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Solidny pracodawca roku 2016 

Określenie „solidny” oznacza, że wzorowa polityka personalna jest stałym 
– właśnie „solidnym” – fundamentem działania

Stalowe wyroby długie 
w twoim samochodzie

05
Sezon remontów
W remontach wydziału Walcowni.
i Stalowni uczestniczyło  ponad 
700 osób.
Artur Gierwatowski
artur.gierwatowski@arcelormittal.com

06
Tydzień promocji zdrowia w Hucie
Bezpłatny „przegląd techniczny” 
organizmu i relaks na świeżym
powietrzu
Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

07
Wspomnienia z wakacji
Rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego



Stefan Stojadinovic
stefan.stojadinovic@arcelormittal.com 

Przyglądanie się rozwiązaniom 
i procesom istniejącym w przyro-
dzie, a następnie stosowanie ich 
w świecie technologii - tak można
by wytłumaczyć, czym jest biomi-
mikra. 

W ArcelorMittal badacze posta-
nowili pójść tym tropem i aktywnie
szukać zrównoważonych rozwiązań,
inspirowanych przez otaczającą nas
przyrodę.

Światła na biomimikrę 

Biomimikra to przenoszenie i sto-
sowanie wyjątkowych materiałów,
form, procesów i właściwości, które
można zaobserwować wśród żyją-
cych organizmów o różnych roz-
miarach - do świata ludzi. 

Mimo że przyroda rozwiązała już
wiele trapiących nas problemów,
zaledwie 12% istniejących techno-
logii czerpie z niej inspirację. Praca
w tym kierunku mogłaby otworzyć
wiele możliwości. Sztuka polega na
tym, żeby nie kopiować ślepo wzo-
rów i strategii obecnych w przyro-
dzie, ale przekładać je na nasze
potrzeby.

Przykłady biomimikry można bez
trudu zaobserwować w otaczają-
cym nas świecie, o ile wiadomo,
czego szukać. Na przykład, jako
dziecko być może nosiłeś buty za-
pinane na rzepy, albo znałeś kogoś,
kto takie buty nosił. Rzepy te zostały
wynalezione przez szwajcarskiego
inżyniera George’a de Mestrala w
1941 roku, po tym, jak usunął
rzepy (owoce łopianu pokryte ha-

czykami) z sierści swojego psa i po-
stanowił przyjrzeć się ich działaniu.
Małe haczyki czy ząbki na rzepach
zastanowiły go i doprowadziły do
wynalazku.

Kolejny przykład to światowej
sławy superszybki japoński pociąg
Shinkasen, który osiąga prędkość
320 km/godz. Trudno w to dzisiaj
uwierzyć, ale nie od początku był to
wielki sukces, jak obecnie uważamy.
Pierwotny kształt pociągu powodo-
wał nieznośny  hałas przy wyjeździe
z tunelu. Przyczyną dudniącego
dźwięku  była poduszka powietrzna,
która powstawała z przodu pędzą-
cego pociągu i uwalniając się przy
wyjeździe z tunelu, powodowała
drżenie szyb w oknach, budziła
mieszkańców i zakłócała otaczające
środowisko naturalne. Inżynierowie
poszukali rozwiązania w przyrodzie.
Obserwowali, jak ptaki,  a zwłaszcza
zimorodek, z łatwością zmieniały
środowisko. Kiedy zimorodek nur-
kuje w wodzie, prawie nie rozprys-

kuje wody. Właściwy kształt po-
ciągu został opracowany na wzór
dziobu zimorodka. 

Istnieje wiele innych codziennych
przykładów: od kostiumów kąpielo-
wych inspirowanych skórą rekina,
przez nowe super kleje oparte na
wyjątkowej zdolności gekona do
przeciwstawiania się sile ciężkości, po
zastosowanie aerodynamiki ptaków
morskich w konstrukcji samolotów.

Produkcja stali i biomimikra

W czerwcu tego roku ponad 90
innowatorów spotkało się w ośrodku
ArcelorMittal w Maizières, aby za-
stanowić się, jak nasza firma - i sze-
rzej produkcja stali - może skorzystać
z przykładów obecnych w przyrodzie.

