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Projekt modernizacji piły 
Braun na Walcowni 
Po modernizacji piły ilość wyprodukowanych wyrobów 
ze stali jakościowej pobiła w 2018 roku dotychczasowe rekordy

Huta sadzi drzewa
Huta dba o zielone Bielany
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Pilotażowy projekt wdrożenia
nowej platformy zakupowej

Ewa Karpińska
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Oszczędzanie, czyli raz jeszcze o PPK
Ruszył program Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

Alina Bielecka
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Mówią Hutnicy
Andrzej Pawłowski opowiada  
o 47 latach pracy
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Huta pomaga

Stal z Luksemburga i Brazylii wykorzystana 
w realizacji projektu elektrowni słonecznej Pantanal
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Drukujemy przyszłość w 3D

Drogie Koleżanki, 
drodzy Koledzy

Zmiany klimatu to podstawowy
problem w obecnych czasach.
Świadomość społeczna wzrosła 
do takiego stopnia, że w ubiegłym
roku dzieci na całym świecie, zain-
spirowane działaniami szwedzkiej
nastolatki Grety Thunberg, na znak
protestu nie chodziły w piątki do
szkoły. Ten trend społecznego
sprzeciwu trwa nadal. We wrześniu
odbył się pierwszy w historii glo-
balny strajk na rzecz klimatu, któ-
rego organizatorzy domagali się
zakończenia ery paliw kopalnych 
i wzywali rządy całego świata do
działania.  

To proste przesłanie i trudno 
z nim polemizować. Jednak dla
branży hutniczej sprawa nie jest
taka prosta. Dekarbonizacja pro-
cesu hutniczego to ogromne wy-
zwanie. Przez setki lat hutnictwo
opierało się na węglu koksującym,
który wykorzystywany jest do re-
dukcji rudy żelaza w wielkim piecu. 

Z tym wyzwaniem musimy się
obecnie zmierzyć. Produkcja stali
przyczynia się do powstania 7-9
proc. światowej emisji dwutlenku
węgla. A nasz wkład węglowy, 
jako największego producenta stali
na świecie, jest znaczny. Jesteśmy

świadomi odpowiedzialności i po-
trzeby ograniczania tych emisji 
i dlatego na początku tego roku 
zaprezentowaliśmy nasze podejście
i kierunek myślenia w pierwszym
raporcie o działaniach podejmowa-
nych na rzecz klimatu. Jeśli nie
mieliście jeszcze możliwości zapo-
znać się z nim, zachęcam do prze-
czytania: jest dostępny pod linkiem
https://corporate.arcelormittal.co
m/sustainability/arcelormittal-cli-
mate-action-report wraz z nagra-
niem video wystąpienia prezesa 
i dyrektora generalnego Laksh-
miego Mittala oraz szefa ds. stra-
tegii Davida Clarka. 

W raporcie zidentyfikowaliśmy
trzy ścieżki, które mogą prowadzić
do dekarbonizacji przemysłu hutni-
czego. Prezentujemy też sześć
projektów, które wdrażamy pilota-
żowo w ramach programu zmniej-
szania emisji. Przedstawiamy nasze
długoterminowe plany i ambicje:
znaczne ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla i uzyskanie neutralno-
ści emisyjnej do 2050 roku.  

W raporcie przyznajemy również,
że nie mamy jeszcze odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Podobnie 
jak protestujący na ulicach, my 
też potrzebujemy działań ze strony
rządów, w formie wspierających
regulacji. Aby niskoemisyjna 
produkcja stali stała się rzeczywis-

tością, musimy uporać się z wy-
zwaniami natury technologicznej 
i finansowej. Jednak najpoważniej-
szym wyzwaniem są wyższe
koszty prowadzenia procesu 
w sposób niskoemisyjny. Tu po-
trzebna jest fundamentalna 
zmiana w polityce, tak, by niskoe-
misyjna stal była konkurencyjna 
w porównaniu do kosztów obecnej
technologii. Więcej o naszych 
rekomendacjach możecie przeczy-
tać w raporcie.  

We współpracy z uniwersytetem
ArcelorMittal planujemy zorganizo-
wać poświęconą temu tematowi
konferencję, podczas której 
nasi eksperci z działów strategii,
technologii, kontaktów z przedsta-
wicielami rządowymi i zrównowa-
żonego rozwoju wezmą udział 
w debacie i będą odpowiadali 
na pytania uczestników oglądają-
cych debatę online. Konferencja
odbędzie się 21 listopada, zachę-
cam Was do śledzenia informacji 
na ten temat.  

Z pozdrowieniami, 

Dr Alan Knight
szef korporacyjnego biura 
odpowiedzialności biznesu 

i zrównoważonego rozwoju 

ArcelorMittal rozpoczął współ-
pracę z firmą Midrex Technologies
(dostawca technologii) w celu za-
projektowania pokazowej huty, 
produkującej stal z wykorzystaniem
wodoru. Firmy podpisały porozu-
mienie o współpracy nad wieloma
projektami, począwszy od badań 
i rozwoju po wdrażanie nowych
technologii. 

Pierwszy projekt, przy którym
firmy rozpoczną współpracę, będzie
dotyczył produkcji na skalę przemy-
słową zredukowanego żelaza (DRI)
ze 100-procentowym wykorzysta-

niu wodoru, jako reduktora.   
Po uruchomieniu zakład poka-

zowy będzie mógł produkować
około 100 000 ton bezpośrednio
zredukowanego żelaza rocznie –
początkowo przy użyciu wodoru
pochodzącego z gazu ziemnego.
Przejście na zielony wodór, wypro-
dukowany z odnawialnych źródeł
energii, nastąpi  gdy będzie on do-
stępny w odpowiednich ilościach 
i w ekonomicznie uzasadnionej
cenie. Energia potrzebna do pro-
dukcji wodoru mogłaby pochodzić 
z farm wiatrowych, zlokalizowanych

na północy Niemiec. 
- Pracujemy ze światowej klasy

dostawcą technologii Midrex Tech-
nologies, aby dowiedzieć się, jak
produkować żelazo czystej klasy na
dużą skalę, używając tylko wodoru.
Ten projekt, w połączeniu z rozpo-
czętymi już projektami badającymi
możliwość wykorzystania innych
źródeł energii niż paliwa kopalne, 
a także opartych o przechwytywa-
nie dwutlenku węgla, to kluczowe
działania, prowadzące do osiągnię-
cia neutralności emisyjną w Europie
do roku 2050. Projekty na tak dużą
skalę pokazują nasze ambicje, ale
tempo transformacji będzie zależało
od uwarunkowań politycznych 
– powiedział Carl de Maré, wice-
prezes ArcelorMittal odpowie-
dzialny za strategię technologiczną.  

Zakład ArcelorMittal Hamburg już
teraz produkuje stal korzystając z
technologii DRI. Podczas tego pro-
cesu pelety tlenków żelaza są redu-
kowane do metalicznego żelaza
poprzez związanie tlenu przy użyciu
gazu ziemnego. – Nasza huta to
najbardziej efektywny pod wzglę-
dem zużycia energii zakład w Arce-
lorMittal – mówi dr Uwe Braun,
dyrektor generalny ArcelorMittal
Hamburg, dodając, że  działający w
Hamburgu zakład Midrex produkuje
stal jakościową przy najniższej w
Europie emisji CO2.

List Alana Knighta, szefa korporacyjnego
działu odpowiedzialności biznesu 
i zrównoważonego rozwoju w sprawie
zmian klimatycznych

ArcelorMittal zleca firmie Midrex, 
zaprojektowanie w Hamburgu 
pokazowego zakładu, który będzie
produkował stal, wykorzystując wodór

Niskoemisyjna produkcja stali> Wodór zamiast węgla>

Sheila Díaz Vaquero pracuje jako
inżynier w globalnym zespole ba-
dawczo-rozwojowym ArcelorMittal
Asturias w Avilés, w Hiszpanii. Bada
nowe możliwości zastosowania
technologii druku 3D, które można
wykorzystać, by ulepszyć proces
produkcji stali i wytwarzane pro-
dukty. 

Od 13. roku życia jeżdżę moto-
cyklem. Kocham wszystko, co ma
silnik. Razem z tatą większość
weekendów spędzaliśmy w garażu,
bawiąc się w mechaników. Fascy-
nują mnie pytania, na które trudno
znaleźć odpowiedź. Myślę, że to
zasługa moich rodziców, którzy 
poświęcili mnie oraz mojej młodszej
siostrze sporo czasu, wyjaśniając
rzeczy, których nie rozumiałyśmy 
i zaszczepili w nas miłość do nauki.  

Ani mój tata, ani nikt z rodziny,
czy przyjaciół, nie był więc zasko-
czony, kiedy oznajmiłam, że gdy
dorosnę, będę studiowała mecha-
nikę. Uczyłam się na  uniwersytecie
w Oviedo, w Asturias, a w marcu
2015 roku rozpoczęłam pracę w
ArcelorMittal. 

Studia ukończyłam pół roku przed
czasem i pracowałam dla innej
firmy, kiedy otrzymałam propozy-
cję, by dołączyć do programu dla
młodszych specjalistów w centrum
badań i rozwoju ArcelorMittal. 
Zawsze byłam ciekawa, pełna 
zapału i otwarta na naukowe no-
winki, więc uznałam, że badania 
i rozwój to doskonały obszar, w
którym będę mogła realizować
swoje zainteresowania. Oferta była
na dwa lata, podczas których mia-
łam pracować i szkolić się jako inży-
nier badań.    

Opuściłam poprzednią pracę 
i zaczęłam nową w globalnym cen-
trum badań i rozwoju ArcelorMittal
w Asturias, gdzie przydzielono mi
zadanie poszukiwania potencjalnych
zastosowań druku 3D (technologii
wytwarzania przyrostowego – tak
się to nazywa w przypadku zasto-
sowań na skalę przemysłową, co
robimy w naszej firmie). Wyjaśnienie
dla tych, którzy nie znają druku 3D:
jest to proces kontrolowany przez
komputer, który tworzy obiekty

trójwymiarowe za pomocą materia-
łów, umieszczanych zazwyczaj
warstwami.  

Kiedy zaczynałam pracę nic nie
wiedziałam o tego rodzaju produk-
cji, tak więc nie tylko była to nowa
praca w nowej firmie i w nowym
obszarze, ale także poznawanie
czegoś dla mnie całkowicie niezna-
nego. Dodatkowo było szkolenie,
które miało mi pomóc odnaleźć się
w nowej roli.

