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Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019

„Najważniejsza jest rozmowa”.
Taką radę otrzymałem w lotnisko-
wym barze od nieżyjącego już 
Richarda Sandbrooka, który w 2004
roku wracał z konferencji ONZ 
w Kapsztadzie. Richard  kierował
Międzynarodowym Instytutem
Rozwoju Gospodarczego (IIED) od
1976 do 1980 roku. Był głęboko
przekonany o pozytywnej roli, jaką
biznes może odegrać w zrównowa-

żonym rozwoju. Był także wielkim
fanem FSC, systemu certyfikacji
lasów, w którego powstanie byłem
zaangażowany, chciał zastosować
ten model również dla górnictwa.
Tak go poznałem. Jego talent do
przekształcania złożonych - a cza-
sem budzących obawę - pojęć 
w proste i atrakcyjne informacje
wywarł na mnie duże wrażenie.
Będąc aktywnym działaczem, 

Richard dostrzegał potencjał ludzi
do wywoływania zmian. Rozumiał,
że kiedy ludzie, mający różne po-
glądy  na ten sam temat rozmawiają
o nich, mogą osiągnąć porozumie-
nie. Jak mawiał, „wszystko, czego
potrzeba, to rozmowa”.

W pierwszym kwartale 2019
roku rozgorzała ogromna dyskusja,
zarówno w naszej firmie, jak i w
społeczeństwie. Temat: zmiany 

klimatu i ślad węglowy ArcelorMittal.
Oczywiście ta dyskusja toczy się 
od lat, a przed nastaniem 2019
roku poczyniono znaczne postępy:
S-in-Motion (zestaw rozwiązań
stalowych opracowanych przez 
ArcelorMittal dla producentów 
samochodów, którzy chcą stworzyć
lżejsze, bezpieczniejsze i bardziej
przyjazne dla środowiska pojazdy),
Steligence  (koncepcja, zgodnie 
z którą budowle mają być rozpatry-
wane jako zintegrowane, niemalże
„żyjące obiekty”, zagnieżdżone w śro-
dowisku miejskim), pilotażowy projekt
Lanzatech, znaczna poprawa efek-
tywności energetycznej i wiele więcej.

Dyskusje, które miały miejsce 
w pierwszych miesiącach tego 
roku i w których miałem zaszczyt
uczestniczyć, wyróżniały głębia 
i kreatywność myślenia. Kluczowi
klienci, inwestorzy, inni interesariu-
sze i, co najważniejsze, moi koledzy,
starali się odpowiedzieć na pytanie:
jakie powinno być nasze podejście
do węgla w całej Grupie?

To prowadziło do kolejnych debat:
• W jaki sposób okazujemy zrozu-

mienie wobec ambicji świato-
wych liderów w zakresie
znacznego ograniczenia emisji
dwutlenku węgla?

• Jaka jest właściwa technologia?
• Do czego możemy się zobowią-

zać, gdy różne rządy mają różne
ambicje i podejścia?

• Do czego możemy się zobowią-
zać wobec braku wspierającej
polityki lub finansów?

Na te pozornie niemożliwe pyta-
nia znaleźliśmy kilka właściwych
odpowiedzi:
• Powinniśmy oczywiście wspierać

cele porozumienia paryskiego,
dotyczące ograniczenia global-
nego wzrostu temperatury do
znacznie poniżej 2 stopni Celsju-
sza, jednocześnie dążąc do ogra-
niczenia wzrostu do 1,5 stopnia.

• Owszem, istnieją technologie,
dzięki którym można produko-
wać stal zużywając znacznie
mniej węgla, ale trudno jest
osiągnąć cele i ambicje bez bar-
dziej wspierającej polityki rządu.

Niektórzy interesariusze będą za-
chwyceni tą narracją, podczas gdy
inni chcieliby, abyśmy podjęli więk-
sze zobowiązania, ale co ważne,
zgodziliśmy się co do zasady, nad
którą możemy dalej pracować. 

Szczegółowe rozmowy między
działami strategii, CTO, gover-
nment affairs i komunikacji / odpo-
wiedzialności społecznej nie tylko
spowodowały bardziej progre-
sywną reakcję na zmiany klimatu,
ale również decyzję o przedstawie-
niu tych myśli w naszym pierw-
szym raporcie dotyczącym emisji
dwutlenku węgla, który został

właśnie opublikowany. Jestem
przekonany, że informowanie 
o tym interesariuszy wywoła 
nowe dyskusje, zarówno 
wewnętrzne, jak i z decydentami,
których zrozumienia potrze-
bujemy.

Zgranie w czasie tego wszyst-
kiego jest bez zarzutu. Kiedy 
dokonywaliśmy ostatnich poprawek
w raporcie o emisji dwutlenku
węgla, Extinction Rebellion 
(Rebelia przeciwko wymieraniu), 
- nowy ruch społeczno-polityczny,
blokował mosty i ulice w Londynie.
Zdeklarowana działaczka na rzecz
klimatu i prawdopodobnie najsłyn-
niejsza 16-latka na świecie, 
Greta Thunberg, występowała 
na pierwszych stronach gazet 
w Wielkiej Brytanii krytykując 
brytyjskich polityków za brak 
wystarczającego działania, aby 
rozwiązać ten problem. Kampanie
mogą podnosić świadomość, ale
tylko dyskusja tworzy zrozumienie, 
strategie i zobowiązania do znajdo-
wania rozwiązań.

Richard zmarł w 2005 roku, 
ale jego uwagi na temat zalet 
rozmowy były głęboko słuszne.
Rozmowa jest jednym z najpotęż-
niejszych czynników zmiany,
a jeśli zostanie przeprowadzona 

we właściwym duchu, może 
przynieść wspaniałe rezultaty. 
Więc rozmawiajmy dalej!

Przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju według Alana Knighta,
dyrektora generalnego, szefa ds. odpowiedzialności korporacyjnej 
i zrównoważonego rozwoju

ślad węglowy>

Drogie Koleżanki, 
Drodzy Koledzy,

Ogłosiliśmy wyniki finansowe 
za pierwszy kwartał roku 2019.
Oto najważniejsze liczby:

Bezpieczeństwo

Zacznijmy, jak zawsze, od na-
szego priorytetu, którym jest bez-
pieczeństwo. Temat ten opisałem
szczegółowo w liście, który dostali-
ście z okazji naszego Dnia BHP. 
Nie muszę chyba się powtarzać 
i mówić, że najważniejsze dla nas
wszystkich powinno być ogranicza-
nie liczby wypadków śmiertelnych.
Ten rok nie zaczął się dobrze. 
Od początku 2019 r. straciliśmy już
sześciu naszych współpracowników.
Bardzo mnie martwi to pogorszenie
wyników w obszarze bezpieczeń-
stwa. Was zapewne też. Niestety,
by wyeliminować wypadki śmier-
telne, czy to w tym roku, czy w la-
tach kolejnych, nie wystarczą słowa.
Żeby tak się stało, każdy z Was musi
najpierw uwierzyć w to, że jest to
możliwe. Nadal jestem przekonany,
że możemy wyeliminować te wy-
padki, pod warunkiem, że każdy z
nas mocno się zaangażuje.

Wyniki finansowe

Przechodząc do wyników finan-
sowych, Ebitda za pierwszy kwartał
2019 roku jest na poziomie 1,7 mld
dolarów, a zysk netto wyniósł 0,4

mld dolarów. Często mówię, że na-
leży unikać samozadowolenia, 
a obecna sytuacja na rynku i nasze
wyniki za pierwszy kwartał poka-
zują, dlaczego nie możemy nigdy 
o tym zapominać. W zeszłym roku
cieszyliśmy z najlepszego wyniku 
finansowego od roku 2009, a dzisiaj
już widzimy, że ten rok będzie trud-
niejszy. Do słabego popytu dołą-
czyły wyższe ceny surowców,
głównie z powodu problemów 
z dostawami w Brazylii. To pozwo-
liło wprawdzie na poprawę wyników
w naszym segmencie wydobyw-
czym, który jako jedyny odnotował
wyższą Ebitdę w ujęciu kwartalnym.
Ale pozostałe segmenty odczuły
negatywny wpływ kosztów na
cenę.

Oczywiście wiemy, że nasza dzia-
łalność ma charakter cykliczny. Dla-
tego wdrożyliśmy plan działań
2020 - by umożliwić rozwój naszej
firmie i generowanie wolnych prze-
pływów pieniężnych bez względu

na to, w którym cyklu się znajdu-
jemy. Jest jeszcze wiele do zrobienia
w ramach planu działań 2020, 
ale cieszy mnie, że w tej trudniejszej
sytuacji rynkowej odnotowaliśmy
mimo wszystko zysk netto, a także
to, że nasze zadłużenie netto jest
niższe niż rok wcześniej.

Podejmujemy działania

Nietypowe jest to, że nie zauwa-
żyliśmy na naszych najważniejszych
rynkach różnicy w porównaniu 
z ceną chińskiej stali. Zatem, chociaż
środowisko cenowe w Chinach się
stabilizuje i daje nadzieję na to, że
ceny ustabilizują się także w innych
regionach, musimy reagować na to,
czego obecnie doświadczamy. Dla-
tego też na początku tego tygodnia
ogłosiliśmy tymczasowe ogranicze-
nie produkcji w Europie o trzy mi-
liony ton rocznie. Europa została 
w szczególności dotknięta wysokim
importem, którego nie były w stanie
zablokować wprowadzone nie-
dawno mechanizmy ochronne
rynku. Wysokie ceny energii i ros-
nące koszty związane z uprawnie-
niami do emisji dwutlenku węgla
tylko przyczyniły się do tej trudnej
sytuacji. Nadal będziemy wniosko-
wać w Komisji Europejskiej o dodat-
kowe działania, które zapewnią nam
porównywalne warunki prowadzenia
działalności. W krótszej perspekty-
wie będziemy czasowo zatrzymy-
wać wielki piec w Krakowie, a także
zmniejszać produkcję w Asturias, 
w Hiszpanii. Dodatkowo, planowane
zwiększenie produkcji w ArcelorMittal
Italia do sześciu milionów ton zosta-
nie spowolnione na rzecz optymali-
zacji kosztów i poprawy jakości.