Najtęższe umysły naszej firmy, 
w grupach roboczych, zastanawiały
się nad spawalnością, kontrolą, siłą 
i zwilżalnością w procesie produkcji
stali. „Sesja zaowocowała pomy-
słami i możliwościami ulepszenia

procesu produkcji stali poprzez na-
śladowanie strategii istniejących 
w przyrodzie. Korzystaliśmy z bazy
danych AskNature, dostępnej w in-
ternecie. To cenne narzędzie, do
którego badacze mogą sięgać za-
wsze, gdy tego potrzebują”- powie-
działa Valentine Weber-Zollinger,
inżynier ArcelorMittal zaangażo-
wana w badania. 

Bakteria E. coli zmienia kolor 
w wielkim piecu

Jeden z zespołów zmierzył się 
z wyzwaniem, jakie stanowi pył 
z wielkiego pieca: jak zmierzyć bardzo
niskie stężenia pyłu (<10 mg/m³) 
w gazie nasyconym wilgocią bez
użycia źródła promieniowania?

Rzadkim rozwiązaniem stosowa-
nym w przemyśle, ale potencjalnie
bardzo skutecznym, jest bakteria 
E. coli. Jest fluorescencyjna i zmie-
nia barwę z niebieskiej na czerwoną
w obecności toksyn. Takie rozwią-
zanie może być bezpiecznie stoso-
wane w wilgotnym i wybuchowym
środowisku, w przeciwieństwie do
laserów czy promieniowania beta. 

Opakowania, inspirowane przez
nasturcję

Inny zespół zajął się kolejnym
wyzwaniem: jak poprawić wytrzy-
małość mechaniczną puszek na
żywność, redukując jednocześnie
ich wagę? Puszki na żywność pod-
legają naciskowi zarówno promie-
nistemu, jak i osiowemu. Zespół
roboczy poszukał rozwiązania, wzo-
rując się na nasturcji. Łodygi liści na-
sturcji opierają się kompresji dzięki

komórkom wspierającym o bardzo
szczególnym kształcie (orto tetra-
kaidekahedron). Wykorzystanie tej
inspiracji może pomóc stworzyć
nowe, mechaniczne lub nawet 
chemiczne struktury do produkcji
spawanych puszek na żywność. 

Syfony małży – wzór dla dyszy
chłodzących

Jak odetkać wtórne dysze chło-
dzące nie zatrzymując linii, gdy do-
chodzi do zatkania? Takie pytanie
zadali sobie członkowie innego ze-
społu. Przyjrzeli się problemowi 
i zaproponowali zastąpienie istnieją-
cych sztywnych dysz dyszami gięt-
kimi, umożliwiającymi potencjalne
skupienie cząsteczek, które mają
zostać usunięte. Geometria dysz
zmieniałaby się zgodnie ze zmianami
ciśnienia, szybkością przepływu
wody czy wypływu, podobnie jak to
się dzieje w syfonach małży. Syfony

wykorzystywane przez małże do
wciągania i wyrzucania wody są
skuteczne dzięki giętkości i możli-
wości wydłużania. 

„To był pierwszy krok w wyko-
rzystywaniu możliwości biomimikry,
ale mamy nadzieję, że możemy
zmienić nasz sposób myślenia 
i uwzględniać w przyszłości te
nowe idee. Na początek stworzy-
liśmy nową platformę Innovation
Plaza w Sharepoint, gdzie nasi ba-
dacze mogą współpracować i wy-
mieniać się pomysłami.
Obserwowanie przyrody i czerpanie
z niej inspiracji pozwoli stworzyć
rozwiązania, które sprawią, że nasz
przemysł będzie bardziej zrówno-
ważony” – dodała Valentine.

Przyroda to źródło inspiracji. Od-
kryje swoje sekrety, jeśli będziemy
ją obserwować. Przyjęcie innowa-
cyjnego podejścia, inspirowanego
przez naturę, to szansa na zrówno-
ważone rozwiązania w przyszłości.
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Innowatorzy zadają pytania – odpowiedzi
zna natura

Zwracamy uwagę na innowacje: 
nietypowy sposób recyklingu odpadów
wielkopiecowych

Opowiedz kolegom o swoich sukcesach

Z okazji obchodów dziesiątej rocznicy fuzji 
Arcelor i Mittal Steel, uruchomiliśmy stronę 
http://1zone.arcelormittal.com. 
Przysłaliście nam wiele wspaniałych historii 
z tych 10 lat – dziękujemy!

