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Rekordowe wyniki Wykańczalni
Pomimo pandemii Wykańczalnia bĳe historyczne rekordy produkcyjne

Młodzi ludzie zdobywają 
doświadczenie w Hucie
W pierwszej połowie 2021 roku 
28 uczniów i uczennic oraz studentów 
i studentek zdobywa doświadczenie 
praktyczne w ArcelorMittal Warszawa 

Bezpieczeństwo to MY
Po ponad rocznej przerwie, 
spowodowanej pandemią COVID 19, 
w maju wróciliśmy do szkoleń z cyklu 
Bezpieczeństwo to MY (Take Care)

Nosacz potwierdza zmniejszenie 
zapylenia nad Hutą

Liderzy zmiany 
Na czym polega ich praca? 

Jarosław Szablowski 
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com
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Jeśli nie masz adresu e-mail 
ArcelorMittal, poproś lokalny 
zespół HR o formularz w formie 
papierowej - za jego pomocą 
możesz zapisać swoje  zobowią-
zanie. Biuro personalne złoży go 
w Twoim imieniu. Pamiętaj, aby 
dołączyć swoje aktualne zdjęcie. 

commitment.arcelormittal.com/
commitments. Będziemy tam 
publikować kolejne deklaracje, więc 
prosimy o śledzenie witryny.

Jak samemu podjąć takie 
zobowiązanie?
Jeśli posiadasz adres e-mail 
ArcelorMittal, odwiedź centrum 
The Commitment w intranecie 
– tam możesz przesłać online  
treść swojego zobowiązania.

 Technologia Heliogena wykorzy-
stuje energię słoneczną za pomocą 
pola luster, które będą działać jak 
wieloakrowe szkło powiększające, 
umożliwiające skupienie i przec-
hwycenie światła słonecznego. 
Światło słoneczne zostanie 
następnie zamienione na ciepło 
(HelioHeat™), energię elektryczną 
(HelioPower™) lub czyste paliwa 
(HelioFuel™).

 We wtorek 8 czerwca 
ArcelorMittal ogłosił realizację 
swojej pierwszej inwestycji za 
pośrednictwem  funduszu innowacji 
XCarb™, który został uruchomiony  
w marcu 2021 r. Chodzi o inwesty-
cję 10 mln USD w firmę Heliogen,  
zajmującą się technologiami pozy-
skiwania energii odnawialnej, która 
koncentruje się na „wykorzystywa-
niu mocy światła słonecznego, by 
zastąpić paliwa kopalne”.

 Wszystkie trzy produkty Helio-
gen mogą być stosowane w pro-
cesie produkcji stali i wspierać 
przejście przemysłu stalowego na 
neutralność pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Na przykład 
HelioHeat™ można wykorzystać do 
podwyższenia temperatury 
powietrza, wdmuchiwanego do 
wielkiego pieca, ograniczając 
zużycie paliw kopalnych. Tech-
nologia Heliogen pozwoli również 
wytworzyć w 100% ekologiczny 
wodór czyli pierwsze czyste paliwo 
(HelioFuel™) nad którym pracuje 
firma Heliogen. Wodór odgrywa 

potencjału produktów Heliogen 

 Komentując, Pinakin Chaubal, 
dyrektor ds. technologii 

naszych ambicji przewodzenia 

w ArcelorMittal, powiedział:
„Opracowywanie i wdrażanie 
przełomowych technologii stanowi 
sedno naszej strategii działań na 
rzecz klimatu. Chociaż nasze 
własne wysiłki idą dobrze, celem 
naszego funduszu XCarb™ 
Innovation jest rozszerzenie 
naszego zasięgu i wspieranie firm 
rozwĳających technologie, które 
mogą pomóc nam w dekarbonizacji. 
Technologia rozwĳana przez 
Heliogen ma taki potencjał.

odniesiemy sukces w realizacji 

w kilku hutach ArcelorMittal.

 Oprócz inwestycji o wartości 
10 milionów dolarów, ArcelorMittal 
i Heliogen podpisały protokół 
ustaleń, którego celem jest ocena 

 „Partnerstwo, które nawiązaliśmy 
z Heliogenem wykracza poza 
inwestycje. Podpisany przez nas 
protokół ustaleń oznacza, że 
  aktywnie badamy współpracę z tą 
firmą w celu wdrożenia jej  techno-
logii w naszych hutach, wzmacnia-
jąc nasz bieżący program inicjatyw 
w zakresie dekarbonizacji. Takie 
partnerstwa mają do odegrania 
ważną rolę w zapewnieniu, że 

kluczową rolę  w technologii  
ArcelorMittal Innovative-DRI, która 
polega na zastąpieniu nim gazu 
ziemnego  przy bezpośredniej  
redukcji żelaza. 

 Bill Gross, dyrektor generalny 
i założyciel Heliogen, dodał: „Przy-
szłość naszej planety i cywilizacji 
zależy od zdolności globalnej go-
spodarki do przejścia z uzależnienia 
od paliw kopalnych na czystą, od-
nawialną energię. Założyliśmy He-
liogen, by wyeliminować zapotrze-
bowanie na paliwa kopalne we 
wszystkich sektorach gospodarki 
i zapewnić zrównoważoną przy-
szłość. Cieszymy się, że możemy 
powitać ArcelorMittal jako inwes-
tora w firmie”.

branży  stalowej w procesie 
dekarbonizacji i osiągnięciu 
neutralności pod względem 

do 2050 r.”
emisji dwutlenku węgla 

Aby zobaczyć, jak inni współpra-
cownicy zrealizowali swoje zobo-
wiązania, obejrzyj w intranecie nasz 
film z Dnia Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa 2021 pt. „The Commitment”.
Aby zobaczyć, w jaki sposób nasi 
współpracownicy angażują się 
w kulturę opieki, odwiedź stronę 

 Kultura troski o siebie i innych  
ma kluczowe znaczenie w dążeniu 
naszej firmy do zerowej liczby 
wypadków i ofiar śmiertelnych.
Globalna społeczność ArcelorMittal 
podejmuje zobowiązanie, by trosz-
czyć się o swoich kolegów i człon-
ków zespołu. Zaangażowanie się we 
wspieranie i  troskę o nich oraz za-
stanowienie się nad tym, dlaczego 
się to robi, przyczyni się do budo-
wania kultury wzajemnej opieki.

Kampania na rzecz
bezpieczeństwa i zdrowia  
Czekamy na Twoje zobowiązanie
 

BHP

Wyniki ArcelorMittal za I kwartał 2021 roku
List dyrektora generalnego do pracowników 

szym obowiązkiem jest stanąć na 
wysokości zadania i współpracować 
ze społecznościami, by zapewnić im 
zdrowie i bezpieczeństwo. 

ź Wysyłka stali wzrosła kwartał 
do kwartału o 6,5% 
do 16,5 mln ton.

Bardzo mocny początek roku
Mimo, że nadal widoczne są 
konsekwencje wirusa, obserwujemy 
dobre warunki dla rynku stali oraz 
surowców, z których wytwarzana 
jest stal, a które również miały 
wpływ na nasze zyski w pierwszym 
kwartale oraz wpływają na drugi. 
Poniżej kluczowe wskaźniki:

 Wolne przepływy pieniężne były 
na poziomie 0,3 mld dolarów, mimo 
nakładów inwestycyjnych o cha-
rakterze sezonowym o wartości 
1,6 mld dolarów, co pomogło 
zmniejszyć dług netto do poziomu 
5,9 mld dolarów – to najniższy 
poziom, jaki udało nam się 
kiedykolwiek osiągnąć. Wpływ 
warunków rynkowych jest widocz-
ny we wszystkich naszych segmen-
tach, wskaźnik EBITDA podwoił się 
we wszystkich segmentach stalo-
wych w porównaniu do poprzed-
niego kwartału. W segmencie wy-
dobywczym również odnotowano 
dobre wyniki, wsparte dobrymi 
warunkami cenowymi rud żelaza, 
wskaźnik EBITDA wzrósł o 48% 

ź Zysk netto na poziomie 2,3 mld 
dolarów, łącznie z zyskiem 
0,5 mld dolarów z udziałów 
z JV oraz powiązanych 
dochodów, co pokazuje dobre 
wyniki AM/NS India oraz 
AM/NS Calvert; 

do 1,1 mld dolarów.
 Ten dobry kwartał odzwierciedla 
niezwykłe warunki rynkowe 
w jakich przyszło nam działać od 
ponad dwunastu miesięcy, jednak 
tym razem w pozytywnym kierun-
ku. Popyt powrócił mocniejszy niż 
przewidywano, zapasy magazy-
nowe były na bardzo niskim 
poziomie po ograniczeniach 
produkcyjnych z ubiegłego roku. 
Taka dynamika jest bardzo mile 
widziana, chciałbym podziękować 
wszystkim Wam za pomoc 
w przeprowadzeniu nas przez te 

ź EBITDA na poziomie 3,2 mld 
dolarów, 88% wyższa niż 
w ubiegłym kwartale;

nieznane dotąd czasy.
 Oczekujemy w tym roku mocne-
go ożywienia jawnego popytu na 
stal. Przewidujemy, że globalny 
popyt na stal będzie w przedziale 
4,5%-5,5% oraz 8,5%-9,5% dla 
całego świata bez Chin. To oczy-
wiście bardzo ważne, abyśmy 
potrafili dobrze wykorzystać te 
warunki. Wiemy z doświadczenia, 
że w czasach dobrego popytu 
niezawodność staje się wyzwaniem. 
Zauważyliśmy już takie sytuacje 
w ubiegłym kwartale - nie skorzy-
staliśmy z pewnych okazji z powo-
du problemów z niezawodnością. 

Musimy zminimalizować te kwestie 
w dalszej części roku.