Patrząc globalnie, będziemy 
ponownie przyglądać się uważnie
kosztom, by mieć pewność, że rea-
lizowane przez nas inwestycje nie
ogranicza naszej zdolności genero-
wania przepływów gotówkowych.
Chciałbym, abyście również się za-
stanowili, gdzie możemy obniżyć
koszty naszej działalności. Musimy
wykonać sporo ciężkiej pracy, aby
nie utracić dochodów z powodów
związanych z awaryjnością naszych
urządzeń. Minimalizowanie proble-
mów związanych z niezawodnością
jest zawsze bardzo ważne. Ale 

w trudnej sytuacji nie możemy
sobie pozwolić na błędy. Jako orga-
nizacja mieliśmy w ostatnich latach
sporo problemów związanych z nie-
zawodnością i niestety tych kwestii
nie udało się rozwiązać w pewnych
segmentach. Nadal jest zbyt wiele
nieplanowanych postojów, które
wpływają na nasze plany produk-
cyjne i wysyłkowe, a to przekłada
się na naszą zdolność osiągnięcia
strategicznych celów. Wszystkie
segmenty mają opracowane plany
poprawy i w większości taka po-
prawa nastąpiła w porównaniu do
roku ubiegłego. Ogłosiliśmy również
zmiany związane z korporacyjnym
zespołem dyrektora ds. technologii
(CTO), po to, by położyć większy
nacisk właśnie na wsparcie nieza-
wodności. 

Te, a także inne ważne tematy
będziemy omawiać na corocznym
spotkaniu dotyczącym strategii 
w czerwcu. Te spotkania są bardzo
ważne, a ich celem jest podjęcie 
odpowiednich strategicznych de-
cyzji na kolejny rok - i długotermi-
nowych. Wiem, że zespoły ciężko
pracują, aby dobrze przygotować
się do tych spotkań i jestem im za
to bardzo wdzięczny.

Zrównoważony rozwój 
w kolejnych latach

Po raz pierwszy w tym roku 
w naszych dyskusjach dotyczących
strategii uwzględnimy kwestie
dwutlenku węgla. Poprosiliśmy
wszystkie segmenty o przygotowa-
nie planu redukcji emisji CO2.

Mimo że z największą presją, 
dotyczącą uregulowania tych kwes-
tii, mamy obecnie do czynienia 
w Europie, to nasza firma - jako
duży emitent dwutlenku węgla -
musi rozważyć, jak zredukować
emisje w swoich zakładach na
całym świecie. Wkrótce opubliku-
jemy nasz pierwszy raport związany
z emisjami CO2, w którym bę-
dziemy się odnosić do Porozumienia
paryskiego oraz naszych ambicji,
aby znacznie zredukować nasze 
oddziaływanie na środowisko do
roku 2050. Wiemy, że nie jest to
łatwe zadanie i sami tego nie osiąg-
niemy. Kluczowa będzie legislacja,
która wesprze nasze działania. 

Ale to wyzwanie można również
postrzegać jako szansę, ponieważ
stal prezentuje się korzystnie na tle
innych materiałów, a wiele gatun-
ków naszej stali oraz rozwiązań po-
maga naszym klientom znacznie
obniżyć ich emisje. Nasi interesariu-
sze potrzebują inteligentnych 
rozwiązań, a ArcelorMittal ma 
doskonałe możliwości ich opraco-
wania i tworzenia. 

Podsumowanie

Podsumowując, za nami trudny,
ale jednak zgodny z naszymi prze-
widywaniami początek roku. 
Musimy odpowiednio zareagować 
i zrobić wszystko, aby zwiększać
nasze dochody, prowadzić produk-
cję bez zakłóceń technologicznych 
i generować wolne przepływy go-

tówkowe. W ostatnich latach udało
nam się wprowadzić wiele pozy-
tywnych zmian w firmie, co daje mi
pewność, że mamy obecnie lepszą
pozycję, by poradzić sobie ze
zmiennymi cyklami. Nadal musimy
być elastyczni, dopasowywać się 
do okoliczności oraz kontynuować
realizację planu strategicznego. 
Tu kierunek jest niezmienny - po-
dobnie jak to, że musimy nadal 
poprawiać wyniki w obszarze 
bezpieczeństwa. Mam ogromne 
zaufanie do naszych pracowników 
i naszej zdolności do dalszych po-
stępów. Dziękuję za Waszą ciężką
pracę i zaangażowanie. 

Lakshmi N. Mittal
prezes i dyrektor generalny

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2019

• Wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy 
dla całej Grupy wyniósł 1,14; wyłączając ArcelorMittal Italia,
wskaźnik ten wynosi 0,66 – jest to nieznaczna poprawa 
w stosunku do wyników za cały rok 2018, kiedy to wskaźnik
ten był na poziomie 0,69,

• Ebitda na poziomie 1,7 mld dolarów – jest to spadek w po-
równaniu z 2 mld dolarów w kwartale czwartym 2018 r.,

• Zysk netto w wysokości 0,4 mld dolarów, w porównaniu 
z 1,2 mld dolarów w czwartym kwartale 2018 r.,

• Wysyłki stali na poziomie 21,8 mln ton – wzrost o 7,9 procent
vs. 20,2 mln ton wysłanych w kwartale czwartym 2018 r.,

• Produkcja rudy żelaza wyniosła 14,1 mln ton, w porównaniu 
z 14,9 mln ton w kwartale czwartym roku 2018,

• Spadek bazowego zadłużenia netto do 10 mld dolarów, 
z 10,2 mld na dzień 31 grudnia 2018 r. Faktyczne zadłużenie
netto wzrosło do 11,2 mld dolarów ze względu na zmiany 
w sposobie księgowania, które musieliśmy wprowadzić 
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości
Finansowej IFRS 16. 

Rozmowa jest jednym z najpotężniejszych czynników zmiany, a jeśli zostanie przeprowadzona we właściwym
duchu, może przynieść wspaniałe rezultaty.

prezes i dyrektor generalny Lakshmi N. Mittal
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Majowy Dzień Hutnika>
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Marsz Hutników

Szanowni Państwo, 

Zaczynam od podziękowań dla
wszystkich pracowników i podwy-
konawców, którzy aktywnie wzięli
udział w tegorocznym Dniu BHP. 
I raz jeszcze przypominam tego-
roczne motto: ZAWSZE wybieramy
najbezpieczniejsze rozwiązanie.
Proszę, byście traktowali te słowa
nie jako hasło, lecz praktyczną za-
sadę w codziennej pracy. 

W ostatnich tygodniach napły-
wają do nas informacje z centrali
naszego koncernu, o pogłębiającym
się spadku popytu na wyroby 
stalowe w Europie. Ogłoszono 
w związku z tym plany ograniczenia
produkcji, które obejmują między
innymi zawieszenie pracy wielkiego
pieca w Krakowie. Te informacje
budzą uzasadnione zaniepokojenie
pracowników. Chciałbym zatem 
poinformować o obecnej sytuacji
ArcelorMittal Warszawa. 

Po rekordowym – zarówno pod
względem produkcji, jak wyników
finansowych – roku 2018, wróci-
liśmy do normalności. Rynek w
2019 roku nas nie rozpieszcza, 
ale nie można też mówić o kryzysie.
Odnotowujemy pewien spadek za-
mówień na pręty ze stali jakościo-
wej, co oczywiście nas martwi, 
bo inwestycje, które zrealizowa-
liśmy w zeszłym roku miały na celu
zwiększenie produkcji właśnie tych
wyrobów. Jednak mamy możliwość
elastycznego reagowania na waha-
nia rynku i robimy to dość skutecz-
nie. Brakujące zamówienia na pręty
jakościowe kompensowane są więk-
szą produkcją prętów żebrowanych.
Walcownia pracuje więc pełną parą,
a nawet bije rekordy produkcyjne.
Stalownia także działa w bardzo
dobrym rytmie. W kwietniu wypro-
dukowała rekordową od początków
swego istnienia ilość stali płynnej:
61.023 tony. W maju ten rekord
został ponownie przekroczony –
Stalownia wyprodukowała 62 300
ton stali płynnej. 

Mamy więc dobre wyniki opera-
cyjne i – jak na razie – całkiem
przyzwoite wyniki finansowe.
Oczywiście są one poniżej naszych
oczekiwań i założeń budżetowych,
tworzonych na fali zeszłorocznego
sukcesu. Musimy nadal spokojnie
pracować, robić swoje, kontrolować
koszty i uważnie obserwować
zmiany na rynku. 

Pragnę Państwa poinformować,
że w końcu maja b.r odbyto się 
w Lizbonie ważne spotkanie, 
w którym wzięło udział 100 mena-
dżerów z zakładów ArcelorMittal
produkujących wyroby długie 

w Europie. W spotkaniu uczestni-
czyło ponadto 40 osób z korporacji,
w tym szef europejskiej części kon-
cernu Aditya Mittal, oraz kilku kole-
gów z obszaru wyrobów płaskich 
i dystrybucji. Podczas trzech inten-
sywnych i ciekawych dni wymienia-
liśmy się informacjami na temat
bezpieczeństwa w pracy, zagadnień
z obszaru HR - w tym zaangażowa-
nia pracowników - digitalizacji, 
innowacyjności i wielu innych. 
Osobiście wziąłem udział w panelu
na temat skutecznych działań
handlowych i ewolucji relacji z od-
biorcami.   Warszawę reprezentował
także Artur Gierwatowski, który 
w panelu dotyczącym doskonalenia
produkcji pod przewodnictwem L.
Banduscha, zaprezentował innowa-
cyjne działania z wykorzystaniem
nowych technologii, jakie wdraża
Utrzymanie Ruchu w Warszawie. 

Na zakończenie chciałbym przejść
do tematu dotyczącego naszych re-
lacji ze społecznością lokalną i sze-
roko pojętymi sąsiadami. Od lat
staramy się aktywnie wspierać
wiele inicjatyw na Bielanach, tym

bardziej cieszę się, że zostało 
to zauważone – w maju b.r. Huta
ArcelorMittal Warszawa została
uhonorowana statuetką Bielański
Mecenas Kultury. Staramy się wy-
chodzić naprzeciw postulatom, pły-
nącym z naszego otoczenia. Jednak
coraz bliższe sąsiedztwo powstają-
cych na gruntach dawnej strefy
ochronnej huty budynków mieszkal-
nych,  sprawia, że ich mieszkańcy
zaczynają się skarżyć na uciążliwo-
ści, jakie odczuwają w związku 
z bliskością naszego zakładu. 
Przede wszystkim chodzi o hałas. 