Zespól badań i rozwoju> Strona stworzona dla Was, wszystkich członków rodziny ArcelorMittal>

W ArcelorMittal ciągle staramy
się poprawić proces metalurgiczny.
To pomaga nam osiągnąć i utrzymać
przewagę konkurencyjną. Stanowi
zarazem ważny element naszej 
filzofii, zakładającej zrównoważoną 
i bezpieczną produkcję stali. 

W ramach tego zobowiązania
nasz zespół badawczo-rozwojowy
w Maizières we Francji, poszukuje
opłacalnego, przyjaznego dla śro-
dowiska sposobu przetwarzania
szlamu powstałego w procesie
wielkopiecowym.

Przyjrzyjmy się bliżej działaniom
zespołu badań i rozwoju w tym ob-
szarze. 

Problem ze szlamami 

Szlam wielkopiecowy, z zawarto-
ścią węgla na poziomie do 60 proc. 
i żelaza około 30 proc., jest bogaty
w wartościowe surowce. Jest jed-
nak pewien problem; zawarty w nim
cynk ma ujemny wpływ na pracę
wielkiego pieca, ponieważ może
uszkodzić jego ściany. Dlatego
szlam wielkopiecowy nie może być
ponownie wykorzystywany w pro-
cesie spiekalniczym. 

Metali ciężkich, zawartych w
szlamie, nie da się odzyskać bez
sensownego i opłacalnego rozwią-
zania tego problemu. A musimy
sobie zdawać sprawę, że odkąd
uruchomiono wielkie piece, miliony
ton szlamów lądują na składowis-
kach odpadów. Generuje to 
koszty, związane z opłatami 
środowiskowymi za gospodarkę 
odpadami. 

Na szczęście jest szansa, by się to
zmieniło. Nasze zespoły badawczo-
rozwojowe prowadzą bowiem testy
nad zastosowaniem nietypowej me-
tody, jaką jest hydrometalurgia .
Jest to proces chemiczny, który po-
zwala oddzielić i odzyskać cynk,
ołów, żelazo oraz węgiel. 

Metale ciężkie, odzyskane w pro-
cesie hydrometalurgicznym, mogą
trafić do recyklingu w przemyśle
cynkowym lub - w przypadku od-
zyskanego żelaza i węgla – do po-
nownego użycia w spiekalni. 

Nowe podejście 

Korzyści z takiego podejścia są
oczywiste: jeśli nie ma potrzeby
umieszczania odpadów na składo-
wiskach, koszty gospodarki odpa-
dami spadają. Co więcej, zgodnie 
z przepisami ochrony środowiska
ścieki przemysłowe z tego procesu
mogą trafić do oczyszczalni. 
Kluczowym pytaniem dla zespołu
badań i rozwoju pozostaje - jak
sprawić, aby proces zadziałał w na-
szych zakładach i co zrobić, aby hy-
drometalurgia stała się opłacalna. 

Aby uzyskać odpowiedź, zespół 
z Maizières przeprowadził wstępne
testy w laboratorium. Dzięki nim
udało się określić działania prowa-
dzące do odzyskania wartościo-
wych produktów oraz właściwe
reagenty, które należy wykorzystać
w procesie hydrometalurgii. 

Po ukończeniu tych działań ze-
spół badań wspólnie z firmą Paula
Wurtha przeprowadził 28 testów
pilotażowych, żeby oszacować
techniczne i ekonomiczne aspekty
rozwiązania. Testy miały sprawdzić
skuteczność procesu hydrometalur-
gicznego przy użyciu szlamów z
Dunkierki, Fos i Florange Pérotin. 

Celem tego zadania było sprawdze-
nie poziomu cynku i ołowiu, odzyska-
nego z różnego rodzaju szlamów oraz
parametrów potrzebnych do opraco-
wania kosztów oczyszczania szlamów
i potrzebnych inwestycji.

Czego się dowiedzieliśmy? 

Testy pilotażowe pokazały opła-
calność procesu hydrometalurgicz-

nego dla szlamu wielkopiecowego.
Koncentraty powstałe podczas pro-
cesu spełniły kryteria techniczne 
i chemiczne, wymagane do recyklingu
koncentratu cynkowo-ołowiowego
w przemyśle metali nieżelaznych
oraz zastosowania koncentratu że-
lazno-węglowego w spiekalni. 

Podczas testów zespół opracował
także model, mający pozwolić osza-
cować opłacalność technologii od-
zyskiwania cennych surowców,
biorąc pod uwagę koszty procesu,
pracę ludzi, oczyszczanie i koszty
składowania. 