A musiałam się sporo nauczyć!
Uczyłam się: procesu wytwarzania
stali, chemii, metalurgii, pracy ze-
społowej, finansów i zarządzania
projektami, podczas kursów online,
prowadzonych przez uniwersytet
ArcelorMittal. Musiałam opanować
kilka nowych programów informa-
tycznych i zmienić sposób, w jaki
podchodziłam do pracy. Jako inży-
nier mechanik pracowałam w syste-
mie CAD, projektowałam części 
i rozwiązywałam często powtarza-
jące się i znane mi problemy. Rzadko
zdarzały się sytuacje, z którymi nie

wiedziałam, jak sobie poradzić. 
Inżynier naukowiec pracuje w od-
wrotny sposób. Nie zna odpowiedzi
i musi dojść do ich odkrycia. 
Ta praca polega na tym, że codzien-
nie się uczymy, a nie na byciu eks-
pertem.  

Tak dużo nauki, w tak krótkim
czasie, to było prawdziwe wyzwa-
nie, ale warto było, ponieważ przez
te dwa lata zdobyłam wiele nowych
umiejętności, które pozwoliły mi
rozwinąć się zawodowo i osobiście.
Zanim podjęłam się tej pracy, nie 
do końca zdawałam sobie sprawę,
jak bardzo hutnictwo jest związane
z nowymi technologiami, oraz jak
wiele możliwości oferuje osobom
mającym - tak jak ja  - konkretne
aspiracje dotyczące kariery, a także
jak wiele innych młodych ludzi pra-
cuje w dziale badań i rozwoju i zaj-
muje się nowymi technologiami.
Kontakt z osobami inteligentnymi,
przyjaznymi, stawiającymi ambitne
wyzwania sprawia, że z radością
przychodzę do pracy. 

Stworzyliśmy wspaniały zespół.
Zespół, który współpracuje na wielu
płaszczyznach i bada różne dyscy-
pliny, aby zidentyfikować luki w do-
stępnych technologiach i na rynku,
aby tworzyć nowe obszary badań,
udoskonalać procesy albo tworzyć
innowacyjne gatunki stali.  

Oto jeden przykład: kiedy odkry-
liśmy, że jest możliwość drukowania
3D metalu, zaczęliśmy badać możli-
wości drukowania części zamien-
nych dla naszych hut.   

To doprowadziło nas dalej. Do-
szliśmy do wniosku, że możemy
oszczędzić czas i pieniądze na zakup
i magazynowanie części zamien-
nych. Internet Rzeczy daje możli-
wość nagrania i przeanalizowania
wyników pracy, każdej części 
w naszych liniach, co pozwoli prze-
widzieć, kiedy się popsuje. Drukując
części dopasowane do naszych
urządzeń wtedy, kiedy są potrzebne,
możemy poprawić efektywność, 
a proces hutniczy wzbogacić o roz-
wiązania szyte na miarę.  

Po roku dostarczania części do
naszych zakładów, zaczęliśmy się
zastanawiać, czy możemy sami pro-
jektować nowe elementy, które
usprawniłyby proces hutniczy. 
Badamy również, jak za pomocą
dodatków moglibyśmy poprawić
nasze produkty - na przykład
wzmacniać w niektórych obszarach
blachy, aby dostarczać usługę na
poziomie nigdy nie spotkanym
wcześniej. Jestem pewna, że ten
projekt odkryje przed nami nowe
zastosowania technologii wytwa-
rzania przyrostowego. Nie przesta-
jemy się uczyć. 

Wierzę, że badania są kluczem do
rozwiązania większości problemów
z którym boryka się społeczeństwo:
chorób, zmian klimatu, nierówności.
Jeśli miałabym zostać zapamiętana
za jedną rzecz, którą zrobiłam 
w życiu, chciałabym, żeby to było
usprawnienie procesu hutniczego 
w taki sposób by: zminimalizować
wpływ na środowisko, poprawić
bezpieczeństwo kolegów dzięki 
dostosowanym do ich potrzeb czę-
ściom zamiennym, które ułatwiają
ich codzienną pracę, sprawić, 
by dzięki naszym produktom 
samochody były bezpieczniejsze, 
i umożliwić  budowę domów i szkół
także w społecznościach, które
mają niewystarczające zasoby. 

Innymi słowy, sprawić, żeby świat
był lepszy.  

Moim zdaniem to wszystko
można osiągnąć, jeśli zaufamy
nowym technologiom i badaniom.
Dlatego kocham pracę w centrum
badań i rozwoju. Ja i moi koledzy
współpracujemy z interesującymi
firmami na całym świecie i jesteśmy
świadkami rozwoju bardzo cieka-
wych rozwiązań technologicznych.
A praca, jaką wykonuję, sprawia, 
że jestem dumna i czuję, że chociaż
w małym stopniu mogę „zmieniać
świat”. 

Dla mnie - miłośniczki nauki,
badań, zmian i wyzwań to wyma-
rzona praca. Każdy dzień się liczy,
dlatego bardzo ważne jest, że robię
to co lubię i co jest moją pasją. 
Jestem zaszczycona, że mogę pra-
cować w globalnym centrum badań
i rozwoju ArcelorMittal, gdzie każdy
projekt i każdy dzień jest inny. Prze-
kuwając moją pasję w pracę, którą
kocham, wierzę, że osiągam lepsze
wyniki. Jestem odporniejsza na nie-
powodzenia, spełniona i szczęśliwa. 

Począwszy od czasów pracy 
w garażu mojego taty, rodzina
wspierała mnie w dążeniu do speł-
nienia marzeń i przeżywała ze mną
sukcesy i porażki. Kiedy uda mi się
osiągnąć mój cel i zmienić świat na
lepsze, to będzie także ich zasługa.

Ceremonia podpisania umowy w Hamburgu. Na zdjęciu od lewej do pra-
wej: Vincent Chevrier, Todd Astoria i KC Woody z Midrex z Dominique 
Vacher, Dr. Uwe Braun i Matthias Schad z ArcelorMittal

Drukarka 3D w globalnym centrum badawczo-rozwojowym w Avilés,
Hiszpania.

Sheila Diaz Vaquero uwielbia wszystko, co ma silnik, a szczególnie swoją kolekcję motocykli. Jej zamiłowanie do
mechaniki w połączeniu z dociekliwą naturą powoduje, że zawsze stara się zrozumieć, jak i dlaczego dana rzecz
działa - lub nie.
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Huta sadzi drzewa

Szanowni Państwo, 

Na początek – jak zwykle –
sprawy dotyczące bezpieczeństwa.
Niestety we wrześniu na terenie
Huty zdarzył się wypadek komuni-
kacyjny. Samochód prowadzony
przez podwykonawcę miał kolizję 
ze składem kolejowym. Ustawiacz 
z wydziału kolejowego odniósł ob-
rażenia obu nóg. Aby zapobiec po-
dobnym zdarzeniom w przyszłości
podjęliśmy szereg działań, by jesz-
cze bardziej usprawnić sygnalizację
wewnątrz zakładu.

Mam nadzieję, że nowy film 
BHP, które właśnie powstaje, także
przyczyni się do podniesienia świa-
domości osób, przebywających 
na naszym terenie. Film składa się 
z 3 części. Pierwsza skierowana 
jest do gości odwiedzających 
Hutę, druga do podwykonawców. 
Ta część zostanie uzupełniona 
o elementy szkoleniowe dotyczące
pracy na wysokości, w przestrze-
niach zamkniętych, izolacji i pozos-
tałych standardów zapobiegania
wypadkom. Dodatkowo, jako część
trzecia,  powstanie krótki film adre-
sowany specyficznie do kierowców.
Przypomni on o zasadach ruchu 
i zagrożeniach występujących 
na terenie naszego zakładu.  

Na poziomie produkcyjnym 
ostatnie miesiące były – jak zwykle
– wypełnione intensywną pracą.
Mimo niesprzyjających warunków
zewnętrznych Huta ArcelorMittal
Warszawa radzi sobie dotąd całkiem
dobrze. To efekt trafnej strategii,
którą wdrażamy od kilku lat. Polega
ona na rozwijaniu produkcji wyro-
bów o najwyższej wartości dodanej,
czyli prętów ze stali jakościowej
(SBQ), przy utrzymaniu jednocześ-
nie możliwości produkcji prętów 
żebrowanych dla budownictwa. 
Ta „dwoistość” naszej produkcji jest
w hutnictwie pewnym ewenemen-
tem, bo - jak wiadomo - obie grupy
wyrobów produkujemy naprzemien-
nie na tej samej walcowni. To trudne
zadanie dla załogi, ale sprawdza się
przy ciągłych wahaniach koniunktury.
Od początku 2019 roku obserwu-
jemy zmniejszone zapotrzebowanie
na pręty SBQ, które kompensujemy
większą produkcją stali zbrojeniowej.
Dzięki takiej elastyczności produkcyj-
nej nasze wyniki – w odróżnieniu 
do wielu innych zakładów hutniczych
w Europie - utrzymują się na akcep-
towalnym poziomie. 

Jakie są podstawowe przyczyny
obecnych zawirowań na europej-
skim rynku hutniczym? W bardzo
wielkim skrócie trzeba przede
wszystkim wymienić: spowolnienie
gospodarcze, dotykające większość
krajów Europy oraz wprowadzone 
w USA cła na wyroby hutnicze,

które przekierowały strumień stali,
produkowanej w innych częściach
świata, na rynki europejskie. Jest 
to stal tańsza, bo nie obciążona
kosztami polityki klimatycznej, 
obowiązującej w Unii Europejskiej 
– przede wszystkim drożejącymi
uprawnieniami do emisji CO2. Do
tego dochodzą wysokie ceny su-
rowców, a szczególnie rudy żelaza.
To ostatnie nie dotyka oczywiście
naszej huty, która przetwarza złom
w piecu elektrycznym. Jednak już
kolejny element tej niekorzystnej
dla hutnictwa układanki – czyli 
wysokie ceny energii – dotyczy 
nas jak najbardziej.

Mimo tych przeciwieństw produ-
kujemy w stabilnym rytmie. Co wię-
cej, nasi inżynierowie mają kolejne
osiągnięcia. Po zeszłorocznym 
sukcesie zespołu ze Stalowni, który
zgarnął główną nagrodę w konkur-
sie Ciągłej Poprawy (Continous Im-
provement Challenge ArcerloMittal
Europe Long Products) w tym roku
do finału został zakwalifikowany
zespół z Walcowni, który zrealizo-
wał znakomity projekt modernizacji
piły Braun. Gratuluję wszystkim ko-
legom, którzy się nad tym projek-
tem napracowali, bo niezależnie od

laurów konkursowych, przyniósł on
Walcowni znakomite wyniki, popra-
wiając efektywność całego wydziału. 