Oczywiście traktujemy te 
sygnały bardzo poważnie i z pokorą
przyjmujemy kolejne kontrole 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska. Obowiązują nas 
określone normy i będziemy ich
przestrzegać. Jednak trzeba także
otwarcie powiedzieć, że oczekiwa-
nie, iż duży zakład przemysłu cięż-
kiego - jakim jest huta - będzie
działał bezszelestnie, nie jest realis-
tyczne. Podmioty budujące domy
mieszkalne w minimalnej odległości
od naszego terenu przemysłowego

powinny uświadamiać przyszłym
lokatorem, że oprócz uroków lasku
Bielańskiego i Puszczy Kampinoskiej
- o których chętnie informują - jest
także rzeczywistość w postaci za-
kładu, który działa na Bielanach od
ponad 60 lat, więc trudno było go
nie zauważyć. Ten zakład produkuje
rocznie ponad 600 tysięcy ton stali,
daje stabilną pracę setkom pracow-
ników i podwykonawców i odpro-
wadza do kasy miejskiej i skarbu
państwa podatki w wysokości 
kilkudziesięciu  milionów złotych
rocznie. 

Myślę, że tę naszą przemysłową
rzeczywistość poznali lepiej miesz-
kańcy Warszawy, którzy tłumnie
nas odwiedzili podczas majowego
Dnia Otwartego. Cieszy się on od
lat ogromnym zainteresowaniem 
i mamy nadzieję, że oprócz cieka-
wych widoków, jakie towarzyszą
produkcji stali – to wydarzenie 
pokazuje dobitnie, że jesteśmy 
w pełni otwarci i niczego nie 
ukrywamy.  

Marek Kempa

9 maja hutnicy, ich rodziny, 
przyjaciele i mieszkańcy Bielan
przemaszerowali z Ronda Hutników
Warszawskich pod bramę Arcelor-
Mittal Warszawa. Okazja była 
podwójna: majowy Dzień Hutnika 
i pięciolecie powstania Ronda 
Hutników Warszawskich 
u zbiegu ulic Reymonta, Lindego 
i Kasprowicza. 

Marsz prowadzili stalownicy 
w metalizowanych ubraniach. 
Za nimi - członkowie Pocztu 
Sztandarowego Solidarność Huty

Warszawa i orkiestra dęta z CMC
Zawiercie.

- Od pięciu lat razem maszeru-
jemy ulicą Kasprowicza w kierunku
Huty trasą, którą pokonywały idąc
do pracy dziesiątki tysięcy naszych
kolegów w ciągu ponad 60 lat 
istnienia zakładu. Jestem dumny, 
że mogę reprezentować Hutę w tak
uroczystym dniu – powiedział pre-
zes Marek Kempa. 

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
Grzegorz Pietruczuk, który urodził
się i wychował na Bielanach pod-

kreślał, że Huta Warszawa była za-
wsze częścią bielańskiej tożsamości. 

- Gdy byliśmy dziećmi Huta 
fascynowała jako potężny zakład.
Przekradaliśmy się na jej złomowi-
sko, żeby podglądać złom, szcze-
gólnie ten pochodzenia militarnego.
Jestem dumny, że Huta jest na 
terenie naszej dzielnicy, że tak 
się zmodernizowała i zmieniła i jest
obecnie tak nowoczesnym zakła-
dem. Dziękuję za to, że tak dobrze
współpracujemy – podkreślił 
burmistrz Pietruczuk. - Rondo 

Hutników stanowi mały hołd 
za waszą  bardzo ciężką pracę 
i za to, że współtworzyliście Bielany
– dodał, zwracając się do pracowni-
ków Huty Warszawa.

Marsz spotkał się z bardzo 
życzliwym przyjęciem okolicznych
mieszkańców i przechodniów, 
którzy pozdrawiali uczestników 
i robili zdjęcia. 

Po dotarciu pod bramę Huty zło-
żono kwiaty przy pomniku walcarki.
Uczestnicy marszu zapozowali też
do rodzinnego zdjęcia.

Noc Muzeów w Hucie
W tym roku program nocnego

zwiedzania w Warszawie przygo-
towała rekordowa liczba, bo 
aż 260 instytucji, Wśród nich 
Huta ArcelorMittal Warszawa,
która 18 maja zaprosiła warsza-
wiaków do zwiedzania schronu, 
a właściwie „Stanowiska 
Dowodzenia Obrony Cywilnej”,
mieszczącego się w podziemiach
biurowca.

Liczba chętnych przerosła nasze
oczekiwania. W sumie od godziny

14 do 22:00 schron obejrzało pra-
wie 200 osób. 

Wielu chętnych nie zdołało się
zarejestrować na zwiedzanie, bo
miejsca na stronie www.schron-
hw.pl wyczerpały się w ciągu …4
minut. Część z nich przyszła mimo
to, licząc, że w ostatniej chwili 
ktoś zrezygnuje, ale okazało się, 
że stawili się prawie wszyscy. Żeby
zadowolić rozczarowanych posta-
nowiliśmy umożliwić zwiedzanie
schronu ponownie 8 czerwca.

Dzień otwarty 2019

W sobotę 26 maja zaprosiliśmy
warszawiaków na zwiedzanie na-
szych hal produkcyjnych. Jak
zwykle Huta wzbudziła ogromne
zainteresowanie, miejsca na stronie
www.hutwarszawazaprasza.com
rozeszły się bardzo szybko. 

W sumie od 9 rano do 19
(wtedy ostatnia grupa opuściła
Hutę) przewinęło się przez nasz
zakład kilkaset osób. 

Bardzo dziękujemy za entuzja-
styczne komentarze naszych gości.
Niektórzy byli u nas po raz czwarty
i zapowiadają kolejne wizyty bo 
- jak twierdzą – Huta jest fascynu-

jąca. Ogromne podziękowania 
należą się wszystkim pracownikom,
którzy zaangażowali się w organiza-
cję Dnia Otwartego. Przewodnikom
kolejnych grup dziękujemy za 
poświęcony czas i ciekawe 
informacje, które przekazywali 
zwiedzającym. 

Dni Otwarte stały się już tradycją
Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Będziemy je nadal organizować.
Dlaczego? Bo powstawanie stali 
z recyklowanego złomu to ciekawy
proces i jest się czym pochwalić.
Zapraszamy gości do Huty także
dlatego, że nie mamy nic do ukrycia.

Galeria po sąsiedzku

W nowo otwartej Galerii 
Młociny została zbudowana
przestrzeń gastronomiczna 
pt. Hala Hutnik. Ma ona nawiązy-
wać do sąsiedztwa z Hutą 
ArcelorMittal Warszawa. Wystrój
Hali Hutnik ma więc charakter 
industrialny. 

Na dachu galerii został zaprojek-
towany ogród z widokiem na Hutę.
Widać z niego dachy naszych hal
produkcyjnych. A więc także 
tu Galeria Młociny oferuje swoim
klientom widok zdecydowanie 
industrialny.
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Przewidzieć awarie - czyli sztuka 
predykcyjnego zarządzania utrzymaniem
ruchu maszyn i urządzeń

wyposażenia przedsiębiorstwa, 
niestety najdroższym. Dlatego
często wykorzystuje się nie tylko
planowo - zapobiegawczą eksploa-
tację maszyn, ale również eksploa-
tację na podstawie oceny stanu
technicznego urządzeń (CBM), 
czyli strategię predykcyjnego 
utrzymania ruchu. Postanowiliśmy
wypróbować tę metodę u nas 
w Hucie.  

Na terenie stacji uzdatniania 
wody (WTP) wydziałów Stalowni
oraz Walcowni Huty ArcelorMittal
Warszawa – a więc obiektów, 
które biorą udział w systemie 
chłodzenia strategicznych urządzeń
obu wydziałów i muszą zachować
ciągłość działania – do roku 2017
stosowano prewencyjną metodę
utrzymania ruchu. Co to oznaczało?
Co roku podczas dwutygodniowego
postoju remontowego zgodnie 
z założonym wcześniej harmono-

Rafał Obszański 
rafal.obszanski@arcelormittal.com

W dziedzinie utrzymania ruchu,
wyróżnia się trzy podstawowe stra-
tegie eksploatacyjne dla maszyn 
i urządzeń. Są to: strategia reak-
cyjna – czyli reagujemy na awarię
kiedy wystąpi; strategia predykcyjna
– czyli staramy się przewidzieć na
podstawie różnych wskaźników, 
jak długo dane urządzenie będzie
jeszcze pracować bezawaryjne i
podjąć decyzję o remoncie w odpo-
wiednim momencie, zanim awaria
nastąpi; oraz strategia prewencyjna
czyli zapobiegawcza – w tym przy-
padku remontujemy urządzenia 
z wyprzedzeniem, niejako „na
zapas”, aby zapobiec ewentualnym
awariom. 

Strategia prewencyjnego utrzy-
mania ruchu jest ogólnym podej-
ściem w stosunku do całego

gramem, większość kluczowych 
zespołów pompujących (silnik 
z pompą wody) przekazywano 
do kompleksowego remontu bez
szczegółowej diagnostyki stanu
technicznego. 

Po zakończonym remoncie 
w 2017 roku, zespół UR dokonując
bilansu kosztów i wyników nieza-
wodności, zdecydował się na pilo-
tażową kompleksową zmianę
strategii prewencyjnych, na poparte
analizami ryzyka strategie predyk-
cyjne. 

Aby ocenić kondycję urządzeń
wykorzystano kilka różnych narzę-
dzi:  wibrodiagnostykę zespołów
pompujących z określoną częstotli-
wością, pomiar temperatury pracy,
termowizję, badania chromatogra-
ficzne oleju i smaru itp. Dzięki 
zastosowanej metodzie, model
utrzymania parku maszynowego
zmienił się na predykcyjny. Koszty
remontu w 2018 znacząco spadły
w stosunku do lat poprzednich, 
przy zachowaniu tych samych
wskaźników niezawodności.

Zalety wdrożonej zmiany

• znaczące zmniejszenie kosztów
remontów

• zwiększenie świadomości pra-
cowników oraz kultury pracy do-
tyczącej przynależnych urządzeń

• bezpieczeństwo utrzymania 
ciągłości pracy parku maszyno-
wego, ciągły monitoring z możli-

Najlepsza innowacja 2018 roku

Nagroda za twórcze myślenie>

IATI - prezentujemy nasze
innowacyjne rozwiązania

Konferencja IATI>

wością zaplanowania remontu 
w bezpiecznym dla produkcji
terminie – brak postojów.