Jeśli chodzi o środowisko, wyniki
testu pilotażowego są pozytywne.
Pokazały one, że zanieczyszczenia
mieszczą się w granicach określo-
nych prawem. Okazało się, że
można oszacować koszty oczysz-
czania szlamów i nakłady inwesty-
cyjne z tym związane. Poziom
opłacalności finansowej oczyszcza-
nia szlamów w procesie hydrometa-
lurgicznym zależy od cen
surowców. W przypadku dużych
zakładów, wytwarzających dużą
ilość szlamów proces jest bardziej
opłacalny. 

Jakie są kolejne kroki? 

Dane uzyskane z tych badań będą
niezwykle cenne, gdy będziemy
chcieli wprowadzić proces na skalę
przemysłową. Dunkierka jest jed-
nym z kilku zakładów, w których
obecnie trwają analizy nad dalszą
redukcją kosztów i nakładów inwesty-
cyjnych na oczyszczanie szlamów 
w procesie hydrometalurgicznym. 

To dopiero początek, ale nowe
podejście do przetwarzania szla-
mów ma w sobie potencjał, który
może zmienić działanie wielkich
pieców, udostępniając proces,
który jest czystszy i bardziej 
opłacalny niż składowanie 
szlamów na hałdach.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy
poznać wasze przemyślenia i osiąg-
nięcia; byłoby wspaniale, gdybyście
nadal dzielili się waszymi opowie-
ściami z kolegami z całego świata.  

Czy to będą wspomnienia zwią-
zane z rocznicą, informacje o pro-
jekcie, nad którym pracujecie, jakaś
innowacja, nad którą myślicie czy 
po prostu opis zwykłego dnia pracy
– prosimy, opowiedzcie o tym. 

Wejdźcie na http://1zone.arce-
lormittal.com/ używając komputera,
smartfona lub tabletu, zarejestrujcie
się i opowiedzcie kolegom z całego
świata swoją historię pisząc kilka li-
nijek, umieszczając krótki film lub
zdjęcie bezpośrednio na stronie.
Wystarczy kliknąć na „Share your
stories”, wykonać kilka prostych
kroków i możecie inspirować innych
swoim przykładem.  

Na stronie 1zone można również
obejrzeć  filmy z udziałem niektó-
rych liderów, łącznie z  Lakshmi
Mittalem, który dziękuje pracowni-
kom za wyjątkowy wkład w ciągu
minionych 10 lat:  

„Jestem zawsze bardzo dumny z
firmy i jej załogi”- mówi Lakshmi
Mittal. “Chciałbym podziękować
wszystkim pracownikom, którzy
pomogli firmie przezwyciężyć kry-
zysy i  przyczynili się do tego, że
ArcelorMittal stał się bezdyskusyj-
nym liderem przemysłu stalowego.
To był prawdziwy zaszczyt sprawo-
wać funkcję CEO ArcelorMittal w
ciągu minionych 10 lat”.

1 Zone to miejsce, gdzie można opowiedzieć ciekawe historie jak ta pt. “Zrealizować Igrzyska”  –  kiedy  
ArcelorMittal skorzystał w z możliwości  udziału w najważniejszym wydarzeniu sportowym na świecie. 

Biomimikra to temat, na którym skoncentrowało
się 93 badaczy podczas  Dnia Innowacyjności
2016 w  Maizières

Syfony, które służą małżom do wciągania i wyrzucania wody,
są skuteczne dzięki swojej giętkości i możliwości wydłużania 
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Szanowni Państwo,

Koniec lata i jesień to zwyczajowo
czas remontów średnich na 
Walcowni i Stalowni. Wymagają one
ogromnej mobilizacji służb Utrzy-
mania Ruchu i służb BHP. Dodatko-
wym wyzwaniem jest zapewnienie
odpowiednich poziomów produkcji
obu wydziałów, mimo postojów,
związanych z remontami. 

Jest to tym ważniejsze, że w po-
równaniu z trudnym okresem je-
sienno-zimowym w zeszłym roku,
obserwujemy obecnie lepszą sytua-
cję na rynku. Aby osiągnąć zakła-
dane w tym roku wyniki i nie
zmarnować żadnej szansy, musimy
tak organizować pracę, by wyko-
rzystać maksymalnie zdolności pro-
dukcyjne wszystkich wydziałów. 