Nie zaprzestajemy też działań
skierowanych do społeczności lo-
kalnej. Staramy się wspierać dzieci 
i dorosłych w realizacji ich pasji
sportowych i nie tylko. Pomagamy
młodym judokom i pływakom,
wspieramy turniej szermierki 
na wózkach. Angażujemy się też 
w organizację różnych bielańskich
wydarzeń. Dużym sukcesem była
tegoroczna – trzecia już – edycja
przeszkodowego Biegu Hutnika 
i Biegu Hutniczka, które przyciąg-
nęły rekordową liczbę  zawodników
- w sumie 500 osób! Gratuluję
szczególnie drużynie Huty, która 
po raz pierwszy stanęła na podium,
zdobywając zaszczytnie III miejsce.
Cieszymy się, że tak duże powo-
dzenie miały Bielańskie Spotkania 
z Koleją, przy organizacji których
sam przepracowałem wiele godzin.
Udostępniliśmy też na pół dnia
teren Huty miłośnikom rajdów 
samochodowych, współorganizując
ArcelorMittal Superoes. Staramy się
wspierać bielańskie szkoły i przed-
szkola, sadząc tam drzewa i rośliny.
Pamiętamy o młodzieży rozwijającej

pasję filmową, pomagając od wielu
lat w organizacji Festiwalu filmo-
wego „Up to 21”. 

Nie zapominamy o historii. 2 paź-
dziernika włączyliśmy się w organi-
zację wydarzenia z okazji 100-lecia
Akademii Górniczo Hutniczej, które
zostało zainicjowane przez kolegów
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa. Natomiast 20 paździer-
nika otworzyliśmy bramę Huty dla
uczestników gry miejskiej „Zło
dobrem zwyciężaj” zorganizowanej
w 35. rocznicę śmierci  ks. Jerzego
Popiełuszki. O pomniku i wystawie
fotograficznej znajdujących się 
na terenie naszego zakładu, które
upamiętniają przyjaźń księdza 
Jerzego z Hutnikami Warszawskimi,
opowiadali uczestnikom gry koledzy
ze Stowarzyszenia Historycznego
Solidarność Huty Warszawa. 

Bielany wyrosły wraz z Hutą 
i wokół Huty, która jest ich nieroz-
erwalną częścią. Pragnę zapewnić
czytelników Jedynki, że o tym pa-
miętamy i w miarę możliwości nadal
będziemy się angażować w życie
naszej dzielnicy i jej mieszkańców.

Marek Kempa

Marian Eliasz
marian.eliasz@arcelormittal.com

16 października w bielańskim 
Zespole Szkół nr 35 im. Zofii 
Jaroszewicz „Kasi”, odbyło się 
uroczyste nasadzenie drzew. 
Sponsorem tej akcji jest Huta 
ArcelorMittal Warszawa. 
W uroczystości wzięli udział: 
Grzegorz Pietruczuk – burmistrz
dzielnicy Bielany oraz dyrekcja 
i uczniowie szkoły. Hutę reprezen-
towali prezes  Marek Kempa 
i dyrektor Alina Bielecka. 

- Bardzo dziękujemy za to wspar-
cie. Szkoła w zeszłym roku musiała
usunąć drzewa, które groziły zła-
maniem. Dzięki Hucie zyskaliśmy 
na ich miejsce 10 pięknych świer-
ków i dwa klony – powiedział 
dyrektor szkoły Sławomir Sawicki.
Burmistrz Grzegorz Pietruczuk
podkreślił, że Bielany to dzielnica,
mająca ponad 900 hektarów tere-
nów zielonych. - Chcemy, aby nadal
tak było, więc cieszymy się z każ-
dego posadzonego drzewa. Wiem,

że Huta ArcelorMittal Warszawa 
angażuje się w projekty, które służą
bielańskiej społeczności. Pomaga
także sadzić drzewa, a w jednym 
z bielańskich przedszkoli urządziła
ogródek.   

Prezes Marek Kempa podkreślił,
że Huta ArcelorMittal Warszawa
zwiększyła powierzchnię terenów
zielonych, które będą dostępne dla
mieszkańców, przekazując kilka
miesięcy temu 9 hektarów lasu
„Dęby Młocińskie”. – Huta na 
Bielanach jest nowoczesnym zakła-
dem, przestrzegającym wszystkich
norm ochrony środowiska. Staramy
się także wspierać mieszkańców
Bielan w realizacji projektów, 
które będą korzystne dla przyrody.
Jeżeli macie takie pomysły – dajcie
nam znać – powiedział prezes
Marek Kempa zawracając się 
do uczniów. 

W 2019 roku na terenie Huty, 
w rejonie sąsiadującym z ulicami
Heroldów i Improwizacji nasadzono
w sumie ponad 130 drzew – w tym
klony, lipy i jesiony. 

Drugi kolejowy weekend
na Bielanach

Podczas ostatniego weekendu
sierpnia kilka tysięcy osób odwie-
dziło Bielańskie Rodzinne Spotka-
nie z Kolej, przygotowane przez
Mazowieckie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei przy wsparciu
Urzędu Dzielnicy Bielany. Arcelor-
Mittal Warszawa była partnerem
wydarzenia, które po zeszłorocz-
nym sukcesie zostało zorganizo-
wane po raz drugi. 

W bielańskim Centrum Rekrea-
cyjno-Sportowym przy ul. Lindego
20 przygotowano mnóstwo atrakcji
dla dorosłych i dla dzieci. Odbyły się
warsztaty i pokazy modelarstwa.

200 metrowa makieta, po której jeź-
dziły modele składów kolejowych
budziła powszechny zachwyt. Symu-
lator elektrycznego zespołu trakcyj-
nego pozwalał wszystkim chętnym
zobaczyć, jak wygląda prowadzenie
składu kolejowego. 

Była też wystawa modeli samo-
chodowych.  

Podobnie jak w zeszłym roku
wielkim powodzeniem cieszyły się
przejazdy specjalnym autobusem 
na bocznicę Huty ArcelorMittal
Warszawa, gdzie można było zoba-
czyć tabor PKP a także przejechać
się bocznicą w stronę Huty.

ArcelorMittal superoes

Tego jeszcze w Hucie nie było!
W niedzielę 25 sierpnia 50 załóg
zmierzyło się z trudną trasą wy-
tyczoną obok hal produkcyjnych
w rajdzie samochodowym 
ArcelorMittal Superoes. Organiza-
torem był Automobilklub Królewski.

„Cholernie trudna trasa, bardzo
zmienna i wymagająca. Kto nie
był, niech żałuje”, „Genialny teren
z olbrzymim potencjałem!„, „Dzię-
kujemy i prosimy o więcej” – to ko-
mentarze kilku uczestników rajdu.

Z wrażeniami, jakie towarzyszą
rajdowcom na trasie, mogło zapo-
znać się  kilku pracowników Huty:
Krzysztof Sierakowski ze Stalowni,

Sławomir Sutkowski z Walcowni,
Mateusz Wasilewski z  Wykańczalni,
Michał Stacherski z Utrzymania
Ruchu, Piotr Zieliński z BHP, Piotr
Jasiński (koordynator ds. bezpie-
czeństwa i ochrony). Wszyscy po-
konali trasę rajdu na miejscu pilota
obok doświadczonych kierowców.
Jako współgospodarze wydarzenia
przywilej rajdowego przejazdu
otrzymali także: prezes Marek
Kempa, burmistrz Bielan Grzegorz
Pietruczuk i jego zastępca Włodzi-
mierz Piątkowski.  Wszyscy byli
zgodni, że przyspieszenia i umiejęt-
ności kierowców zrobiły na nich
ogromne wrażenie.

Pamięć o księdzu Jerzym

20 października otworzyliśmy
bramę Huty dla uczestników gry
miejskiej „Zło dobrem zwyciężaj”
zorganizowanej w 35. rocznicę
śmierci  ks. Jerzego Popiełuszki
przez Muzeum Jego imienia. Grę
zaproponowano warszawiakom,
żeby pogłębić ich wiedzę o życiu
ks. Jerzego Popiełuszki. Uczest-

nicy gry podążali szlakiem waż-
nych wątków Jego życia.  Jednym
z nich była przyjaźń księdza Je-
rzego z Hutnikami Warszawskimi.
O pomniku i wystawie fotograficz-
nej, ilustrujących te wydarzenia
opowiadali uczestnikom gry kole-
dzy ze Stowarzyszenia Historycz-
nego Solidarność Huty Warszawa.
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Projekt modernizacji piły Braun na Walcowni
w finale konkursu CI Challenge

Awaryjność piły rok po roku rosła,
aż stała się ona najbardziej awaryj-
nym, urządzeniem na Walcowni. 
W 2017 z powodu awarii piły stra-
ciliśmy prawie 100 godzin czasu
dysponowanego.

W lutym 2017 zapadła decyzja 
o powołaniu zespołu, który miał
zmienić ten stan rzeczy. Trzeba było
mocno zredukować postoje i zopty-
malizować całą sekwencję podawa-
nia i cięcia prętów, co w rezultacie
miało przełożyć się to na wzrost

produkcji stali jakościowej w naszym
zakładzie.

W skład zespołu weszły osoby 
z różnych obszarów: Adrian
Maszke, Artur Gierwatowski,
Krzysztof Janicki, Grzegorz 
Kwieciński, Sławomir Tupaczewski,

Krzysztof Janicki 
krzysztof.janicki@arcelormittal.com

Podczas produkcji prętów ze stali
jakościowej (SBQ) piła Braun jest
zawszę wąskim gardłem procesu 
i to ona dyktuje tempo produkcji.
Od momentu jej zamontowania 
w naszym zakładzie awaryjność piły
utrzymywała się na stosunkowo
wysokim poziomie, co przysparzało
nam wiele problemów i opóźnień 
w realizacji planu produkcji.

To nietypowe urządzenie 
- zostało „uszyte na miarę” 
dla naszej Walcowni, która jest 
o tyle wyjątkowa, że produkuje 
zarówno pręty żebrowane, jak 
pręty jakościowe na tej samej 
linii.

Wojciech Szoplik, Grzegorz Bratek,
Marek Myszka. Ja zostałem liderem
tego projektu. 

Cel postawiliśmy sobie bardzo
ambitny (niektórzy sądzili nawet, że
zbyt ambitny): 
– Zredukować ilość postojów piły 

Braun o 70 godzin w względem 
ubiegłego roku do poziomu 
150 min / m-c

– Zredukować sekwencję cięcia 
o 5 sekund

– Zwiększyć nośność wózków 
i samotoków 

Cały projekt podzieliliśmy więc na
3 główne części:
- Mechaniczną, polegającej na 

przeprojektowaniu najbardziej 
awaryjnych urządzeń piły;

- Automatyczną – polegającej na 
skróceniu czasu całej sekwencji 
cięcia;

- Wydajnościową, polegającej na 
zwiększeniu ilości ciętych prętów. 

Pierwszym etapem pracy było
rozłożenie piły na czynniki pierwsze
i sprawdzenie, które podzespoły są
najbardziej awaryjne i dlaczego.
Zrobiliśmy ranking krytyczności 
z minionych lat, Diagram Pareta 
Lorenza pokazał nam 20% najbar-
dziej awaryjnych podzespołów,
które generowały 80 % problemów
i to właśnie nimi zajęliśmy się 
w pierwszej kolejności

W wyniku przeprowadzonej burzy
mózgów całego zespołu powstał
projekt modernizacji zderzaka mia-
rowego piły i urządzeń formujących
warstwę.