• minimalizacja zapasów i kosztów
magazynowych

• oszczędność czasu – remont
podzespołu a nie całego urzą-
dzenia

nowałem, żeby na zakolach rur wy-
lotowych z klatki 16 zamontować
rolki, które kręcąc się będą ułat-
wiały przesuwanie materiału do
przodu.

Pomysł został wdrożony. Okazało
się, że ułatwiony przez rolki  „prze-
ślizg” zapobiega ocieraniu się prę-
tów i powstawaniu wiórów.
Przyczyna zakleszczeń została
ograniczona, zmniejszył się nacisk
materiału na rury, więc także ich
uszkodzeń jest mniej. Obecnie 
w czasie kampanii wykorzystywane
są średnio tylko 2 rury. 

Pomysł pana Roberta przyniósł
konkretne oszczędności. Przed jego
wdrożeniem  Walcownia traciła
miesięcznie średnio 350 minut 
produkcji przez zakleszczenia 
w klatce 16 i 17 spowodowane
przez wióry i nabieranie materiału.
Po zamontowaniu rolek czas prze-

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

- Mój pomysł pomógł ograniczyć
problem powtarzających się zaklesz-
czeń za klatką nr 16 oraz uszkadza-
nia rur wylotowych podczas
walcowania prętów żebrowanych 
od fi 10 do fi 20mm – opowiada
pan Robert. Tłumaczy, że rury, do
których wpadają pręty po wyjściu 
z klatki numer 16 są lekko zagięte
po to, by prawidłowo nakierować
ich wejście w następną klatkę. 
W zagięciach rur zbierały się wióry,
które blokowały sprawne przejście
walcowanych prętów. - Powstawały
więc zakleszczenia, hamujące rytm
produkcji. Dodatkowo rury ze-
wnętrzne ulegały w tym miejscu
zniszczeniu – na jedną kampanię
trzeba było wymieniać około 30 rur
– mówi Robert Klusek. - Zapropo-

stojów spowodowanych przez za-
kleszczenia spadl do 110 minut
miesięcznie. Dzięki usprawnieniu
zaproponowanemu przez Roberta
Kluska wydział zyskał 240 minut 
na walcowanie, co - w przeliczeniu
na ilość materiału - daje ok 329 ton
produkcji więcej miesięcznie. Ilość
zakleszczeń spadła z 69 do 22 mie-
sięcznie, co oszczędza ok 130 ton
materiału, który w przypadku za-
kleszczenia byłby przekazywany 
na złom. 

Robert Klusek 18 lat temu 
przyjechał do warszawskiej huty 
z Ostrowca. Miał już spore do-
świadczenie zawodowe. – W 2001
roku zaczynałem na Walcowni
drobnej. Potem trafiłem na P20.
Byłem tu od samego początku, 
rozładowywaliśmy z kolegami
osprzęt, szkoliliśmy się u Włochów. 

Podkreśla, że przyzwyczaił się 
do pracy w Hucie i nie myśli o zmia-
nach. - Żona i 9-letni syn mieszkają
w Sochaczewie, ja na co dzień

mieszkam w hotelu pracowniczym.
Do domu jadę tylko gdy mam
wolne. Żeby wykonywać tę pracę
trzeba ją trochę lubić. Bo jak inaczej
godzić się z tym, że czasami święta
zamiast z rodziną spędza się z kole-
gami?

Robert Klusek podkreśla, że pracy
ma dużo i na Walcowni i w domu,
który od roku remontuje. 

– Kiedyś hodowałem gołębie,
wypuszczałem je na loty nawet na
700 – 800 kilometrów – to był
sport. Teraz już nie mam na to
czasu. Gołębie ciągle hoduję, ale już
tylko hobbystycznie, nie sportowo.
Hoduję też rybki, lubię zajmować się
ogrodem, grać z synem w piłkę,
jeździć z nim na rowerze. Tylko
czasu na wszystko brakuje…

Nagrodę za swój zwycięski pro-
jekt przeznaczył na rower dla syna.
- W sumie to on jest chyba najbar-
dziej z niej zadowolony – bo to on
skorzystał w największym stopniu -
uśmiecha się pan Robert. 

- Predykcyjne utrzymanie ruchu
pozwala z dużym prawdopodobień-
stwem przewidzieć moment wystą-
pienia awarii. Dzięki temu można 
jej zapobiec. Zastosowanie takiego
podejścia minimalizuje koszty zbęd-
nych działań serwisowych gdy
urządzenie w rzeczywistości tego

nie wymaga - podsumowuje Artur
Gierwatowski, kierownik Utrzyma-
nia Ruchu. - Archiwizacja danych 
z pomiarów buduje pełną wiedzę 
o danym urządzeniu, która może 
się okazać przydatna w przyszłości
w odniesieniu do niego samego 
albo innego.

Nagrodę główną za najlepszy wniosek innowacyjny zgłoszony i zrealizowany w ubieg-
łym roku otrzymał Robert Klusek – pierwszy walcownik z Wydziału Walcowni.

Program zachęcania pracowników do zgłaszania pomysłów
usprawniających pracę (w zakresie technologii, organizacji
pracy, jakości wyrobu/procesu). działa w Hucie ArcelorMittal
Warszawa od 10 lat. Każdy zgłoszony wniosek, usprawniający
bądź modyfikujący pracę urządzenia czy linii, musi być udoku-
mentowany, poparty wyliczeniami oraz potwierdzony przez
przełożonego. Od początku istnienia programu do kwietnia
2019 zostało złożonych 270 wniosków. Wypłacono nagrody 
za 220 pomysłów.

Za rok 2018 przyznano także dwie nagrody dodatkowe. 
Otrzymali je: 
Dominik Seremak - elektryk z utrzymania ruchu Stalowni 

za projekt dotyczący modernizacji lancy 
automatycznej do pomiaru temperatury

Łukasz Rutkowski – automatyk z utrzymania ruchu Walcowni: 
za opracowanie programu wywołania kęsa od 
momentu klatki drugiej.

W maju w siedzibie Akademii
Górniczo Hutniczej odbyło się 
XXV spotkanie IATI (skrót od Insty-
tut Autostrada Technologii i Inno-
wacji). Głównym tematem
konferencji były „Zaawansowane
Technologie w Metalurgii” W spot-
kaniu uczestniczyło kilkadziesiąt
osób zarówno z uczelni jak i z prze-
mysłu. Wśród nich Leszek Strózik,
specjalista technolog Stalowni,
który został zaproszony jako eks-
pert. Przedstawił on w trakcie kon-
ferencji kilka nowych rozwiązań
dotyczących systemów kontroli 
i sterowania procesem, które 
wprowadziliśmy w ArcelorMittal
Warszawa w ostatnich latach na
maszynie COS. 

- Dużym zainteresowaniem 
cieszył się przedstawiony przeze
mnie system kontroli grubości za-
sypki. Uczestnicy byli też zaintere-
sowani pomiarami temperatury
kęsów w poszczególnych strefach
chłodzenia i innymi prezentowanymi
rozwiązaniami. Ważnym elementem
prezentacji było pokazanie jaki
wpływ ekonomiczny mają zastoso-
wane przez nas rozwiązania na pro-
dukcję przez poprawę jakości,

eliminację strat i poprawę nieza-
wodności – mówi Leszek Strózik. 

Spotkania IATI organizowane są
wraz z Wydziałem Inżynierii Metali 
i Informatyki Przemysłowej. Ich
celem jest umożliwienie nawiązania
współpracy pomiędzy naukowcami 
i przedsiębiorcami, prezentowanie
kierunków rozwoju i strategii B+R
podmiotów gospodarczych, wspie-
ranie rozwoju karier młodych pra-
cowników nauki w sektorach
zarówno publicznym oraz prywat-
nym, promocja planowanych i reali-
zowanych projektów naukowych 
i rozwiązań możliwych do komer-
cjalizacji, a także potencjału dydak-
tycznego i zaplecza laboratoryjnego
partnerów IATI. 

- W czasie spotkania poza zapo-
znaniem się z najnowszymi techni-
kami i trendami w technologii
metalurgii udało się nawiązać kon-
takty, które, jak uważam, w przy-
szłości zaowocują – podsumowuje
Leszek Strózik. 

Po wystąpieniach ekspertów 
z zakładów przemysłowych przy-
szedł czas na prezentację innowa-
cyjnych pomysłów młodych
naukowców oraz doktorantów.

Stacja uzdatniania wody (WTP) 
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Edward Koźmik 
edward.kozmik@arcelormittal.com

Składowisko odpadów pohutni-
czych Huty Warszawa zostało 
zlokalizowane na działce o po-
wierzchni 52 ha, położonej od
strony ulicy Wójcickiego. Odpady
były składowane na powierzchni 
ok. 30 ha. Pozostała część terenu
jest zadrzewiona. 

Od początku produkcji Huty 
Warszawa, czyli od 1957 roku, 
na składowisko wywożono wszyst-
kie odpady hutnicze powstające 
w czasie produkcji: żużel, materiały
ognioodporne, gruz betonowy,
muły z obiegów wodnych i poszli-
fierskie, pyły z instalacji odpylania
Stalowni. 

W 2004 roku podjęto decyzję 
o zaprzestaniu składowania odpa-
dów hutniczych. Od tej chwili
wszystkie odpady wytwarzane 
w cyklu produkcyjnym były 
przetwarzane na bieżąco. 
Tak jest do dziś.

W 2013 roku Huta otrzymała 
decyzję Marszałka Województwa
Mazowieckiego w sprawie za-
mknięcia składowiska i zatwierdze-
nia projektu  rekultywacji terenu.

Kolejnym krokiem był wybór 
wykonawcy prac polegających 
na wydobyciu, przetworzeniu i uty-
lizacji odpadów. Decyzję tę podjęto
w 2014 roku. Przez kolejne dwa
lata trwały starania wybranego 
wykonawcy o uzyskanie niezbęd-
nych decyzji środowiskowych.
Wreszcie – w maju 2017 roku -
rozpoczęły się prace, zmierzające
do likwidacji hałdy odpadów 
hutniczych. 

Przez dwa lata - do marca 
2019 - wydobyto i przetworzono
350 000 ton odpadów pohutni-
czych. Pozostało do wydobycia 
i przetworzenia ok. 150 000 ton.

Planujemy, że do 2020 roku
wszystkie odpady zostaną usunięte.
Będą wtedy wykonane ponownie
badania zanieczyszczenia gruntu
rodzimego. Na podstawie ich 
wyników zostanie przygotowany
projekt remediacji gruntu, który, 
po zatwierdzeniu przez Rejonową
Dyrekcję Ochrony Środowiska, 
będzie realizowany.  

