Polsce

Nowy podmiot, który powstaje z połączenia firm Silscrap i CUTIRON.
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Plany inwestycyjne na 2019 rok
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Cel: produkować stal, eliminując
gazy cieplarniane
Dekarbonizacja procesów 
produkcyjnych 

Stefan Stojadinowic i Marzena Rogozik
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Lider – czyli decyzje i odpowiedzialność
Sywester Sitko w hucie pracuje już 20 lat

Ewa Karpińska
ewa.karinska@arcelormittal.com



Szanowni Państwo,

Dobiega końca 2017 rok, co
skłania do pierwszych, wstępnych
podsumowań. Zacznijmy od kwestii
bezpieczeństwa. Tym razem nie
możemy mówić o pełnej satysfakcji.
Przeprowadzony w dniach 20 - 24
listopada korporacyjny okresowy
audyt BHP pokazał nasze niedo-
statki. Audytorzy stwierdzili, że sys-
tem bezpiecznej pracy w Hucie co
prawda istnieje, ale nie wszędzie 
i nie zawsze działa skutecznie. 
Z jednej strony chwalili szerego-
wych pracowników produkcji, któ-
rzy są otwarci, mają dużą wiedzę 
i świadomość tego, jak ważne są
wymogi bezpieczeństwa w pracy.
Tu możemy mówić o sukcesie pro-
gramu szkoleniowego „Bezpieczeń-
stwo to MY” (Take care). Do września
włącznie wzięły w nim udział 572
osoby, w tym 192 pracowników
firm podwykonawczych, a od paź-
dziernika trwa realizacja trzeciego
etapu szkolenia. To w sumie bardzo
duże i trudne organizacyjnie przed-
sięwzięcie, ale dające wymierne
efekty w postaci wyedukowanej 
i zaangażowanej w kwestie bezpie-
czeństwa załogi. Czego więc bra-
kuje? Audytorzy uważają, że
słabszym ogniwem całego systemu
jest grupa dozoru średniego i wy-
ższego szczebla. Musimy to napra-
wić. Oczekuję, że zrobimy to szybko
i skutecznie i że będzie to jedno 
z pierwszych ważnych zadań do
realizacji w przyszłym roku. 

Trzeba jednak podkreślić, że koń-
czący się 2017 rok przyniósł nam
wiele satysfakcji. Wszystkie wydziały
produkcyjne: Stalownia, Walcownia,
Wykańczalnia oraz Utrzymanie
Ruchu pobiły – i to wielokrotnie 
w ciągu roku – rozmaite rekordy. 
W sumie można ich naliczyć prawie
20. To najlepszy dowód na to, że
zespół pracujący w Hucie składa się
nie tylko z ludzi o wysokich kwalifi-
kacjach, ale też z ludzi, mających 
w sobie ogromne pokłady entuzja-
zmu do ulepszania swojej codziennej
pracy. Gratuluję Wam wszystkim!

Także tegoroczne wyniki finan-
sowe są satysfakcjonujące.
Wszystko wskazuje na to, że będą
one lepsze, niż zakładaliśmy w pla-
nach budżetowych. Rynek nam

sprzyja - utrzymuje się dobry popyt
na nasze wyroby. To bardzo ważne,
ale gdyby nie nasze umiejętności 
i jakość oferowanych produktów –
takich wyników by nie było. 

Z powodzeniem przeszliśmy 
w lipcu  audyt okresowy systemu
zarządzania środowiskiem wg ISO
14001 i recertyfiakcję systemu za-
rządzania Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy wg OHSAS 18001. Do posia-
danych już certyfikatów dołączy-
liśmy dwa nowe – certyfikat
potwierdzający wdrożenie spraw-
nego systemu zarządzania energią
wg ISO 5001 oraz otrzymany we
wrześniu b.r. certyfikat Sustseel
potwierdzający, że nasza działal-
ność odbywa się zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju.
Jako dostawca stali dla przemysłu
samochodowego mamy też certyfi-
kat normy ISO TS 1949. W styczniu
2018 roku szykujemy się na kolejny
audyt – tym razem potwierdzający
zgodność naszego systemu z jego
nową edycją – czyli IATF 16949.  

Kolejnym powodem do zadowo-
lenia są inwestycje, dzięki którym
wydział Wykańczalni wzbogaci się 
o dodatkowe urządzenia. Nowa
prostownica została już zainstalo-
wana i rozpoczęła produkcję. Trwają
prace przygotowawcze do przenie-
sienia i zainstalowania w naszej hali
dodatkowych urządzeń wykańcza-
jących, składających się na linię C.
Jej rozruch planowany jest na wrze-
sień 2018 roku. Dzięki tej inwestycji
będziemy mogli znacznie  zwięk-
szyć produkcję prętów ze stali jako-
ściowej, przeznaczonych głównie
dla przemysłu samochodowego. 

Dobiegający końca rok 2017 był
dla nas wyjątkowy także z powodu
Jubileuszu 60-lecia produkcji Huty.
Obchodziliśmy go hucznie podczas
wielu różnych imprez:

9 maja wspólnie z przyjaciółmi 
– wśród których byli także przed-
stawiciele władz Dzielnicy Bielany –
maszerowaliśmy przy akompania-
mencie orkiestry dętej z Ronda
Hutników Warszawskich, do stacji
metra Młociny, by otworzyć wy-
stawę prezentującą historię zakładu.
Obecnie można ją oglądać na ogro-
dzeniu Huty przy bramie głównej.
11 maja zorganizowaliśmy uro-

czyste spotkanie z okazji Jubileuszu,
w którym wzięło udział prawie 300
osób: byli i obecni pracownicy Huty,
jej kontrahenci i współpracownicy,
przedstawiciele władz Dzielnicy
Bielany. Był pokaz filmu pokazują-
cego historię zakładu, były medale
dla zasłużonych hutników, były
wspomnienia i gratulacje. 60-lecie
Huty świętowaliśmy także 13 i 14
maja podczas Dni Otwartych wraz 
z tłumnie odwiedzającymi nas war-
szawiakami. Rodzinnie obchodzi-
liśmy urodziny na pikniku 4 czerwca.
A 8 października z okazji jubileuszu
Huty i klubu sportowego Hutnik na
naszym terenie odbył się Przeszko-
dowy Bieg Hutnika, w którym
wzięło udział ponad 300 amatorów
ekstremalnych wyzwań. 

Udany 2017 rok dobiega końca.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim ko-
leżankom i kolegom, tworzącym
nasz zgrany zespół tegorocznych
osiągnięć i dokonań, na które zło-
żyła się codzienna ciężka praca każ-
dego z Was. 

Życzę nam wszystkim równie 

List prezesa zarządu

Stal z Luksemburga i Brazylii wykorzystana 
w realizacji projektu elektrowni słonecznej Pantanal

Geert, jak wygląda historia dzia-
łalności Ilvy i jak ta największa
huta stali w Europie weszła na
rynek?

Ilva została założona w Taranto 
w roku 1965 jako państwowa huta
stali. W roku 1995 została sprywa-
tyzowana - prawo własności prze-
szło na rodzinę Riva, która sporo
zainwestowała w jej aktywa, prze-
kształcając ją w hutę stali najwyższej
klasy. Zakład w Taranto zlokalizo-
wany jest we własnym naturalnym
porcie głębinowym i posiada obiekty
o najwyższym standardzie, w tym
m.in. własną tlenownię, elektrownię,
walcownie gorące,  zimne i linię cyn-
kowania ogniowego. 

Strategia biznesowa zakładała
działalność tego zakładu jako ren-
townego producenta wyrobów sta-
lowych – i tak było przez wiele lat.
Jednak działalność w zakresie
ochrony środowiska nie była wystar-
czająca. Brakowało tez dialogu ze
społecznością lokalną, w szczegól-
ności w Tarencie,. 

W 2012 okazało się, że właści-
ciele firmy notorycznie zaniedbywali
swoje obowiązki w zakresie ochrony
środowiska, pozwalając na nielegalny
wywóz i wycieki dioksyn do środo-
wiska. Zakłady Ilva zostały przejęte
w  2013 r. przez miejscowego pro-
kuratora. Ich wartość wynosiła 1,2
mld euro. Wyznaczony przez rząd
administrator nadzwyczajny otrzy-
mał zadanie prowadzenia ich działal-
ności. Należało zdecydować, czy
sprzedać firmę Ilva, czy ją zamknąć. 

Było to sześć lat temu, dlaczego
w takim razie cały proces trwał
tak długo? 

W roku 2014 administratorzy
nadzwyczajni podjęli decyzję o
sprzedaży firmy. Złożyliśmy ofertę,
ale z uwagi na ówczesną kondycję
przemysłu stalowego, poziom zain-

teresowania potencjalnych nabyw-
ców był względnie niski i byliśmy je-
dynym oferentem. Administratorzy
nadzwyczajni podjęli decyzję 
o wstrzymaniu sprzedaży i próbie
poprawy sytuacji firmy, wyznaczając
nowych menedżerów. 

Ostatecznie ich wysiłki nie przy-
niosły rezultatu i proces sprzedaży
ruszył na nowo w roku 2016. 
W warunkach większego, niż w roku
2014, zainteresowania złożyliśmy
ofertę lepszą, niż oferta naszego
bezpośredniego konkurenta (konsor-
cjum kierowane przez JSW Steel).
Oferty były oceniane przez administ-
ratorów nadzwyczajnych pod kątem
nie tylko warunków finansowych, ale
także planów środowiskowych, spo-
łecznych i przemysłowych. Procedura
przetargowa była także monitoro-
wana przez Komisję Europejską, dba-
jącą o jej uczciwość i transparentność
oraz o to, by w żadnej formie nie
została przyznana pomoc pań-
stwowa, ściśle zakazana w przemy-
śle stalowym. 

Nasza oferta została ogłoszona jako
zwycięska w czerwcu ubiegłego roku.

Po wygraniu przetargu - i w ra-
mach standardowego postępowania
w tego rodzaju przejęciach - sprawa
została przekazana do Komisji Euro-
pejskiej do akceptacji. Ku naszemu
rozczarowaniu, zdecydowano 
o przeprowadzeniu szczegółowej
drugiej fazy dochodzenia i pomimo
naszych silnych argumentów, że
przejęcie nie budzi żadnych wątpli-
wości, Komisja orzekła, że w ramach
rekompensaty za przejęcie firmy
Ilva musimy zbyć uzgodniony pakiet
zakładów. 

Konieczność podjęcia tej trudnej
decyzji była dla nas zaskoczeniem.
Ale wiedzieliśmy, co trzeba zrobić. Ilva
stanowi wielką szansę dla europej-
skiego segmentu wyrobów płaskich,
więc zadecydowaliśmy o zbyciu nie-
których zakładów. Decyzja została
podjęta przez KE w maju tego roku.

Od tego czasu prowadziliśmy zło-
żone negocjacje z nowym włoskim
rządem, urzędującym od końca maja.
Po wielu miesiącach rozmów, ofert 
i kontrofert, 6 września porozumie-
nie w sprawie warunków socjalnych
przejęcia zostało zawarte z rządem
włoskim i związkami zawodowymi.

Czy możesz wyjaśnić, dlaczego
przejęcie firmy Ilva jest taką
„wielką szansą" dla europejskiego
segmentu wyrobów płaskich? 