Całkowicie przeprojektowaliśmy
system podnoszenia stołów przed 

Ariba Sourcing na ostatniej prostej

Nowa platforma zakupowa>

System Zarządzania 
Środowiskowego w Hucie
ArcelorMittal Warszawa
zgodny z wymaganiami
nowej normy 
ISO 14001:2015.

Norma ISO>

i za piłą, eliminując tym samym 
bardzo awaryjne mechanizmy 
wewnątrz piły.

Zderzak piły został znacznie
skrócony oraz wyposażony w nową,
sztywniejszą konstrukcję. Zamonto-
waliśmy też kamerę, dzięki której
operator ma stały podgląd ciętych
prętów. Nowy system hamowania
poprawił nam precyzyjność procesu
cięcia 

Drugim obszarem naszych 
działań była część automatyczna.
Musieliśmy zoptymalizować 
proces cięcia. Cykl pracy piły 
został więc rozpisany na poszcze-
gólne kroki co do dziesiętnych 
części sekundy. Każdy z nich 
został dogłębnie przeanalizowany 
– szukaliśmy tego, co można 
skrócić. 

formacji w instrukcjach i konsulto-
wałem się z ekspertami, z działem
IT. To zajęło mi pierwszy miesiąc
pracy w Warszawie. Wtedy powie-
rzono mi największą część odpo-
wiedzialności za projekt, co dało mi
swobodę działania  przy wdrożeniu
- i ogromną satysfakcję. Mając wol-
ność decyzji mogłem zapropono-
wać pewne zmiany w programie,
które ułatwią pracę działu zakupów.
Bardzo dużo się nauczyłem. – opo-
wiada Jordan i wyjaśnia, że Ariba
pozwala na stworzenie uniwersal-
nego „języka”, dzięki któremu bę-
dzie można łatwiej porównywać
oferty.

Platforma zakupowa Ariba jest
powiązana z systemem SAP. Dzięki

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Po uruchomieniu w Warszawie
Ariba Soursing będzie mogła służyć
zespołom zakupowym także w in-
nych krajach. Kolejnymi zakładami,
w którym zostanie wdrożony ten
projekt są ArcelorMittal Hamburg 
i ArcelorMittal Duisburg. 

Zadanie realizuje nasz młody ko-
lega z Francji, Jordan Gillet, który
odbywa w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa staż w ramach programu
VIE, finansowanego przez francuski
rząd. 

– Ariba sourcing to nowy projekt.
Na początku musiałem sam się
wszystkiego nauczyć, szukałem in-

niej użytkownicy zyskują dostęp do
bardzo dużej grupy dostawców,
którzy już używają tej platformy.
Można też zaprosić kolejne firmy,
by do niej dołączyły. 

– Większa grupa dostawców
oznacza większą konkurencję, 
co dla klienta przekłada się na 
lepszą ofertę i oszczędności 
– tłumaczy Jordan. Ariba znacznie
ułatwi pracę biura zakupów. Nego-
cjacje z dostawcami będą się 
odbywały w oparciu o szablon,
działający w systemie. Zastąpi 
on stopniowo kontakty mailowe 
i telefoniczne z dostawcami. Ariba
uprości także raportowanie. 

Kolejną korzyścią jest znaczna
oszczędność czasu przy tworzeniu

kontraktów z dostawcami. 
System stworzy je automatycznie
w oparciu o dane, które 
posiada.  

Dostawcy zostali już poinformo-
wani o tym, że Huta ArcelorMittal
Warszawa zamierza używać 
platformy Ariba Sourcing. 
Zostaną oni także przeszkoleni 
za pomocą kursów prowadzonych
on line przez firmę Aptys. 

- Jak widać Ariba Sourcing jest
narzędziem, dającym wiele możli-
wości, ale to od ludzi, którzy 
będą go używać zależy, jak 
dalece będzie ono skuteczne 
i ile czasu i pieniędzy oszczędzi 
w obszarze zakupów – mówi 
Jordan Gillet.

W efekcie dodaliśmy dwie fotoko-
mórki i skróciliśmy poszczególne
cykle pracy. To dało wymierny efekt:
czas każdego cięcia został skrócony
o 6 – 7 sekund. Wydaje się, że to
niewiele, ale daje nam dodatkowe
35 minut pracy piły na zmianę. 

Trzecim zadaniem, które sobie
postawiliśmy było zwiększenie ilości
podawanych prętów. Dzięki moder-
nizacji układu hydrauliki zwiększy-
liśmy powierzchnię czynną
siłowników i w rezultacie wózki wy-
ładowcze mogą przenieść dwa razy
tyle prętów pod piłę za jednym
razem niż przed modernizacją.

Wszystkie te działania znacząco
zwiększyły wydajność Walcowni.
Zmniejszona awaryjność piły po-
zwoliła zwiększyć wykorzystanie
czasu dysponowanego. 

Przyspieszenie sekwencji popra-
wiło wydajność godzinową. 

Zwiększona ilość podawanych
prętów przełożyła się na większą
wydajność wydziału.  

Cel, który na początku wydawał
się nam prawie niemożliwy do
osiągnięcia, został zrealizowany 
z nawiązką. Zakładaliśmy redukcję
czasu awarii o 70 godzin, a zredu-
kowaliśmy go o aż o 80 godzin. 

We wszystkich zakresach popra-
wiliśmy produktywność, co przeło-
żyło się na nowe standardy dla SBQ
na 2019 rok. 

Zwiększając niezawodność piły
do 107 min/mc, bardzo wysoko
postawiliśmy sobie poprzeczkę. 
W związku z brakiem remontu wal-
cowni w 2019 roku trudno nam bę-
dzie utrzymać tak świetne wyniki.
Ale zrobimy wszystko, by zapewnić
jak najlepszą niezawodność maszyn
i urządzeń do czasu remontu.  

Dzięki przeprowadzonej moderni-
zacji piły ilość wyprodukowanych
wyrobów ze stali jakościowej pobiła
w 2018 roku wszystkie historyczne
rekordy. 

Efektem końcowym był zysk 
w wysokości 700 tysięcy euro. 

Cały nasz zespół włożył dużo
pracy i inwencji w realizację tego
projektu. Mamy dużą satysfakcję,
że ten wysiłek przyniósł tak dobre
efekty dla naszego zakładu.

Nasz projekt modernizacji 
i optymalizacji piły został 
doceniony i zakwalifikowany 
do finału dorocznego konkursu
Ciągłej Poprawy (Continuous 
Improvement Challenge) organizo-
wanego przez ArcelorMittal 
Europe - Long Products.

Wdrożenie platformy zakupowej Ariba Sourcing to pilotażowy projekt realizowany  
w ArcelorMittal Warszawa.

Marian Eliasz
marian.eliasz@arcelormittal.com

Huta ArcelorMital Warszawa
otrzymała oficjalne potwierdzenie
zgodności  Systemu Zarządzania
Środowiskowego z wymaganiami
nowej normy ISO 14001:2015.
Odnośny audyt został przeprowa-
dzony przez Tuv Rheinlad od 9 do
11 lipca 2019. Certyfikat jest

ważny przez 3 lata – do sierpnia
2022 roku. 

Nowa norma ISO 14001:2015
wprowadza kilka dodatkowych 
elementów np. ocenę ryzyk i szans,
wynikających z działalności zakładu
w odniesieniu do systemu. Zwiększa
się nacisk na zgodność prowadzo-
nych działań z wymogami prawnymi
i innymi wymaganiami (na przykład
takimi, których spełnienie deklaruje

sama firma) oraz 
zaangażowanie kie-
rownictwa w prawid-
łowe funkcjonowanie
systemu. Kolejną 
nowością jest to, 
że ocena wpływu 
na środowisko nie
ogranicza się do 
samego procesu 
produkcji danego 
wyrobu, ale obejmuje
cały jego „cykl życia”:
od zaopatrzenia 
w surowce i energię
potrzebną do jego
wytworzenia przez
proces produkcyjny
aż po informację, co
się z nim dzieje, gdy
przestaje być przy-
datny. 
Ta ostatnia kwestia 
w przypadku wyro-
bów stalowych ma
proste rozwiązanie 
– w postaci złomu 
trafiają do recyklingu.
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Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

Eksperci od ubezpieczeń m.in. 
z Instytutu Emerytalnego uważają,
że programy takie jak PPK, PPE po-
winny uświadomić osobom zatrud-
nionym, szczególnie dzisiejszym
20- 30-latkom, że w przyszłości
ich emerytury będą na bardzo ni-
skim poziomie (25 - 35 proc. ich
ostatniego wynagrodzenia). Poniżej
znajdą Państwo opinie i wyliczenia
dostępne w prasie i Internecie.

W oszczędzaniu na emeryturę
bardzo ważne jest rozpoczęcie tego
procesu jak najwcześniej. Zwykle 
o emeryturze „na poważnie” zaczy-
namy myśleć po przekroczeniu 30
czy 40 lat. PPK w tym przypadku
dostarcza jednak młodym ludziom
jeszcze jednego argumentu, by stać
się jego uczestnikiem. Zgromadzony
kapitał nie jest bowiem „zamro-
żony” – można z niego skorzystać
przy nagłej potrzebie życiowej, ta-
kiej jak np. wkład własny przy zaku-
pie mieszkania na kredyt, pokrycie
kosztów leczenia najbliższej rodziny,
czy utrzymanie płynności finanso-
wej w momencie, gdy jesteśmy bez
pracy.

1 lipca 2019 r. oficjalnie ruszył
program Pracowniczych Planów 
Kapitałowych (PPK), o jego założe-
niach pisaliśmy już w tym roku 
w marcowej Jedynce.

Zarząd huty ArcelorMittal 
Warszawa podjął decyzję o wdroże-
niu w spółce PPK.

Pytanie, czy warto przystąpić do
programu Pracowniczych Planów
Kapitałowych, należałoby postawić
sobie w inny sposób:

Ile pracownik straci, jeśli nie
przystępuje do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to
program, dzięki któremu pracow-
nicy mają szansę oszczędzać na 
dodatkową emeryturę. Pracownicy
zatrudnieni w spółce ArcelorMittal
Warszawa (czyli dużej firmie) będą
mogli do nich przystąpić już w tym

roku. W 2021 roku program będzie
obowiązkowy dla wszystkich praco-
dawców. Każdy zatrudniony pra-
cownik będziesz automatycznie
zapisany do PPK przez pracodawcę.
Pracownicy mają prawo odstąpić 
od udziału w tym programie. Należy
złożyć swojemu pracodawcy odpo-
wiednią deklarację, ale dopiero po
podpisaniu umowy. Pierwsza
składka w hucie będzie dopiero 
w listopadzie.