Nadal skupiamy się na naszych 
priorytetach
Wszyscy się zastanawiają, jak 
długo utrzymają się te sprzyjające 
warunki. Przewidywanie przyszło-
ści nigdy nie jest łatwe, a już na 
pewno nie w naszej branży. Z całą 
pewnością możemy jednak stwier-
dzić, że – o ile zdajemy sobie spra-
wę z ryzyk, z którymi musimy się 
mierzyć pomimo sprzyjających 
nam obecnie warunków rynkowych 
- nasza firma jest dobrze przygo-

w lutym: praca nad naszą pozycją 
kosztową, realizacja strategicznych 
projektów rozwojowych, mocny 
bilans gwarantujący stabilne zwroty 
i, przede wszystkim, zrównoważo-
ny rozwój. 
 Naszym najważniejszym priory-
tetem pozostaje jednak bezpie-
czeństwo i zdrowie. Podczas ob-
chodów Dnia Bezpieczeństwa 
uczestniczyłem w spotkaniu Rady 
Bezpieczeństwa i Zdrowia. Po tym 
spotkaniu jestem dobrej myśli 
– uważam, że jesteśmy w stanie 
osiągnąć nasz cel: zero wypadków 
śmiertelnych i zero obrażeń. Pasja, 
którą wykazuje Jefferson de Paula 
– szef Rady, a także jego zdolności 
przywódcze, są niezrównane. 
Jestem pewien, że uda nam się 
osiągnąć cel, bo zobaczyłem jego 
energię i zaangażowanie w stwo-
rzenie i utrzymanie miejsca pracy, 
w którym nie ma żadnych wypad-
ków, a członkowie naszego kierow-
nictwa biorą sobie do serca potrze-
bę zmian i zarządzania nimi. Ma to 
kluczowe znaczenie, jeśli mamy 
osiągnąć kulturę współzależności, 
która wspiera najlepsze zakłady 
w zakresie bezpieczeństwa. 
Wszy-cy musimy podjąć zobo-
wiązanie - jeśli nie mieliście jeszcze 
okazji, odwiedźcie stronę naszej 
nowej kampanii na rzecz bezpie-
czeństwa https://commitment. 
arcelormittal.com i podejmĳcie 
własne zobowiązanie. Do sukcesu 
potrzeba wysiłku nas wszystkich.
 Kolejnym obszarem, w którym 
potrzebny będzie nasz wspólny 
wysiłek, jest dekarbonizacja – to 
ona jest najistotniejszym celem 
w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. W tym kwartale wpro-
wadziliśmy na rynek markę XCarb™ 
- będziemy jej używać do oznacze-
nia wszystkich tych wyproduko-
wanych przez nas wyrobów, które 
pokazują, że na drodze do produkcji 
stali neutralnej klimatycznie doko-
naliśmy  znaczącego postępu. Pier-
wsze dwa produkty oznaczone 
marką XCarb™, tj.: XCarb™ 
- certyfikaty zielonej stali i XCarb™ 
- recykling i zasoby odnawialne 
- zostały dobrze przyjęte przez 
klientów, co dowodzi, że rynek jest 

towana na przyszłość; mamy jasny 
plan działania. Skupia się on na 
czterech priorytetach ustalonych 

 Jeszcze jednym ważnym celem 
zrównoważonego rozwoju, nad 
realizacją którego musimy praco-
wać, jest różnorodność. W niektó-
rych aspektach różnorodności 
jesteśmy bardzo zaawansowani; 
niestety nie należy do nich różno-
rodność w odniesieniu do płci. 
Ogłosiliśmy nowy cel - podwojenie 
liczby kobiet na stanowiskach 
kierowniczych do 2030 r. Korzyści 
wynikające ze zróżnicowania ze 
względu na płeć są dobrze udoku-
mentowane – to dostęp do szer-
szej gamy pomysłów, a także nasza 
atrakcyjność jako pracodawcy dla 
wszystkich grup potencjalnych 
pracowników. 

dyrektor generalny

 Podsumowując, jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim za doskonały kwa-
rtał. Pracujmy razem, aby jak naj-
lepiej wykorzystać dobre warunki 
rynkowe, jednocześnie kontynuując 
postęp we wprowadzaniu 
w naszej firmie zmian, które 
zagwarantują nam sukces 

zainteresowany stalą o niższym 
śladzie węglowym. Chociaż obecnie 
największe zainteresowanie tymi 
produktami obserwujemy w Euro-
pie, spodziewamy się, że jeszcze 
w tej dekadzie trend ten będzie się 
pojawiał w innych regionach, bo 
coraz więcej krajów deklaruje 
dekarbonizację do roku 2050. 
Najlepszym przykładem jest 
ponowne zobowiązanie podjęte 
przez Stany Zjednoczone pod 
rządami prezydenta Bidena, który 
uczynił ze zmian klimatycznych 
jeden z kluczowych priorytetów 
swojej administracji i niedawno 
zwołał szczyt 40 światowych 
przywódców w celu dalszego 
przyspieszenia postępów w tym 
zakresie. Wszystkie zakłady 
ArcelorMittal będą musiały się na 

w dłuższej perspektywie.

to przygotować i opracować plany 
przejścia na produkcję o niższym 
śladzie węglowym. Chociaż wiemy, 
że postęp w regionach, w których 
działamy, będzie nierównomierny, 
ważne, abyśmy byli w stanie wyka-
zać, że przy odpowiednim wsparciu 
politycznym przemysł stalowy 
może się zdekarbonizować.

Pozdrawiam ciepło

Aditya Mittal

w ostatnich tygodniach, są wyraź-
nym przypomnieniem, że chociaż 
postęp w zakresie szczepień jest 
znaczący, nie jest on równomierny, 
a dla milionów ludzi na całym 
świecie walka z Covid nadal trwa. 
Jesteśmy myślami z naszymi pra-
cownikami mieszkającymi i pra-
cującymi w tych krajach. Prosimy 

za pierwszy kwartał. Z punktu 
widzenia ArcelorMittal był to 
bardzo dobry kwartał – w zasadzie 
najmocniejszy kwartał, jakim 
mogliśmy się cieszyć od ponad 
dekady. Jest to oczywiście bardzo 
mile widziane po poważnych 
trudnościach, z jakimi się bory-
kaliśmy w 2020 roku.

Zanim przejdę do bardziej szcze-
gółowych informacji na temat 
wyników kwartału oraz perspektyw 
i priorytetów na nadchodzący rok, 
chciałbym zatrzymać się na chwilę 
i powiedzieć kilka słów o obecnym 
stanem pandemii Covid na świecie. 
Podczas gdy dla wielu z nas sy-
tuacja uległa poprawie, co znajduje 
odzwierciedlenie w naszej działal-
ności, dla innych sytuacja pogor-
szyła się znacząco. Dzieje się tak 
zwłaszcza w krajach rozwĳających 
się - nasi pracownicy w Brazylii, 
RPA i Indiach codziennie żyją 

z możliwością rozbudowy do 1000 
łóżek. To właśnie w takich czasach 
biznes może wykazać się wspar-
ciem społeczności lokalnych – na-

 6 maja ogłosiliśmy nasze wyniki 

 Nasza firma od samego początku 
pandemii wspiera społeczności 
lokalne. AM/NS India wraz z innymi 
firmami produkcyjnymi w kraju 
dostarcza codziennie tlen do 
jednostek medycznych. Otworzy-
liśmy ostatnio szpital na 250 łóżek 

Wyzwania związane z pandemią 
Covid pozostają

w takiej rzeczywistości. Wyobra-
żam sobie, że obrazy z Indii, które 
wszyscy widzieliśmy, zwłaszcza 

i Waszym rodzinom zachować 
bezpieczeństwo. Jeśli nauczyliśmy 
się czegokolwiek w ciągu ostat-
niego roku, to tego, że pozosta-
wanie w domu, minimalizowanie 
kontaktu, noszenie masek i utrzy-
mywanie dystansu społecznego 
mają duże znaczenie.

o przestrzeganie wszystkich 
wskazówek, które pomogą Wam 

Aditya Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal

ArcelorMittal dokonuje pierwszej inwestycji 
poprzez swój fundusz XCarb™ Innovation

Energia słoneczna w piecach hutniczych

 „Cieszymy się również, że 
możemy rozpocząć współpracę 
z ArcelorMittal by zbadać, w jaki 
sposób nasza technologia może 
wspierać jej znaczące wysiłki 
w zakresie dekarbonizacji. 

w postaci ciepła, elektryczności 
lub paliw wodorowych na dużą 
skalę, została zaprojektowana do 
użytku w wielu gałęziach prze-
mysłu, w tym w przemyśle stalo-
wym. ArcelorMittal i Heliogen mogą 
razem znacząco pomóc światu 
osiągnąć neutralność węglową”.

Sunlight Refinery™ firmy Heliogen, 
która po raz pierwszy w historii 

w tygodniu bezemisyjną energię 

w opłacalny sposób będzie dostar-
czać 24 godziny na dobę, 7 dni 



List prezesa zarządu

Dostarczyliśmy rekordowe 
ilości prętów jakościowych
(SBQ)
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i pewnie Wam też – brakuje  
możliwości takich osobistych 
spotkań, bezpośrednich 
rozmów, omawiania proble-
mów. Miejmy nadzieję, że ten 
trudny czas dobiega końca. 
Coraz więcej osób zgłasza się 
na szczepienia, które są już 
dostępne także dla młodych. To 
daje szansę na powrót do nor-
malności. Z informacji, jakie do 
nas docierają wynika, że duża 
część naszej załogi jest już 
zaszczepiona lub zapisana na 
szczepienie. Cieszę się z tego

 Dzień BHP powinien odbywać 
się codziennie – każdego dnia 
powinniśmy dbać o siebie na-
wzajem – o kolegów, o rodzinę. 
Każdego dnia warto się zatrzy-
mać i pomyśleć o tym,  jak zro-
bić daną  czynność w jak najbar-
dziej bezpieczny sposób. Przy-
pominam hasło „Uważajmy na 
siebie nawzajem”. Hasło sprzed 
kilku lat, ale ciągle ważne 

- także w życiu prywatnym. 

Szanowni Państwo, 

 Za nami kolejny Dzień BHP, 
po raz drugi obchodzony na 
odległość.  Żałuję, że  i w tym 
roku nie  mogłem się przy tej 
okazji spotkać z Wami osobiście 
i porozmawiać z każdym z Was 
o bezpiecznej pracy, odpowie-
dzieć na Wasze pytania, pogra-
tulować osiągnięć w tym za-
kresie. Na razie nie ma takiej 
możliwości w  związku z pan-
demią i koniecznymi ogra-
niczeniami. Bardzo mi – 

 i zachęcam wszystkich tych, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, 
żeby skorzystali z tej możli-
wości ochrony siebie i bliskich 
przed wirusem. Ja sam za-
szczepiłem się w pierwszym 
dostępnym dla mojego rocznika 
terminie.  