ArcelorMittal posiada ok. 27 proc.
udziałów w rynku stalowych wyro-
bów płaskich w Europie. Jednak
przed przejęciem firmy Ilva nie mie-
liśmy części surowcowej we Wło-
szech, a udział w rynku krajowym
wynosił tylko 15 proc. Ilva jest naj-
większym producentem stali we
Włoszech, a Włochy są drugim 
(po Niemczech) konsumentem stali
w Europie. Zatem po przejęciu sta-
liśmy się najsilniejszym graczem na
drugim europejskim rynku stalowym.
W skrócie, Ilva jest bardzo znaczą-
cym uzupełnieniem naszej obecnej
działalności. 

Po dokładnej analizie widać także
szanse wykraczające poza prostą
analizę udziału w rynku. 

Po pierwsze, we Włoszech mamy
znaczącą szansę na poprawę istnie-
jącego asortymentu produktów. 
Jak już wspomniałem, historyczna
strategia firmy Ilva zakładała bu-
dowę rentownego przedsiębiorstwa
produkującego wyroby masowe.
Nasze możliwości i doświadczenie
pozwalają na rozwinięcie we Wło-
szech – jednym  z najbardziej uprze-
mysłowionych krajów Europy -
produkcji stali o wysokiej wartości
dodanej (HAV). 

W Ilvie będziemy od razu się kon-
centrowali na rozwoju krajowej pro-
dukcji. Od 50 do 60 proc. produkcji
będzie przeznaczone na potrzeby
krajowe, więc wyższy wolumen pro-

dukcji o wysokiej wartości dodanej
stwarza szansę na wyższą marżę.
Dodatkowo, rynek stali we Włoszech
aktualnie zależy w 50 proc. od im-
portu. Szansa na poprawę sytuacji
firmy Ilva na rynku krajowym 
i umożliwienie jej efektywnej konku-
rencji z innymi producentami stali 
z UE i spoza UE ma duże znaczenie. 

Ilva pozwala znacząco zwiększyć
nasze zdolności produkcyjne, a to
umacnia naszą obecność w regionie,
w którym mamy już dwie zintegro-
wane huty: Asturias i klaster Fos. 

Na koniec, patrząc poza Europę,
trzeba też powiedzieć, że Ilva jest
usytuowana strategicznie z per-
spektywy eksportu do krajów Afryki
Północnej, których populacje są
młode i rosną. Ten wzrost w połą-
czeniu z ekspansją gospodarczą 
i wzrostem PKB podniesie popyt na
stal w regionie, co stwarza ogromną
szansę. Renault i Peugeot już odkryły
ten potencjał i wybudowały zakłady
produkcyjne w Maroku. Ze względu
na te możliwości rozwojowe stwo-
rzyliśmy zespół sprzedaży na Bliski
Wschód i Afrykę Północną w ramach
nowej, udoskonalonej strategii dla
europejskiego segmentu wyrobów
płaskich. Ilva odegra w tym planie
znaczącą rolę. 

Przejęcia często trwają długo 
i wymagają wysiłku, ale nasza
pogoń za firmą Ilva była chyba
jedną z najdłuższych i najtrud-
niejszych. Jakie najważniejsze
wnioski można wyciągnąć z tego
procesu? 

Najważniejsza płynąca z tego
nauka to pochwała wytrwałości 
- jeżeli pracujesz nad dobrym pro-
jektem, nie trać w niego wiary. 

Przejęcie firmy Ilva faktycznie
trwało długo, a droga ku niemu była
wyboista, ale nie traciliśmy determi-
nacji i zaangażowania, ponieważ
wierzyliśmy w wartość, którą Ilva

wniesie do Grupy. Takim procesom
towarzyszy wiele wzlotów i upadków.
Ale po trudnościach wracaliśmy, roz-
mawialiśmy z zainteresowanymi
stronami wyjaśnialiśmy po raz kolejny
nasze plany. Ta wiara przyniosła
efekty.

Co jest dla Ciebie najbardziej
ekscytujące w firmie Ilva? 

Od kiedy rozpoczęliśmy pracę nad
firmą Ilva, byliśmy świadkami urzę-
dowania trzech różnych rządów we
Włoszech oraz niezliczonych wymian
pracowników na poziomie samorzą-
dów lokalnych i regionalnych. Ale są
dwie rzeczy, które stanowiły nie-
zmienne źródło ekscytacji przez 
ten czas. 

Po pierwsze: sam zakład. Przejmu-
jemy największą zintegrowaną hutę
stali w Europie - w Tarencie - która
ma świetną lokalizację, jest dosko-

nale wyposażona i może stać się
jedną z wiodących zintegrowanych
hut stali w Europie. Nabywamy także
wspaniałe, niezwykle obiecujące za-
kłady przetwórcze w Genui i Novi 
Ligure, a także wiele innych zakła-
dów we Włoszech. 

Po drugie, co jeszcze ważniejsze:
nowi pracownicy firmy Ilva. Oni sta-
nowią dla nas prawdziwą inspirację.
Pomimo głębokiej niepewności,
trwającej prawie sześć lat, wykazali
się pasją i prawdziwym zaangażowa-
niem. Walczyli w trudnych czasach,
więc cieszymy się na myśl o tym,
czego mogą dokonać w sprzyjają-
cych warunkach. 

Gratuluję każdemu, kto pracował
nad tym przejęciem, także pracow-
nikom firmy Ilva, którzy znajdowali
się w samym środku tego procesu.
Chcę także ciepło przywitać zespoły
firmy Ilva w ArcelorMittal Europe -
wyroby płaskie. 
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Przejęcie zakładów Ilva przez ArcelorMittal:
Misja ukończona

6 września zakończyliśmy nego-
cjacje z rządem włoskim i związ-
kami Ilva. Od tego czasu cały zespół
uczestniczył w ostatnich przygoto-
waniach do transakcji i wdrożenia
strategii dla ArcelorMittal Italia. 
Jak wskazał Geert w rozmowie
opublikowanej obok, dotarcie do
tego punktu było od dawna wycze-
kiwaną chwilą, zwieńczeniem
ogromnego wysiłku wielkiego 
zespołu ludzi związanych z tym
procesem. Dostrzegam także, że
był to okres bardzo dużej niepew-
ności dla wszystkich pracowników
firmy Ilva. Chcę podziękować im za

nieustanną ciężką pracę i cierpliwość. 
Przejęcie Ilvy przez ArcelorMittal

oznacza wielki krok w stronę pew-
niejszej przyszłości firmy i jej zrów-
noważonego rozwoju. 

Kolejny rozdział przyniesie nam
znaczące szanse. Ale by je dobrze
rozpoznać, musimy stworzyć zro-
zumianą listę priorytetów. Należą
do nich:  
1. Zapewnienie zdrowia i bezpie-

czeństwa każdej osoby pracują-
cej w zakładach ArcelorMittal
Italia; 

2. Wdrożenie planu ochrony środo-
wiska: utrzymanie optymalnej

efektywności środowiskowej w
kluczowych obszarach, takich jak
emisje do atmosfery i oczysz-
czanie ścieków; 

3. Wykonanie planu przemysło-
wego: przywrócenie firmy Ilva na
ścieżkę rentowności i zrówno-
ważonego rozwoju;  

4. Nawiązanie relacji ze społeczno-
ścią lokalną: otwarta i transpa-
rentna komunikacja z naszymi
sąsiadami dotycząca naszych
planów i rozwoju będzie miała
kluczowe znaczenie dla odbu-
dowy zaufania i utrwalenia na-
szego sukcesu w długim okresie. 

Wyjaśnię teraz po kolei powyższe
punkty. 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Celem ArcelorMittal jest być naj-
bezpieczniejszą firmą sektora me-
talowego i górniczego na świecie.
Obecnie 66 proc. najbezpieczniej-
szych zakładów produkujących stal
na świecie należy do ArcelorMittal.
Ten wynik chcemy powiększać, w
szczególności po włączeniu zakła-
dów Ilva. 

To jeden z naszych najpilniejszych
priorytetów. Każda osoba - nasi
pracownicy i wykonawcy - po za-
kończeniu pracy powinna zawsze

wracać bezpiecznie do domu. 
Koncentracja na zdrowiu i bezpie-

czeństwie w miejscu pracy będzie
widoczna dzięki nowym tablicom
informacyjnym, plakatom, oraz co-
dziennym formalnym spotkaniom
BHP. Będziemy także prowadzili 
intensywne szkolenia BHP we
wszystkich zakładach i promowali
ścisłe przestrzeganie zasad. 

Plan ochrony środowiska 
i plan przemysłowy

Nasz plan ochrony środowiska 
zakłada 1,15 mld euro nakładów w
ciągu nadchodzących pięciu lat:
m.in. w zminimalizowanie emisji do
atmosfery, w oczyszczanie ścieków
i rozwiązanie kwestii strefy maga-
zynowania surowców. 

Prace nad składem surowców już
rozpoczęto. Planujemy ukończyć
budowę składu rudy żelaza do
stycznia 2020 r., a składu węgla 
- do maja 2020 r. Ustaliliśmy 
z włoskim rządem bardzo wymaga-
jące terminy i koncentrujemy się na
tym, by ich dotrzymać. 

Ponadto zainwestujemy 1,25 mld
euro w ramach naszego planu roz-
woju przemysłowego. Na szczycie
naszej listy priorytetów jest remont
generalny wielkiego pieca nr 5 
w Tarencie,  remonty moderniza-

cyjne pieców nr 1, 2 i 4, a także
znaczące inwestycje w konserwację
linii wykończeniowych w Tarencie 
i Genui. 

Pierwszym celem naszego planu
przemysłowego będzie osiągnięcie
stabilnej produkcji 6 milionów ton
slabów. 

Dzięki temu początkowemu
zwiększeniu produkcji i poprawie
istniejącego asortymentu Ilvy 
o produkty o wyższej wartości do-
danej, a także wykorzystaniu istnie-
jącej sieci sprzedaży i dystrybucji
ArcelorMittal w Europie i na świecie
- plan handlowy ArcelorMittal Italia
stanowi ogromną szansę na rozwój. 

Zaangażowanie lokalne

Nasza wizja dla ArcelorMittal Italia
to budowa zaufanej, rentownej i przy-
jaznej środowisku firmy tworzącej
ogromną wartość dla wszystkich inte-
resariuszy i całej gospodarki włoskiej. 

Będziemy inwestowali nasz czas 
i zasoby w odbudowę relacji Ilvy 
z jej sąsiadami i lokalnymi interesa-
riuszami. Naszą wspólną odpowie-
dzialnością - jest zbudowanie
otwartych i konstruktywnych relacji
wszędzie, gdzie to jest możliwe. 

Na początku listopada dyrekcja
wykonawcza ArcelorMittal Italia 
i ja byliśmy gospodarzami spotkania

z tysiącami pracowników z zakła-
dów w Tarencie i Genui w ratuszu
miejskim. Byliśmy także gospoda-
rzami konferencji prasowych 
dla lokalnych mediów w tych 
miastach i przeprowadziliśmy 
lokalne oraz krajowe kampanie, 
wyjaśniające nasze plany względem
firmy. 

Te wydarzenia stanowią początek
kampanii informacyjnej. Budując
świadomość i poparcie dla naszych
działań mamy nadzieję pozyskać
zaufanie ludzi, pokazując im, że nie
rzucamy słów na wiatr. 