Skąd wezmą się pieniądze na
PPK?

Wpłaty na Twoje PPK będą po-
chodziły z trzech źródeł:
1. Twojego wynagrodzenia - 

będziesz przekazywać 2% 
swojego wynagrodzenia brutto 
do PPK. Możesz też podnieść 
wysokość swojej składki 
o kolejne 2%.

2. Składki pracodawcy, który 
zapłaci dodatkowo 1,5 % 
Twojego wynagrodzenia. 
Pracodawca może podnieść swoją 
składkę o 2,5%, czyli maksymalnie 
może przelać na Twoje PPK 4% 
Twojego wynagrodzenia.

3. Atrakcyjnym bonusem jest też 
wpłata powitalna w wysokości 
250 zł, którą na start na PPK 
każdego uczestnika programu 
przelewa Państwo. Do tego 
dochodzi jeszcze dopłata roczna 
– 240 zł co 12 miesięcy.

Warto dodać, że wpłaty na PPK
są naliczane od całości wynagro-

dzenia stanowiącego tzw. podstawę
wymiaru składek emerytalno-ren-
towych (czyli wartość brutto Two-
jego wynagrodzenia). To oznacza,
że jeśli otrzymujesz premie, to od
tej kwoty Twój pracodawca także
zapłaci składki.

Po co są Pracownicze Plany 
Kapitałowe?

Już od dawna wiadomo, że sami
musimy zadbać o swoje przyszłe
emerytury. Te, prognozowane przez
ZUS, będą stanowiły zaledwie nie-
wielki procent naszego obecnego
wynagrodzenia. PPK daje świetną
okazję, aby zacząć automatycz-
nie oszczędzać, a przy tym zyskać 
dodatkowy bonus i od pracodawcy 
i od Państwa.

Zróbmy przykładową symulację:
Załóżmy, że zarabiasz 4 000 zł

brutto. Z twojego wynagrodzenia na
PPK zostanie wpłacone 2% tej
kwoty, czyli 80 zł.

Dodatkowo Twój pracodawca do-
łoży 1,5% wynagrodzenia, czyli ko-
lejne 60 zł.

W ciągu roku na twoje PPK wpły-
nie w ten sposób: 
12 x (80 zł + 60 zł) = 1680 zł.

Dodatkowo otrzymasz od Pań-
stwa wpłatę powitalną w wysokości
250 zł oraz roczną – 240 zł.

W sumie już w pierwszym roku
Twoje PPK zostanie zasilone
kwotą 2170 zł. W tej kwocie
Twoje wpłaty to 960 zł. A więc z
wpłat od pracodawcy i od państwa
zyskasz więcej oszczędności na
PPK, niż sam wpłacisz.

Ile możesz dodatkowo zaosz-
czędzić na emeryturę dzięki
Pracowniczym Planom 
Kapitałowym?

Załóżmy również, że masz dziś
30 lat, a po oszczędności z PPK
sięgniesz, gdy będziesz mieć 65 lat
(choć możesz to zrobić już po
ukończeniu 60 roku życia). Jaka
będzie wartość środków na
twoim PPK po tym czasie?

Masz więc przed sobą 35 lat od-
kładania po około 140 zł miesięcz-
nie. Na tę kwotę składa się 80 zł,
które sam wpłacisz (4000 zł x 2%),
60 zł które wpłaci Twój pracodawca
(4000 zł x 1,5%) oraz 20 zł wpła-
cone przez Państwo (średnia mie-
sięczna dopłaty rocznej). Ile
otrzymasz po 35 latach?

250 zł od Państwa na start +
420 wpłat po 140 zł, całość inwes-
towana na np. 2% w skali roku to da
około 85 tysięcy zł po 35 latach
oszczędzania.

Wsparcie nie tylko na emeryturze

W wyjątkowych sytuacjach 
program umożliwia Ci wcześniejszą
wypłatę pieniędzy niż w wieku
emerytalnym. Opcją szczególnie 
intersującą dla młodych osób 
jest możliwość skorzystania przed
45. roku życia ze 100% zgroma-
dzonego kapitału na pokrycie
wkładu własnego w związku 
z zakupem na kredyt własnego
mieszkania. Wypłaconą kwotę 
należy zwrócić do PPK w ciągu 
maksymalnie 15 lat. Natomiast 
w sytuacji poważnego zachorowa-
nia (Twojego lub Twoich najbliż-
szych) możesz bezzwrotnie
skorzystać z 25% zgromadzonych
oszczędności. 

Prywatna własność  

Zgromadzone środki są wyłącznie
Twoją własnością i podlegają dzie-
dziczeniu na warunkach określonych
w Ustawie o PPK. Ponadto sam 
decydujesz w jakiej formie wypła-
cisz pieniądze. Możliwą opcją dla
osób po 60. roku życia jest 25%
wypłaty jednorazowej, a pozostałe
75% w 120 ratach przez 10 lat.
Uczestnik może wypłacić również
całość środków w ratach przy 
zastrzeżeniu, że okres wypłat 
nie może być krótszy niż 10 lat.
W przeciwnym przypadku 

zgromadzone oszczędności 
zostaną pomniejszone o podatek 
od zysków kapitałowych.

Zachęcamy Cię do zapoznania się
z pozostałymi artykułami dotyczą-
cymi PPK 

Jeżeli chcemy mieć godną przy-
szłość, powinniśmy oszczędzać,
możemy to robić albo poprzez PPK
albo szukając innych alternatyw-
nych rozwiązań. 

Najbardziej wytrwali zyskają
najwięcej

Głównym celem PPK jest umożli-
wienie pracownikom oszczędzania
w programie co najmniej do 60 roku
życia. Dlatego to właśnie najbardziej
wytrwali uczestnicy zyskają najwię-
cej. Oprócz dodatkowych wpłat ze
strony pracodawcy oraz państwa,
mogą oni liczyć również na korzyści
podatkowe.

Czy warto wejść do PPK 
na kilka lat?

Dla osób w wieku przedemerytal-
nym PPK może być bardzo dobrym
rozwiązaniem na uzyskanie jednora-
zowego zasilenia po osiągnięciu 60
roku życia. Przeanalizuję sytuację
osoby, która zarabia 4 tysiące zł
brutto i będzie uczestnikiem PPK
przez 3 lata przed przejściem na
emeryturę. Dzięki temu uczestnik
lub uczestniczka PPK będą mieli
możliwość uzyskania jednorazowej
wypłaty całości środków z PPK.
• Wpłata podstawowa uczestnika 

2% z 4 tys. Zł  80 zł 
miesięcznie 

• Wpłata podstawowa pracodawcy 
1.5% z 4 tys. Zł  60 zł 
miesięcznie 

• Dopłata roczna  240zł 
• Wpłata powitalna dla uczestnika 
 250 zł 

Zakładając, że uczestnik nie
otrzyma podwyżki wynagrodzenia
przez 3 lata na jego rachunek w PPK
trafi:
• Z wpłat uczestnika  2880 zł 
• Z wpłat pracodawcy  2160 zł 
• Dopłat ze środków publicznych 
 720 zł + 250 zł = 970 zł 

Z kolei z wynagrodzenia pracow-
nika potrącona zostanie:

Zaliczka na podatek od wpłat
pracodawcy  389 zł

Łącznie na rachunku PPK przez 3
lata uczestnik zgromadzi 6010 zł
(bez uwzględnienia wyniku z inwes-
towania)

W związku z powyższym uczest-
nik będzie mógł skorzystać z nie-
opodatkowanej wypłaty całości
środków po osiągnięciu 60 roku
życia, a to oznacza, że przy 
3 - letnich „kosztach” po stronie
uczestnika w wysokości 3269 zł
zgromadzi de facto dwukrotność tej
kwoty. W powyższym przykładzie
nie określono stopy zwrotu, 
w związku z powyższym na ra-
chunku uczestnika może być kwota
wyższa lub niższa niż 6010 zł, 
niemniej biorąc pod uwagę fakt, 
że zdecydowanej większości środki
zostaną zainwestowane w obligacje
skarbu państwa to gwarancja wy-
płaty wpłaconego kapitału jest bar-
dzo duża. 

To pokazuje, że uczestnikom 
w wieku około emerytalnym opłaca
się zapisać do PPK i uzyskać 
największe korzyści spośród
wszystkich uczestników PPK 
w perspektywie krótkoterminowej.

Najważniejsze jednak jest samo
oszczędzanie: może być w banku,
może być polisa albo 10-letnie obli-
gacje czy fundusze inwestycyjne.

Oszczędzajmy i uczmy dzieci
oszczędzać.

Ile powinien co miesiąc odkładać
30-latek, by po pięćdziesiątce
zgromadzić milion złotych przy za-
łożeniu, że do jego oszczędności
rocznie będzie dopisywane, po-
wiedzmy, 5 proc. zysku? Aż około
2500 zł miesięcznie! 

A ile wystarczyłoby do osiągnię-
cia tego samego celu dziecku, które
ma roczek, ale jego rodzice wiedzą,
że warto oszczędzać na jego przy-
szłość? Już tylko około 350 zł mie-
sięcznie.

– konkretnych korzyści, które
osiągniemy dzięki wsparciu ze
strony kolegów pracujących 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Laurent Cotinaut i Alexandre 
Dallem przyjechali do Warszawy 
z Francji. Obaj pracują w ośrodku
badawczo rozwojowym (R&D) 
ArcelorMittal Maizières w sekcji 
zajmującej się produkcją stali. 
W ciągu 2 tygodni spędzonych 
w stalowni ArcelorMittlal Warszawa
sprawdzali wykonalność wdrożenia
systemu Kettlor na piecokadzi (LF) 
i urządzeniu do próżniowego odga-
zowywania stali ( VD). 

- System Kettlor wspiera proces
mieszania stali gazem obojętnym 
i pozwala zarejestrować w obu
urządzeniach dodatkowe dane,
które mogą usprawnić ich działanie
- tłumaczy Laurent Cotinaut. 
– Jeśli instalacja okaże się wyko-
nalna, a wszystko na to wskazuje,
będziemy mogli zrealizować 
w Warszawie projekt pilotażowy,
polegający na rozbudowaniu sys-
temu Kettlor i wyposażeniu go 
w nowe funkcjonalności, które bę-
dzie potem można wykorzystać
także w innych zakładach 
ArcelorMittal. 

System Kettlor działa między 
innymi w hutach w Hamburgu 
i Differdange. 