– uważajmy na siebie, na 
koleżanki  i kolegów. Dzięki 
temu będziemy mieli bezpie-
czne środowisko, w którym 
unikniemy wypadków przy 
pracy. Potwierdza ono zna-
czenie troski o innych. Każdy 
powinien troszczyć się o każ-
dego. Nie tylko za bramą na-
szego zakładu ale wszędzie 

Na przykład na drodze - gdzie 
często obserwujemy przemoc 
drogową.
 Wróciliśmy do realizacji 
szkoleń z cyklu „Bezpieczeń-
stwo to MY” (Take Care), które 

ze stali jakościowej – osiągnęła 
ona najwyższy poziom procen-
towy od wielu lat. Dopiero teraz 
wykorzystujemy w pełni dodat-
kowy potencjał, jak dała nam 
uruchomiona ponad rok temu, 

 Kolejnym ważnym cyklicznym 
wydarzeniem w naszym 
koncernie  jest Tydzień Nauki. 
Warto dobrze wykorzystać 
wszystkie możliwości, jakie nam 
oferuje. Tydzień Nauki jest 
organizowany przede wszyst-
kim po to, by przekonać 
wszystkich członków naszej 
hutniczej społeczności, że 
warto poświęcić codziennie 
chociaż 5 minut na naukę cze-
goś nowego. To daje nam szan-
sę nie tylko na rozwój zawo-
dowy i ochronę przed rutyną, 
ale też na lepsze zrozumienie 
otaczającego nas świata 
i obronę przed manipulacjami 
informacyjnymi, którymi 
codziennie bombarduje 
nas Internet. 

zostały zawieszone w zeszłym 
roku w  związku z pandemią. 
Odbywają się one w mniejszych 
grupach, w mniejszej często-
tliwości, z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

 Chciałbym też przypomnieć 
o ważnej części obowiązującego 
w całym koncernie 
ArcelorMittal programu Zgod-
ności (Complince) i Kodeksu 
Etyki, a mianowicie o konflikcie 
interesów. Z zagadnieniem tym 
obowiązany jest się zapoznać 
każdy pracownik naszej firmy. 
Nie chodzi tu o mechaniczne 
poznanie biurokratycznych 
zapisów, lecz o  prawdziwe 
zrozumienie na czym polega 
konflikt interesów i jak należy 
się zachować, by go unikać. 
W razie wątpliwości do Waszej 
dyspozycji jest biuro personalne 
lub biuro prawne i Magdalena 
Soboń-Stasiak, która odpowia-
da za program Zgodności 
(Complince) w Polsce. 
 Przechodząc do spraw 
dotyczących naszej produkcji 
i wyników, mogę z satysfakcją 
stwierdzić, że nasz optymizm, 
ostrożnie wyrażany już 
w pierwszych miesiącach roku, 
znajduje potwierdzenie. Zam-
knęliśmy pierwszy kwartał 
dobrymi wynikami zarówno 
na poziomie produkcyjnym jak 
finansowym. Zdecydowanie 
wzrosła produkcja wyrobów 

linia C na Wykańczalni. Dzięki tej 
inwestycji – oraz oczywiście 
zaangażowaniu załogi, pobiliś-
my w pierwszym kwartale 
rekord wysyłki SBQ. 

o wyższej wartości dodanej jest 
bardziej pracochłonne i prze-
biega wolniej, niż produkcja 
prętów żebrowanych. Jednak, 
jak wszyscy wiemy, pręty ze 
stali jakościowej pozwalają na 
osiągnięcie wyższych marży na 
rynku i dają szansę na lepsze 
wyniki finansowe. Nie możemy 
jednak zapominać o rosnących 
kosztach naszej produkcji, 
spowodowanych znaczną 
podwyżką cen złomu, energii 
elektrycznej i uprawnień do 
emisji CO2. 

 Tonażowo nasz produkcja jest 
mniejsza, ponieważ wytwarza-
nie wyrobów jakościowych 

 Sytuacja w drugim kwartale 

z ograniczaniem wpływu naszej 
produkcji na środowisko, które 
zaczynają już przynosić wy-
mierne efekty w postaci ogra-
niczenia emisji pyłów i hałasu. 
Myślę, że będziemy mogli 
zrobić pierwsze podsumowanie 
tych działań pod koniec trze-
ciego kwartału. 

Bądźcie zdrowi!
Marek Kempa

także wygląda obiecująco. 
Mamy pełen kalendarz 
zamówień i pracujemy pełną 
parą. Mimo pandemii konty-
nuujemy inwestycje związane 

 Zbliża się sezon urlopowy, 
więc życzę wszystkim udanego 
odpoczynku, prosząc jedno-
cześnie o zachowanie ostroż-
ności i zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego. 

tych wyrobów. Załadowano je 

 W pierwszym kwartale obszar 
wysyłki pobił rekord dostawy 
prętów ze stali jakościowej (SBQ). 
W sumie podczas pierwszych 
trzech miesięcy 2021 roku do 
obiorców trafiło 46 881 ton 

na 2068 samochodów. 
 - Ten wynik był możliwy dzięki 
znacznie większemu zapotrze-
bowaniu naszych odbiorców na 

pręty ze stali jakościowej, ale też 
dzięki większym możliwościom 
Wykańczalni, która wykorzystuje 
obecnie w pełni moce przerobowe 
linii C. Gratulacje należą się jej zało-
dze oraz pracownikom Magazynu 
Wyrobów Gotowych, Spedycji i 
oczywiście wszystkim zespołom 
produkcyjnym w Hucie – mówi 
Wojciech Jełowicki, który kieruje 
Magazynem Wyrobów Gotowych. 

Mamy to! Wystartował 
elektroniczny pasek płacowy

 Praktyki zawodowe to ważny 
element edukacji. Dzięki nim 
uczniowie mają szansę na skon-
frontowanie własnej wiedzy i umie-
jętności z wymaganiami stawianymi 
przez konkretnych pracodawców, 
takich jak np. nasza huta. Tym sa-
mym wkraczają też na rynek pracy 
i zdobywają na nim pierwsze do-
świadczenia. Wiele lat temu, kiedy 
działały szkoły zawodowa i średnia, 
należące do huty, obecność 
uczniów i praktykantów była czymś 
naturalny i masowym. Po wielu 
latach znów przyjmujemy małe 
grupki praktykantów, głównie
z warszawskich techników. Przy-
świecają nam dwa główne cele:, 
umożliwienie młodym ludziom 
odbycia praktyk w prawdziwym 
zakładzie przemysłowym oraz 
zaprezentowanie się jako przyszły 
i potencjalny pracodawca. Zależy 

nam na pozyskiwaniu młodych 
pracowników ze średnim technicz-
nym wyksztalceniem. 
 Od stycznia do kwietnia 2021 
roku siedmiu uczniów i jedna uczen-
nica Zespołu Szkół Licealnych i 
Technicznych - Technikum Mecha-
troniczne w Warszawie miało zaję-
cia specjalizacyjne na w Wydziale 
Utrzymania Ruchu (UR). W sumie 
spędzili w Hucie 120 godzin. 

 W Hucie odbywają się również 
praktyki absolwenckie (uczniowie 
lub studenci sami podejmują 
decyzję o ich odbyciu u pracodaw-
cy, który zgodził się ich przyjąć) 

 W maju praktykę w UR odbyło 
4 uczniów Zespołu Szkół Nr 22 im. 
Emiliana Konopczyńskiego Techni-
kum Elektryczno-Elektroniczne 
oraz 8 uczniów Technikum Mecha-
tronicznego. Uczniowie z Techn-
ikum Mechatronicznego na ul. Wiś-
niowej 56 odbywają u nas praktyki 
już od kilku lat, natomiast uczniowie 
z Technikum Elektryczno-Elektro-
nicznego na ul. Konopczyńskiego 
2 są w Hucie po raz pierwszy.

Po kilku miesiącach mozolnej pracy 
przyszedł długo oczekiwany rezultat

W każdej chwili masz do niego do-
stęp. Kiedy to potrzebne możesz 
go wydrukować. Możesz sprawdzić 
i porównywać swoje wynagrodze-

 W kwietniu br. pracownicy 
ArcelorMittal Warszawa po raz 
pierwszy otrzymali elektroniczny 
pasek płacowy. Pracujemy nad 
wdrożeniem tego rozwiązania dla 
kolejnych naszych Spółek. Jak to 
zazwyczaj  bywa z nowościami 
– część załogi zdecydowała się na 
pobranie paska w tradycyjnej, pa-
pierowej formie. Wdrażając elektro-
niczny pasek płacowy chcieliśmy 
nie tylko zmniejszyć czas potrzebny 
na wydrukowanie, ręczne pocięcie, 
wydrukowanie imiennych kopert, 
podział na wydziały, a w końcu na 
przekazanie pasków pracownikom, 
ale naszym celem było też zadbanie 
o otaczające nas środowisko. Mniej 
zużytego papieru to więcej cieszą-
cych oko drzew. Nasza Huta ak-
tywnie wspiera działania związane 
z ochroną i poprawą jakości środo-
wiska. Chcieliśmy dołożyć swoją 
cegiełkę do tej ważnej idei, do któ-
rej wszystkich Was zapraszam.

to naprawdę wygoda! Wysyłany 
jest z adresu personalnyAMW@ 
arcelormittal.com w każdy 8 dzień 
miesiąca kalendarzowego na wska-
zany przez Ciebie adres mailowy. 

Elektroniczny pasek płacowy 

nie; podać jego wysokość do insty-
tucji finansowych, a co najważniej-
sze – nikt poza Tobą nie ma do nie-
go dostępu. Teraz, już na pewno nie 
zgubisz swojego paska!

na uwadze spore zainteresowanie 
formą elektroniczną  podjęliśmy 
decyzję o skróceniu tego terminu 
do 31 lipca br. Po tym terminie 
papierowe paski dla pracowników 
ArcelorMittal Warszawa przejdą 
do historii.

 Przygotowując elektroniczny 
pasek płacowy przewidywaliśmy 
okres przejściowy, w którym będą 
funkcjonowały dwie formy: 
papierowa i elektroniczna – do 

 Zachęcam Was koleżanki i kole-
dzy, jeśli nie złożyliście jeszcze pi-
semnego oświadczenia o zgodzie 
na przekazywanie paska płacowego 
w formie elektronicznej – zróbcie 
to jak najszybciej! Oświadczenie 
jest dostępne na wartowni głównej; 
można je także pobrać z folderu: 
dysk B/Wydziały/Personalny/Druki 
lub pobrać w pokoju 104. Wypeł-
niony druk należy wrzucić do skrzy-
neczek działu Płac lub osobiście 
złożyć w pokoju 104.

30 września br. Jednakże mając 

 Dział Płac serdecznie dziękuje za 
wsparcie w realizacji naszego pro-
jektu Mariuszowi Kubackiemu – 
kierownikowi działu IT i jego super 
załodze. Szczególne podziękowania 
kierujemy do naszego konsultanta 
Teta – Flipa Barcikowskiego. Razem 
z Wami udało się nasz pomysł 
zmienić w rzeczywistość. 