Po raz kolejny gratulujemy każ-
demu, kto pracował nad tym osiąg-
nięciem. Każdy członek
społeczności Ilvy powinien wie-
dzieć, że zasługuje na najwyższy
szacunek za przetrwanie tych trud-
nych lat. Witamy Was w Arcelor-
Mittal jako nowych kolegów 
i podejmujemy się odnowy Ilvy pod
szyldem ArcelorMittal Italia.

Przed nami wielkie wyzwanie:
przekształcenie ArcelorMittal Italia
w firmę, z której wszyscy będziemy
dumni. Wiem, że oczekiwania zwią-
zane z realizacją tego celu są
ogromne. Nie możemy już się 
doczekać chwili, kiedy będziemy
mogli się dzielić z innymi informacją
o działaniach zakończonych 
sukcesem.

Włoski plan: odbudować społeczne zaufanie

ArcelorMittal Italia>

Matthieu Jehl i Geert Van Poelvoorde

Matthieu Jehl, wiceprezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Italia, pisze z Tarentu o wizji i planach dla ArcelorMittal Italia

Rozmowa z Geertem Van Poelvoorde

Przejęcie w listopadzie włoskich zakładów Ilva przez ArcelorMittal to efekt zespołowej współpracy, rozpoczętej 
w 2014 roku. Geert Van Poelvoorde, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny ArcelorMittal Europe - wyroby
płaskie opowiada o historii firmy Ilva, zaangażowaniu w proces przejęcia i o tym, czego się przy tym nauczyliśmy.

ArcelorMittal Italia
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Szanowni Państwo,

Kończący się rok 2018 był bardzo
pracowity, ale dał nam wiele powo-
dów do satysfakcji. 

Przede wszystkim pracowaliśmy
bezpiecznie. Myślę, że większość
naszej załogi i współpracujących 
z nami podwykonawców nauczyła
się już traktować bezpieczną pracę
jako zasadę nadrzędną. Nauczyliśmy
się też wszyscy, że praca nad pod-
noszeniem bezpieczeństwem nie
ma końca. Dlatego nadal trwają
szkolenia z cyklu Bezpieczeństwo 
to MY - większość pracowników 
ma już za sobą piąty etap. Równo-
legle w grudniu odbyły się szkolenia
dla kadry kierowniczej pt. „Safety
Leadership”. Realizowane są po to,
by kadra zakładów ArcelorMittal 
regularnie pogłębiała swoją wiedzę
na temat BHP oraz umiejętności
pełnienia roli lidera, inspirując pra-
cowników do bezpiecznej pracy. 

W obszarze technicznym zreali-
zowaliśmy w tym roku szereg waż-
nych inwestycji. Na Wykańczalni
uruchomiliśmy dodatkową linię C,
na której badane są pręty ze stali 
jakościowej. Pozwoli nam to znacz-
nie zwiększyć produkcję wyrobów
przeznaczonych głównie dla prze-
mysłu samochodowego. Zrobiliśmy
też szereg inwestycji na Stalowni.
Piec elektryczny został wyposażony
w dużo mocniejszy transformator.
Dzięki dodatkowym, mniejszym in-
westycjom i ulepszeniom, proces
wytapiania stali będzie przebiegał
sprawniej. 

Celem przeprowadzonych ulep-
szeń jest przede wszystkim zwięk-
szenie udziału stali jakościowej 
w całościowej produkcji. To strate-
gia, którą wdrażamy od kilku lat.
Dzięki  realizowanym projektom 
w przyszłym roku – o ile pozwoli
nam na to sytuacja rynkowa – stal
jakościowa będzie stanowić więk-
szość naszej produkcji. 

Inwestycje mają także inny wy-
miar – generują nowe miejsca
pracy. W związku z uruchomieniem
dodatkowej linii na Wykańczalni
przyjęliśmy do Huty kilkadziesiąt
osób. Część z nich została już prze-
szkolona, inni jeszcze się uczą. 
Chcę podkreślić, że niezależnie od
realizowanych inwestycji Huta pro-
wadzi cały czas rekrutację nowych
członków załogi, ponieważ oprócz
obsadzania stanowisk na nowych
urządzeniach, zastępujemy do-
świadczonych pracowników, 
którzy odchodzą na emeryturę. 

Rok 2018 przyniósł nam także
okazję do świętowania jubileuszy.
Swoje 50-lecie obchodził Klub 
Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża przy
Hucie ArcelorMittal Warszawa. 
Chcę pogratulować półwiecza dzia-
łalności, w czasie którego kolejne
pokolenia hutników dzieliły się 
z potrzebującymi tym, czego
współczesna medycyna nie umie
zastąpić – własną krwią. Oddali jej
w sumie ponad 13 ton. Składam
wyrazy szacunku i gratulacje obec-
nym krwiodawcom Huty, których
jest aż 130. 

W grudniu spotkaliśmy się z liczną
grupą pracowników, którzy w tym
roku obchodzili Jubileusz Pracy. 
Rekordzista – pan Grzegorz 
Stańczyk, przepracował w Hucie
ponad pół wieku. Twierdzi, że nigdy
się nie nudził. Doskonale go rozu-
miem, bo w czasie spędzonych
przez mnie w Hucie ArcelorMittal
Warszawa sześciu lat też na nudę
nie mogłem narzekać. Rozwijamy
się nieustannie, a nowe pomysły,
projekty i usprawnienia rodzą się
coraz częściej. Uważam, że praca 
w tak twórczym zespole jest źród-
łem niemałej satysfakcji. 

Przy tej okazji chciałbym pogra-
tulować wielkiego sukcesu. Nasz
zakład został podwójnym laureatem
finału dorocznego Konkursu Ciągłej

Poprawy (Continuous Improvement
Challenge) organizowanego przez
ArcelorMittal Europe - Long 
Products. Jury w Luksemburgu
przyznało pierwsze miejsce na-
szemu projektowi pt. „Wylewy 
zintegrowane z górną płytką 
13QC w kadzi pośredniej”. Dodat-
kowo otrzymaliśmy nagrodę spe-
cjalną, przyznawaną zakładom,
które potrafią najsprawniej wdrożyć
pomysły nowatorskie, opracowane
w innych jednostkach ArcelorMittal.
W Warszawie takich ulepszeń 
wdrożono aż 9. 

Gratuluję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego sukcesu na
skalę europejską. Konkurencja była
duża, bo do konkursu zgłoszono 
aż 46 projektów. Brawo! 

Końcówka roku to czas, w którym
patrzymy już w przyszłość. 
Wygląda na to, że 2019 rok 
będzie co najmniej tak samo praco-
wity jak ten, który się kończy.
Mamy bardzo ambitne plany roz-
wojowe i inwestycyjne. Miejmy 
nadzieję, że popyt na nasze wyroby
utrzyma się na dobrym poziomie 
i będzie nas stać na kolejne moder-
nizacje. Niepokoi wzrost kosztów
energii elektrycznej, który z pew-
nością obniża naszą konkurencyj-
ność wobec innych, zagranicznych
hut, które za dostawy energii płacą
w swoich krajach – na przykład 
w Niemczech - znacznie mniej niż
my. 

Na zakończenie chciałbym po-
dziękować wszystkim za pracę,
która w tym roku stała się źródłem
tylu sukcesów i satysfakcji. Życzę
Państwu szczęśliwych Świąt, ra-
dosnych chwil i trochę zasłużonego
odpoczynku. No i bardzo dobrego 
i ciekawego 2019 roku. 

Marek Kempa

Pręty żebrowane>

Południowa Obwodnica Warszawy 
z naszej stali

List prezesa zarządu

Przy realizacji środkowego od-
cinka obwodnicy zostanie wyko-
rzystanych 8000 ton naszych
prętów żebrowanych. Ta część pro-
jektu (zadanie B) obejmuje budowę
fragmentu drogi o długości 6,45 km
od węzła Przyczółkowa do węzła
Wał Miedzeszyński oraz budowę
Mostu Południowego przez Wisłę. 

Most łączący Wilanów z Wawrem
będzie miał długość ok. 1,5 km i ok.
46 m szerokości. W obu kierunkach
kierowcy będą mieli do dyspozycji
po 4 pasy ruchu. Dodatkowo z obu
stron został zaplanowany ciąg pie-

szo – rowerowy. 
Jak zaznacza wykonawca odcinka

(turecka firma Gülermak oraz kon-
sorcjum firm Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o.)
prace przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. Według planów drogą,
która ominie Warszawę od południa,
kierowcy będą mogli pojechać 
w połowie 2020 roku. 

Do budowy Mostu Południowego
wykorzystano Mobilny System
Dźwigowy Konstrukcji Hydraulicz-
nej. Można go porównać do gigan-
tycznego pająka, który „tka”

betonową infrastrukturę. Maszyna
jest ogromna. Przybyła do Polski
drogą morską w 30 kontenerach. 

O metodzie wykorzystywanej do
budowy tego odcinka zadecydował
wykonawca, ponieważ inwestycja
jest realizowana w formule „projek-
tuj i buduj”. Jest to jedna z pierw-
szych inwestycji infrastrukturalnych
w Polsce, która powstaje w ten
sposób. 

Cała Południowa Obwodnica
Warszawy od węzła Puławska do
węzła Lubelska ma 18,5 km. 

Trwa budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności. Do jego realizacji wykorzystywane są
pręty żebrowane wyprodukowane w ArcelorMittal Warszawa.

Warsztaty dla studentów PW>

BEST Academy - nowe technologie 
w procesie produkcyjnym

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

BEST Academy to seria warszta-
tów dla studentów Politechniki
Warszawskiej organizowana przez
Stowarzyszenie Studentów BEST
(Board of European Students of
Technology) - międzynarodowej 
organizacji studenckiej skupiającej
97 uczelni technicznych w 34 kra-
jach Europy. W Polsce istnieje 6
grup lokalnych – jedna z nich działa
na Politechnice Warszawskiej.

- Tegoroczna edycja BEST 
Academy skupiła się na procesie
produkcyjnym. Przedstawiciele 
różnych przedsiębiorstw przybliżyli
uczestnikom innowacyjne technolo-
gie i rozwiązania, które stanowią
przyszłość produkcji – mówi Kuba
Gawart, jeden z organizatorów wy-
darzenia ze stowarzyszenia BEST 

- Moja prezentacja dotyczyła 
nowoczesnych metod produkcji stali
dla branży samochodowej – mówi
Robert Kopka. – Opowiedziałem
krótko o historii Huty, jej produkcji,
o tym do kogo nasz produkt jest
skierowany. Zwracałem uwagę 
na niektóre zautomatyzowane
urządzenia wspomagające proces
produkcji i na BigData - metody
gromadzenia danych oraz ich ana-
lizę, służącą automatyzacji produkcji
– opowiada Robert. 

Wykład wzbudził duże zaintere-
sowanie studentów. Kilka dni
wcześniej mieli oni okazję zwiedzić

nasz zakład. Dzięki temu lepiej ro-
zumieli przedstawione tematy. 
– Potem były pytania dotyczące
wykładu, ale też procesu produkcji
– podkreśla Robert. Sam skończył
studia na Politechnice Warszawskiej
na wydziale SiMR – kierunek Me-
chanika i Budowa Maszyn 4 lata
temu. Na ostatnim roku przyszedł
na praktykę do Huty. Potem został
przyjęty na staż. Od 2015 roku
pracuje jako specjalista d.s. Utrzy-
mania Ruchu. Zajmuje się obszarem
wytapiania stali.