Po wakacjach ruszyły ponownie
kursy programu Bezpieczeństwo to
MY. To bardzo ważny program i cie-
szy mnie, że jego otwarta formuła
podoba się pracownikom. Nama-
wiam do takiej organizacji pracy,
która do końca roku umożliwi udział
w szkoleniu wszystkim pracowni-
kom operacyjnym, którzy go jesz-
cze nie odbyli. 

W tym numerze Jedynki informu-
jemy o uzyskaniu ważnych certyfi-
katów: ISO 9001 i ISO TS 16949,
ISO 14001 i OHSAS 18001. Same
certyfikaty są tylko wynikiem koń-
cowym – za nimi stoi nieustanna
praca nad sprawnie działającymi
systemami zarządzania jakością,
środowiskiem i bezpieczeństwem.
W tym roku naszą skuteczność
sprawdzali nowi audytorzy, którzy
poznając naszą Hutę „prześwietlali”
nas bardzo skrupulatnie. Cieszymy
się z dwóch powodów; po pierwsze
z tego, że każdy audyt prowadzony
przez osoby, które patrzą na naszą
pracę „świeżym okiem” to okazja do
poprawy i rozwoju - po drugie zaś 
z tego, że ten surowy egzamin wy-
padł dla nas pozytywnie. 

Ostatnie tygodnie przyniosły kilka
zmian lokalowych w naszej siedzi-
bie. Dział Jakości i Technologii, Biuro
Techniczne, Dział Energetyczny 

i Dział Ochrony Środowiska prze-
prowadziły się do wyremontowa-
nych przestrzeni w południowym
skrzydle biurowca. Pracownicy mają
lepsze warunki pracy, a laboratoria
zyskały kilka nowych urządzeń. 

Tegoroczny Tydzień Promocji
Zdrowia dał nam okazję nie tylko do
zadbania o organizm dzięki bada-
niom i konsultacjom medycznym,
ale też do spędzenia czasu na po-
wietrzu i relaksu wśród koleżanek 
i kolegów. Zawody wędkarskie były
bardo udane, dopisała zarówno po-
goda jak humory - nie mówiąc o ry-
bach. Wszyscy ciężko pracujemy 
i ważnie jest, byśmy mogli znaleźć

czas na odpoczynek i trochę za-
bawy. Dlatego zorganizowaliśmy 
w tym roku także krótki turniej 
gry w badmintona. Duże zaintereso-
wanie wzbudziła propozycja terapii
antynikotynowej przy pomocy bio-
rezonansu. Trzymam kciuki za
wszystkie koleżanki i kolegów, 
którym uda się raz na zawsze 
zerwać z paleniem. 

Wakacje już za nami, ale wspom-
nienia pozostają. Podzieliliście się
nimi w konkursie fotograficznym
pt.„Podróże małe i duże”, na który
napłynęła rekordowa ilość znakomi-
tych zdjęć. Gratuluję autorom po-
mysłowości i talentu. 

Na koniec chciałbym życzyć 
powodzenia wszystkim dzieciom,
które we wrześniu zaczęły naukę 
w szkole podstawowej. Wyposaży-
liśmy je w tornistry i szkolne przy-
bory  - mamy nadzieję, że
uprzyjemnią im początek nauki.
Życzę  naszym hutniczym „pierw-
szakom”, żeby w szkole spotkały
mądrych i zaangażowanych nau-
czycieli i poznały prawdziwych
przyjaciół. My dorośli wiemy, 
że czasem takie przyjaźnie zawarte
w dzieciństwie zostają z nami na
całe życie.

Marek Kempa

List prezesa zarządu

Uroczystość patriotyczna
W uroczystości udział wzięła

Alina Bielecka , członek Zarządu
Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Burmistrz Bielan Tomasz Mencina
wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie. Obecni byli także zastępcy
burmistrza: Grzegorz Pietruczuk 
i Włodzimierz Piątkowski oraz
wiceprzewodnicząca Rady 
Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka.
Wśród gości znaleźli się też radni
Bielan i Miasta Stołecznego 
Warszawy. Środowiska kombatan-
ckie reprezentował przewodni-
czący Bielańskiego Klubu
Kombatanta Józef Kassyk, który
podziękował  przedstawicielom
Huty za opiekę nad pomnikiem, a
zgromadzonym za udział w uro-
czystości. W obchodach uczestni-
czyli także przedstawiciele służb
mundurowych. Licznie przybyła
młodzież z bielańskich szkół. Uro-
czystą oprawę wojskową zapewnili
żołnierze z Batalionu Reprezenta-
cyjnego Wojska Polskiego i człon-
kowie Związku „Strzelec”.