Anna Malczewska
anna.malczewska@arcelormittal.com

Praktyki

Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w Hucie

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

oraz praktyki studenckie (obowiąz-
kowy element edukacji na wyższych 
uczelniach): obecnie jedna student-
ka odbywa praktykę absolwencką 
w Dziale Zakupów. Kolejne są pla-
nowane w miesiącach letnich. 
Doświadczenie w UR Stalowni będą 
zdobywały dwie osoby, w Dziale 
Jakości-technologii – jedna.  
 Planowane są także praktyki 
studenckie: w Wydziale Walcowni 
– 2 studentki, w Wydziale UR 
Stalowni 1 student oraz w Dziale 

 Należy zauważyć, że młodzi 
ludzie dziś - bardziej niż parę lat 
temu - interesują się podjęciem 
pracy u nas po ukończeniu szkoły, 
chcą doskonalić się w wyuczonym 
zawodzie. Mamy takie pojedyncze 
przypadki. Niektórzy pracują u nas 
w czasie wakacji. Cześć zapewne 
planuje ewentualnie w przyszłości 
dalszą zaoczną naukę. Jesteśmy 
otwarci na zatrudnianie pełnolet-
nich uczniów. 

Jakości-technologii - 1 student. 
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Rekordowe wyniki Wykańczalni

Ale aby móc rywalizować na 
wymagającym rynku prętów 
jakościowych, nie możemy 
zapominać o kolejnych inwes-
tycjach. Po uruchomieniu nowej 

BHP. Korzystając z okresowych 
postojów produkcyjnych, 
spowodowanych  brakiem 
zamówień z uwagi na pandemię, 
udało się wykonać szereg 
zaplanowanych prac, 
poprawiających warunki 
i bezpieczeństwo pracy. Za 
zaangażowanie w działania 
proaktywne BHP i zgłoszenie 

ników w proaktywne działania 

w  2020 roku największej w całej 
hucie zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych w przeliczeniu na 
jednego pracownika, pracownicy 
Wykańczalni zostali wyróżnieni 
przez Zarząd ArcelorMittal 
Warszawa specjalną nagrodą. 
Z tego osiągnięcia jestem 
najbardziej dumny, ponieważ udało 
się po raz pierwszy w historii 
Wykańczalni w proaktywne 
działania zaangażować wszystkich 
pracowników, których cenne uwagi 
pozwoliły na identyfikację i wyeli-
minowanie wielu zagrożeń. Naszym 
celem jest, aby ten trend był 
kontynuowany w kolejnych latach.

linii wykańczającej skupiliśmy się 
na odnowieniu parku maszy-
nowego. W 2020 roku zostały 
uruchomione projekty inwesty-
cyjne, w ramach których w 2021 
został zakupiony nowy spektrotest 
oraz podpisano umowę na zakup 
nowego Circofluxa na Linię A, który 
zostanie dostarczony do końca br. 
W połowie bieżącego roku 
rozpoczną się prace montażowe 
nowoczesnej, wydajnej chłodni 
wentylatorowej wody i wpięcie 
jej w instalację Obróbki Cieplnej. 
Inwestycja ta ma ogromne 
znaczenie jeśli chodzi o poprawę 
warunków środowiskowych i obni-
żenie hałasu, jaki jest emitowany 
przez obecną chłodnię. 
 Poprawiamy także warunki 

i bardziej przestronną kabina 
operatorów paczkarki Linii B, 
stanowiska wszystkich linii zostały 

i ergonomię pracy pracowników. 
Została wymieniona na nową 

wyposażone w ergonomiczne 
fotele, wyposażono poszczególne 
obszary w aneksy kuchenne 
ze sprzętem AGD, zakupiono 
urządzenie do grawerowania 
– trwałego oznaczania prętów, 
co zastąpiło archaiczne ręczne 
znakowanie prętów za pomocą 
numeratorów i młotka, zwiększając 
nie tylko ergonomię pracy,
 ale także wydajność i jakość 
znakowania. Cały czas, zgodnie 
z planem, służby UR remontują 
kolejne powierzchnie dachu hali 
oraz posadzek.
 Plany na przyszłość to przede 

wszystkim ciągła praca z załogą 
nad poprawą BHP  oraz kolejne 
inwestycje w unowocześnienie 
i automatyzację linii produkcyjnych 
oraz modernizację drugiego pieca 
gazowego do obróbki cieplnej. 
Pracujemy także nad tym, aby 
wprowadzić elektroniczną kartę 
Wykańczalni oraz nowoczesny 
system informatyczny do 
automatycznej identyfikacji miejsca 
składowania materiału na hali oraz 
obsługi magazynów. 
 Jeśli sytuacja na rynku prętów 
SBQ nadal będzie wzrostowa 
i zapadną odpowiednie decyzje, 

to jesteśmy w każdej chwili gotowi 
do dalszej rozbudowy naszych 
mocy produkcyjnych o następne 
kilka tysięcy ton miesięcznie 
poprzez montaż kolejnej linii 
wykańczającej, którą mamy 
złożoną w skrzyniach. 
 Nie zapominamy przy tym 
o naszej załodze, cały czas szkoląc 
i podnosząc jej kwalifikacje. Moim 
wielkim marzeniem jest spełnienie 
wieloletnich próśb pracowników 
Wykańczalni oraz Wysyłki i popra-
wa ich warunków socjalnych, 
poprzez przeniesienie załogi 
z obecnej szatni kontenerowej, 

już dawno za sobą, do nowej 
szatni. Planujemy ją urządzić na 
parterze budynku socjalnego 
Wykańczalni. Koncepcję już mamy 
opracowaną, obecnie trwają prace 
projektowe, konieczne do wyceny 
inwestycji. Realizacja tego projektu 
w 2022 roku byłaby dodatkowym 
docenieniem dużego, w tak 
trudnym ostatnio czasie pandemii, 
zaanga-żowania pracowników 
i sygnałem, że są oni najważ-
niejszym filarem naszej firmy, 
pozwalającym na jej dalszy 
rozwój.

która lata swojej świetności ma 
i służb UR w kwietniu zeszłego 
roku, dały znakomity efekt tj. 
redukcję postojów o ok. 92% 

zanotowano tylko 580 min 
postoju). W rezultacie pozwoliło 

 Pomimo pandemii Wykańczalnia 
bĳe historyczne wyniki produkcyj-
ne. W marcu br. produkcja netto 
wyniosła 15590 ton, a w kwietniu 
już 16902 tony. Dotychczas 
najwyższy wynik był w okolicy 
13 tys. ton. Taki wzrost jest 
możliwy dzięki uruchomieniu na 
przełomie 2019/2020 r. trzeciej 
linii wykańczającej oraz zwiększo-
nemu popytowi na pręty ze stali 
jakościowej (SBQ). Rok 2020, 
który w wyniku pandemii przyniósł 
spadek zamówień, wykorzysta-
liśmy na zatrudnienie i intensywne 
szkolenia pracowników do pracy na 
nowej Linii C, dzięki czemu pozy-
tywne efekty obserwujemy dziś. 
Uruchomienie Linii C w pełnym 
systemie zmianowym, cztero-
brygadowym zwiększyło zdolności 
produkcyjne Wykańczalni do 

a w roku 2020, tylko w okresie 
styczeń-kwiecień 6995 min. 
Zmiany techniczno-technologiczne, 
jakie zostały wprowadzone wspól-
nie przez zespół technologów 

W roku 2019 zanotowano z tego 
tytułu 10720 min przestojów, 

ok. 18 tys. ton na miesiąc. 

o ok. 275 ton więcej wysoko 
marżowego materiału ulepszonego 
cieplnie. Od początku 2021 roku 
do dziś postojów pieca, spowodo-
wanych  przegrzewaniem się oleju, 
nie było wcale. 

(w miesiącach maj-grudzień 

 W roku 2020 udało się dopro-
wadzić do zwiększenia produkcji 
na agregacie do ulepszania 
cieplnego poprzez wyeliminowanie 
postojów pieca, które związane 
były z przegrzewaniem się oleju 
hartowniczego i powodowały 
konieczność zatrzymywania pieca. 

to wyprodukować w 2020 roku 

 Rok 2020 to nie tylko produkcja, 
ale także zaangażowanie pracow-

5 minut dziennie 

Tydzień Nauki 2021

od historii huty, bieżących kwestii 

 Już po raz dziewiąty we 
wszystkich zakładach grupy 
ArcelorMittal organizowany jest 
Tydzień Nauki. Jest on adreso-
wany do wszystkich pracowni-
ków, działania kierowane są do 
osób zainteresowanych uczeniem 
się i stałym zdobywaniem no-
wych kompetencji. Służy posze-
rzaniu wiedzy i zdobywaniu 
kolejnych doświadczeń, przede 
wszystkim zawodowych – ale 
w tym roku nie ograniczamy się 
do kompetencji czysto zawo-
dowych. Hasłem tegorocznego 
Tygodnia Nauki, odbywającego się 
w dniach 14-18 czerwca 2021, 
jest „Nauka - jestem na tak!”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
z powodu trwającej, ogólno-
światowej pandemii, wszelkie 
działania odbywają się przede 
wszystkim w formie zdalnej. 
 Zapraszamy wszystkich 
pracowników do rozwiązania 
quizu o hucie, przygotowanego 
w formie online. Pytania są bar-
dzo różnorodne – poczynając 

Malgorzata Węcławek
malgorzata.weclawek@arcelormittal.com

dotyczących naszego zakładu, 
inwestycji na rzecz środowiska, 

- poprzez zachęcanie do ogra-
niczania zużycia jednorazowych 
plastikowych opakowań. 

a kończąc na pytaniu z zakresu 
logicznego myślenia. Nagrodą 
za prawidłowe rozwiązanie quizu 
jest bidon z hasłem Tygodnia 
Nauki, który wpisuje się w nasze 
działania na rzecz środowiska 

Każdy pracownik może 
zgłosić propozycję szkolenia 
w dowolnej dziedzinie, którą jest 
zainteresowany. Oprócz szkoleń 
podnoszących kwalifikacje zawo-
dowe, niezbędne do wykonywa-
nia obowiązków służbowych, 
można również zgłosić propozy-
cję szkolenia wykraczającego 
poza umiejętności czysto zawo-
dowe. Gdy uczymy się czegoś 
nowego, w mózgu automatycznie 
po-wstają nieistniejące wcześniej 
połączenia między neuronami, 
tworząc struktury, w których 
magazynowana jest nabywana 
wiedza. Zmuszając mózg do 
regularnego wysiłku sprawiamy, 
że dłużej zachowuje on swoją 
sprawność i gotowość do podję-
cia nowych wyzwań intelektu-
alnych. Dlatego też zachęcamy 
do nabywania umiejętności 

i podatek dochodowy od osób 
fizycznych. Aby otrzymać dofi-
nansowanie niezbędna jest fak-
tura lub rachunek wystawiony 
na nazwisko pracownika. W przy-
padku dużego zainteresowania 
wysokość dofinansowania może 
ulec zmianie.
 ArcelorMittal University 
przygotował na Tydzień Nauki 
bogatą ofertę webinarów, 
informacja o tematach i ter-
minach jest rozsyłana na bieżąco 
do wszystkich pracowników. 
Zachęcamy także do korzystania 
z istniejących zasobów szko-
leniowych, każdy z Państwa ma 
dostęp do My Online Campus, 
gdzie można korzystać z wielu 
szkoleń, dostępnych w języku 
polskim. Dla osób, które są zain-
teresowane nauką języka angiel-
skiego online, od kilku lat dostęp-
ny jest kurs opracowany przez 

wykorzystywanych nie tylko 
bezpośrednio w hucie. Dla takich 
szkoleń, niezwiązanych z zakre-
sem obowiązków, dofinansowanie 
będzie wynosić do 1500 zł. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dofinansowanie 
zaliczone będzie do przychodu 
pracownika. Od dofinansowania 
zostaną potrącone składki ZUS 

firmę Education First. Chęć nauki 
należy zgłosić do Działu Szkoleń. 
 Z okazji Tygodnia Nauki Kam-
pus w Polsce przygotował róż-
norodną ofertę webinariów, do 
udziału w nich zapraszani są 
także pracownicy ArcelorMittal 