Grunt zostanie oczyszczony tak,
by spełniał normę dla gruntów klasy
I. Prace nad remediacją gruntu ro-
dzimego i uporządkowaniem terenu
zostaną zakończone w 2022 roku. 

potencjalnie wypadkowych/niebez-
piecznych sytuacji i zachowań (49
zgłoszonych zdarzeń) otrzymał
Marek Kałyńczak - Specjalista 
ds. inwestycyjnych z Biura Tech-
nicznego. Warto dodać, że Janusz
Jastrzębski – elektryk z Działu
dystrybucji energii elektrycznej)
zgłosił aż 36 zdarzeń a Michał 
Stacherski – mechanik lider 
z utrzymania ruchu Walcowni – 23 

Nagrodę zespołową  za najwięk-
szą liczbę zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, niebezpiecznych 
sytuacji i zachowań w przeliczeniu
na jednego pracownika zgłoszonych
w roku 2018 (5,05 zdarzeń na pra-
cownika) otrzymał dział Utrzyma-
nia Ruchu Walcowni. Dział
dystrybucji energii elektrycznej
zajął drugie miejsce – 4,09 zdarze-
nia na pracownika, a trzeci był 
Wydział Kolejowy – 1,67 zdarzenia
na jednego pracownika. 

Jarosław Szabłowski
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

25 kwietnia 2019 we wszystkich
zakładach ArcelorMittal na świecie
odbył się Dzień Bezpieczeństwa 
i Zdrowia. W Warszawie wzięli 
w nim udział pracownicy i podwy-
konawcy. Na nasze święto bezpie-
czeństwa przybył także burmistrz
dzielnicy Bielany Grzegorz 
Pietruczuk. 

Uroczystość otworzył prezes
Marek Kempa, który przypomniał
tegoroczne hasło Dnia BHP: 
Zawsze wybieramy najbezpieczniej-
sze rozwiązanie. Po obejrzeniu
filmu, składającego się z osobistych
wypowiedzi pracowników zakładów
ArcelorMittal w wielu różnych kra-
jach, przyszedł czas na wręczenie
nagród: 

Nagrodę indywidualną za zgło-
szenie największej liczby zdarzeń

Dzień BHP 2019

Bielański Mecenas Kultury

Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia>

Bielańska Gala Kultury>

Nagrodę dla Pracownika, który
zgłosił najlepszy wniosek dotyczący
poważnego incydentu – PSIF 
(Potential Serious Injury and Fata-
lity) otrzymał Marek Maliszewski
– Specjalista ds. utrzymania ruchu
(UR Stalownia). 

Nagrodę dla zespołu, który osiąg-
nął najlepsze proaktywne wskaźniki
bhp otrzymał już po raz drugi ze-
spół Sławomira Tupaczewskiego
– Specjalisty Automatyka utrzyma-
nia ruchu Walcowni. 

Nagrodę dla najbardziej aktywnej
firmy podwykonawczej w zakresie
bhp w roku 2018 otrzymała firma
SEGROMET.

Uczestnicy Dnia BHP obejrzeli też
pokaz ćwiczeń zewnętrznych służb
ratowniczych (ewakuacja z prze-
strzeni zamkniętej), i pokaz prawid-
łowego stosowania gaśnicy
samochodowej. Ci, którzy wysłu-
chali wykładu na temat zrównowa-
żonego rozwoju otrzymali na 
zakończenie kwitnącą roślinę 
doniczkową, która będzie przypo-
minała o zasadach zrównoważo-
nego życia

Uczestnicy Dnia BHP testowali
swoje zachowania w namiocie 
z imitacją pożaru w środku, 
obejrzeli pokaz dronów przemysło-
wych, oglądali nową odzież 
roboczą, testowali stanowisko 
do instalowania nowej aplikacji 
na smartfony do raportowania 
incydentów BHP, oglądali wystawę
sprzętu i akcesoriów BHP i raczyli
się potrawami z grilla i sałatkami.
Był też konkurs z prawidłowej 
segregacji odpadów.

– historyk, autor projektu „Archi-
wum Wólki” i książki „Dawna Wólka
Węglowa: wspomnienia mieszkań-
ców”.

W kategorii Edukacja Kulturalna
nagrodzono Wojciecha Staronia,
operatora, reżysera filmów doku-
mentalnych. W kategorii Bielański
Autor statuetkę otrzymał Piotr 
Karski (od urodzenia związany 
z Bielanami), który pisze i ilustruje
książki dla dzieci. Jego książka 
„W Morze!” zdobyła nagrodę 
Najpiękniejszej Książki dla Dzieci 
i Młodzieży i ukazała się w siedmiu
językach (w tym po chińsku). 

W kategorii Kulturalna Organizacja
Pozarządowa nagrodę otrzymała
Fundacja Life Change, która działa
na rzecz podnoszenia jakości życia,
redukcji poziomu stresu i integracji
społeczności. W kategorii Bielańskie
Miejsce Kultury nagrodzono Katolic-
kie Centrum Kultury Dobre Miejsce,
które działa w bezpośrednim są-

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

16 maja w Urzędzie Dzielnicy 
odbyła się po raz drugi Bielańska
Gala Kultury. Podczas uroczystości
uhonorowani zostali artyści, 
związani z Bielanami oraz osoby 
i instytucje, których działalność
wpływa na rozwój i jakość życia 
kulturalnego w dzielnicy. W katego-
rii - Mecenas Kultury laureatem
została Huta ArcelorMittal 
Warszawa. 

Laureatem w kategorii Twórca
został światowej sławy operator 
filmowy Sławomir Idziak, autor
zdjęć do ponad 70 filmów w 19
krajach.

W kategorii Ambasador Bielan
statuetkę otrzymał Szymon Ma-
jewski - satyryk i showman, od lat
mieszkający na Bielanach.  

W kategorii Animacja Kultury na-
grodzony został Mateusz Napieralski

siedztwie założenia klasztornego
o.o. kamedułów i UKSW, tworząc
przestrzeń do twórczego spędzania
czasu dla rodzin z dziećmi.

Laureatem kategorii Bielański Cykl
została Filharmonia dla dzieci. 

Nagrodę specjalną otrzymała ar-
chitekt Maria Piechotka. Urodzona
w 1920 roku, brała udział w Powsta-
niu Warszawskim, gdzie służyła jako
łączniczka. Po powrocie z obozu je-
nieckiego w Niemczech, ukończyła
studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. W 1948 r.
założyli z mężem, również architek-
tem, spółkę autorską. Projektowali
budynki mieszkalne i użyteczności
publicznej, w tym kolejne zespoły
mieszkaniowe Bielan.

Autorem statuetki, w kształcie
sowy, którą otrzymali laureaci jest,
nagrodzony w ubiegłym roku za 
całokształt pracy artystycznej 
i rozwój kultury na Bielanach, 
artysta plastyk Józef Wilkoń.

Rekultywacja terenu dawnej hałdy

Rekordy 2019 
Walcownia ArcelorMittal Warszawa bardzo dobry zaczęła 2019 rok - w styczniu pobiła 

dwa rekordy: produkcja prętów zbrojeniowych Ø20 osiągnęła 1050 ton / zmianę, a prętów 
zbrojeniowych Ø25 - 985 ton / zmianę. W obu przypadkach to najlepsze wyniki osiągnięte 
jak dotąd przez załogę Walcowni P20. .

Kolejny rekord został pobity w marcu: całkowita miesięczna  produkcja walcowni wyniosła 
po raz pierwszy 46 900 ton.

Stalownia także bije rekordy. W kwietniu wyprodukowała rekordową od początków swego 
istnienia ilość stali płynnej: 61.023 tony, tylko po to, by przekroczyć tę ilość w maju, 
kiedy produkcja stali płynnej wzrosła do 62 300 ton  

„Te rekordy wydajności pokazują w praktyce co oznaczają słowa: zaangażowanie 
zespołu” - mówi Marek Kempa, prezes ArcelorMittal Warszawa.



Zaangażowanie w pracę – co to znaczy?

Jarosław Szabłowski 
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Dział BHP wraz z działem IT
przygotował dla wszystkich pra-
cowników nowy system zgłaszania
zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Dotąd odbywało się to po przez
wnioski papierowe, teraz będzie
można wprowadzać wnioski przy
użyciu:
• Telefonu komórkowego (system

android)
• Kiosków multimedialnych
• Komputera

Telefon komórkowy 

Aplikacja na telefon składa się z 8
stron, które trzeba wypełnić lub za-
znaczyć, aby wniosek mógł zostać
złożony. 

Krok 1: logowanie (początkowe
dane do logowania to numer ewi-
dencyjny, jako login oraz imię pra-
cownika pisane WIELKIMI LITERAMI
jako hasło. Dane logowania można
zmienić z poziomu komputera oso-
bistego wchodząc w zakładkę
„login”)

Krok 2: Wpisz następujące dane:
data wystąpienia zdarzenia, rodzaj
zdarzenia, obszar w którym miało
miejsce, opis zdarzenia, działanie
naprawcze (pozycja nieobowiąz-
kowa), zdjęcia. 

nych do logowania: numer ewiden-
cyjny jako login oraz imię pracow-
nika pisane WIELKIMI LITERAMI jako
hasło (w zakładce „Login” mamy
możliwość zmiany danych do logo-
wania). Aby wprowadzić wniosek
należy wejść w zakładkę zdarzenia,
a następnie kliknąć ikonę „dodaj”
znajdującą się po prawej stronie.
Pokaże się okno, w którym możemy
wprowadzić dane dotyczące za-
uważonej przez nas nieprawidłowo-
ści.

W przypadku błędów w działa-
niu programu proszę kontaktować
się z działem IT.

Krok 3: Złożenie wniosku. Przed
samym złożeniem wniosku pokazuje
się ekran z podsumowaniem, aby
można było sprawdzić poprawność
wprowadzonych danych, do których
w razie konieczności możemy po-
wrócić i poprawić.

Aplikację na telefon z systemem
android, można zainstalować 
w dziale IT.

Kioski multimedialne

Zasada wprowadzania wniosków
poprzez kioski jest identyczna jak 
w aplikacji na telefon z tą różnicą, że
poprzez kioski nie mamy możliwości
dołączenia zdjęcia, a logowanie od-
bywa się za pomocą naszej karty
rejestracji czasu pracy.  