- Ten wykład to było dla mnie
ciekawe doświadczenie – mówi 
Robert. - Po tak krótkim czasie od
studiów mogłem stanąć po drugiej
stronie jako wykładowca. Starałem

się zachęcić młodszych kolegów,
pokazując, że warto jest podjąć
pracę w zakładzie takim jak Huta,
gdzie jest dużo ciekawych, innowa-
cyjnych rozwiązań. Wydają się one
skomplikowane, ale w gruncie rze-
czy są proste do stworzenia do-
stępnymi narzędziami. 

- BEST Academy jest wydarze-
niem, podczas którego uczestnicy
mają okazję zdobyć konkretne,
praktyczne umiejętności, jak rów-
nież inspirację do dalszego rozwoju.
Współpraca z Hutą ArcelorMittal
Warszawa pozwoliła ten cel zreali-
zować bardzo dobrze, na co najlep-
szym dowodem jest frekwencja 
i zainteresowanie studentów - pod-
sumowuje Kuba Gawart.

Podczas tegorocznej edycji warsztatów BEST Academy 
na Politechnice Warszawskiej ze studentami spotkał się 
Robert Kopka z Utrzymania Ruchu ArcelorMittal Warszawa.
Nasz zakład był partnerem głównym wydarzenia, którego
przewodnim tematem były Nowoczesne Metody Produkcji.
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Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Działalność obu dotychczaso-
wych spółek była bardzo zbliżona –
polegała przede wszystkim na po-
zyskiwaniu złomu od małych do-
stawców oraz przeróbce złomu
niewsadowego w złom wsadowy.
Strategicznym celem tej działalności
jest rozwijanie alternatywnych 
i konkurencyjnych źródeł pozyski-
wania złomu wobec tego, który 
pochodzi od dużych dostawców.
Całość zakupu złomu koordyno-
wana jest na poziomie korporacyj-
nym. 

Firma Silscrap obsługiwała Hutę
ArcelorMittal Warszawa. Posiada
dwa place – w Warszawie i Bielsku
Białej. CUTIRON, będący dotąd 
w strukturze ArcelorMittal Poland
miał siedzibę w Dąbrowie Górniczej
i działał główne na terenie aglome-
racji śląskiej. Teraz połączą siły jako
ArcelorMittal Recykling Polska,
nowa spółka – córka warszawskiej
huty. 

- Dzięki nowej organizacji bę-
dziemy mogli sprawniej koordyno-
wać pozyskiwanie złomu od małych
dostawców. To ważna część naszej
„złomowej” działalności. W sumie

nowy podmiot będzie zapewniał 
ok. 30% dostaw złomu dla 
ArcelorMittal w Polsce – podkreśla
Dariusz Marchewka, prezes 
zarządu ArcelorMittal Recykling
Polska. 

Stworzenie jednego, połączonego
zespołu daje efekt synergii – ułatwia
wymianę doświadczeń i znajomości
lokalnych obszarów rynkowych.
Utworzenie wspólnej organizacji
pozwoli też na obniżenie kosztów. 

- Dzięki nowej spółce tworzymy
nową markę ArcelorMittal Recykling
Polska. Daje to lepszą widoczność 
i rozpoznawalność na rynku, co
przekłada się na wzrost zaufania
dostawców i siły zakupowej – mówi
Dariusz Marchewka. 

ArcelorMittal Recykling Polska
będzie funkcjonował w oparciu 
o wszystkie standardy ArcelorMittal
w obszarze bezpieczeństwa, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, etyki 
biznesu. Na początek Firma będzie
dysponowała trzema oddziałami
zakupowo-produkcyjnymi: 
Warszawa, Bielsko Biała, Dąbrowa
Górnicza, połączonym parkiem 
maszynowym i logistycznym. 

Nie jest wykluczone, że w przy-
szłości Firma poszerzy swoją dzia-
łalność o kolejne oddziały.

Recykling Polska – złomowe ramię 
ArcelorMittal w Polsce

Do końca listopada trwały szko-
lenia pracowników z obsługi linii.
Obecnie z każdej zmiany zostało
oddelegowanych po 2 operatorów
(razem 8 osób) którzy pracują 
na linii przemiennie po 4 osoby 
na 1 i 2 zmianie. Docelowy schemat
przewiduje pracę na 4 zmiany 
po 3 pracowników czyli w sumie 
12 osób. 

Pod koniec listopada pracownicy
firmy Danieli rozpoczęli rozruch
łuszczarki. Pierwsze pręty zostaną 
prawdopodobnie przełuszczone 
w styczniu.

Obie suwnice -suwnica do ob-
sługi linii C oraz suwnica Wysyłki 
– zostały odebrana przez UDT i od-
dane do pracy. Odbyło się już szko-
lenie pracowników.

W styczniu na linii C planowany
jest montaż urządzenia do badania
wad wewnętrznych.

Robert Baldy 
robert.baldy@arcelormittal.com

Rozruch zainstalowanych urzą-
dzeń poprzedziło wiele przygoto-
wań i testów. W przedostaniem
tygodniu listopada  odbyły się
sprawdziany  wydajnościowe linii 
na 3 profilach fi70, 40 i 25 mm. 
W przypadku dwóch pierwszych
wymiarów test został zaliczony od
razu - uzyskano wydajności zgodnie
z kontraktem. Wymiar fi 25 był po-
nownie sprawdzany po wprowadze-
niu korekt w lokalizacji czujników
oraz drobnych zmian w automatyce.

Sprawdzono również działanie 
linii na prętach krótkich – długość
ok. 4m – tu również konieczne były
zamiany miejsc mocowania czujni-
ków – po zmianach na linii można
pracować na materiale o długości
min. 3,5m.

Linia C pracuje

Rozruch urządzeń>

Optymalizacji Wyników AMEFP,
Remy Rebuffet – dyrektor ds .tech-
nicznych ArcelorMittal Downstream
Solutions uznało, że projekt na-
szego zespołu zasługuje na nagrodę
główną w kategorii „Redukcja 
Kosztów”.

Doceniono przede wszystkim
fakt, że zaproponowane i wdrożone
rozwiązanie oprócz ograniczenia
kosztów, przyniosło znaczącą po-
prawę bezpieczeństwa. Dodatko-
wym atutem jest możliwość
zastosowania opracowanego 
w Warszawie rozwiązania w innych
zakładach ArcelorMittal. Jury chwa-
liło też to, że w realizację projektu
zaangażował się zespół z kilku ob-
szarów: Wiesław Nowak, Leszek
Strózik i Rafał Skowronek (Stalow-
nia), Sławomir Spychaj (Technologia
i Jakość), Grzegorz Kamiński 
i Marek Kałyńczak (Continuous 
Improvement), przy wsparciu pre-
zesa zarządu Marka Kempy. 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Jury przyznało pierwsze miejsce
naszemu projektowi pt. „Wylewy 
zintegrowane z górną płytką 13QC
w kadzi pośredniej”. Dodatkowo
otrzymaliśmy nagrodę specjalną,
przyznawaną zakładom, które 
potrafią najsprawniej wdrożyć po-
mysły nowatorskie, opracowane 
w innych jednostkach ArcelorMittal.
W Warszawie takich ulepszeń
wdrożono aż 9. 

29 listopada jury w składzie: 
Augustine Kochuparampil – dyrek-
tor generalny ArcelorMittal Europe
- Long Products (AMELP), Amit
Sengupta – dyrektor handlowy
AMELP, Vincent Cholet – dyrektor
ds. technicznych AMELP, Jean-Paul
Ordioni – dyrektor ds. finansowych
AMELP, Gerard Ferguson – dyrektor
ds. technicznych na poziomie 
Korporacji, Marc Fisette – szef

Zauważono i doceniono także bar-
dzo dobrze przygotowaną prezenta-
cję projektu – w tym film, na którym
członkowie zespołu pokazują istotę
opracowanego ulepszenia i tłuma-
czą, jak zostało ono zrealizowane. 

Na tegoroczny konkurs Continuous
Improvement Challenge nadesłano
w sumie 46 projektów w tym 12 
w kategorii „Redukcja Kosztów”. 
Do ścisłego finału zakwalifikowano
10 najlepszych projektów w pięciu
kategoriach: poprawa bezpieczeń-
stwa (zwycięzcą została Huta 
Królewska), poprawa wyników 
finansowych (zwyciężyła Dąbrowa
Górnicza), redukcja kosztów (zwy-
ciężyła Huta Warszawa), poprawa
wydajności i niezawodności (zwy-
ciężyła Huta w Belval) i digitalizacja
- w tej kategorii zwycięstwo odnio-
sła Huta w Hamburgu. 

Przypomnijmy – projekt pt. 
„Wylewy zintegrowane z górną
płytką 13QC w kadzi pośredniej”

W grudniu Linia C – dzięki której Wykań-
czalnia będzie mogła zwiększyć wydajność
o 50% - rozpoczęła regularną produkcję.

Wielki sukces Huty ArcelorMittal Warszawa

Pierwsze miejsce>

Nasz zakład został podwójnym laureatem finału dorocznego Konkursu Ciągłej 
Poprawy (Continuous Improvement Challenge) organizowanego przez ArcelorMittal
Europe - Long Products.

1 stycznia rozpoczyna działalność ArcelorMittal Recykling Polska. To nowy podmiot, który powstaje 
z połączenia firm Silscrap i CUTIRON.

polegał na wykonaniu połączenia 
na stałe obu elementów układu 
wylewowego w kadzi pośredniej.
Pozwoliło to na wyeliminowanie
niebezpiecznych wycieków stali.
Dodatkowo poprawiła się lejność 
i zmniejszyło się „zarastanie” wy-
lewu przez zastygającą na nim stal.
Ilość materiału wadliwego została
ograniczona o 57%. Poprawiła się
sekwencyjność dla niektórych ga-
tunków stali. Zmieniony kształt 
wylewów pozwolił na poprawę
startów na 4 liniach Ciągłego 
Odlewania Stali (COS). Uzyskaliśmy
też 40 procentową. redukcję kosz-
tów w stosunku do standardowego
dwuczłonowego systemu oraz 70%
redukcję w stosunku do wylewów
gazo-przepuszczalnych z protekcją
azotu, które były używane na stale
trudno lejne.

Więcej o projekcie znajdziecie 
w październikowym wydaniu 
Jedynki oraz w intranecie.
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Adrian Maszke
adrian.maszke@ arcelormittal.com

Zapowiadane w październikowym
numerze Jedynki inwestycje na 
Stalowni zostały wykonane. 
W trakcie remontu średniego za-
montowany został w Piecu EAF
większy transformator. Stopniowo
podnosimy jego moc - z obecnej
średniej 55 MV chcemy dojść do
70MV. Zajmie nam to ok. pół roku.
W tym czasie będziemy musieli do-
stosować szereg jego elementów. 

Dokonaliśmy wymiany elektrod
na większe – obecnie na EAF 
mają one 600 mm średnicy a na 
LF – 400 mm. Zakładamy, że ich
zużycie na jednostkę wyproduko-
wanej stali się zmniejszy, choć na
razie wyniki tego nie potwierdzają.
Jednak czas analizy powinien wy-
nieść ok 4 – 6 miesięcy. 