Warszawa i  ArcelorMittal 
Recykling Polska. Kampus ten 
został otwarty w 2018 roku 
przez ArcelorMittal Poland 
w Dąbrowie Górniczej, jest to 
nowoczesne, bogato wyposażone 
centrum szkoleniowe. Mogą 

w ostatnim roku pandemia wy-
musiła przeniesienie działań 
szkoleniowych do Internetu, 
współpraca z Kampusem staje 

z niego korzystać również pra-
cownicy naszej firmy.  Chociaż 

się coraz bardziej intensywna.

1    ArcelorMittal Warszawa    czerwiec 2021

Rafał Skowronek
rafal.skowronek@arcelormittal.com
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Nowe rozwiązania 

 W maju uruchomiliśmy na 
Stalowni projekt, polegający na 
usprawnieniu planowania 
produkcji Stalowni. 
 We współpracy z działem IT 
oraz TJ stworzyliśmy program, 
którego głównym celem było 
uproszczenie i digitalizacja 
procesu planowania. Dotychczas 
na podstawie otrzymanej listy 
zamówień na gatunki stali na 

go najpierw  na papierze, a do-

dany dzień, plan dobowy Stalowni 
był robiony ręcznie - wykorzy-
stując kilka segregatorów z kata-
logami gatunków  rozpisywano 

piero potem był wprowadzany 

planu dobowego o 2-3 godziny 
dziennie. 

do systemu. Nowy program 
pozwolił na całkowite wyelimi-
nowanie pracy papierowej, 
skracając czas tworzenia  

na gatunki zaplanowane dany 
dzień, łączyć je w sekwencje
 i układać w odpowiedniej 
kolejności, biorąc pod uwagę 
różne wymagania technologiczne 
Stalowni. Docelowo chcemy, 

w sposób całkowicie automa-
tyczny, przy minimalnej inge-
rencji człowieka (oczywiście 
bieżąca kontrola pozostaje).

aby planowanie odbywało się 

 Projekt polegał na stworzeniu 
prostego interfejsu, w którym 
można wczytać zamówienia 

Planowanie produkcji 
na Stalowni bez segregatorów

 Największą korzyścią z pro-
gramu w obecnej formie jest 
zdecydowane zwiększenie 
możliwości reagowania na 
bieżąco. Usunięcie lub dodanie 
zamówienia z listy w wielu 
sytuacjach powoduje znaczącą 
zmianę w planie, co się przekłada 
na jego ponowne układanie. 
Dzięki obecnemu, łatwemu 
w obsłudze interfejsowi, 
wszystkie dane technologiczne 
są dostępne pod ręką i wprowa-
dzanie zmian jest bardzo szybkie. 
 Program wyposażyliśmy też 
w opcję wyliczania zużycia 
materiałów, między innymi 
żelazostopów, co pozwoli na 
efektywniejsze zarządzanie 
nimi. Innymi zaletami, jakie można 
wymienić jest lepsze zarządzanie 

z firmy zewnętrznej), Krzysztof 
Kolator, Sławomir Spychaj, Leszek 
Strózik, Mikołaj Szyman i Janusz 
Włodarczyk. 

 Przy realizacji projektu – któ-
rego jestem autorem -  współ-
pracują: Mariusz Kubacki, Piotr 
Nowicki (główny programista 

przy planowaniu dostaw złomu 
do Huty oraz potrzeb Wsadu 
Walcowni.

niż aktualnie stosowany Poziom II 
- czyli do 5 dni, według znanych 
zamówień. Dla porównania, 

planu produkcji dalej wprzód, 

na urządzeniach operatorzy 
najczęściej mają widok jednego 

 Będzie to pomocne także 
- dwóch dni do przodu. 

bieżącą produkcją, sekwencjami, 
a także możliwość poznania 

 W ramach standardu „Pojazdy 

 Program zakłada, że do końca 
2021 roku szkolenie w ramach  
ósmego dnia cyklu „Bezpieczeń-
stwo to MY” odbędą wszyscy 
pracownicy produkcji i obszarów 
pomocniczych.

W kolejnej stacji pracownicy 
przypominają sobie zasady pracy 
na wysokości z użyciem wysięg-
nika koszowego, wykonują na 
miejscu ocenę ryzyka oraz oma-
wiają wszystkie inne wymogi 
standardu dotyczące tego 
rodzaju pracy.

i ich prowadzenie” ćwiczenia 
obejmują między innymi 
bezpieczeństwo przy pracy 
wózka widłowego – w tym 
sprawdzenie stanu technicznego 
oraz naoczne ustalenie, gdzie 
wypada tak zwane martwe pole 
widoczności dla kierującego 
wózkiem. Innym ćwiczeniem 
praktycznym jest przeprowadze-
nie – także przy użyciu check-
listy - audytu kierowcy ciężarów-
ki podczas jej rozładunku. 

Jarosław Szablowski
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Bezpieczeństwo to MY

produkcyjnym, zostały podzie-
lone na dwie lub trzy grupy. 
 Program szkoleń opiera się 

 Program podzielony jest na 
dwie części. Pierwsza, teore-
tyczna, odbywa się w sali kon-
ferencyjnej. Przypomina założenia 
standardów i pozwala na prze-
prowadzenie kilku ćwiczeń. Druga 
część – praktyczna - realizowana 
jest w terenie, na specjalnie do 
tego  przygotowanych ‘’stacjach’’, 
położonych na tyłach hali Wal-
cowni. Dla przykładu: jedno 
z ćwiczeń praktycznych dotyczy 
bezpiecznej pracy na ruszto-
waniu. Pracownicy sprawdzają, 
posługując się check-listą, czy  
rusztowanie zostało dobrze 
rozłożone, szukają też ukrytych 
nieprawidłowości, mogących 
zagrażać bezpieczeństwu. 

o kolejne standardy zapobiegania 
wypadkom śmiertelnym. Podczas 
ósmego dnia skupiamy się na 
2 standardach: „Prace na wyso-
kości” i „Pojazdy i ich prowa-
dzenie”.

 Szkolenia z korporacyjnego 
cyklu Bezpieczeństwo to MY 
(Take Care) prowadzimy już od 
2016 roku. W tym czasie odbyło 
się 7 dni szkoleniowych.

z reżimem sanitarnym. Grupy 
mogą liczyć maksymalnie 

 W związku z trwającą ciągle 
jeszcze pandemią szkolenia 
zorganizowane są zgodnie 

 W maju 2021 rozpoczynamy 
dzień 8. Podobnie jak w dwóch 
dniach poprzednich, w tej edycji 
koncentrujemy się na budowaniu 
zespołowej kultury bezpieczeń-
stwa. We wcześniejszych edy-
cjach tematy szkoleń były nakie-
rowane w większym stopniu na 
bezpieczeństwo pracy indywi-
dualnych pracowników. 

8 - 10 osób. Dlatego większe 
zespoły, które tworzą jedną 
zmianę na danym wydziale 

(Take Care)

Po ponad rocznej przerwie, spowodowanej 

do szkoleń z cyklu Bezpieczeństwo to MY 
pandemią COVID 19, w maju wróciliśmy 

i Eisenhuttenstadt mogłyby 
wyprodukować używając 
zielonego wodoru do 3,5 mln ton 
stali, przy znacznie niższej emisji 
CO2. W zależności od ilości 
dostępnego wodoru możliwe 
byłoby ograniczenie emisji CO2 

 ArcelorMittal planuje zbudować 

w Bremie i Eisenhüttenstadt 
przyspieszamy wdrażanie 
produkcji stali neutralnej pod 

 Do 2030 r. huty w Bremie 

w Bremie nowy wydział, który 
umożliwi na dużą skalę bezpo-
średnią redukcję rudy żelaza (DRI) 
i produkcję stali w łukowym piecu 
elektrycznym (EAF). Planowana 
jest także budowa innowacyj-
nego zakładu pilotażowego DRI 
oraz pieca łukowego (EAF) 
w Eisenhüttenstadt.

o ponad 5 milionów ton. Zmiana  
technologii wymaga inwestycji 
rzędu 1-1,5 miliarda euro.
 „Dzięki naszej koncepcji 
przekształcenia zakładów 

do finansowania, aby zrealizować 
nasze plany ”- powiedział Reiner 
Blaschek, dyrektor generalny 
ArcelorMittal Flachstahl 
Deutschland.
 W Niemczech ArelorMittal 
eksploatuje już jedyną w Europie 
fabrykę DRI-EAF w Hamburgu, 

względem emisji dwutlenku 
węgla. Projekty te mogą mieć 
znaczący wpływ na redukcję 
emisji CO2, zgodnie ze zobowią-
zaniami klimatycznymi Unii Euro-
pejskiej Obecnie staramy się 

do przestawienia procesu tech-
nologicznego w taki sposób, by 
zastąpić w procesie redukcji rudy 
żelaza gaz ziemny wodorem. 
Docelowo osiągnięcie przemy-
słowej dojrzałości handlowej tej 
technologii planowane jest do 
2025 r. przy początkowej 
produkcji 100 000 ton żelaza 
gąbczastego rocznie.

w której trwają przygotowania 

o niezbędne wsparcie i dostęp 

Przyspieszenie redukcji 
emisji C02 - ArcelorMittal 
planuje duże inwestycje 
w niemieckich hutach  

Józef Świstak
jozef.swistak@arcelormittal.com
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Konflikt 
interesów

 Przykładem takiej sytuacji jest 
konflikt powinności urzędnika, 

z tym zagadnieniem w pierw-
szych dniach zatrudnienia na 
dedykowanym Kodeksowi etyki 
szkoleniu – powtarzanemu co 

gdy działając na własną korzyść 
lub korzyść pewnego podmiotu, 
wobec którego ma zobowiązania, 
działa jednocześnie wbrew 
interesowi innego podmiotu, 
wobec którego także powinien 
być lojalny. 