W poniedziałek 21 września o
godz. 12.00 na skwerze przy
Hucie ArcelorMittal Warszawa od-
była się uroczystość patriotyczna,
upamiętniająca 77. rocznicę boha-
terskiej walki polskich żołnierzy 
z I Batalionu 30. Pułku Strzelców
Kaniowskich. Bitwą, nazwaną
potem „Warszawskie Termopile”,
dowodził major Bronisław Kamiński.
Stoczyła się ona 19, 20 i 21
września 1939 roku na wzgórzach
pomiędzy Placówką a Młocinami. 

Pomnik, przy którym co roku
odbywa się uroczystość, został
odsłonięty 29 września 1979
roku. Wykonano go w Hucie, 
według projektu artysty plastyka
Zbigniewa Kowalskiego. Huta
opiekuje się pomnikiem i co roku
współorganizuje uroczystości pat-
riotyczne przypominające boha-
terską obronę Warszawy, w której
poległo ponad 500 żołnierzy 
I Batalionu 30. Pułku Strzelców 
Kaniowskich wraz ze swym do-
wódcą. 

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

Kryteria, jakimi organizator pro-
gramu kieruje się przy wyborze 
laureatów, to: warunki pracy, termi-
nowość wypłat, warunki socjalne,
ścieżka kariery, dynamika zatrud-
nienia, działalność w zakresie odpo-
wiedzialności społecznej oraz
zewnętrzne i wewnętrzne opinie 
o firmie (m.in. Państwowej Inspekcji
Pracy, urzędów pracy, środowisk
lokalnych). 

W ankiecie, która stanowi pod-
stawę do oceny w procesie przy-
znania tytułu, każda ubiegająca 
się o niego firma musi przedstawić
informację na temat prowadzonej
polityki zatrudnienia. Znajdziemy 
w niej odrębne pytania dotyczące
zatrudniania osób w wieku 50+, 
kobiet w ciąży czy młodych matek.
Warto podkreślić, że w ciągu ostat-
nich 2 lat Huta przyjęła do pracy 
12 osób w wieku 50+ oraz 
15 młodych kobiet - kilka z nich 
w tym czasie urodziło dzieci. 
Prowadzimy otwartą politykę 
w stosunku do obu tych grup. 
Kobiety w zaawansowanej ciąży
mogą liczyć na pracę w domu,
młode matki na stopniowy powrót
do pracy, bardzo popularne są wy-
miary 1/2, 2/3, 3/4 etatu do czasu
osiągnięcia przez dziecko wieku
kilku lat. Pracownicy 50+, tak jak

pozostali, mogą liczyć na różno-
rodne szkolenia i kursy.

Ankieta zawiera także pytania 
o organizowane staże i praktyki, 
o możliwość indywidualnego roz-
woju i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, o zakres oferowanych
pracownikom szkoleń. Tu także
mamy się czym pochwalić; oferu-

jemy szkolenia zawodowe osobom
bez kwalifikacji lub chcącym pod-
nieść kwalifikacje. Każdy może
ubiegać się o sfinansowanie lub do-
finansowanie kursu, szkoły średniej,
studiów wyższych lub podyplomo-
wych. Pracownicy mogą zdobywać
nowe umiejętności, bardzo wspie-
ramy wielofunkcyjność. Oferujemy
też nieodpłatną naukę angielskiego

na różnych poziomach. Organizu-
jemy wiele szkoleń z rozwoju kom-
petencji miękkich, w tym dla
pracowników fizycznych. 

Kolejne punkty, stanowiące 
kryterium oceny przedsiębiorstwa,
dotyczyły zasad awansu w firmie,
systemów motywacyjnych oraz 
zakresu świadczeń socjalnych. 
W Hucie te ostatnie obejmują pry-
watną opiekę zdrowotną, dofinan-
sowanie wypoczynku, możliwość
otrzymania zapomóg losowych lub
korzystanie z nisko oprocentowanych
pożyczek, bony okolicznościowe,
paczki dla dzieci pracowników, 
dofinansowanie posiłków oraz 
aktywności sportowej, hotele 
pracownicze  itp. 

W ankiecie przekazaliśmy też 
informacje na temat ograniczenia
oddziaływania Huty na środowisko 
i działań, jakie podejmujemy na
rzecz społeczności Bielan, wspiera-
jąc przedsięwzięcia sportowe, edu-
kacyjne i kulturalne. 