Dalsze inwestycje na Stalowni 

W I kwartale 2019 zamontujemy
w piecu EAF drugi palnik Jet Box, 
a podczas przyszłorocznego 
remontu średniego – trzeci. 
Równolegle w trakcie remontu
średniego chcemy powiększyć piec
w trzech wymiarach. Pozwoli nam
to na ładowanie go przy pomocy
dwóch koszy złomu zamiast obec-
nych trzech, uzyskując tę sama ilość
spuszczanej stali płynnej. To znacz-
nie usprawni proces produkcji. 

W drugim etapie – obejmującym
rok 2020 i kolejne lata - myślimy 
o kompleksowym doposażeniu  Sta-
lowni; zwiększeniu pojemności pieca
z obecnych 90 do 100 ton oraz 
zamknięciu go w większej obudowie
– zamiast obecnego „Dog house”
powstanie „Elephant house” –

nazwa mówi sama za siebie. Dodat-
kowo w Stalowni planujemy drugie
urządzenie VD i drugą piecokadź
(LF). Urządzenie do Ciągłego 
Odlewana Stali (COS) zostanie 
wyposażone w piątą żyłę. 

Dalsze inwestycje na Walcowni 

Na Walcowni mamy obecnie 
na tapecie dwa ważne projekty.
Pierwszy dotyczy zakupu drugiej
piły Brown do cięcia prętów ze stali
jakościowej (SBQ). Nowa piła po-
zwoli nam na wyprodukowanie 
dodatkowych 3000 ton SBQ 
miesięcznie. 

Drugi projekt dotyczy dostoso-
wania ciągu walcowniczego do 
walcowania kęsów ze wsadu o wy-
miarze kwadrat 220 mm i wymia-
rze końcowym fi 100mm. Obecnie 
naszym wyjściowym wymiarem 
jest kwadrat 160 mm. Zwiększając
wymiary kęsów uzyskamy większy
stopień redukcji, co poprawia 
strukturę wewnętrzną metalu 
i wychodzi naprzeciw wymogom 
jakościowym naszych odbiorców 
– między innymi producentów 
łożysk. Obecnie kęsy o wymiarach
220 walcowane są wstępnie 
w Hucie Królewskiej na kwadrat
160 i przesyłane do nas, do dal-
szego walcowania. Po wprowadze-
niu planowanych zmian będziemy 
to mogli robić na miejscu, oszczę-
dzając energię wydatkowaną na
transport.  

W kolejnych latach chcemy zbu-
dować w hali Walcowni – w rejonie
obecnego magazynu wyrobów 
gotowych - dodatkowy mini 
ciąg walcowniczy, przeznaczony 
do produkcji prętów żebrowanych.
Obecna linia będzie wtedy wyko-

rzystywana wyłącznie do produkcji
prętów ze stali jakościowej (SBQ).
To pozwoli znacznie zwiększyć 
ich udział w całości naszej 
oferty. 

Dalsze inwestycje 
na Wykańczalni 

Linia C na Wykańczalni została 
już uruchomiona w pełnym zakresie
wymiarowym od fi 20 do fi 80. 
Kolejnym etapem będzie zakup
pieca indukcyjnego QT do obróbki
cieplnej, Jest to projekt na
2019/2020 rok. Jego realizacja 
pozwoli nam na zwiększenie 
produkcji wyrobów jakościowych
poddawanych obróbce cieplnej 
o kolejne 30÷40 tysięcy 
ton rocznie.

W kolejnych latach planujemy 
zamontowanie na Wykańczalni 
jeszcze jednej linii D . Równolegle 
do tej inwestycji myślimy o urucho-
mieniu dodatkowej piły do cięcia
prętów z 12m na 6m przed linią A.
To pozwoli odciążyć wydział 
Walcowni a zarazem zwiększyć 
jego produktywność.

Przeniesienie przerobu złomu 

Rozpoczęliśmy już prace przygo-
towujące do przeniesienia przerobu
złomu prowadzonego przez firmę
Silscrap (od stycznia pod nazwą 
ArcelorMittal Recykling Polska) 
bliżej wydziału Stalowni. Ma to 
na celu usprawnienie logistyki. 
W samej hali Stalowni – w dawnej
hali odlewania wlewków - powstaną
dodatkowe boksy, które umożliwią
przechowywanie na miejscu 
większej ilości złomu, co poprawi
operatywność wydziału.

dokładność wskazań i niskie koszty
adaptacji. - Zobowiązaliśmy się do
opracowania informacji technicznej
naszego rozwiązania i przesłania 
go do innych hut – mówi Artur
Gierwatowski 

Kolejnym tematem była kwestia
czyszczenia złomu i zarządzania
tym surowcem. O stosowanych
rozwiązaniach – w tym wykorzys-
tania maszyn do czyszczenia złomu
a nawet dronów, opowiadali przed-
stawicie wszystkich obecnych hut. 

- W Differdange zastosowano
automatyczny system pomiaru 

Piotr Jurys
piotr.jurys@arcelormittal.com

20 listopada do Warszawy przy-
jechali specjaliści zarządzający pracą
łukowych pieców elektrycznych
(Electric Arc Furnace – EAF) 
w Europejskich hutach ArcelorMittal.
Przez dwa dni wymieniali się infor-
macjami i doświadczeniami. Takie
spotkania - czyli Agory EAF - odby-
wają się co rok, za każdym razem 
w innej hucie. 

Na warszawskim reprezentowane
były następujące zakłady: Beval,
Differdange, Hamburg, Olaberria,
Sestao, Hunedoara, Warszawa, 
Industeel oraz R&D. Gospodarzem
spotkania był zespół dyrekcji tech-
nicznej ArcelorMittal Europe: Frank
Wasilewski i Marco Picco. Hutę 
ArecelorMittal Warszawa reprezen-
towali: Piotr Jurys, Wojciech Wiącek
i Artur Gierwatowski.

Pierwszego dnia poruszono na-
stępujące tematy: BHP, KPI, jakość,
projekty, główne problemy tech-
niczne. Marco Picco przedstawił
krótkie podsumowanie konferencji
ArcelorMittal Refractories dotyczą-
cej materiałów ogniotrwałych. 

- W temacie materiałów ogniotr-
wałych wdrażamy pewne nowości,
wprowadzając betonowe obrzeże
kadzi głównej – mówi Wojciech
Wiącek. - Realizujemy też próby 
z nowymi dostawcami stref metalu
(dolomit) oraz korków argonowych. 

Marco Picco zaprezentował 
aktualne rozwiązania techniczne
dotyczące analizatorów gazu 
pieca EAF.

Potem dyskutowano nad proble-
mem wykrywania wody w piecu.
Artur Gierwatowski przedstawił
rozwiązanie stosowane w Warszawie.
Wzbudziło ono spore zainteresowa-
nie jako możliwe do zastosowania 
w pozostałych hutach z uwagi na

AGORA EAF Polska Nagroda 
Inteligentnego Rozwoju

Sptkanie specjalistów> Nagroda>

gęstości złomu na samochodach 
i wagonach oraz system pomiaru
ilości złomu na składzie. Będziemy
analizować możliwość instalacji 
takiego rozwiązania także u nas 
w Warszawie – mówi Piotr Jurys. 

Drugi dzień zaczął się od wizyty
uczestników na Stalowni. Potem
dyskutowano na temat elektrod. –
Zobowiązałem się do końca roku
przygotować benchmark opierający
się o porównanie rozwiązań tech-
nicznych dotyczących elektrod
między stalowniami – dodaje Piotr
Jurys

Uniejów 2018. Nagroda została
przyznana za projekt badawczy 
pt. „Opracowanie i wdrożenie 
nowatorskich technologii produkcji
stali superczystych dla przemysłu
motoryzacyjnego”, który realizu-
jemy we współpracy z Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 

Huta ArcelorMittal Warszawa
otrzymała Polską Nagrodę 
Inteligentnego Rozwoju 2018 
pod patronatem Prezes Urzędu 
Patentowego RP, dr Alicji 
Adamczak. Została ona wręczona 
w czasie Międzynarodowego 
Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0

Stalownicy z Hamburga omówili
awarię pieca w swoim zakładzie,
Korzystając z własnych doświad-
czeń przygotują dla pozostałych
stalowników informację na temat
uruchamiania pieca po dłuższym
postoju z metalem. 

Na zakończenie – w ramach 
nieformalnej niespodzianki – kole-
dzy z innych hut zostali zaproszeni
do zwiedzenia schronu pod 
biurowcem.  

Kolejna wymania doświadczeń na
„piecowej Agorze” planowana jest 
w przyszłym roku. 

Huta inwestuje
Na 2019 rok Huta ArcelorMittal Warszawa ma bardzo ambitny plan inwestycyjny. Jego realizacja już się
zaczęła. Celem jest znaczne zwiększenie udziału prętów ze stali jakościowej w całościowej produkcji.
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Cel: produkować stal, eliminując gazy 
cieplarniane

Edmund Czesak 

W uroczystości wzięli udział:
Jerzy Kotowicz, prezes Mazowiec-
kiego Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża,
Grzegorz Pietruczuk burmistrz
Dzielnicy Bielany, Marek Kempa,
prezes zarządu Huty ArcelorMittal
Warszawa, Alina Bielacką, dyrektor
personalny Huty ArcelorMittal 
Warszawa, Jerzy Czubak wieloletni
prezes i działacz Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, Wojciech Borkowski
prezes zarządu Oddziału Rejono-
wego PCK Warszawa Bielany,  
Teresa Wygnańska–Klucz kierownik
Punktu Krwiodawstwa Szpitala 
Bielańskiego, delegacje Polowego
Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Orle Gniazdo” z Sulejówka z panem
Henrykiem Zającem prezesem Klubu
na czele, Lesław Korzeniewicz,
przewodniczący Zakładowej Komisji
Solidarność i Grzegorz Stańczyk,
przewodniczący Związku 
Zawodowego pracowników Huty
ArcelorMittal Warszawa, a przede
wszystkim krwiodawcy zrzeszeni 
w klubie Honorowych Dawców Krwi
przy Hucie ArcelorMittal Warszawa, 

Klub HDK przy Hucie Warszawa
został założony 17 stycznia 1968 r.
Obecnie ma ponad 130 członków.
Oddali oni w ubiegłym roku ponad
90 litrów krwi. Podczas 50 lat 
działalności hutnicy oddali – zgod-
nie z hutniczym obyczajem poda-
wania informacji liczbowych 
w tonach - ponad 13 ton krwi. 
Klub działa w oparciu o zatwier-
dzony przez władze Huty i Polski
Czerwony Krzyż regulamin. Do
głównych zadań Klubu HDK PCK
należy zaliczyć popularyzację idei
honorowego krwiodawstwa i orga-
nizację akcji oddawania krwi przez
członków.

Akcje masowe odbywają się śred-
nio 1 – 2 razy w miesiącu. Najwięcej

innymi Zarząd Huty Arcelormittal
Warszawa i Klub HDK PCK przy 
ArcelorMittal Warszawa. Medal 60-
lecia Huty otrzymało 28 krwiodaw-
ców. Z okazji 50-lecia działalności
Klubu HDK PCK przy ArcelorMittal
Warszawa, za wieloletnią aktywną
działalność, a w szczególności 
w propagowanie honorowego
krwiodawstwa, Zarząd Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy wyróżnił
statuetkami 42 osoby. 