 Przypomnĳmy, że konflikt 
interesów ma miejsce wówczas, 
gdy człowiek zobowiązany jest 

- do podwójnej lojalności, czyli 
powinien realizować cele, których 
jednoczesne osiągnięcie nie jest 
możliwe. Mówiąc inaczej, czło-
wiek znajduje się w sytuacji 
konfliktu interesów wtedy, 

3 lata. 

– w wyniku zewnętrznych oko-
liczności lub własnych działań 

 Każdy pracownik ArcelorMittal 
Warszawa jest zapoznawany 

Alina Bielecka podejmującego decyzje doty-
czące firmy, w której ma udziały 
czy nakaz podwójnej lojalności 
dziennikarza, mającego napisać 
krytyczny reportaż o koncernie 
samochodowym, który użyczył 
mu swego produktu do 
testowania.

przez ekspertów, którzy są 

Ewidentnym przykładem 
potencjalnego konfliktu interesów 
jest ocenianie produktów 

 Konflikt jest rzeczywisty, 
gdy człowiek realizuje swój 
prywatny interes kosztem 
interesu firmy bądź interesu 
publicznego - na przykład 
dyrektor szpitala prowadzi 
prywatną praktykę, korzystając 
bezpłatnie lub po zaniżonych 
kosztach z pomieszczeń i 
aparatury szpitala. Konflikt 
interesów ma charakter 
potencjalny, gdy istnieje pra-
wdopodobieństwo, że interes 
firmy bądź publiczny zostanie 
zdominowany przez interes 
prywatny, na przykład, gdy 
radny dzierżawi pomieszczenia 
gminne na warunkach zapro-
ponowanych przez wójta, 
którego ma kontrolować. 

bądź nie konfliktu interesów, 

powiązani z wytwórcami tych 
produktów.

W celu uporządkowania kwestii 
konfliktu interesów wynikającego 
z prowadzenia np. działalności 
gospodarczej czy współpracy 
z innymi firmami, przekazujemy 
pracownikom ArcelorMittal 
Warszawa, ArcelorMittal 
Recykling Polska i Partnera 
(Warszawa) do wypełnienia 
deklarację o występowaniu 

 W ArcelorMittal Warszawa od 
wielu lat pracownicy pewnych 
działów, np. Zakupów, składają 
deklaracje o posiadaniu/niepo-
siadaniu konfliktu interesów. 

Konflikt 
interesów 
Podstawowe zasady

Pracownikom nie wolno 
angażować się finansowo 
lub w jakikolwiek inny sposób 
w działalność, której prowadze-
nie mogłoby odbywać się 
kosztem czasu i zaangażowania, 
jakie należy poświęcić na rzetelne 
wykonywanie obowiązków 
służbowych na rzecz spółki.

czerpać korzyści majątkowych, 
mogących mieć niepożądany 
wpływ na wypełnianie 
obowiązków służbowych; 
uzyskiwać korzyści majątkowych 
z tytułu umowy zwartej 
pomiędzy Spółką, a osobą trzecią 
w sytuacji,  gdy mamy możliwość 
wpływania na decyzje związane 

tego zagadnienia ma funda-
mentalne znaczenie przy 
budowaniu i rozwĳaniu kultury 
organizacyjnej w firmie.
 Dlatego też na szkoleniach 
wskazuję na podstawowe zasady 
dotyczące konfliktu interesów 
polegające na tym, że:

Pracownikom, nie wolno 
podejmować następujących 
działań zarówno bezpośrednio jak 
i pośrednio ani za pośrednictwem 
członków rodziny, osób z nimi 
mieszkających lub krewnych:

 Bardzo ważnym zagadnieniem 
programu Compliance obo-
wiązującego w spółkach 
ArcelorMittal jest konflikt 
interesów. Zrozumienie i zapa-
miętanie zasad dotyczących 

Magdalena Soboń-Stasiak
magdalena.Sobon-Stasiak@arcelormittal.com

z taką umową lub też próbować 
wpływać na decyzje Spółki, 
dotyczące jakichkolwiek kwestii 

 W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości zapraszam do 
kontaktu, chętnie odpowiem 
na wszystkie pytania. 

Magdalena Soboń-Stasiak 
Compliance Officer

w celu osiągnięcia bezpośrednich 
lub pośrednich korzyści 
osobistych.

Na pytania dotyczące kwestii 
konfliktu interesów odpowiada  
Małgorzta Waluśkiewicz 
- Koordynator ds. Wysyłki

Co można zrobić, żeby im 
uświadomić jak należy się 
zachować w tej kwestii? 

z należytą uwagą, co może 
wynikać z niezrozumienia jego 
wagi oraz tego, jak konflikt 
interesów może wpływać na 
wykonywaną przez nich pracę 

Czy uważasz, że pojęcie 
konfliktu interesów jest 
zrozumiałe dla pracowników? 

Czasami odnoszę wrażenie, że 
nie wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy podchodzą do 
zagadnienia konfliktu interesów 

i jaki ma potencjalny wpływ na 
interesy pracodawcy. 

Szkolenie organizowane przez 
pracodawcę jest dobrym roz-
wiązaniem, ponieważ nie tylko 
naświetla problem i zasady jakim 
podlegają wszyscy pracownicy 
firmy, ale także pozwala na 
zadawanie pytań i wyjaśnienie 
niezrozumiałych kwestii. 
Podawane w trakcie szkolenia 
przykłady z życia codziennego, 
opis sytuacji które faktycznie 
miały miejsce pozwalają na 
oswojenie zagadnienia i jego 
zrozumienie.

Czy często występują 
przypadki konfliktu interesów 

Z przypadkiem konfliktu interesów 
miałam styczność tylko raz i było 
to zdarzenie bardzo przykre 
zarówno dla pracownika którego 
dotyczyło jak i całego współpra-
cującego z nim zespołu. Mam 
nadzieję, że był to pierwszy i za-
razem ostatni raz kiedy konflikt 
interesów miał miejsce, a wszyst-
kie dodatkowe działania podjęte 

w waszym obszarze? 

oraz dodatkowe naświetlanie 
zagadnienia i podkreślanie jego 
ważności przez przełożonego 
powinno pozwolić na uniknięcie 

przez pracodawcę, oraz dodatko-
we rozmowy w obrębie działu 
pozwolą uniknąć takich zdarzeń 
w przyszłości. Wdrożone przez 
pracodawcę mechanizmy takie jak 
dokumenty informacyjne, dekla-
racja, obowiązkowe szkolenie 

w przyszłości takich przypadków.

Nosacz potwierdza 
zmniejszenie zapylenia 
nad Hutą

w jednostkę pomiarową Nosacz II, 
latającego na wysokości 65m.

Warszawa przeprowadzono  
2 kwietnia 2021 r.  w godzinach 
9:30 – 13:00. Podobnie jak przy 
wcześniejszych testach pomiary 

Najnowsze badania jakości powie-
trza nad Hutą ArcelorMittal 

 W kwietniu 2021 roku po raz 
trzeci zostały wykonane pomiary 
jakości powietrza nad Hutą 
ArcelorMittal Warszawa. Po-
przednie testy przeprowadzono 
w lipcu i we wrześniu 2020 roku. 
Wszystkie wykonano wykorzy-
stując drona, wyposażonego 

W  czasie pomiarów przeprowa-
dzono kilka cykli ładowania pieca 
złomem oraz procesu topienia 
złomu i rafinacji. Między pomia-
rami z 2020 roku, a tymi z kwiet-
nia 2021, zostało wykonane do-
szczelnienie dachu Stalowni. Stę-
żenie zanieczyszczeń w powie-
trzu zostało porównane na przy-
kładzie stężenia PM10.
 Porównanie najnowszych wyni-
ków  pomiarów z tymi z ubiegłego 
roku, przeprowadzonymi przed 

wykonano w trakcie produkcji 
stali na pręty żebrowane, wyko-
rzystywane w budownictwie. 

- W kolejnych działaniach, do 
których już się przygotowujemy, 
będziemy się skupiali nad ogra-
niczeniem zapylenia wewnątrz 
hali Stalowni, co poprawi warunki 
pracy jej załogi. To jest obecnie 
nasz priorytet -  podkreśla Artur 
Gierwatowski.  Dodaje, że równo-
legle prowadzone będą kolejne 
działania, mające na celu zarówno 
dalsze ograniczenie zarówno 
emisji  pyłu, jak emisji hałasu. 

doszczelnieniu dachu Stalowni  po-
kazuje, że średnie stężenie PM10 
w  okolicy okapu pieca elektrycz-
nego zmalało o ponad 80 %.

Polityka zgodności  (Compliance) obowią-
zująca w koncernie ArcelorMittal zobo-
wiązuje pracowników grupy -  a także 
część pracowników firm współpracujących 
- do przestrzegania zasad Kodeksu etyki. 
Jedną z ważniejszych kwestii jest konflikt 
interesów. Złamanie zasad Kodeksu etyki 
skutkuje krokami dyscyplinarnymi.

alina.bielecka@arcelormittal.com

przygotowaną przez Dział 
Prawny – Compliance w Dąbro-
wie Górniczej (ArcelorMittal 
Poland). 

Są to jednak dość zawiłe 
sprawy. W przypadku 
niezgłoszenia tego faktu, 

sankcjom.

       
Należy podkreślić, 

a zaistnienia konfliktu, 
pracownik podlega 

że sam fakt prowadzenia 
działalności i/lub współpraca 
z inną firmą nie stanowią 
automatycznie konfliktu 
interesów. Nie ma obowiązku 
ich zgłaszania. 
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Mówią pracownicy

Głos mają Liderzy Zmiany

 Zacząłem pracę w Hucie ponad 
10 lat temu na Wykańczalni, 

W przypadku młodych, mniej 
doświadczonych pracowników, 
pomagam ustawiać urządzenia, 
kalibrować je.

Przemysław Tynda

Chcę podkreślić, że moją zmianę 
tworzy bardzo dobry zespól 

że jestem liderem często pracuję 
na linii, jest wiele stanowisk, 

Lider zmiany na Wykańczalni 

a konkretnie na linii B, jako 
operator urządzeń wykańcza-
jących. Liderem zmiany zostałem 
w  grudniu 2016 roku. Było to 
nowe wyzwanie, dające mi 
znacznie większy zakres 
odpowiedzialności, ale byłem 
do niego dobrze przygotowany. 
Szkolił mnie mój szef, Grzegorz 
Markuszewski, który, zanim 
odszedł na emeryturę,  przez 

mnie do objęcia po nim roli
6 miesięcy przygotowywał 

lidera zmiany. 
 Staram się pomagać moim 
współpracownikom. Mimo, 

które potrafię obsługiwać. 