Kioski multimedialne znajdują się
w czterech lokalizacjach:
• Walcownia (pokój odpraw)
• Stalownia (parter budynku 

socjalnego stalowni)
• Wykańczalnia ( pomieszczenie

socjalne )
• Wartownia główna

Komputer

Korzystając z aplikacji znajdującej
się na komputerach osobistych
Huty (Dysk D:/Aplock/BHP.EXE),
każdy pracownik może się zalogo-
wać używając początkowych da-

Waldemar Świąder 

O zaangażowaniu pracowników 
w trzech słowach: Bardzo trudno 
w trzech słowach określić zaanga-
żowanie pracowników. Ale jeśli
miałbym to zrobić, powiedziałbym:
dokładny, sumienny, punktualny.
Jeśli jest punktualny, to znaczy 
że jest dobrze zorganizowany.

O oczekiwaniach zespołu: Myślę,
że znam na tyle dobrze swój zespół
że mogę powiedzieć z całą odpo-
wiedzialnością, że pracownicy ocze-
kują tego samego ode mnie, czego
ja oczekuję od swoich przełożo-
nych, czyli pomocy w trudnych sy-
tuacjach i rozwiązywania wspólnie
problemów. A także pewności, że 
w razie potrzeby można zawsze li-
czyć na wsparcie.

O satysfakcji z pracy: Zawód, 
jaki wykonujemy, może dawać sa-
tysfakcję, choć to duże słowo. 
Na pewno jestem dumny z tego, 
że realizujemy tak trudną pracę 
z powodzeniem. Rynek pracy 
w Polsce zmienia się dosyć szybko 

i myślę, że pracodawca powinien
przyjrzeć się potrzebom indywi-
dualnym pracowników, bo dobry
zespół to podstawa.

O bezpieczeństwie: Jeśli ktoś nie
rozumie zasad BHP w moim obsza-
rze, to szkodzi firmie, kolegom, 
a przede wszystkim sobie.

O szacunku: Szacunek w miejscu
pracy jest bardzo ważny,  niezbędny
- wręcz konieczny. Ułatwia komuni-
kację między ludźmi. Szacunek dany
drugiej osobie wraca z powrotem
do ciebie.

O motywacji Ja raczej nie potrze-
buję motywacji. Wystarczy satys-
fakcja, że wykonałem dobrze
powierzone przez przełożonego 
zadania i myślę, że to mi wystarczy.
Żeby zwiększyć zaangażowanie 
zespołu, z którym współpracuję,
należy ze wszystkimi rozmawiać 
o zadaniach, jakie mamy wspólnie
do wykonania, mimo że pracujemy
na indywidualnych stanowiskach.
Każdy pracownik musi wiedzieć, 
że pracujemy w zespole i że może
liczyć na wsparcie innych w razie
potrzeby.

Leszek Strózik 

O zaangażowaniu pracowników:
Zaangażowanie to innymi słowy za-
interesowanie pracą, jaką się wyko-
nuje. Mocne zaangażowanie - to
pasja i radość z efektów pracy. Jeśli

chodzi o zwiększenie zaangażowa-
nia w zespole, to trzeba zwiększyć
nacisk na komunikację, żeby uzyskać
przepływ informacji w dwie strony.
Zaniechałbym autokratycznego po-
dejścia do wydawanych poleceń.

O motywacji do pracy: Dla mnie
najbardziej zachęcającym motywa-
torem pójścia do pracy jest to, że
mogę zmierzyć się z problemami,
rozwiązać pewne kwestie i z satys-
fakcją wrócić do domu. Kolejne dni
przynoszą potwierdzenie tych roz-
wiązań, a to powoduje, że się chce
znowu iść do pracy.

O hutnictwie: Jestem zafascyno-
wany hutnictwem. Stal to drugi 
surowiec najczęściej wykorzysty-
wany na świecie, zaraz po betonie.
Dzięki stali mamy taki świat, jaki 
widzimy - z samochodami, wie-
żowcami, transportem. Jest to 
dziedzina najbardziej nas dotykająca
każdego dnia.

O oczekiwaniach swoich i ze-
społu: Uważam, że członkowie mo-
jego zespołu oczekują ode mnie
wsparcia, jasnych wskazówek jak

mają dane zadanie wykonać. No i –
podobnie jak ja od mojego przeło-
żonego - pochwały, jeśli wykonają
tę pracę dobrze. 

O bezpieczeństwie ArcelorMittal
odróżnia od konkurencji podejście do
spraw bezpieczeństwa, dbanie o pra-
cowników. Mamy tutaj duży wkład 
w rozwój kultury bezpiecznej pracy,
czego moim zdaniem u konkurencji
nie ma na tak wysokim poziomie.

O nauce: Nauka to jest inwestycja
w siebie, poszerzanie horyzontów.
Na pewno przynosi korzyści także
firmie, ułatwia innowacje. Nasz za-
kład mocno nas wspiera. Udało się
wysłać wielu z nas na studia z dofi-
nansowaniem. Osoby, które zdobyły
lepsze wyksztalcenie rozwijają ka-
rierę.

O samodzielności: Jeśli chodzi 
o przestrzeń do samodzielnego
działania, to na moim stanowisku
jest jej dużo. Można wdrażać różne
pomysły, samodzielnie podejmować
decyzje. Przy bardziej złożonych
projektach podejmujemy decyzje
grupowo. 

Robert Baldy 

O zaangażowaniu pracowników 
w trzech słowach: Zaangażowanie
pracowników to, według mnie, wy-
konywanie swoich obowiązków z
pasją i poczuciem odpowiedzialno-
ści za to, co się robi, za współpracę
z kolegami z całej huty. Trzy słowa
najważniejsze to: współpraca, ze-
spół i szacunek.

O satysfakcji z pracy: Dla mnie 
w pracy najważniejsza jest atmo-
sfera i zadania przed którymi staję.
Możliwość rozwijania wiedzy po-
przez wdrażanie nowych ciekawych
rozwiązań technologicznych i kon-
takt 

z kolegami z innych zakładów 
w celu poprawiania swoich umiejęt-
ności. ArcelorMittal, jako firma glo-
balna, ma dostęp do najlepszych
rozwiązań technicznych. Możemy
korzystać z tej wiedzy, porównywać
się z najnowszymi osiągnięciami, 
z innymi zakładami - i wdrażać naj-
lepsze rozwiązania.

O hutnictwie: Jestem absolwen-
tem AGH w Krakowie wydziału hut-
niczego. Moja praca jest ściśle
związana z wykształceniem. Za-
równo mój tata, żona i teść również
kończyli wydział hutniczy na AHG,
więc chyba dość mocno jesteśmy
związani z tradycją hutnictwa.

O oczekiwaniach swoich i ze-
społu: Od przełożonego oczekuję
nakreślania jasnego kierunku, w
którym powinniśmy iść. Pochwały 
- jeśli praca jest wykonana dobrze,
szacunku i sprawiedliwego ocenia-
nia. Podobnie jak ja od swojego
przełożonego, tak i członkowie mo-
jego zespołu oczekują, żebym był
sprawiedliwy, żebym traktował ich
równo, żeby mogli mi zaufać w
trakcie rozwiązywania problemów 
i w codziennej pracy. Oczekują też
zaangażowania w ich pracę.

O bezpieczeństwie: Firma po-
winna kontynuować to, co robi. Po-
winna troszczyć się o bhp, o to, żeby
był to dla niej najważniejszy priory-
tet - tu nie ma żadnych skrótów. 

O najlepszej i najgorszej rzeczy 
w pracy: Najlepsza rzecz to to, że

mamy dostęp do osiągnięć firmy 
i możliwość porównywania tych
osiągnięć z innymi zakładami, brać
udział w różnych szkoleniach, 
spotykać się i wymieniać doświad-
czenia. Najgorszą rzeczą jest odpo-
wiedzialność, jaka na nas spoczywa
za bezpieczeństwo nasze 
i naszych pracowników.

O kreatywności: Zarówno 
Koncern jak i ArcelorMittal Warszawa
cenią kreatywność pracowników.
Mamy wdrożony program innowa-
cyjności, każdy pracownik może
zgłaszać swoje pomysły, spostrze-
żenia odnośnie poprawy wskaźni-
ków jakościowych i bezpieczeństwa.
Dodatkowo jako zakład bierzemy
udział w Continuous Improvement,
gdzie poprawiamy wydajność 
i wskaźniki kosztowe. W ubiegłym
roku koledzy ze Stalowni wygrali 
CI Challenge. Przemysł stalowy 
jest kosztochłonny i energochłonny.
Nawet małe oszczędności mogą
przynieść zysk. Każdy pomysł, który
poprawi wskaźnik - jest ważny i może
zaważyć na przyszłości zakładu.

O pracy zespołowej: Dobry 
zespół musi mieć jasny cel i musi
wierzyć w ten cel i w powodzenie
swojej pracy. Musi być to zespół
dobrany interdyscyplinarnie. Każdy
musi się znać na jakiejś dziedzinie.
Musimy mieć do siebie szacunek.
Nie może się bać nowych rozwiązań
i nieszablonowych pomysłów. 

O pomyśle na zwiększenie zaan-
gażowania ludzi: Jednego pomysłu
nie ma. To jest praca na lata. Nie
można tego zrobić jednym zdaniem,
na jednym spotkaniu. Trzeba poka-
zywać, że można pracować wspól-
nie, pokazywać zaangażowanie.
Musimy się poczuć jednym zespo-
łem i wówczas będzie zaangażowa-
nie poszczególnych pracowników.

Nowy system zgłaszania zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych

BHP>

Artur Dobosz 
artur.dobosz@arcelormittal.com

Projekt był finansowany w ra-
mach działania osi priorytetowej
„Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa”, działanie
1.2 POIR „Sektorowe programy
B+R” z funduszu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, którego
środki pochodzą z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt podzielony był na dwa
etapy: pierwsza część obejmowała
badania przemysłowe, druga 
- prace rozwojowe. 

Celem było opracowania i wdroże-
nie technologii produkcji stali super-
czystych węglowych i stopowych,
które produkujemy głównie dla prze-
mysłu motoryzacyjnego. 

W ramach projektu sprawdzono
dodatkowo, jaki wpływ na własno-
ści mechaniczne stali przechodzącej

liśmy nasz obecny poziom oraz do-
konywaliśmy szeregu modyfikacji,
aby osiągnąć rezultat. To się udało,
więc druga część projektu polegała
na weryfikacji ustalonej procedury.
Wiązało się to również z konieczno-
ścią sprawdzenia setek prób żużla
oraz stali.