– Zgłosiliśmy się z propozycją, 
by w naszej stalowni także zainsta-
lować ten system. Trafiliśmy 
w dobry moment, bo w RD właśnie
powstała koncepcja, by opracować 
i wypróbować jego nową wersję,
Kettlor 4.0. Ten projekt pilotażowy
to świetny przykład konkretnej
współpracy i – miejmy nadzieję 

Współpraca z obszarem badawczo-rozwojowym, czyli szansa na 
doskonalenie produkcji 

Doskonalenie produkcji>

w ośrodku badawczo-rozwojowym
w Maizières – podkreśla Wojciech
Wiacek, kierownik Obróbki Pozapie-

zakładów które - jak ArcelorMittal
Warszawa - produkują pręty ze stali
jakościowych (SBQ).

cowej Stali. Tego rodzaju udoskona-
lenie procesu produkcji stali jest
ważne szczególnie dla takich 

- Wdrożenie nowego systemu
Kettlor to długi projekt. Zostawiamy
w warszawskiej stalowni  jedno
urządzenie i koledzy będą na miej-
scu testować jego skuteczność
przynajmniej do końca roku 
– podkreśla Laurent. Ewentualne
wdrożenie planowane jest na 
2020 rok. 

Po dwutygodniowym pobycie 
w Warszawie obaj francuscy eks-
perci wrócili do Maizières, gdzie
czekały na nich kolejne zadania. 
Przy realizacji różnych projektów
badawczo-rozwojowych odwie-
dzają huty w całej Europie, ale 
też poza nią. Ostatnio realizowali
projekt w Brazylii. Jeśli chodzi 
o system Kettlor współpracują 
także z ArcelorMittal Dofasco 
w Kanadzie. – Tam stalownia 
jest inna niż w Warszawie; produ-
kuje wyroby płaskie w cyklu wielko-
piecowym, ale posiada także 
LF – opowiada Laurent. 

- W Warszawskiej stalowni 
spędziliśmy dwa tygodnie bardzo
intensywnej pracy. Zauważyliśmy 
tu wiele pozytywów. Wydział 
jest czysty i uporządkowany, 
a ludzie otwarci. Bardzo dużo 
uwagi poświęca się zasadom 
bezpiecznej pracy. – mówi  
Alexandre.   

Obu francuskim kolegom podoba
się Warszawa. – Podczas weekendu
mieliśmy trochę czasu na spacery
po mieście. Zaskoczyła nas jego
różnorodność – z jednej strony
duża ilość bardzo nowoczesnych
drapaczy chmur, a obok pięknie 
odbudowane Stare Miasto 
– dodaje Laurent.

Oszczędzanie, czyli raz jeszcze o PPK



100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej

dzwoniła do huty pytając, co robi jej
mąż, bo go nie ma w domu. Traf
chciał, że telefon odebrał niechętny
kierownikowi wytapiacz. „Co robi
pani mąż? Śpi za piecem, kazał się
obudzić, jak będzie zupa”. Po tym
incydencie przez długi czas kierow-
nik pieców martenowskich wycho-
dził znacznie wcześniej… 

Na emeryturze nie będę się nu-
dził. Zamierzam dużo podróżować
– w planach jest już wyprawa do
Azji. Chcę też pojeździć po Polsce,
lepiej ją poznać. Na pożegnanie do-
stałem książkę pt. „Miejsca, które
trzeba zobaczyć” z dopiskiem „na
emeryturze” . To bardzo miły pre-
zent. Zamierzam skorzystać z tej
inspiracji! Będę miał też więcej
czasu na moje pasje kulturalne 
– książki, kino, teatr i koncerty. 
Już mam bilet na przyszłoroczny
koncert na Stadionie Narodowym
grupy Rammstein. 

Warszawska Huta zawsze pozo-
stanie w mojej wdzięcznej pamięci.
To mój pierwszy i ostatni Zakład
Pracy. Oby dobrze prosperował 
jak najdłużej, najlepiej tak długo 
jak Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, czyli do końca świata 
i o jeden dzień dłużej!

chiwany 24 razy. Czasem w Hucie,
a czasem wzywano mnie do sie-
dziby prokuratury Żoliborskiej i do
pałacu Mostowskich. W końcu po-
wiedziałem SB-kom, że przy 25.
razie przyniosę im kwiaty – bo to
będzie jubileusz. Nie wiem czy to
ich zniechęciło, ale jakoś do niego
nie doszło… 

Potem przyszły kolejne ciekawe
czasy – transformacja i prywatyzacja.
Uważam, że za czasów Lucchiniego
nauczyliśmy się nowoczesnej meta-
lurgii. Powstała nowa Stalownia. Bez
tej transformacji Huty by już nie
było. Podzieliłaby los wielu innych
warszawskich zakładów przemysło-
wych, po których ślad już zaginął. 

Mimo trudnych czasów PRL
dobrze wspominam swoje początki
w Hucie. Była wtedy bardzo dobra,
koleżeńska atmosfera. Ludzie się
wspierali, choć – jak to wśród ludzi
- bywały sympatie i antypatie. 
Pamiętam historię pewnego kierow-
nika pieców martenowskich, który
był tak zaangażowany w pracę, że
często zostawał po godzinach, o co
jego żona miała pretensje. Jeden 
z wytapiaczy z jakiegoś powodu
miał z nim na pieńku. Pewnego dnia,
zdenerwowana czekaniem żona za-

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

W uroczystości, współorganizo-
wanej przez Hutę ArcelorMittal
Warszawa, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Huty Warszawa i władze Dziel-
nicy Bielany wzięło udział kilkaset
osób. W tym 73 absolwentów AGH
– byłych i obecnych pracowników
Huty Warszawa. Wśród tych ostat-
nich jest 13 kolegów: Robert Baldy,
Marek Borek, Grzegorz 
Bratek, Rafał Ciepliński, Łukasz 
Drygała, Janusz Grzybek, Paweł
Mirecki, Dariusz Rakowski, Piotr
Sobol, Stanisław Szemela, Rafał
Skowronek, Piotr Szwarczyński 
i Andrzej Pawłowski.  

Spotkanie rozpoczął przedstawi-
ciel AGH profesor Janusz Łuksza,
który przez szereg lat pełnił funkcję
dziekana Wydziału Metalurgii i Inży-
nierii Materiałowej. Przez ostatnie
16 lat był prezesem Zarządu 
Akademicko-Gospodarczego 
Stowarzyszenia Hutnictwa. 
Swoje wystąpienie zaczął od przy-
pomnienia historii AGH. 

- Nie wszyscy pamiętają, że
Uczelnia, której 100-lecie właśnie
celebrujemy, została powołana
dwukrotnie. 31 maja 1913 roku 
cesarz Franciszek Józef I zatwierdził
utworzenie w Krakowie wyższej
szkoły górniczej. Wybuch I Wojny
Światowej uniemożliwił formalne
powołanie Uczelni. 20 października
1919 roku Marszałek Józef Piłsud-
ski dokonał uroczystego otwarcia
Akademii Górniczej w Auli Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – powiedział
prof. Janusz Łuksza. - W roku 1922
powołany został Wydział Hutniczy.
Dopiero w roku 1949 Uczelnia
zmieniła nazwę na Akademia 
Górniczo-Hutnicza. 

Profesor Janusz Łuksza opowiedział
też o współpracy Huty Warszawa 
z Akademią Górniczo-Hutniczą,
która z jednej strony polegała na
pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów technologicznych i prowadze-
niu prac badawczych (w tym celu 
w roku 1975 powołany został 
Zakład Badawczy AGH przy Hucie
Warszawa), a z drugiej na kształce-

niu kadry inżynierskiej. Wydział 
Metalurgiczny AGH utworzył 
Punkt Konsultacyjny przy Hucie
Warszawa, który działał w latach
1964 – 1996. Zajęcia prowadzono
w systemie studiów wieczorowych.
Prace laboratoryjne i projektowe
odbywały się podczas weekendów
na AGH w Krakowie. Studenci mieli
do wyboru kilka specjalności: 
Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna,
Plastyczna Przeróbka Metali, 
Gospodarka Cieplna i Budowa 
Pieców Przemysłowych oraz 
Stalownictwo i Wielkopiecownictwo.
W latach 80-tych ubiegłego wieku
niektóre roczniki liczyły nawet po
80 osób. W zajęciach dydaktycz-
nych uczestniczyli głównie pracow-
nicy Huty Warszawa, lecz mieli
również możliwość studiowania
pracownicy innych firm. Absolwenci
otrzymywali dyplom ukończenia
studiów inżynierskich na Wydziale
Metalurgicznym AGH.

Obecnie Akademia Górniczo 
Hutnicza jest jedną z największych
uczelni technicznych w Polsce. 
Na 16 wydziałach studiuje 30 
tysięcy osób. AGH zatrudnia około
2 tys. pracowników naukowych, 
z których blisko 600 jest profeso-
rami lub doktorami habilitowanymi.

- Bardzo Wam dziękuję za zapro-
szenie. Dzisiejsza uroczystość jest
jedyną, jaka z okazji 100-lecia AGH
odbywa się poza siedzibą Akademii.
Jest mi tym bardziej miło, że widzę
na sali moich byłych studentów 
– powiedział pan profesor.  

Następnie emerytowany pracow-
nik Huty Edward Arendzikowski
opowiedział o pracy i doświadcze-
niach absolwentów AGH w dawnej
Hucie Warszawa. – Studia w Krakow-
skiej Akademii są dla mnie do 
dziś ważnym wspomnieniem. 
Po ich ukończeniu pracowałem 
w warszawskiej hucie na różnych
stanowiskach aż do przejścia na
emeryturę w 2001 roku. 

- Mamy tu znakomitą klamrę 
pokazującą, jak nieprzerwana jest
sztafeta warszawskich hutników,
których wykształciła krakowska
AGH. Moim promotorem był 

obecny tu profesor Janusz Łuksza, 
a w Hucie rozpocząłem pracę do-
kładnie w tym samym roku, w któ-
rym ją zakończył pan Edward
Arendzikowski – powiedział Rafał
Skowronek w wystąpieniu poświę-
conym dzisiejszym inżynierom, pra-
cującym w nowoczesnym zakładzie
hutniczym, jakim jest ArcelorMittal
Warszawa. 

Burmistrz dzielnicy Bielany 
Grzegorz Pietruczuk  przypomniał,
że warszawska Huta odegrała rolę
nie tylko przemysłową, ale i miasto-
twórczą. - To dzięki Hucie powstało
na Bielanach wiele osiedli mieszka-
niowych. To jej zawdzięczamy
pierwszą linię metra, która została
wytyczona właśnie do Huty, 

a obecnie wpływa na dalszy dyna-
miczny rozwój naszej dzielnicy.

- Ze stu lat działania Akademii
Górniczo Hutniczej ponad 60 
przypada na funkcjonowanie 
Huty Warszawa – powiedział 
Marek Kempa, prezes zarządu 
ArcelorMittal Warszawa.  