– nie wszyscy są chętni do 
tego, żeby je pisać, nawet jeśli 
zauważają coś, co warto zgłosić. 

ludzi, są świetnie wyszkoleni, 
zorganizowani i zdyscyplinowani. 
To także zasługa Grzegorza 
Markuszewskiego. Pracując z nimi 
mam czasami poczucie, że jestem 
jako lider niepotrzebny, wszyscy 
doskonale wiedzą co i jak mają 
robić – ja mogę ich tylko 
wspierać. Oczywiście dołączają 
do nas nowi pracownicy, którzy 
nie mają doświadczenia, ale 
w tak dobrym zespole biorą 
przykład ze starszych kolegów 

 W produkcji najważniejsze jest 
bezpieczeństwo. Teraz wszyscy 
staramy się aktywnie zgłaszać 
wnioski w programie zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, 
namawiam do tego kolegów, 
czasem pomagam je wypełniać  

i szybko się uczą. Niestety 
w grupie nowych pracowników 
jest spora rotacja, problemem
 jest praca w systemie zmiano-
wym – no i powszechna bolączka 

 tak wyszkolona, że umie obsłu-
giwać  wszystkie urządzenia.  
Doświadczeni pracownicy uczą 
tego samego  dołączających do 
nas młodszych kolegów. To daje 
nam dużą elastyczność. 

17 osób. Większość z nas jest

– poziom zarobków. Warszawa 
ma bardzo konkurencyjny rynek 
pracy. 
 Obecnie na Wykańczalni mamy 
bardzo dużą produkcję. Linia C 
jest w pełni wykorzystana, co 
oznacza, że na mojej zmianie 
pracują pełną parą trzy linie. 
Razem ze mną zespół liczy 

 Kiedy wspominam moje 
początki muszę przyznać, że nie 
przypuszczałem, że tak długo 
będę pracował w Hucie. Po-
czątkowo uważałem, że to 
praca tymczasowa, nie sądziłem, 

znowu będzie to możliwe. 
Mam dwoje dzieci – straszy 

4 lata – więc wszystko 
przed nim. 

syn ma już 13 lat i w 2019 roku 
także brał udział w Biegu 
Hutniczka. Młodszy ma dopiero 

się tu czuję. Oczywiście kiedy 
przychodzi wiosna, ładna pogoda, 
denerwuje mnie, że nie mogę 
spędzać z rodziną i przyjaciółmi 
tak dużo czasu jakbym chciał. 
Jestem aktywny, biegam trzy 
razy w tygodniu – czasem 
wspiera mnie w tym żona. 
Chodzę też na siłownię, 
więc bardzo się cieszę, że 

że tak długo się utrzymam. 
Myślałem że to chyba nie dla 
mnie, nie byłem pewny czy dam 
sobie radę i czy ta praca mi się 
spodoba. Teraz bardzo dobrze 

Kontynuujemy cykl wywiadów z pracownikami, którzy są menadżerami na pierwszej linii produkcji 
– czyli liderami zmiany z różnych wydziałów.  

i bezpiecznie. Tylko tak można 
zrealizować cele produkcyjne. 

 Jakim jestem liderem? 
Wymagam od siebie dużo 

po szkole. Trzeba ich wszystkich 
zrozumieć, znaleźć wspólny 
język, żeby praca szła sprawnie 

je i staramy się naprawić, 

Lider zmiany B na Stalowni 

Po pewnym czasie zostałem 
kierownikiem zmiany obszaru 
produkcji stali płynnej. Wtedy 
na Stalowni było 2 kierowników 
zmiany – drugi koordynował 
obszar obróbki pozapiecowej.  

Jacek Mata

 Co mnie najbardziej denerwuje? 
Ludzka głupota, nie wyciąganie 
wniosków z popełnionych błędów 

jakieś problemy – analizujemy 

1 czerwca 1999 zostałem 
liderem zmiany całej Stalowni. 
Mam więc już 22 letnie 
doświadczenie. 

Po odbyciu szkoleń we Włoszech 
zostałem liderem nowego pieca. 
Bardzo dobrze pamiętam 
pierwszy spust  – to właśnie 

 Pracuję  w Hucie od 3 września 
1990 roku. Zaczynałem od razu 
na Stalowni, jako mechanik 
Utrzymania Ruchu. Po przerwie 
na odbycie służby wojskowej 
wróciłem na Stalownię – tym 
razem na stanowisko operatora 
ówczesnych pieców elektrycz-
nych. Najpierw byłem drugim 
wytapiaczem, potem pierwszym, 
aż do 1997 roku, kiedy 
uruchomiono piec Danarc. 

A wymagania odbiorców naszej 
stali są coraz  większe – musimy 
im sprostać. Jeśli występują 

ja go wykonywałem. Było sporo 
emocji, oczywiście, jak to na 
początku, nie wszystko poszło 
idealnie, ale satysfakcja była. 

i od pracowników też. Jestem 
stanowczy, ale staram się z nimi 
rozmawiać, pomagać im. Głów-
nym zadaniem lidera jest współ-
praca z ludźmi, którzy mają 
różne charaktery, różne problemy 
i trudności. W moim zespole są 
zarówno doświadczeni fachowcy, 
jak młodzi pracownicy prosto 

ciągle się doskonalimy. 

Nie odpowiada im praca 
w systemie zmianowym, 
narzekają na płace. Czasem 

sytuacje konfliktowe. 

i jestem przekonany, że warto 

 Część nowych pracowników 
rezygnuje po kilku miesiącach. 

– to czasem powoduje 

 Na Stalowni proces produkcyj-
ny jest specyficzny – jest bardzo 
mało czasu na decyzje, trzeba je 
podejmować bardzo szybko, bo 
nawet niedoskonała decyzja jest 
lepsza od jej braku. Stres jest więc 
nieodłącznym elementem naszej 
pracy. Wiadomo jakie są wobec 
nas oczekiwania – od funkcjono-
wania Stalowni zależy produkcja 
innych wydziałów. To nie jest 
łatwa praca. 

mają oczekiwania zupełnie 
nieadekwatne do umiejętności
i wykształcenia. Ale też trzeba 
powiedzieć, że w ciągu ostatnich 
4 – 5 lat przyjęliśmy do zespołu 
takich, którzy się sprawdzili 

z nimi wiązać nadzieje na dalszy 

że załoga jest coraz mniej liczna, 
a wyniki bardzo dobre. 
Oczywiście ważne są coraz 
lepsze rozwiązania techniczne, 
ale bez operatorów same 
maszyny nie będą pracowały. 

nie tylko zespół w pracy 
– spotykamy się także po niej na 
grę w piłkę nożną. Na FB mamy 
grupę „Piłka Nożna Stalownia”.  
Dołączają do nas też koledzy 
z innych wydziałów. W ostatnim 
pandemicznym czasie bardzo 
nam tego brakowało. Mam 
nadzieję, że teraz szybko 
wrócimy do normalności. 

z nami. Uważam, że pracowników 
trzeba doceniać, tym bardziej, 

rozwój. Uważam, że każdy może 
się nauczyć pracy na Stalowni, 
choć początki są trudne. Cieszę 
się, gdy niektórzy po kilku latach 
mówią mi, że nie byli początkowo 
pewni czy się sprawdzą i dadzą 
radę się wykształcić – a okazuje 
się, że tak się stało i chcą zostać 

 Tworzymy na Stalowni 

na dość proste samodzielne 
tworzenie aplikacji – bez 
konieczności angażowania 
w to programistów – mówi 

– Użytkownik może zbudować 
własną aplikację, która ułatwia 
mu prowadzenie procesu. 
Szkolenie jest owocem naszej 
współpracy z biurem CTO. 
 Część pracowników po 
zapoznaniu się z możliwościami 
Power Platform rozpoczęła 
wdrażanie własnych pomysłów. 
Kilka z nich dotyczy automaty-
zacji prostych czynności, jak 
okresowe dodawanie nowych 
zadań do Plannera, czy wysyłanie 
powiadomień o dodaniu nowego 
pliku w zespole Teams. Dział 
Utrzymania Ruchu opracowuje 
aktualnie aplikacje do inspekcji 
(codzienny obchód maszyn 
z rejestrowaniem na tablecie 
wyników lub odbiór części po 
regeneracji). Takie aplikacje do 

Artur Gierwatowski. 

inspekcji pozwalają wyeliminować 
papierowe formularze oraz błędy 
popełniane przy zapamięty-
waniu/przepisywaniu zmierzo-
nych wartości. W planach jest 
opracowanie formularza SCRA 
identycznego z obecnie używana 
wersją papierową.

w Power Platform jest bezpo-
średnie opracowywanie rozwią-
zania przez potencjalnych użyt-
kowników, dzięki czemu rozwią-
zanie prostych problemów jest 
szybsze i bardziej trafne. 

 - Dział IT jest gorącym 
zwolennikiem wdrażania takich 
prostych usprawnień, które 
ułatwiają pracę - podkreśla 
Mariusz Kubacki. Dodaje, 
że jednym z opracowywanych 
pomysłów jest automatyczne 
nadawanie/odbieranie uprawnień 
pracownikom, którzy są nowi 
w danym dziale lub z niego 
odchodzą. - Niewątpliwą zaletą 
ułatwionego programowania 

 W ramach współpracy z grupą 
ArcelorMittal firma Microso� 
zaproponowała pracownikom 
Huty ArcelorMittal Warszawa 
udział w  prezentacji wraz 

na temat używania narzędzia 
Power Platform (część pakietu 
Office 365). W szkoleniu wzięło 
udział w sumie ponad 30 osób. 
Pracownicy Stalowni, Walcowni, 
Utrzymania Ruchu, Jakości oraz 
IT. Prezentacje odbyły się pod-
czas sześciu 1 - 2 godzinnych 
sesji online. 
 - Moim zdaniem Power 
Platform ma duży potencjał. 
Pozwala na digitalizację wielu 
czynności, które dotąd wymagały 
obiegu dokumentów papiero-
wych. Pozwala też użytkownikom 

z przykładami zastosowania, 

Dawid Andrzejewski
dawid.andrzejewski@arcelormittal.pl

Power Platform 
Nowe narzędzie pracy

Wszystkie etapy wdrożenia: 
koncepcja, prototyp, testy 
i produkt końcowy nie wymagają  

spotkań i wyjaśnień Biznes – IT, 
co znacząco oszczędza czas 
i pieniądze. Bardziej złożone 

aplikacje wymagają już wsparcia 
ze strony specjalisty w dziedzinie 
programowania Microso�. 
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Uruchomiona w 2018 r.  Akademia 
Szkoleniowa ArcelorMittal Liberia 
to inwestycja o wartości 7 mln USD, 

w kilku dyscyplinach z długoterminowym 

która ma zapewnić młodym Liberyjczykom 

Akademia Szkoleniowa ArcelorMittal 
Liberia wypuściła pierwszą grupę 
studentów po 3-letnim intensywnym 
programie szkoleniowym. 