Cieszymy się, że po raz trzeci
oceniono nasze działania pozytyw-
nie, przyznając nam tytuł Solidnego
Pracodawcy. Stanowi on potwier-
dzenie tego, że Huta ArcelorMittal
Warszawa prowadzi wzorową poli-
tykę personalną i plasuje nas w gro-
nie najbardziej wiarygodnych i
rzetelnych pracodawców w Polsce.

Hutnicy obradują
i pielgrzymują

W dniu 1.10.2016 r. delegaci
wzięli udział w XX Jubileuszowej
Pielgrzymce Hutników do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej Królowej Polski 
w Kałkowie-Godowie. 
Po uroczystej mszy świętej 
nastąpił tradycyjny przemarsz 
do Ołtarza Hutników w Golgocie
Kałkowskiej.

W pielgrzymce uczestniczyła
również około 40-osobowa 
grupa przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” Huty ArcelorMittal
Warszawa wraz z pocztem 
sztandarowym.

30 września 2016 r. w
Ostrowcu Świętokrzyskim 
odbyło się Walne Zebranie Dele-
gatów Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ „Solidarność”. Podczas
obrad dokonano wyboru 
Przewodniczącego KSH, 
w związku z rezygnacją z tej 
funkcji złożoną przez Adama 
Ditmera. Nowym Przewodniczą-
cym Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ „Solidarność” został 
Andrzej Karol. W obradach 
uczestniczył Przewodniczący Ko-
misji Międzyzakładowej 
ArcelorMittal Warszawa Lesław
Korzeniewicz.

wiadomości lokalne>

Solidny Pracodawca Roku 2016

Tytuł po raz trzeci>

Huta ArcelorMittal Warszawa po raz trzeci otrzymała tytuł Solidny Pracodawca
Roku. Określenie „solidny” oznacza, że wzorowa polityka personalna jest stałym 
– właśnie „solidnym” – fundamentem firmy.
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Sukcesy Walcowni i Stalowni> Uczymy się całe życie>
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Efektywność energetyczna, 
czyli ISO 50001 

Oszczędzanie energii i ochrona środowiska>

zaznaczając, że biorą to pod uwagę
przy wyborze dostawcy.

Jednak najważniejszym powodem
jest to, że Huta chce być zakładem
efektywnym i ekologicznym,
otwartym na wszystkie działania
sprzyjające oszczędzaniu energii w
każdej postaci. Ma to przecież zna-
czący wpływ nie tylko na nasze
koszty, ale i na to, jak nasz zakład
oddziałuje na środowisko i jak jest
postrzegany przez władze samo-

rządowe i mieszkańców Bielan.
Jako pełnomocnik ds. systemu

zarządzania energią przedstawiam
poniżej to, co zrobiliśmy do tej pory
przygotowując się do wdrożenia
systemu zarządzania energią, zgod-
nego z normą  ISO 50001. 

Zakończyliśmy  pierwszy etap
prac, polegający na stworzeniu do-
kumentów i procedury. Wykona-
liśmy  przegląd energetyczny,
dzięki któremu mogliśmy określić
strategiczne obszary zużycia energii
w Hucie. Wyłoniliśmy ośmiooso-
bową  grupę audytorów ISO
50001.  Tworzą ją osoby związane
z systemami jakości, ochroną śro-
dowiska i ogólnie pojętą energetyką:
Agnieszka Kubacka, Paulina Grana-
towicz, Katarzyna Jastrzębska,

Zbigniew Kołak 
zbigniew.kolak@arcelormittal.com

Efektywność energetyczna to
bardzo ważny  obszar działalności
nie tylko przedsiębiorstw, ale także
państw i całej Unii Europejskiej.  W
2012 roku Parlament Europejski i
Rada Europy  wydały dyrektywę w
sprawie efektywności energetycz-
nej. Tak jak do każdego tego typu
zarządzenia, muszą się do niej do-

stosować wszystkie państwa
członkowskie.  W Polsce na bazie
dyrektywy w 2016 roku  została
znowelizowana Ustawa o Efektyw-
ności Energetycznej. Zobowiązuje
ona takie przedsiębiorstwa, jak
nasza Huta, do działań proefektyw-
nościowych, ale nie tylko. W ciągu
najbliższego roku musimy wykonać
audyty energetyczne i powtarzać je
co 4 lata. Z tych obowiązków
ustawa zwalnia firmy, które posia-
dają systemy zarządzania energią
takie jak ISO 50001.