- Jednak już wiele lat wcześniej,
zanim warszawska huta rozpoczęła
produkcję, w murach AGH zdoby-
wali wiedzę przyszli inżynierowie,
którzy potem ją budowali i tworzyli
jej pierwsze kadry.  W 2019 roku, 
w stulecie istnienia akademii, nasza
nowoczesna Huta ArcelorMittal
Warszawa zarządzana jest przez
zespół, którego wielu członków
zdobywało wykształcenie właśnie

w murach AGH. Jej absolwenci 
kierują dziś wszystkimi wydziałami
produkcyjnymi warszawskiej Huty:
Rafał Skowronek Stalownią, Janusz
Grzybek i Grzegorz Bratek Walcow-
nią, a Robert Baldy Wykańczalnią –
podkreślił Marek Kempa. - To poka-
zuje,  jak dużo zawdzięczamy sza-
cownej krakowskiej jubilatce.
Dlatego Stowarzyszenie Przyjaciół
Huty Warszawa – reprezentujące 
te pokolenia, które budowały Hutę
Warszawa -  oraz  Zarząd i pracow-
nicy dzisiejszej Huty ArcelorMittal
Warszawa  postanowili wspólnie
uczcić ten wyjątkowy Jubileusz tu,
w Warszawie. W imieniu całej wie-
lotysięcznej społeczności hutników
warszawskich składamy gratulacje 

z okazji stulecia AGH. Życzymy 
kolejnych stu lat wspaniałej działal-
ności dydaktycznej i naukowej, 
odpowiadającej z sukcesem na wy-
zwania współczesnego przemysłu 
– powiedział na zakończenie Marek
Kempa, przekazując na ręce profe-
sora Janusza Łukszy list gratula-
cyjny do rektora AGH profesora
Tadeusza Słomki, podpisany przez
siebie oraz Marka Łuszczyńskiego,
przewodniczącego Stowarzyszenia
Przyjaciół Huty Warszawa i bur-
mistrza Grzegorza Pietruczuka.  

Po zakończeniu części oficjalnej
wystąpił kabaret „Szczęśliwa 60”.
Potem – jak na urodziny przystało
– przyszedł czas na tort ozdobiony
napisem: „100 lat AGH”.

Mówią Hutnicy: Andrzej Pawłowski

Wspomnienia>

Po skończeniu szkoły hutniczej,
mieszczącej się tam, gdzie obecnie
stoi Galeria Młociny, zacząłem
pracę na Stalowni. Przez następnych
47 lat zmieniały się moje stano-
wiska pracy i zakres odpowiedzial-
ności, ale wydział pozostał ten sam
– przez cale zawodowe życie byłem
wierny Stalowni.  

Zaczynałem jako wytapiacz na
piecu martenowskim. Mimo skoń-
czenia hutniczej szkoły byłem zie-
lony. Obsługi pieca – jak wszyscy 
- musiałem się nauczyć na miejscu.
Potem zostałem mistrzem obróbki
pozapiecowej, a następnie kierow-
nikiem hali lejniczej i zestawów. 
Już jako pracownik Huty Warszawa
skończyłem AGH. 

Po prywatyzacji i przejęciu Huty
przez koncern Lucchini wysłano
mnie na szkolenie do Włoch i Anglii.
Zbierałem tam doświadczenie 
w kilku hutach. Po powrocie założy-
łem w Stalowni dział klasyfikacji
złomu, który potem połączono 
z oddziałem przygotowania wsadu.
To było niejako moje dziecko. Zos-
tałem kierownikiem tego obszaru. 

W 1980 roku wstąpiłem do NSZZ
Solidarność. Przez wzgląd na jego

dokonania w latach 80`, jestem
członkiem związku do dziś. W la-
tach 80` w Hucie Warszawa po-
wstała Rada Robotnicza. Ponieważ
dosyć ostro występowałem na ze-
braniach, miałem sprecyzowane po-
glądy sprzeciwiające się ówczesnej
PRL-owskiej władzy i chętnie zabie-
rałem głos w sprawach ważnych dla
robotników – wysunięto moją kan-
dydaturę do Rady. Wygrałem wy-
bory i zostałem najmłodszym
przewodniczącym Rady Robotniczej
w Polsce. Byłem nim przez dwie ka-
dencje, czyli w sumie przez 4 lata. 

To był niezwykle ciekawy okres.
Poznałem wiele wspaniałych osób:
prawników, socjologów, ekonomis-
tów, dziennikarzy, polityków, 
samorządowców, dyplomatów 
i wybitnych działaczy ówczesnej 
i obecnej opozycji. Miałem okazję
występować w Sejmie. Z ogromną
wdzięcznością wspominam 
Andrzeja Miłkowskiego (przewod-
niczącego Rady Robotniczej Huty
Warszawa I i II kadencji, posła na
Sejm X kadencji), który wszystkiego
mnie nauczył – nie tylko zasad
działań publicznych, ale także tech-
nik rozmowy z funkcjonariuszami
Służby Bezpieczeństwa. To mi się
bardzo przydało, bo byłem przesłu-

2 października w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany świętowaliśmy stulecie istnienia 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

6

Andrzej Pawłowski przepracował na Stalowni blisko 47 lat. W końcu sierpnia b.r. przeszedł na emeryturę.
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Zaangażowanie społeczne>

ArcelorMittal Warszawa partne-
rem akcji społecznej „Mukowis-
cydoza - znam, pomagam”

8 września przypadał Światowy
dzień Mukowiscydozy. Z tej okazji
Polskie Towarzystwo Walki z Muko-
wiscydozą, Fundacja Matio, Fundacja
MUKOHELP oraz Fundacja Podaruj
Oddech zorganizowały Wydarzenie
Edukacyjne. Huta ArcelorMittal 
Warszawa była jego partnerem.

W ramach akcji społecznej 
„Mukowiscydoza - znam, poma-
gam” na Bulwarach Wiślanych, od-
wiedzanych przez tysiące osób,
wolontariusze wręczali materiały
edukacyjne na temat mukowiscy-
dozy. Odwiedzający byli zachęcani
do wykonania ćwiczeń oddecho-
wych i aktywności fizycznej, które
pozwalają utożsamić się z codzien-
nością chorych na mukowiscydozę. . 

Mukowiscydoza to ciężka cho-
roba o podłożu genetycznym. Or-
ganizm chorego produkuje
nadmiernie lepki śluz, który powo-
duje zaburzenia we wszystkich na-
rządach posiadających gruczoły
śluzowe, a przede wszystkim w
układzie oddechowym i pokarmo-
wym. Mukowiscydoza to choroba
nieuleczalna, ale wczesna diagnoza,
odpowiednie leczenie objawowe,
rehabilitacja oraz szybki rozwój me-

Ławki w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych

Ponad dwudziestoosobowa 
grupa  menadżerów Huty Arcelor-
Mittal Wraszawa - w tym trzyoso-
bowy zarząd z prezesem na czele 
- spędziła 3 października na pracy
społecznej. W Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niewi-

domych w Laskach pomalowali
kilkanaście ławek, które wcześniej
zostały naprawione i oczyszczone 
w hucie. 

– Dziękujemy za pomoc. Ławki
będą służyły naszym niewidomym
uczniom przez wiele lat – mówi
Maria Roguska, koordynator wolon-
tariatu pracowniczego Ośrodka 

w Laskach.
- To był świetny pomysł. Trochę

pomogliśmy wspólną pracą, a przy
okazji zobaczyliśmy, jak wygląda
rzeczywistość dzieci niewidomych
– dodaje Jan Nowicki. - Moim zda-
niem wartością takich działań jest
także to, że pokazuje świat z innej
perspektywy, niż w naszym co-
dziennym życiu. A to się każdemu
przydaje.

Huta Pomaga
dycyny (nowe leki, które działają na
przyczynę choroby) dają obecnie
szansę na dłuższe i lepsze życie
chorych. 

Huta wspiera młodych judoków

W październiku Huta ArcelorMittal
Warszawa pomogła w organizacji
dwóch młodzieżowych turniejów
judo: IV turnieju Judo o puchar 
burmistrza dzielnicy Bemowo oraz
International Judo League o puchar
burmistrza Mokotowa.

Ogród został zrealizowany zgodnie
z projektem architektury krajobrazu.
Obejmował on nasadzenie drzew,
krzewów, bylin, traw ozdobnych,
roślin w donicach drewnianych 
i stworzenie nowego trawnika. 

Prace trwały przez kilka miesięcy.
W sumie posadzono 6 dużych
drzew (sosny i jarzębie) oraz ponad
800 krzewów – w tym leszczyny,
berberysy, graby, derenie, irgi, for-
sycje, róże okrywowe i hortensje.
Całość uzupełniły ozdobne byliny
(300 sztuk) i nowy trawnik. 

– Bardzo dziękujemy Hucie 
ArcelorMittal Warszawa za umożli-
wienie realizacji tego projektu.
Mamy teraz  najpiękniejszy ogród
przedszkolny na Bielanach!. 
Dzieci mogą się bawić na powietrzu
wśród roślin, które będą coraz 
ładniejsze – mówi Eliza Stecka, 
dyrektor przedszkola.

- Rabaty kwiatowe przyciągają
różne gatunki owadów i tworzą
tzw. „ogród tęczowy”. W celach
edukacyjnych powstał także 
„ogród ziołowo-warzywny”, który
dzieci mają okazję prowadzić 
i obserwować. Nasz ogród pozwala
na budowanie silnej więzi z przy-
rodą, zachęca do stymulowania 
wyobraźni, pobudzenia zmysłów 
i zaspokojenia naturalnej dziecięcej
ciekawości – podkreśla pani 
dyrektor.

indywidualnym zwycięzcom wyjąt-
kowych trofeów – lśniących szabli
Kilińskiego. 

Warszawskie zawody wpisują 
się w cykl imprez kwalifikacyjnych
do Igrzysk Paraolimpijskich 
w Tokyo 2020.

Nowy ogród dla przedszkolaków

Bielańskie Przedszkole nr 97
„Leśna Polanka” ma nowy ogród,
który powstał dzięki wsparciu Huty
ArcelorMittal Warszawa. 

Przedszkole „Leśna Polanka” jest
jednym z najstarszych na Bielanach.

Szabla Kilińskiego 

W XIX edycji Pucharu Świata 
w szermierce na wózkach „Szabla
Kilińskiego”. wzięło udział ponad
250 zawodników z 34 państw.

Huta ArcelorMittal Warszawa
wsparła organizację tego 
wydarzenia. 

Tradycją i jednocześnie „znakiem
firmowym” organizowanych w Pol-
sce Pucharów Świata w szermierce
na wózkach stało się wręczanie 

La Manche z Anglii do Francji. 
To dystans 41 km. Zasady są trochę
inne – płynie się bez pianki. Wypo-
sażenie pływaków składa się z ką-
pielówek, okularków i czepka. Przed
wejściem do wody, ciało smaruje 
się maścią, wykonaną z mieszaniny
wazeliny i lanoliny.  

To niewielkie zabezpieczenie.
Jak skóra wytrzymuje tyle 
godzin w morskiej wodzie? 

SK: Całkiem nieźle. Gorzej było, 
gdy pływałem 24 godziny non stop
na basenie. Po tak długim kontakcie
z chlorowaną wodą skóra nie wy-
gląda najlepiej. 