Po kolejnym roku testów, do-
szliśmy do wniosku, że wprowa-
dzona technologia obróbki
pozapiecowej gwarantuje stabilne,
wysokie wyniki czystości stali jako-
ściowych, przy przestrzeganiu
ustalonych procedur postępowania.
Niemały wpływ na takie wyniki
miały również dodatkowe czynniki
zastosowane w tym okresie, jak:
- dodatkowa osłona strumienia

poprzez podawanie gazu w trak-
cie odlewania (Azot lub Argon)

- nowy kształt wylewów kadzi
pośredniej

- wdrożenie automatycznego po-
miaru grubości zasypki smarującej.

Naszym kooperantem w trakcie
trwania projektu była Akademia
Górniczo-Hutnicza, która wykony-
wała niezależne badania naszych
próbek żużla i stali. Odbywały się
też cykliczne spotkania z kadrą
uczelni w celu wymiany doświad-
czeń i analizy wyników. 

Jednym zdaniem można podsu-
mować, że projekt zakończył się
pełnym sukcesem. Otrzymaliśmy
spodziewane rezultaty, zdobyliśmy
też dodatkowo nowe, cenne 
doświadczenia w działalności 
Badawczo - Rozwojowej.

proces ulepszania cieplnego, mają
różne media chłodzące, w szczegól-
ności olej hartowniczy BIO, który 
w pierwotnych złożeniach mógłby
zastąpić olej stosowany tradycyjnie
w tym procesie. Olej ten miał nam
dać dodatkowe możliwości, płynące
z bezpieczniejszej i wydajniejszej
pracy na agregacie, dzięki wyższej
temperaturze zapłonu oraz stabil-
nym właściwościom nawet w wy-
sokich temperaturach medium
(powyżej 50 C). Prace laboratoryjne
zakończyły się sukcesem i wyka-
zały, że olej BIO może spełnić 
nasze wymagania. Jednak analiza
opłacalności wdrożenia była nega-
tywna. Koszt tego materiału nie był
rekompensowany przez korzyści
płynące ze zwiększenia wydajności,
co miało w tym przypadku klu-
czowe znaczenie.

Projekt był jednak zorientowany
głównie na proces stalowniczy 
– obróbki pozapiecowej oraz ciąg-
łego odlewania. To na tych etapach
produkcji kształtujemy czystość
metalurgiczną stali, mając wpływ 
na ilości zalegających mikro wtrąceń
niemetalicznych. 

W trakcie 2 lat realizacji projektu,
zostały pobrane setki dodatkowych
prób, które poddano analizie. Na
podstawie uzyskanych wyników
dokonywano zmian w procesach, 
po to, by osiągnąć zamierzone wy-
niki. Założeniem było stabilne, po-
wtarzalne uzyskiwanie wskaźnika
K3 na poziomie max 5 oraz obniże-
nie wartości tlenu całkowitego w stali.

W pierwszym okresie sprawdza-

Dział HR naszej dywizji Europe Long Products postanowił stworzyć film, składający się z wypowiedzi
pracowników różnych obszarów i różnych europejskich zakładów ArcelorMittal na temat tego, co sądzą
o zaangażowaniu pracowników. W ArcelorMittal Warszawa na przesłane pytania odpowiadali trzej 
panowie: Waldemar Świąder – operator Walcowni, Leszek Strózik – specjalista technolog Stalowni 
i Robert Baldy – kierownik Wykańczalni. 
Poniżej przedstawiamy streszczenie ich wypowiedzi. Warszawskie nagranie jest dostępne na dysku B 
w folderze „Komunikacja”.

1   ArcelorMittal Warszawa   czerwiec 2019wiadomości lokalne

Stal do produkcji samochodów>

Stale superczyste
Maj był ostatnim miesiącem prowadzenia dwuletniego projektu
pt „Opracowanie i wdrożenie nowatorskich technologii produk-
cji stali superczystych dla przemysłu motoryzacyjnego”. Zakoń-
czył się on pełnym sukcesem.
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Po trzech latach w Hucie>

kańczających na linii. Od dwóch lat
jest Liderem Wykańczalni. 

- Pierwsze zetknięcie z halą pro-
dukcyjną robi zawsze wrażenie;
ogrom tej przestrzeni i hałas ma-
szyn są trochę przytłaczające. 
Ale w zespole panuje bardzo fajna
atmosfera. Zostałem dobrze przy-
jęty, wszyscy byli naprawdę po-
mocni. To bardzo mi pomogło 
w pierwszym okresie, w którym
musiałem się wszystkiego uczyć
właściwie od zera – opowiada
Paweł Lewandowski. 

Podobnie jak koledzy brał udział
w szkoleniach Bezpieczeństwo to
MY (Take care). Po pewnym czasie
zaproponowano mu dołączenie 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Paweł Lewandowski pracuje 
w Hucie ArcelorMittal Warszawa
prawie od trzech lat. Przedtem wy-
konywał zupełnie inny zawód – był
nauczycielem w gimnazjum. Uczył
informatyki i prowadził zajęcia
techniczne.  

- Do zmiany zawodu namówił
mnie brat, który pracuje w Hucie 
już od 20 lat. Trochę to trwało,
zanim podjąłem decyzję o tak rady-
kalnej zmianie – ale w końcu to 
zrobiłem. 

Pan Paweł zaczynał na Wykań-
czalni jako operator urządzeń wy-

Radyklana zmiana zawodu

do zespołu trenerów.
– Moje doświadczenie nauczy-

ciela okazało się bardzo pomocne.
Nie sądziłem, że to, czego nauczy-
łem się pracując w szkole, przyda mi
się w Hucie. Od czwartego dnia
szkoleń biorę w nich udział już jako
trener. To bardzo ciekawe doświad-
czenie. 

Pan Paweł podkreśla, że szkolenia
są dobrze pomyślane. Przeważają 
w nich zajęcia warsztatowe, które
aktywizują uczestników. - Mnie 
samemu to szkolenie dużo dało, 
bo dowiedziałem się sporo o pracy
na innych wydziałach Huty. Bardzo
dobrze, że pracownicy zachęcani 
są do wspólnego szukania rozwiązań
różnych problemów. W grupie 
łatwiej je wymyślić i to w praktyce
pokazuje, jak ważna jest praca 
zespołowa. 

Opowiada, że uczestnicy bardzo
dobrze ocenili warsztaty z udziela-
nia pierwszej pomocy, prowadzone
przez doświadczonego ratownika
medycznego.  Jest przekonany, 
że realizując kolejne  etapy szkoleń 
z cyklu Bezpieczeństwo to MY
trzeba nadal stawiać na zajęcia
praktyczne i ograniczać teorię. 

Po upływie trzech lat Paweł 
Lewandowski uważa, że zmieniając
zawód podjął słuszną decyzję. 
– Pracuję w zespole, w którym jest
bardzo dobra atmosfera i w którym
dobrze się czuję. Firma oferuje dużo
szkoleń, więc mam ciągle poczucie,
że rozwijam się zawodowo, zbieram
nowe doświadczenia, nie stoję 
w miejscu.   

Pan Paweł docenia też udogod-
nienia socjalne, jakie oferuje Huta –
prywatną opiekę medyczną i przede
wszystkim – możliwość mieszkania
w hotelu pracowniczym .

– Pochodzę spoza Warszawy,
więc to dla mnie duży plus. Praca 
w Hucie jest ciężka i wymaga 
zaangażowania, ale moim zdaniem
daje poczucie stabilności i bezpie-
czeństwa. Nie myślę więc o kolejnej
zmianie zawodu, chcę zostać 
tutaj.

Praktyczne doświadczenie>

Okiem stażysty

i pomocą pan Marian Eliasz 
- kierownik biura ochrony środo-
wiska. Uważam, jednak że aby 
choć trochę zbliżyć swoją wiedzę
do wiedzy pana Mariana, powinnam
tu popracować dłużej. Pół roku 
to zdecydowanie za mało – dodaje
Arleta.- Doświadczenie, które 
zdobywam w czasie stażu daje 
duże możliwości rozwoju i mam 
nadzieję, że zostanę tutaj na 
dłużej.

- To była moja przygoda życia!
Taki wyjazd pozwala zwiększyć 
samodzielność i pewność siebie,
doskonalić znajomość języków 
obcych. Jest to też możliwość poz-
nania świetnych ludzi oraz porów-
nania systemu kształcenia. Poza
tym były to też moje półroczne
wakacje. 

- Jestem bardzo zadowolona, 
z mojego rocznego stażu w Hucie.
Wdraża mnie, służy swoją wiedzą 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Arleta Tempczyk od pół roku pra-
cuje jako stażystka w biurze
Ochrony Środowiska. Jest absol-
wentką Politechniki Warszawskiej.
W kwietniu obroniła pracę magis-
terską na kierunku ochrona środo-
wiska.

- Staż w Hucie pozwala mi 
w praktyce wykorzystać zagadnie-
nia, które poznaliśmy w teorii na
studiach. W takim dużym zakładzie
można poznać bardzo szeroki
wachlarz tematów i zdobyć 
doświadczenie w wielu dziedzinach
– mówi Arleta.

W biurze Ochrony Środowiska
zajmuje się między innymi ewiden-
cją odpadów, w tym wystawianiem
dokumentów potwierdzających re-
cykling, wnioskami na wycinkę
drzew, pomaga w wypełnianiu 
dokumentów uprawniających 
do emisji gazów cieplarnianych.

– To tylko przykłady. Zagadnień,
którymi zajmuje się w Hucie biuro
Ochrony środowiska jest bardzo
wiele. To jest spore wyzwanie, bo
skuteczna praca tutaj wymaga nie
tylko wiedzy o dzisiejszych proce-
sach produkcyjnych, ale także wie-
dzy historycznej – podkreśla Arleta.

Mówi, że spotyka się z wielką
życzliwością ze strony innych 
pracowników.

- Huta zrobiła na mnie ogromne
wrażenie, najbardziej zadziwiający
jest przebieg procesów produkcyj-
nych, wszystko jest tak dobrze zor-
ganizowane. Pierwszy raz pracuję 
w tak dużym zakładzie. 

Równolegle ze stażem w Hucie
Arleta kontynuuje naukę na kierunku
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” 
w Szkole Głównej Służby Pożarni-
czej.