lepsze możliwości techniczne i edukacyjne 

celem stymulowania rozwoju 
gospodarczego Liberii. 
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w którym gazy nie są już 
odpadem, a stają się surowcem. 
Ponadto recykling węgla 

 Uruchomienie zakładu 

firmę Steelanol nie konkuruje 

i początek produkcji planowane 
są na 2022 r. Jest to ważny
krok w kierunku wykorzystania 
węgla w obiegu zamkniętym, 

oznacza, że proces produkcji 
etanolu prowadzony przez 

w żaden sposób 

 Proces wdrożony w Gandawie 
może nie tylko wykorzystywać 
gazy przemysłowe, powstające 
przy dzisiejszych metodach 
produkcji stali, ale jest w pełni 
elastyczny i może być dosto-
sowywany w miarę 

z uprawami spożywczymi ani 
nie zajmuje gruntów pod uprawę 
roślin spożywczych, co ma 
miejsce w przypadku wytwa-
rzania „tradycyjnego” etanolu.

w etanol, są kluczowym elemen-
tem instalacji. W kolejnym etapie 
zostaną zainstalowane rurociągi 

 Zakład Steelanol o wartości 
165 mln euro, to pierwszy tego 
typu zakład w Europie. Będzie 
produkował 80 mln litrów etanolu 
z recyklingu gazów przemy-
słowych. Odpowiada to prawie 
połowie obecnego rocznego 
zapotrzebowania Belgii na 
odnawialny etanol. Ekologiczny 
etanol produkowany w fabryce 
Steelanol,  to pierwszy 
komercyjny produkt z rodziny 
Carbalyst® czyli wyrobów 
powstających z wykorzystaniem 
związków zawierających węgiel 
z hut ArcelorMittal. Może on być 
stosowany jako paliwo w tran-
sporcie lub w produkcji wyrobów 
chemicznych.

i nastąpi podłączenie sprzętu. 
Cztery bioreaktory zostały 
dostarczone statkiem w marcu 
2021 r. Ich transport na plac 
budowy to była skomplikowana 
operacja przeprowadzona przy 
współpracy  specjalistów od 
podnoszenia ciężkich elementów. 
W ostatnich  tygodniach trwały 
trudne prace związane z podno-
szeniem obiektów o tak dużej 
masie. Obecnie wszystkie cztery 
bioreaktory są już zamontowane 
w pozycji pionowej.

 Firma ArcelorMittal Belgium 
zakończyła ważny etap budowy 
pionierskiego projektu Steelanol: 
cztery gigantyczne bioreaktory 
zostały dostarczone i zainsta-
lowane w hucie w Gandawie. 
Bioreaktory, które przekształcają 
gazy przemysłowe wychwycone 
podczas procesu produkcji stali 

przechodzenia przemysłu 
hutniczego na przyszłe 
technologie produkcji stali, 
wykorzystujące w większym 
stopniu ekologiczny wodór. 
 Technologia przekształcania 
gazów przemysłowych w etanol 
została opracowana przez firmę 
LanzaTech, z którą ArcelorMittal 
nawiązał długoterminową 
współpracę, wraz z Primetals 
Technologies i E4tech.

Bieg Chomiczówki

scenerii – zamiast ulicami Bielan 
uczestnicy pokonali 15 km trasę 
wytyczoną na terenie Akademii 
Wychowania Fizycznego 
J. Piłsudskiego w Warszawie.

 Huta ArcelorMittal Warszawa 
od ponad 10 lat wspiera organi-
zację tego wydarzenia. W tym 
roku do udziału w Biegu zapisało 
się kilkunastu naszych kolegów  Tym razem w zupełnie nowej 

 5 czerwca 2021 odbył się 
przekładany kilkukrotnie 
z powodu pandemii 38. Bieg 
Chomiczówki. Marcin Łaszczyk, Artur Kajko, 

Przemysław Tynda. 

-  wśród nich: Grzegorz Baran, 
Adam Piotr Nowak, Kamil 
Dziąbor, Damian Postek, 

Bieg Chomiczówki 2021
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ArcelorMittal łączy siły, tworząc Hamburg Hydrogen Network
Airbus, ArcelorMittal, Gasnetz Hamburg, GreenPlug, Hamburger Hafen 
und Logistik, Hamburg Port Authority, HADAG Seetouristik und 
Fährdienst i Stadtreinigung Hamburg, wraz z firmami stojącymi za 
Hamburg Green Hydrogen Hub - mianowicie Shell, Vattenfall, Mitsubi-
shi Heavy Industries i Wärme Hamburg – utworzyły Hamburg Hydro-
gen Network (Wasserstoffverbund Hamburg). Projekty Hamburg 
Hydrogen Network, łączące produkcję, dystrybucję i wykorzystanie 
wodoru w szeregu zastosowań, przyczynią się do znacznej redukcji 
emisji dwutlenku węgla. Od 2026 r. projekty partnerów sieci mogą 
zmniejszyć emisje CO2 w Hamburgu o 170 tys ton rocznie. Hambur-
ska sieć wodorowa ma potencjał do zmniejszenia obecnych 16 mln 
ton emisji CO2 w Hamburgu o ponad 1 mln ton rocznie do 2030 r.

Ameryka Południowa
ArcelorMittal tworzy fundusz o wartości 19 milionów dolarów 
dla startupów i biuro transformacji biznesowej w Brazylii
We wtorek 18 maja ArcelorMittal ogłosił utworzenie funduszu 
zarządzającego, który zainwestuje ponad 19 milionów dolarów 
w przyspieszenie start-upów i małych innowacyjnych firm w Brazylii. 
Fundusz Açolab Ventures jest pionierską inicjatywą firmy w Brazylii 
i rozpocznie szereg inicjatyw skoncentrowanych na jej strategii 

w Brazylii i innych krajach Ameryki Łacińskiej o dużym potencjale 
wzrostu. Strategia polega na identyfikowaniu start-upów, które mają 
już ugruntowane rozwiązania i rozwĳaniu nowych firm, produktów 
i usług lub wprowadzaniu nowych technologii w celu zwiększenia 
konkurencyjności i wzbogacenia łańcucha wartości ArcelorMittal. 
Wybrane startupy będą związane z obszarami obejmującymi 
produkcję stali, górnictwo, budownictwo, przemysł, zrównoważony 
rozwój, logistykę, handel, handel detaliczny i dystrybucję.

Miesiąc Dumy 2021

Różnorodność i integracja to fundamentalna wartość, leżąca u pod-
staw ArcelorMittal. Powszechnie wiadomo, że różnorodne zespoły 
przynoszą organizacjom wiele korzyści, w tym większe bogactwo 
perspektyw i zdolność do podejmowania bardziej świadomych decy-
zji. Badania wykazały, że różnorodność prowadzi również do lep-
szych wyników biznesowych; generowanie pomysłów jest bogatsze, 
zespoły są bardziej efektywne, a talenty są stymulowane. Chociaż 
nasza załoga jest zróżnicowana i międzynarodowa, wiemy, że mo-
żemy działać lepiej. W ostatnich miesiącach kładąc szczególny nacisk 
na różnorodność płci, pracowaliśmy nad planami rozwiązania tego 
problemu – podnoszeniem świadomości znaczenia i korzyści płyną-
cych z większej różnorodności, budowaniem kultury sprzyjającej 
włączeniu i zwiększaniem nacisku na talenty kobiet w rekrutacji. 
Dążymy do podwojenia liczby menedżerek płci żeńskiej do 2030 r.

Europa

w nadchodzących latach. Inwestycje funduszu planowane są na 
najbliższe cztery lata i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia 

Czerwiec to miesiąc Dumy, miesiąc poświęcony społeczności 
LGBTQ+ na całym świecie. W ramach trwającego programu 
ArcelorMittal w zakresie różnorodności i integracji, nasz zespół 
w Brazylii zorganizował kilka wydarzeń z tej okazji, w tym konferen-
cję na platformie Zoom. Wzięło w niej udział kilku prelegentów, 
w tym dyrektor ds. prawnych, zrównoważonego rozwoju i relacji in-
stytucjonalnych, Marina Soares oraz globalny szef marki, Ian Louden.

Afryka

Vĳay Rupani, główny minister stanu Gujarat ze swojego biura 
w Gandhinagar pan C.R.Patil, poseł na Sejm; wraz z Panem Kishor 
Kanani (Kumar), Ministrem Stanu Zdrowia i Opieki Rodzinnej, 
Edukacji Medycznej; oraz Dilip Oommen, dyrektor generalny AM/NS 
India, wzięli udział w otwarciu szpitala tymczasowego. Lakshmi 
Mittal, Prezes Zarządu ArcelorMittal również wirtualnie uczestniczył 
w sesji inauguracyjnej.

AM/NS India tworzy szpital na 1000 łóżek z nieprzerwanym dopływem 
tlenu dla chorych na COVID w miejscowości Hazira

to inwestycja o wartości 7 milionów dolarów, która ma zapewnić 
młodym Liberyjczykom lepsze możliwości techniczne i edukacyjne 

Indie

Pierwsza grupa studentów ukończyła Akademię Szkoleniową AMLiberia

spawalnictwa i montażu instalacji.

Uruchomiony w 2018 r. ArcelorMittal Liberia Vocational Training 
Center (VTC) w Yekepa, obecnie ArcelorMittal Training Academy, 

Wraz z narastaniem drugiej fali wirusa Covid-19, ArcelorMittal 
Nippon Steel India (AM/NS India) – wspólne przedsięwzięcie 
ArcelorMittal i Nippon Steel – we współpracy z rządem Gujarat 
i administracją dystryktu Surat utworzyło 250- łóżkowy szpital 
dla chorych na COVID w miejscowości Hazira. Będzie on otrzymywać 
nieprzerwane dostawy tlenu gazowego z zakładu. Obiekt ten 
zostanie w niedalekiej przyszłości rozbudowany do 1000 łóżek.

w kilku dyscyplinach. Ma ona stymulować rozwój gospodarczy 
i b-dowę zamożnej Liberii. Podczas uroczystości, które zgromadziły 
dumnych członków rodziny i radosnych przyjaciół, 45 młodych 

w zakresie elektryki, mechaniki diesla, prowadzenia kotłowni, 
ludzi otrzymało dyplomy potwierdzające nowo nabyte umiejętności 