W uznaniu wybitnych zasług na
rzecz ratowania ludzkiego życia 
i zdrowia, oraz aktywnej działalności
w ruchu honorowego krwiodaw-
stwa, na wniosek Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego
Krzyża, Minister Zdrowia nadał 
10. osobom odznakę „Honorowy
Dawca Krwi - Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu”. 

W dowód uznania za bezintere-
sowne długoletnie oddawanie krwi
na wniosek Prezesa Zarządu 
Rejonowego Warszawa Bielany 
Edmunda Czesaka po oddaniu przy-
najmniej 18 litrów krwi, Mazowiecki
Zarząd Okręgowy nadał odznakę
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
stopnia pierwszego siedmiu hutni-
czym krwiodawczyniom i krwio-
dawcom. Odznakę ZHDK drugiego
stopnia po oddaniu przynajmniej 
12 litrów krwi otrzymało 5 osób.

dawców indywidualnych oddaje
krew w punkcie krwiodawstwa
Szpitala Bielańskiego i w Nowym
Dworze Mazowieckim. W okresie
50-lecia istnienia Klubu wielokrotnie
organizowane były akcje krwiodaw-
stwa „Na Ratunek” dla ofiar wypad-
ków i na wezwanie szpitali
warszawskich. 

Klub utrzymywał kontakty 
i współpracę z organizacjami i sto-
warzyszeniami honorowych daw-
ców krwi z wielu krajów Europy. 

Szczególnym wyróżnieniem 
Hutniczego Klubu HDK było nadanie
przez Zarząd Stołeczny PCK, sztan-
daru, który został udekorowany
wysokimi orderami i odznaczeniami
zagranicznymi i krajowymi.  

W czasie jubileuszowej uroczys-
tości przyznano szereg nagród, od-
znaczeń i pucharów.  

Za wieloletnią ofiarną działalność
publiczną, 50 lat działania na rzecz
rozwoju honorowego krwiodaw-
stwa Kapituła Suwerennego Orderu
Św. Marii Maksymiliana Kolbego 
nadała order św. Maksymiliana 
Kolbego Klubowi Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy Hucie 
ArcelorMittal w Warszawie. 

Dwie osoby otrzymały odznakę
„Kryształowe Serce”. Medalem 
60-lecia HDK uhonorowano między

Paliwo z produkcji stali 
– przekształcamy gaz 
wielkopiecowy w bioetanol 

W ArcelorMittal Gent – belgijskiej
hucie, należącej do naszej Grupy,
rozpoczęła się budowa instalacji 
do produkcji bioetanolu, w której
gazy odlotowe z produkcji stali wy-
korzystywane będą jako surowiec.
To pierwsze taka instalacje w Europie
na skalę przemysłową. Dzięki niej
zakład w ArcelorMittal Gent wy-
produkuje 80 milionów litrów bio-
etanolu rocznie. Instalacja będzie
również wytwarzać ciepło i energię
do ponownego użycia. 

Nowatorska instalacja wykorzys-
tuje naturalnie występujące bakte-
rie, które żywią się tlenkiem węgla
(CO) i produkują etanol jako produkt
uboczny. Odpady biomasy wytwa-
rzane w tym procesie są trawione 
– powstaje z mich metan, z którego
w jednostce kogeneracji produko-
wane jest ciepło i energia wykorzy-
stywane ponownie przy destylacji
etanolu.

„Proces jest energooszczędny, bo
całą pracę wykonują mikroby” -
mówi Wim Van der Stricht, koordy-

nator projektu. „Wyzwaniem jest
włączenie go w cykl wielkiego za-
kładu przemysłowego. Udało się to
dzięki innowacjom i współpracy 
z partnerami: LanzaTech i Primetals
Technologies. Otrzymaliśmy rów-
nież dofinansowanie z unijnego 
programu badań i innowacji 
„Horyzont 2020”.”

Gospodarka obiegu zamkniętego
w praktyce 

Instalacja w Gandawie jest prak-
tycznym przykładem gospodarki
obiegu zamkniętego. Odpady 
z produkcji stali są przekształcane 
w cenne paliwo. Zakład będzie mógł
wytworzyć wystarczającą jego
ilość, by zagwarantować przez rok
napęd dla  100 000 pojazdów wy-
korzystujących czysty  bioetanol. 

Hutnictwo neutralne pod 
względem emisji dwutlenku
węgla

Celem projektu ArcelorMittal jest
pokazanie, że możliwe jest stwo-
rzenie przemysłu nie tylko generu-
jącego niski poziom dwutlenku

węgla, ale wręcz całkowicie neu-
tralnego pod względem emisji CO2. 

Technologia, która będzie wyko-
rzystana w Gandawie została 
przetestowana w Chinach. Ale po-
wstający w ArcelorMital Gent za-
kład będzie pierwszym opłacalnym
producentem bioetanolu o wysokiej
efektywności energetycznej na
skalę przemysłową.

Prace przygotowawcze już się
rozpoczęły. Prace inżynieryjne zos-
tały sfinalizowane, a sprzęt, oparty
na najlepszych dostępnych techno-
logiach (BAT), został zamówiony 
w połowie 2018 roku i zostanie 
dostarczony w połowie 2019 r. 
Zakład rozpocznie produkcję bio-
etanolu w połowie 2020 r. Budowa
obiektu stworzy ponad 500 
tymczasowych miejsc pracy. 
Po uruchomieniu fabryka będzie 
obsługiwana przez zespół około 30
osób, bio-inżynierów, operatorów 
i techników.

Odzyskiwanie energii w polskich
hutach

Także ArcelorMittal Poland inwes-
tuje w projekty, które pozwalają za-

oszczędzić energię lub ją odzyskać 
i ponownie wykorzystać. 

Turbogenerator w Dąbrowe 
Górniczej 

Od blisko trzech lat w spółce
TAMEH (wspólne przedsięwzięcie
ArcelorMittal Poland i Tauron)
w Dąbrowie Górniczej działa nowo-
czesny turbogenerator, który prze-
twarza gazy hutnicze na energię
elektryczną, ciepło grzewcze i inne
media dla huty. Dzięki tej inwestycji,
wartej ponad 120 mln zł, huta
ograniczyła ilość zużywanego pa-
liwa, emisje do powietrza i ilość
gazów hutniczych spalanych na
świecy. 

Energia elektryczna z rozpręża-
nia gazu wielkopiecowego

W elektrociepłowni TAMEH 
w Dąbrowie Górniczej – jako pierw-
sza w Polsce - jeszcze w tym roku
zostanie uruchomiona nowoczesna
instalacja turbin, wytwarzających
energię elektryczną w procesie
rozprężania gazu wielkopieco-
wego. By wyprodukować taką 

samą ilość energii, co turbiny 
o łącznej mocy 25 MW, trzeba 
byłoby spalić aż 45 tys. ton węgla
rocznie (ok. 900 wagonów). Warta
ponad 150 mln zł inwestycja pozwoli
uniknąć emisji do środowiska prawie
90 ton dwutlenku siarki i tlenków
azotu i 9 ton pyłu w ciągu roku. 

Gazy hutnicze jako źródło 
energii w Krakowie

Gazy hutnicze będą zagospoda-
rowane do produkcji energii elek-

trycznej, ciepła i dmuchu do wiel-
kiego pieca także w elektrocie-
płowni TAMEH w krakowskiej hucie.
Modernizacja warta ponad 300 mln
zł zakończy się w 2019 r. Dotych-
czasowe instalacje opalane węglem
zastąpią kotły na gazy hutnicze. 
Rezygnując ze spalania ok. 160 tys.
ton węgla rocznie ograniczymy
emisje pyłowo-gazowe, w tym
dwutlenku węgla o 20 proc.

Na podstawie MyArcelorMittal
(Stefan Stojadinovic i Marzena Rogozik) 

Hutnicy dzielą się krwią od pół wieku

Dawcy krwi>

29 listopada odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 
50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy Hucie ArcelorMittal Warszawa.

Małgorzata Węcławek 
malgorzta.weclawek@arcelormittal.com

W grudniu techniczna kadra Huty
bierze udział w trzeciej części szko-
lenia Safety Leadership Training. 
Konieczność przeprowadzenia tych
szkolenia wynika z przekonania kie-
rownictwa Grupy, że kadra zakła-
dów ArcelorMittal  musi regularnie
pogłębiać swoją wiedzę na temat
BHP, na temat umiejętności przewo-
dzenia („liderowania”) i inspirowania
pracowników do bezpiecznej pracy. 

Szkolenie Safety Leadership 
Training 3 trwa trzy dni. Kierowni-
ków do uczestnictwa zachęcił 
prezes zarządu Marek Kempa, 
wysyłając do każdego pisemne 
zaproszenie. Trzecia edycja jest kon-
tynuacją i rozwinięciem zagadnień
poruszanych na dotychczasowych
szkoleniach Safety Leadership, roz-
poczętych w 2013 roku.

Pierwszy dzień szkolenia 3 
grudnia 2018 poprowadził Klaus

Obaj prowadzący wysoko ocenili
aktywne podejście uczestników,
chęć pogłębiania wiedzy, otwartą
dyskusję.

Sami uczestnicy są także zado-
woleni. Podoba im się forma warsz-
tatu,  niezwykle żywo dyskutowali
podczas interpretacji testów, które
wcześniej wypełniali. 

- Cieszę się, że kierownicy mogli
zapoznać się z typami osobowości
na bazie teorii Junga. Okazało się,
że trafia to w potrzebę pogłębiania
świadomości własnych zachowań.
Wielu z nich wyrażało chęć dalszej
nauki – mówi Alina Bielecka. - Ja 
też brałam udział w tej części, 
dlatego myślę, że już w I kwartale
przyszłego roku rozwiniemy temat 
i wyposażymy naszych menadże-
rów w kolejne narzędzie, pomaga-
jące rozpoznawać różne typy
osobowości u podwładnych 
i wiedzę jak ich motywować 
– zapowiada dyrektor Biura 
Personalnego. 

Niemeyer. Przypomniał on zagad-
nienia poruszane w poprzednich
edycjach Safety Leadership, doty-
czących Journey to Zero i podsta-
wowych przekonań związanych 
z BHP.

4 grudnia 2018 odbył się 
drugi dzień szkolenia, prowadzony
przez Rafała Szczepanika, 
uznanego za jednego z czterech
najlepszych polskich trenerów 
w kategorii „gry symulacyjne” 
(wg. rankingu firm szkoleniowych
magazynu Profit i KPMG). 
W czasie tej sesji uczestnicy 
pracowali w sposób warsztatowy
nad kryteriami oceny dla liderów
zmiany, komunikacją, pracą zespo-
łową. Omówiono predyspozycje do
pełnienia różnych ról w zespole.

Trzeci dzień szkolenia, prowadzi
również Rafał Szczepanik. Ten etap
obejmuje zagadnienia takie jak roz-
wijanie kompetencji pracowników,
motywowanie ich do bezpiecznego
zachowania, kultura nieobwiniająca. 