W trakcie studiów na Politechnice
Warszawskiej uczestniczyła w wy-
mianie międzynarodowej i pół roku
uczyła się w Technical University of
Crete.

się po niej chodzić tak, aby było
bezpiecznie. Przez pewien czas 
obserwowałem pracę kolegów ob-
sługujących piec elektryczny, zada-
wałem im pytania. Potem zacząłem
wykonywać niektóre czynności, 
ale zawsze w towarzystwie opera-
tora, który mnie szkolił. Po kilku 
tygodniach stopniowo zacząłem 
samodzielną pracę. Kiedy już nau-
czyłem się obsługiwać urządzenia
na piecu EAF, skierowano mnie na
dalszą naukę – tym razem obsługi
urządzenia VD. 

W jakim obszarze Stalowni 
Pan teraz pracuje?

DK: Przy obsłudze VD. Ale dalej się
rozwijam. Ponieważ urządzenie VD
nie pracuje cały miesiąc w pozostałe
dni obsługuję urządzenia na piecu
EAF lub szkolę się na piecu LF. 
W ten sposób mam szansę na 
zdobycie kwalifikacji do prowadze-
nia trzech urządzeń na 
Stalowni. 

Wielu kandydatów, którzy zgłaszają
się do pracy, po pewnym czasie 
rezygnuje. Jakie cechy, Pana zda-
niem, trzeba mieć, żeby się zakotwi-
czyć na dłużej w takim zakładzie 
jak Huta?

DK: Myślę, że aby pracować 
w Hucie trzeba być wytrwałym.
Trzeba się interesować techniką,
chcieć się czegoś nauczyć, chcieć
zdobywać nowe umiejętności. 
Ja uważam, że to wszystko Huta
umożliwia jako duży i nowoczesny
zakład. Takich doświadczeń i umie-

Kiedy Pan pierwszy raz przyjechał 
do Huty ArcelorMittal Warszawa?

Daniel Kurzep: Przekroczyłem
bramę Huty po raz pierwszy 
w kwietniu 2015 roku. Jak każdego
kandydata do pracy najpierw opro-
wadzono mnie po halach produkcyj-
nych. 

I jakie wrażenia? 

DK: Przyznaję, że po tej wycieczce
miałem mieszane uczucia. Ale po
namyśle zdecydowałem się na pod-
jęcie pracy. 

Dlaczego? 

DK: Bo wiedziałem, że będzie 
ciekawie. Zawsze interesowały mnie
zagadnienia techniczne, maszyny
produkcyjne, elektronika. W Hucie
jest tego dużo. Postanowiłem 
spróbować. Trafiłem od razu na 
Stalownię. Nie miałem żadnego 
doświadczenia z urządzeniami 
hutniczymi, poprzednio pracowałem
w firmie produkującej kostkę 
brukową. 

To jak wyglądały pierwsze dni 
w pracy? 

DK: Nic nie umiałem, musiałem
uczyć się od zera. Trafiłem na piec
EAF. Koledzy operatorzy zapozna-
wali mnie krok po kroku z instruk-
cjami, zasadami BHP. Chętnie mi
wszystko pokazywali, naprawdę
chcieli mnie nauczyć, tego co sami
umieją. Byli życzliwi. Najpierw mu-
siałem poznać Stalownię, nauczyć

Głos mają pracownicy

jętności oraz nowoczesnych roz-
wiązań technicznych nie znajdzie 
się w supermarketach.  

To teraz porozmawiajmy o tym, 
co jest w tej pracy największym 
obciążeniem czy niedogodnością.

DK: Na pewno praca na zmiany. 
Dostajemy za nią dodatki płacowe,
ale to nie rekompensuje week-
endów. Chciałbym je spędzać 
z żoną, z przyjaciółmi, a czasem jest
tak, że trwa spotkanie towarzyskie,
a ja muszę się żegnać i jechać do
pracy.

Czy uważa Pan, że pracownicy 
Stalowni czują, że mają prawo 
do popełnienia błędu? 

DK: Nie do końca mam poczucie, 
że mam prawo zrobić błąd, a to 
niestety czasami się zdarza, czasem
coś nam nie wychodzi, choć sta-
ramy się robić wszystko jak najle-
piej. Wymagania są wobec nas
bardzo duże. 

Ale jak coś wychodzi, jest to zauwa-
żane? Czuje się pan doceniany?

DK: Czasem tak. I to zawsze daje
dużą motywację do pracy. 

Czy uważa Pan, że trzy lala temu
podjął pan dobrą decyzję przycho-
dząc tu do pracy?

DK: Tak, to była dobra decyzja.
Praca jest ciekawa, rozwijająca,
wiele się nauczyłem. Jestem zado-
wolony i chcę tu zostać na dłużej. 

w najbliższych latach?

DK: Chciałbym się dalej rozwijać,
zdobywać nowe umiejętności. 
Uważam, że Huta ArcelorMittal

W naszym zespole jest dobra atmo-
sfera, lubimy się. To też ma znaczenie. 

Mówi Pan, że chciałby w Hucie zos-
tać na dłużej. Czego Pan oczekuje 

Warszawa daje takie możliwości. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ewa Karpińska

Wywiad z Danielem Kurzep – operatorem urządzenia VD na Stalowni
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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

Rodzinny Piknik ArcelorMittal
Warszawa

Krótko ze świata>
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Więcej informacji na www.myarcelormittal.com

Europa
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Na okładce: 
Wieża D2 - jeden z najnowszych
obiektów, pozwalających podzi-
wiać panoramę Paryża prezentuje
stalowe profile Histar® 460, 
stal konstrukcyjną i kształtowniki
ACB® ArcelorMittal. To pierwszy
wieżowiec z zewnętrzną stalową
siatką w dzielnicy La Defense.
Wyróżnia się charakterystycznym
kształtem i diamentową fasadą.
Aby dowiedzieć się więcej o na-
szej stali używanej w budownic-
twie, odwiedź:
https://constructalia.arcelormit-
tal.com/ i https://steligence.arce-
lormittal.com/en

Tegoroczna edycja filmu ArcelorMittal na temat zdrowia 
i bezpieczeństwa miała już 5 000 odsłon
Możesz oglądać, komentować i udostępniać film ArcelorMittal 
na temat zdrowia i bezpieczeństwa 2019 kolegom, rodzinie
i znajomym. Znajdź go na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/arcelormittal

ArcelorMittal USA wprowadza „Innovating for Impact”, raport zin-
tegrowany Stanów Zjednoczonych 2018
Po dziesięciu latach raportowania działań, dotyczących odpowie-
dzialności korporacyjnej i inicjatyw zrównoważonego rozwoju 
w Stanach Zjednoczonych, powstał jeden raport zintegrowany.  
Stanowi on kontynuację  zaangażowania firmy w przejrzystość 
podejmowanych działań  i pokazuje 10 wyników inicjatyw 
ArcelorMittal w obszarze zrównoważonego rozwoju, na tle wyników
biznesowych i czynników finansowych. Raport dostępny pod tym
adresem: https://usa.arcelormittal.com/sustainability

ArcelorMittal Tubarão wyróżnia „Kobiety Przyszłości”
ArcelorMittal Tubarão w Brazylii ogłosił, że w brazylijskim stanie 
Espirito Santo zostanie przyznana nagroda  „Women of Tomorrow”.
Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie tych kobiet, które inspirują
pozytywną przemianę naszej planety. Ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się w sierpniu 2019 roku.

ArcelorMittal Poland uznany za firmę społecznie odpowiedzialną 
ArcelorMittal Poland został wyróżniony Złotym Liściem w rankingu
firm społecznie odpowiedzialnych tygodnika Polityka.

System transportu w Norwegii bardziej zrównoważony dzięki stali
ArcelorMittal
Borregaard - norweski producent substancji  biochemicznych, 
wybrał stalowe kształtowniki ArcelorMittal Europe - Long Products
do budowy nowego magazynu w pobliżu Fredrikstad. Umożliwia 
on przechowywanie produktów w jednym miejscu, co obniża koszty
logistyczne i - dzięki ograniczeniu transportu drogowego - zmniej-
sza emisję CO2. Kształtowniki zostały wyprodukowana w zakładzie
Belval w Luksemburgu.

ArcelorMittal Krzywy Róg proponuje wykorzystanie produktów
ubocznych do budowy  dróg na Ukrainie
ArcelorMittal Krzywy Róg (Ukraina) otrzymał wyniki testów 
i pomiarów przeprowadzonych przez wyspecjalizowane laborato-
rium HeidelbergBeton w celu porównania wytrzymałości dróg 
zbudowanych z żużla i betonu. Wyniki wskazują, że beton wykonany
z żużla i produktów ubocznych powstających przy produkcji stali, nie
jest gorszy pod względem wytrzymałości od standardowego betonu
na bazie makadamu i piasku. Żużel wykorzystywany jest od dawna do
budowy dróg w Chinach, USA, Brazylii, Japonii i wielu innych krajach.

1 czerwca spotkaliśmy się na 
dorocznym rodzinnym pikniku.
Frekwencja była rekordowa: na 
zielonym terenie AWF bawiło się
ponad 560 osób – pracowników
Huty, Partner i Recykling Polska 
z rodzinami, emerytowanych hutni-
ków. Bawili się z nami także przed-
stawiciele władz Dzielnicy Bielany 
i samorządu: wiceprzewodnicząca
Rady dzielnicy Bielany Anna 
Czarnecka, burmistrz Bielan 
Grzegorz Pietruczuk  i jego za-
stępca Włodzimierz Piątkowski.
Piknik otworzyli prezes Marek
Kempa i dyrektor Alina Bielecka. 
- Życzymy dobrej zabawy wszyst-
kim hutnikom, którzy w maju 
obchodzą swoje święto, oraz naj-
młodszym z okazji Dnia Dziecka.
Organizujemy ten piknik już po raz
siódmy i wreszcie – pierwszy raz –

mamy dobrą pogodę – powiedział
Marek Kempa. – Bawcie się bez-
piecznie!

Uczestnicy pikniku z entuzjaz-
mem przyjęli występ tegorocznej
gwiazdy – zaśpiewał dla nas 
Stachursky z zespołem. Artysta
wyszedł do zgromadzonej na 
parkiecie przed sceną publi-
czności, i tu - wśród swoich 
fanów - zaśpiewał kilka pierwszych
utworów. 

Wiele osób bawiło się tak dobrze,
że zostało do końca pikniku.
Ogromnym powodzeniem cieszyło
się kino 9D. Oprócz piknikowych
klasyków, jak zjeżdżalnie czy euro-
bangee w tym roku dodatkowo
można było wypróbować celność
strzału przy pomocy „foodball
darts”, zrobić las w słoiku i pograć
w zorba football. 

Ameryka
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