Jest pan od lat związany z dziel-
nicą Bielany. Jak to się zaczęło?

SK: Pochodzę z Elbląga. Kiedy mia-
łem 8 lat, Mama zaczęła chodzić 
na basen  ze mną i moim bratem
Robertem  - obecnie rekordzistą
świata w triatlonie. Lubiliśmy 
ze sobą rywalizować. Te nasze 
wyścigi zauważył trener, który
stwierdził, że mam predyspozycje
do sportowego pływania. Rzeczy-
wiście okazało się, że pływam
szybko - zwyciężałem kolejne 
zawody. Kiedy miałem 14 lat zde-
cydowaliśmy z rodzicami, że prze-
niosę się do Warszawy, gdzie
przyjęto mnie do najlepszej 
w Polsce Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. Zamieszkałem 
na Bielanach, w internacie przy 

Dwa lata temu przepłynął 
Pan Bałtyk. Co czuje pływak
dokonując czegoś takiego? 

Sebastian Karaś: Na końcu - ogromną
satysfakcję. Płynąłem z Kołobrzegu
na Bornholm, czyli w sumie 100 km.
Pokonanie tej trasy zajęło mi 28
godzin i 30 minut. To było w sierp-
niu 2017 roku, woda miała tempe-
raturę 16 – 18 st.C, ale płynąłem 
w piance. Pływakowi cały czas 
towarzyszy łódź - w zależności od
trasy - większa lub mniejsza. 
W tym przypadku był to spory
kuter o nazwie James Cook. 

Jak można uzupełnić spalone
kalorie płynąc ponad dobę 
w zimnej wodzie? 

SK: Trzeba jeść i pić. Płynąc na
Bornholm spaliłem 26 tysięcy 
kalorii. Przez pierwsze 10 godzin
odżywiałem się rosołem ze zmikso-
wanym makaronem. Jedzenie 
podawano mi z łodzi  na kiju. 
Potem jadłem burgery wołowe.
Kładłem się na placach, nogami 
procując tak, jak do żabki, jedną
ręką trzymałem burgera, a drugą
odłamywałem małe kawałki i wkła-
dałem je do ust. Do picia miałem
napoje izotoniczne i ciepłą herbatę. 

Skąd pomysł na tak ekstremalne
wyzwanie?

SK: Chciałem przepłynąć Bałtyk 
po tym, jak przepłynąłem kanał 

Życie z pływacką pasją

ul. Lindego. Potem trenowałem 
w klubie UKS G8 Bielany. To był
trudny czas. Tęskniłem do rodziny,
w szkole musiałem się sprężać, 
bo poziom nauki w Warszawie 
był wyższy niż w Elblągu. Ale jakoś
dałem radę. W wieku 17 lat zaczą-
łem się sam utrzymywać, dając 
lekcje pływania. Szkoły pływania 
w różnych dzielnicach prowadzę 
do dziś. 

Wymyślił pan też Extreme Baltic
Challenge. Na czym polegają 
te zmagania pływackie? 

SK: Extreme Baltic Challenge daje
możliwość pływakom pokonania
pięciu różnych tras. Pierwsza, naj-
krótsza, to 8 km Zalewem Wiślanym
z Tolkmicka do Krynicy Morskiej.
Druga trasa prowadzi przez zatokę
Pucką z Rewy do Jastarni i ma dłu-
gość 12 km. Trzecia, 18-kilometrowa
- z Gdyni na Hel. Czwarta opcja daje
możliwość pokonania dwukrotnego
dystansu czyli z Gdyni na Hel i 
z powrotem. A piąta to 100 kilo-
metrowa sztafeta z Kołobrzegu 
na Bornholm. 

Jak to wygląda w praktyce? 

SK: Przede wszystkim czekamy 
do dobrą pogodę. Pływacy startują
z plaży, każdemu towarzyszy 
łódź z nawigatorem. Dokonywany
jest pomiar czasu – dzięki czemu
możliwa jest klasyfikacja zawodni-
ków. 80% osób udaje się pokonać

trasę. Extreme Baltic Challenge 
daje możliwość dużej promocji 
pływania. Do pływackiej pasji
chcemy zachęcić jak najwięcej 
osób. Jesteśmy bardzo wdzięczni
Hucie ArcelorMittal Warszawa 
za tegoroczne wsparcie. Bez 
sponsorów takie wydarzenia 
nie mają szans. 

To chyba wyzwanie skierowane
tylko do młodych i super spraw-
nych pływaków?

Wcale nie. W Extreme Baltic 
Challenge biorą udział osoby 
w różnym wieku. Mamy uczest-
niczkę, która odnosi sukcesy 
w wieku 55 lat. Jedna z naszych 
rekordzistek, która przepłynęła 
36 kilometrową trasę w 10 godzin
59 minut, ma niedowład kończyny.
Na przełomie sierpnia i września 
organizujemy też imprezę masową.
W tym roku 220 osób przepłynęło
wzdłuż nabrzeża w Gdyni 1,5 km
tam i z powrotem - czyli w sumie 
3 km. 

Wygląda na to, że pływanie
jeszcze się Panu nie znudziło. 

Wręcz przeciwnie. Dalej trenuję 
na basenie 6 razy w tygodniu 
– obecnie z myślą o zawodach
triatlonowych. Cieszę się, że 
udało mi się utrzymać sport. 
Daje on możliwość na życie z pasją 
i fajnie kształtuje charakter.
Polecam. 

Sebastian Karaś jest współorganizatorem Extreme Baltic Challenge. Huta ArcelorMittal Warszawa 
została w tym roku partnerem tego wydarzenia.
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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

III Bieg Hutnika 
Krótko ze świata>
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1 – czasopismo pracowników 
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Na okładce: 
Jak pokazuje ta próbka, 
druk 3D ma ogromne 
możliwości produkowania 
nawet najbardziej 
skomplikowanych kształtów. 
W miarę rozwoju tej 
technologii będzie ona 
zyskiwała coraz większy 
wpływ na sposób, w jaki 
prowadzą działalność 
nasi klienci i my sami. 

ArcelorMittal uruchamia projekty dotyczące przechwytywania 
i przechowywania CO2
ArcelorMittal podpisał porozumienie z międzynarodową firmą 
Equinor w sprawie opracowania  rozwiązań dających możliwość 
przechwytywania i przechowywania CO2, co pozwoli zmniejszyć
jego emisję. Equinor, razem z firmą Shell i Total, jest partnerem 
projektu „Zorza Polarna”, którego  celem jest wykonanie na Morzu 
Północnym pierwszego na świecie podwodnego magazynu zdolnego
do przechowywania CO2.

Zakłady w Kanadzie w Contrecoeur połączone dzięki wewnętrznej
drodze 
W ArcelorMittal Canada - Wyroby Długie powstała nowa droga, 
łącząca zakłady położone po wschodniej i zachodniej stronie miasta.
Droga ma 1,1 km długości. Została zaprojektowana na użytek
transportu ciężkiego, realizacja kosztowała 3 mln dolarów 
kanadyjskich. Dzięki nowej drodze transport materiałów będzie
mógł się odbywać z pominięciem dróg publicznych. To oznacza 
150 ciężarówek dziennie mniej na lokalnych drogach, co przyczyni
się do rozładowania ruchu oraz zmniejszenia odziaływania 
na środowisko.

Największy dach z paneli słonecznych powstał w ArcelorMittal
Ghent w Belgii
Największy dach słoneczny w Belgii powstał w ArcelorMittal 
w Gandawie, gdzie zainstalowano ponad 27 000 paneli słonecz-
nych. Panele wyprodukują 10 000 megawat na godzinę rocznie, 
co równa się zużyciu energii w 2900 gospodarstwach domowych.
Dzięki pożyczkom społecznościowym, 5800 pracowników 
ArcelorMittal Belgium, zatrudnionych w zakładach w Gandawie,
Genk, Geel oraz Liège, będzie mogło inwestować w panele 
słoneczne i czerpać z tego zyski.

Najwyższy wieżowiec we Lwowie zawiera stal z ArcelorMittal
Kryvyi Rih 
Zakład ArcelorMittal Kryvyi Rih dostarczył ponad 320 ton stali 
na budowę nowoczesnego osiedla mieszkaniowego zwanego 
Avalon Up, gdzie powstanie najwyższy wieżowiec we Lwowie. 
Projekt składa się z czterech apartamentowców liczących 19 
lub 25 pięter z panoramicznym widokiem, podziemnym parkingiem,
tarasami, placem zabaw, częścią rekreacyjną oraz handlową.

6 października w III Biegu 
Hutnika, wzięło udział 300 osób. 

III miejsce zajęła drużyna Huty
ArcelorMittal Warszawa. Zgodnie 
z regulaminem biegu do klasyfikacji
zaliczały się 4 najlepsze czasy
uczestników drużyny - w tym co
najmniej jednej osoby płci przeciw-
nej, niż pozostałe. 

Miejsce na podium zdobyliśmy
dzięki czasom osiągniętym przez:
Arletę Tempczyk (01:31:2910).
Krzysztofa Bagińskiego (01:20:30)
Damiana Postka (01:20:30) i Mar-
cina Łaszczyka (01:30:24). 

Gratulujemy im i całej drużynie
huty, do której w tym roku zgłosiła
się rekordowo liczna grupa zawodni-
ków: Adam Kurkus, Arleta Tempczyk,
Maciej Wydrych, Przemysław
Tynda, Rafał Szczuchniak Marzena
Rogozik (która przyjechała do nas 
z krakowskiej huty ArcelorMittal
Poland), Maciej Makowski, Oktawia

Paszko, Grzegorz Mikityn, Konrad
Walewski, Grzegorz Baran, Damian
Postek, Adam Chmielewski, Marek
Kałyńczak, Krzysztof Bagiński, Piotr
Zalewski, Marcin Łaszczyk, Aneta
Jawor, Daniel Jawor, Dariusz 
Bielecki. 

Uczestnicy podkreślali, że Bieg
Hutnika był w tym roku wyjątkowo
trudny, tym większa była satysfak-
cja z jego ukończenia. 

„Fantastyczna trasa!” „Było trud-
niej niż w zeszłym roku, ale wyzwa-
nia super!”, „Rewelacyjne widoki
industrialne”, „Ciekawy bieg, różno-
rodny, inne przeszkody, organiza-
cyjnie super, atmosfera fajna,
wracam za rok!” – to na gorąco 
kilka komentarzy uczestników.

Dużo się działo także na trasie
Biegu Hutniczka, w którym rywali-
zowało w tym roku 200 dzieci 
w tym dwadzieścioro dzieci 
naszych pracowników. 

Ameryka
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Nasza drużyna na podium III Przeszkodowego Biegu Hutnika

1   ArcelorMittal Warszawa   listopad 2019wiadomości lokalne