Szkolenie dla liderów bezpieczeństwa

Trzecia część szkolenia Safety Leadership Training>

Sektor hutniczy stale pracuje nad technologiami dekarbonizacji procesów produkcyjnych, czyli po prostu
nad eliminowaniem gazów cieplarnianych. Tam, gdzie to możliwe, już teraz dąży do unikania emisji 
dwutlenku węgla czy do jego zagospodarowania w taki sposób, aby ograniczyć emisję do atmosfery.

kotły w krakowskim Tamehu
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Mówią pracownicy>

ciem tego wydziału, w 2011 roku
podjął jednak pracę na nowej 
Walcowni jako operator mostka
pierwszego. 

- Do pełnienia zadań lidera 
zmiany przygotował mnie Grzegorz
Pastuszko, który bardzo dużo mnie
nauczył. – mówi Sylwester Sitko. -
Dzięki niemu mogłem zadebiutować
już wyposażony w wiedzę i do-
świadczenia, które mi przekazał, 
za co jestem bardzo wdzięczny, 
bo ułatwiło mi to wdrożenie się
w nowe zadania.-  

Zdaniem pana Sylwestra praca 
lidera nie jest łatwa, trzeba podej-
mować szybkie, a przede wszystkim
trafne decyzje, za którymi idzie duża
odpowiedzialność. – Lider musi roz-
wiązywać problemy całej Walcowni,
często nieprzewidywalne. Jesteśmy

rozliczani z każdego postoju, 
produkcja musi być realizowana. 
Początki były trudne, ja nigdy nie
zajmowałem takiego wysokiego sta-
nowiska – przyznaje pan Sylwester,
podkreślając, że teraz, po upływie
kilku miesięcy, ta praca zaczyna mu
dawać  satysfakcję. Jego zdaniem

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Sylwester Sitko w czerwcu br.
został liderem zmiany na Walcowni.
Jest doświadczonym walcownikiem.
W Hucie pracuje już od 20 lat.

– Zaczynałem jako operator na
Walcowni średniej w 1998 roku.
Potem przeniesiono mnie na 
Walcownię grubą. W czasach kry-
zysu, kiedy  ze względu na braki 
w zamówieniach łączono zmiany,
pracowaliśmy także na innych 
wydziałach, obsługując kolejno 
Walcownię Drobną, Średnią, Zgniatacz
i Wykańczalnię. Ten system zdał 
egzamin, uczyliśmy się obsługiwać
nowe urządzenia i unikaliśmy posto-
jowego - praca była ciągła – wspo-
mina pan Sylwester. 

Kiedy w 2008 roku ruszyła nowa
Walcownia został wytypowany do
grupy, która miała ją obsługiwać. 
– Nie byłem z tego zadowolony.
Walcownia dopiero startowała,
wszyscy się wszystkiego uczyli, było
mnóstwo problemów i dodatkowej
pracy. Wróciłem na Walcownię 
Średnią. – opowiada. Przed zamknię-

Lider – czyli decyzje i odpowiedzialność
dobre wyniki Walcowni to efekt 
bardzo ciężkiej pracy i ogromnego
wysiłku całej załogi. Obserwuje, 
że młodzi pracownicy  nie zawsze
wytrzymują tę presję, jest spora 
rotacja. 

– Walcownia potrzebuje nowych
pracowników, a oni potrzebują
czasu, żeby się nauczyć zawodu.
Żeby zostać samodzielnym operato-
rem trzeba przynajmniej roku 
doświadczeń – a na niektórych 
stanowiskach nawet 2 – 3 lat. 

Pytany, jak spędza czas po pracy,
pan Sylwester odpowiada, że stara
się być jak najwięcej z 7-letnim
synem i żoną. – Jeździmy na rowe-
rze, gramy w piłkę. Syn chodzi też 
na basen, a ostatnio na taniec hip-
hopowy, który bardzo polubił, więc
staram się – w miarę możliwości

przy pracy zmianowej – pomagać 
w wożeniu go na zajęcia. Uważam,
że wspólne spędzanie czasu jest
ważne dla całej rodziny. I dzięki
niemu można ograniczyć godziny
spędzane przed ekranem komputera,
co dla dzisiejszych dzieciaków i ich
rodziców jest sporym wyzwaniem. 

Stażyści>

Piwo a ochrona środowiska

lubię – rodzina trochę mniej. Ale 
w końcu przychodzi moment, kiedy
możemy się napić razem dobrego
piwa, więc zgadzają się na te chwi-
lowe niedogodności. – śmieje się
Adam. 

- Warzenie piwa to moja pasja,
ochrona środowiska to mój zawód.
Uważam, że nie powinna być 
już traktowana przez ludzi jako 
teoretyczne hasło. Obecnie nasza
planeta – a właściwie my wszyscy 
- mamy przed sobą ogromne 
wyzwania. Wierzę, że jeszcze 
damy radę naprawić to, co zostało
już zniszczone, ale do tego jest 
potrzebna pełna świadomość. 
A ludzie niestety nie chcą słuchać 
o tym, że coś złego się dzieje. 
Starsi uważają, że zawsze dymiły
piece i rury wydechowe, więc 
nadal palą plastikiem i nie przeszka-
dzają im spaliny. A młodzi są 
przekonani, że nie mają na nic
wpływu, więc nie chcą się angażo-
wać ani słyszeć o problemach. 
Wolą iść na piwo. Ale dobre piwo
powstaje z czystej wody i natural-
nych składników. Musimy dbać 
o środowisko, żeby nam ich nie 
zabrakło. 

odfiltrować – otrzymany płyn to
brzeczka. Jest ona następnie goto-
wana z dodatkiem chmielu – a to
decyduje przede wszystkim o gory-
czy piwa. Po godzinie wywar zos-
taje schłodzony do 22 st. C, zlany
do fermentora i dodawane są spe-
cjalne drożdże. 

– Na tym, etapie każdy element,
którego używamy musi być wyste-
rylizowany – inaczej brzeczka może
zostać zakażona i trafić do ścieków
– podkreśla Adam. Po tygodniu 
fermentacji młode piwo zlewane
jest do drugiego fermentora, gdzie
rozpoczyna się tzw. „cicha fermen-
tacja”, podczas której resztki cukru
zmieniają się w alkohol. Teraz można
jeszcze raz dodać chmiel. Lekkie
piwa, takie jak witbier, otrzymuje 
się po 2 – 3 tygodniach. Ciemne,
jak portery - po 5 miesiącach.
Ostatnim krokiem jest butelkowanie
z dodatkiem glukozy, dzięki której
drożdże, które zostały w piwie 
wytwarzają CO2 czyli gaz. Potem
butelki piwa leżakują minimum 
2 miesiące. 

- Warzę piwo w domu, mam na 
to specjalne pomieszczenie. Proces
generuje zapachy, które ja bardzo

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Adam Kurkus odbywa roczny staż
w biurze Ochrony Środowiska.
Skończył studia inżynierskie na 
wydziale Ochrony Środowiska 
Politechniki Warszawskiej. 

– Jak większość osób zaczynają-
cych pracę w Hucie prosto po 
studiach, przeżyłem zaskoczenie
ogromem hal produkcyjnych, tech-
nologią, zetknięciem z prawdziwą
produkcją. Na uczelni poznajemy
teorię – tu można zasmakować
praktyki – mówi Adam. Podkreśla,
że nie zdawał sobie sprawy, jak 
w dziedzinie ochrony środowiska
ważne jest prawodawstwo. 
W Hucie przekonał się, że od niego
trzeba wychodzić, aby zrealizować
każdą zmianę.

- Dla mnie to nowość. Zagadnie-
nia prawne na studiach nie były roz-
budowane, tu się uczę od nowa jak
z takiej wiedzy korzystać do realiza-
cji celów przedsiębiorstwa. 

Adam dużo rozmawia z ludźmi,
stara się poznawać w praktyce
wszystkie zagadnienia, które skła-
dają się na funkcjonowanie Huty 
i ochronę środowiska. Obecnie 
zajmuje się gospodarką odpadami.  

Po pracy realizuje swoją pasję,
polegającą na własnoręcznym wa-
rzeniu piwa w domu.

– Kiedy po raz pierwszy spróbo-
wałem piwa o nazwie „Imperium
atakuje” wyprodukowanego przez
grupę pasjonatów, którzy założyli
browar „Pinta” – przekonałem się,
że piwo może mieć zupełnie inny
smak, niż te wszystkie, które kupu-
jemy w sklepie, a które niewiele się
od siebie różnią. 

Postanowił stworzyć własne
piwo. Zaczął kupować sprzęty, 
szukać informacji w Internecie.  
Pomocna okazała się książka Taty
pt. „Wszystko o piwie ”.  

- Żeby samemu uwarzyć piwo
oprócz wyposażenia i materiałów
potrzeba dużo cierpliwości – opo-
wiada Adam. Najpierw trzeba mieć
pomysł na smak, jaki się chce uzys-
kać, potem przekłada się to na re-
cepturę. Pierwszym etapem jest
zrobienie zacieru z wody i słodu.
Musi on stać ok 1 – 2 godziny 
w odpowiedniej temperaturze.
Temperatura wpływa na smak, 
bo w zależności od niej aktywują 
się inne enzymy, które przetwarzają
skrobię na cukry. Inny enzym daje
inny cukier, a to powoduje inne wła-
ściwości piwa. Potem trzeba całość

w proteście przeciwko planowanym
zwolnieniom i opóźnieniom w mo-
dernizacji ogłosiliśmy strajk. Trwał
on prawie dwa miesiące. 30 sierpnia
zawarliśmy porozumienie i powstał
zbiorowy układ pracy. W czasie
tego długiego i trudnego strajku
wspierali nas wspaniali ludzie 
- Jacek Kuroń i Krzysztof Piesiewicz.
Potem znowu nie było nudno 
– modernizacja i czas rządowego
programu restrukturyzacji hut-
nictwa. W 2005 nastąpiła zmiana
właściciela – na miejsce Lucchiniego
pojawił się Arcelor. Po fuzji z Mittalem
– ArcelorMittal. Zaczęliśmy współ-
pracować z Europejską Radą 
Zakładową. Potem otwieraliśmy
nową walcownię. I nagle zrobił się
rok 2018 - niepostrzeżenie zleciało
ponad 50 lat, podczas których Huta
nigdy nie pozwoliła mi się nudzić. - 

Wśród Jubilatów 45 lat pracy za-
wodowej świętowały 4 osoby, 
40 lat – 13 osób, 35 lat - 8 osób,
30 lat - 11 osób, 25 lat - 7 osób.
Najliczniejszą grupę stanowili Jubi-
laci obchodzący 20-lecie pracy 
w Hucie – było ich aż 35. Za to 
4 osoby świętowały swój jubileusz
po raz pierwszy - po 15 latach
pracy. 

Zarząd przekazał Jubilatom gra-
tulacje i podziękowania, dyplomy 
i upominki.

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

5 grudnia odbyło się spotkanie,
na które zarząd Huty ArcellorMittal
Warszawa zaprosił pracowników
obchodzących jubileusz pracy 
w latach 2017-2018. 

Wśród nich był pan Grzegorz
Stańczyk, przewodniczący związ-
kowej rady huty MNZZ pracowni-
ków huty ArcelorMittal Warszawa,
który jako jedyny obchodził jubile-
usz 50 lat pracy zawodowej. 
„Jubilat – senior” podzielił się
zwięzłym podsumowaniem ponad
półwiecza spędzonego w Hucie.

- Mogę śmiało powiedzieć, że 
w moim przypadku – a dotyczy 
to całego pokolenia - spełniło 
się chińskie życzenie  – „obyś żył 
w ciekawych czasach”. Lata `80  
-  strajki, powstanie niezależnych
związków zawodowych. Lata `90 
– zagrożenie upadłością Huty, refe-
rendum wśród załogi na temat do-
browolnego obniżenia wynagrodzeń
o 37%. Daliśmy radę, Huta ocalała.
Jako pierwsi zdecydowaliśmy się na
prywatyzację. Zaczęły się poszuki-
wania inwestora. Pojawił się Lucchini.
Ruszyły negocjacje  – nikt z nas nie
miał do tego ani wiedzy, ani do-
świadczenia. Weszliśmy w joint
venture z Lucchinim. W 1994 roku

Jubileusz Pracy
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Styczeń -  Kuba Bąkowski –
uznany artysta wizualny, zrealizo-
wał w hucie swój najnowszy projekt
.  
Kwiecień - Piotr Szwarczyński z
Utrzymania Ruchu Stalowni po raz
drugi pokonał dystans 42,195 km
jako uczestnik Warsaw Orlen Mara-
ton. 
Maj -  z okazji Dnia Hutnika ponad
80 byłych i obecnych hutników
spotkało się na Rondzie Hutników
Warszawskich
Maj – podczas Nocy Muzeów – za-
prosiliśmy warszawiaków do zwie-
dzania   „Stanowiska Dowodzenia
Obrony Cywilnej”, w podziemiach
biurowca.
Maj – Walcownia pobiła rekord pro-
dukcji 
Czerwiec -  Stoisko Huty Arcelor-
Mittal Warszawa oblegane na pik-
niku „Witaj Lato Karuzela  na
Bielanach”. 
Czerwiec - historyczny wynik pro-
dukcyjny
Stalowni:
30 wy-
topów
podczas
doby. 
Czerwiec
– począ-
tek cyklu
szkoleń
w ramach
programu
Bezpie-
czeństwo

Huta świętuje 100 lat 
niepodległości 

Krótko ze świata>
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Więcej informacji na www.myarcelormittal.com
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Na okładce: 
ArcelorMittal zdobył dwie nagrody
Steelie Awards za osiągnięcia 
w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju, Laureaci 9. edycji konkursu
Steelie Awards zostali zaprezento-
wani przez World Steel Association
16 października.
ArcelorMittal Brail otrzymał nagrodę
Steelie w kategorii zrównoważonego
rozwoju za plan gospodarki wodnej,
który zmniejszył pobór wody o
ponad 6 mln metrów sześciennych
rocznie, pomimo wzrostu produkcji 
o 17%. Nagroda Steelie przyzna-
wana jest za projekt w zakresie
zrównoważonego rozwoju, który był
największym atutem dla wszystkich
trzech obszarów - ekonomicznego,
środowiskowego i społecznego.

Nominacja dla systemu wewnętrznych i zewnętrznych ram
drzwiowych w konkursie 2019 Automotive News PACE Awards.
Firmy ArcelorMittal, Honda i Magna International zostały wybrane
do grona finalistów prestiżowej nagrody Automotive News PACE. 
To wspólna nominacja dla pierwszego na świecie systemu wytłacza-
nych na gorąco, spawanych laserowo wewnętrznych i zewnętrznych
ram drzwi zaprezentowanych w samochodzie Acura RDX, rocznik
2019.

ArcelorMittal Princeton zebrał 30 000 dolarów 
dla najbiedniejszych
ArcelorMittal Princeton w porozumieniu ze Stowarzyszeniem
Domów Dziecka Wirginii Zachodniej (CHSWV) zorganizował 
w Bluefield (Wirginia Zachodnia, USA) imprezę, której celem było
zgromadzenie środków dla ubogich rodzin i najbardziej zagrożonych
dzieci w całym regionie. Kierownictwo ArcelorMittal Princeton 
przebrało się w eleganckie stroje kelnerów i podawało posiłki 
gościom, wśród których znaleźli się partnerzy ze służb górniczych,
dostawcy, miejscowi dygnitarze i członkowie społeczności lokalnej.

ArcelorMittal Europe – wyroby długie powołuje oddział 
Steligence®
Olivier Vassart, poprzednio dyrektor ds. badań i rozwoju dla 
budownictwa, infrastruktury i wyrobów długich ArcelorMittal, 
został powołany od 1 listopada 2018 r. na stanowisko dyrektora
generalnego oddziału Steligence®. Projekt Steligence® 
to nowa organizacja komercyjna o charakterze węzłowym 
w segmencie wyrobów długich, współpracująca z pionem 
Downstream Solutions i ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie, 
oferująca rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. 

ArcelorMittal Belval ponownie osiąga rekordowy poziom produkcji
Walcarka tandem w Belval w Luksemburgu osiągnęła rekordowy 
poziom produkcji we wrześniu. Wyprodukowała 74 800 ton 
- rekordową wielkość dla miesiąca 30-dniowego - osiągając średnią
produktywność 901 ton na zmianę w porównaniu z ostatnim 
rekordowym wynikiem 884 tony na zmianę z kwietnia 2016 r. 

8 listopada na frontowej ścianie
budynku biurowca Huty ArcelorMit-
tal Warszawa zostały „rozwinięte”

dwie świetlne flagi państwowe. 
Były one widoczne przez tydzień 
po zmroku, czyli od 16:00 do 7.30

rano. W ten sposób zarząd Arcelor-
Mittal Warszawa postanowił uczcić
100 lat niepodległości Polski i włą-

czyć nasz zakład, działający przez
większość, bo 61 lat tego stulecia,
w obchody wspólnego jubileuszu.

22 listopada 2018 roku w sali
konferencyjnej Huty ArcelorMittal
Warszawa odbyło się Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa
– Warszawscy Hutnicy (SPHW), 
na które przybyli reprezentujący
władze Dzielnicy Bielany – radna
Anna Czarnecka, burmistrz Grzegorz
Pietruczuk i wiceburmistrz 
Włodzimierz Piątkowski oraz Hutę
ArcelorMittal  Warszawa– Marek
Kempa – Prezes Zarządu i Alina 
Bielecka – Dyrektor Personalny.

Zebranie otworzył i wygłosił
sprawozdanie z działalności Stowa-
rzyszenia w kadencji 2016-2018
Marek Łuszczyński, który w stycz-
niu br. objął funkcję Przewodniczą-
cego Zarządu po przedwcześnie
zmarłym Jerzym Trześniewskim.

W trakcie minionej kadencji 
Zarząd odbył 17 oficjalnych posie-
dzeń, głównie poświęconych plano-
waniu i organizacji przedsięwzięć
statutowych oraz ocenie ich realiza-
cji. SPHW zwiększyło liczbę człon-
ków ze 197 do 211. 

W okresie sprawozdawczym
członkowie Stowarzyszenia spotykali
się na imprezach okolicznościowych:

- organizowanych przez Zarząd
spotkaniach noworocznych oraz 
w spotkaniu z prof. Karolem 
Modzelewskim, 

- wspólnie organizowanych 
z Zarządem Huty ArcelorMittal
marszach hutniczych od Ronda
Hutników Warszawskich do bramy
głównej huty,

- na piknikach rodzinnych organi-
zowanych przez Hutę ArcelorMittal
czy też przez Dzielnicę Bielany,

- na uroczystej gali z okazji 
60-lecia produkcji w Hucie 
Warszawa.

W dniu 9 maja 2017 roku pod-
czas uroczystego spotkania Prezes
Zarządu Huty Marek Kempa i prze-
wodniczący Stowarzyszenia Jerzy
Trześniewski wręczyli wyróżnienia
członkom SPHW pracującym w hucie
od lat 50. XX wieku. Rozdano rów-

nież poprawioną wersję książki 
Jarosława Zielińskiego „Bielany 
– Przewodnik historyczny” oraz
czwartą książkę pt. „Ludzie huty
1957-2017”, obejmującą cały
okres działalności produkcyjnej Huty
Warszawa, z jej etapami od huty
państwowej do prywatnej.

We wrześniu 2018 roku odbyło
się spotkanie integracyjne pod ha-
słem „NIE JESTEŚ SAM, A WŚRÓD
PRZYJACIÓŁ, z udziałem pracowni-
ków ArcelorMittal Warszawa,
członków innych działających na
Bielanach organizacji, m.in. Stowa-
rzyszenia Medycznego „Gladiator”,
Bielańskiego Klubu Kombatanta 
oraz Bielańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc.
Spotkanie uświetniły występy 
zespołu ISSA z Kiejdan na Litwie 
i kabaretu „Szczęśliwa 60.”.

W kwietniu 2017 roku Zarząd
SPHW przygotował wniosek, po-
party 900 podpisami mieszkańców

Bielan, o zmianę nazwy końcowej
stacji metra z „Młociny” na 
„Młociny-Huta”, który złożono 
w Urzędzie Miasta w Biurze Kultury,
a który, niestety, nie uzyskał akcep-
tacji Komisji do spraw Nazewnictwa
Miejskiego w Radzie Miasta 
Stołecznego Warszawy. W paździer-
niku 2018 roku, po wielu staraniach,
wniosek został przez władze miasta
definitywnie odrzucony.

Po udzieleniu ustępującemu 
Zarządowi absolutorium przewod-
niczący Zebrania Tadeusz Konrad
poprowadził wybory. Na kolejną
dwuletnią kadencję Przewodniczącym
Zarządu został Marek Łuszczyński,
a na członków Zarządu wybrano:
Irenę Narewską, Jerzego Romana,
Wojciecha Marcinkowskiego, 
Mirosława Pejasa, Jerzego Tkaczyka,
Stanisława Pawlikowskiego, Jerzego
Staszkiewicza. 

- Chcemy nadal realizować
sprawdzone już pomysły, czyli mar-

sze hutnicze, spotkania noworoczne
czy uczestnictwo w piknikach Huty
ArcelorMittal Warszawa. Jednak
mamy też pomysły na nowe 
formuły spotkań naszej hutniczej
społeczności – zapowiada przewod-
niczący SPHW Marek Łuszczyński.
– Liczymy na współpracę z Bielańskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
im. Haliny Szwarc i innymi organiza-
cjami społecznymi. Przypomniał, 
że SPHW prowadzi własną stronę
internetową www.sphw.waw.pl 
i zachęcał do jej odwiedzania 
i współredagowania. Złożył podzię-
kowania władzom Dzielnicy Bielany 
i Huty ArcelorMittal Warszawa za
wspieranie inicjatyw podejmowa-
nych przez SPHW.

Dyżury członka Zarządu SPHW 
– w każdy roboczy wtorek w godzi-
nach 14:00-16:00 w pokoju 121
(biurowiec huty I piętro). Kontakt
telefoniczny (22) 835 85 01 
lub e-mail: sphw.amw@gmail.com. 

Ameryka

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze>

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa 
wybrało Zarząd na kolejną kadencję

Od lewej: Jerzy Staszkiewicz, Wojciech Marcinkowski, Marek Łuszczyński, Irena Narewska, Jerzy Roman, 
Mirosław Pejas, JerzyTkaczyk, Stanisław Andrzej Pawlikowski 