To był tylko jeden z powodów, dla
których postanowiliśmy wdrożyć
system. Kolejnym  był fakt, że coraz
częściej nasi klienci, którzy już po-
siadają ISO, pytali nasz Dział Sprze-
daży o status wdrożenia

Iwona Dobrowolska, Marian Eliasz,
Leszek Moskal, Bogdan Wójcik,
Zbigniew Kołak.   

Audytorzy zostali przeszkoleni
przez firmę TÜV Rheinland.
Wszyscy zdali egzamin i otrzymali
stosowne  certyfikaty. Kolejnym
krokiem było przygotowanie planu
audytów. 

Audyty poszczególnych obszarów
na terenie Huty zaczną się w paź-
dzierniku b.r. Ich wyniki, zgodnie z

ustawą o efektywności energetycz-
nej, będziemy zobowiązani dostar-
czyć Urzędowi Regulacji Energetyki.

Sam proces certyfikacji  systemu
przeprowadzimy w przyszłym roku.

Chciałbym podkreślić, że wdroże-
nie systemu zarządzania energią,
zgodnego z normą  ISO 50001, już
teraz nakłada na nas ważne obo-
wiązki.  Wszystkie działania, zakupy
i projekty, związane z konsumpcją
energii  w każdej postaci, czyli ener-
gii elektrycznej, gazu, wody, sprę-
żonego powietrze, pary wodnej -
czy też zmieniające efektywność
energetyczną zakładu, zgodnie z
normą muszą być konsultowane z
pełnomocnikiem zarządu ds. sys-
temu zarządzania energią.

Warszawa w grupie 
Czempionów Samochodowych

Sezon remontów

im odcinki prętów w określonym 
gatunku stali - czasem dodatkowym
wymaganiem jest to, by były one
poddane uprzednio obróbce cieplnej
(zmiękczaniu lub ulepszaniu). 
W przypadku stali łożyskowej zda-
rzają się prośby o wysłanie próbek 
po wyżarzaniu sferoidalnym. 

Dział Badawczo-Rozwojowy 
ArcelorMittal Europe przesyła nam 
ze swej strony informację o postępie
prac badawczo-rozwojowych, 
skierowanych przed wszystkim na
opracowanie nowych, ulepszonych
gatunków stali dla przemysłu samo-
chodowego. W ramach Inicjatywy
Samochodowej dostajemy kwartalne
informacje na temat rynku samocho-

Artur Dobosz
artur.dobosz@arcelormittal.com

Do grupy Czempionów Samocho-
dowych zostaliśmy zaproszeni od 
samego początku, czyli w 2012
roku, kiedy w ArcelorMittal 
Europe – Wyroby Długie powstała
tak zwana Inicjatywa Samochodowa.
Współpracujemy z kolegami 
i koleżankami, zaangażowanymi 
w to przedsięwzięcie na różnych 
poziomach. W działalności badaw-
czo-rozwojowej nasza rola polega 
na organizacji programów prób, 
a także na przygotowywaniu próbek
dla poszczególnych zespołów pro-
wadzących badania. Przesyłamy 

dowego, statystyki sprzedaży samo-
chodów osobowych, tendencji na
tym rynku.

Nasza współpraca przebiega też 
na poziomie kontaktów z klientem.
Podczas spotkań informujemy 
odbiorców nie tylko o tych wyrobach,
które produkuje nasza Huta 
w Warszawie, ale także o tych, 
których my nie wytwarzamy, 
ale robią to koledzy z francuskiego
zakładu w Gandrange lub niemiec-
kiego w Duisburgu. 

Wspólnie bierzemy też udział 
w konferencjach lub wydarzeniach
marketingowych, organizowanych
dla klientów z przemysłu samocho-
dowego.

nowoczesną salę konferencyjną,
przestronną i wyposażoną we
wszystkie potrzebne multimedia. 
To przestrzeń, do której przyjemnie
zapraszać odwiedzających nas kon-
trahentów i gości – dodaje Artur 
Dobosz, podkreślając, że przez osta-
nie lata w starym budynku TJ warunki
były bardzo trudne – Aż wstyd było
przyjmować tam ludzi z zewnątrz,
nie mówiąc o trudnych warunkach
lokalowych, w jakich wykonywali
swoje zadania nasi pracownicy. 

Jedyny obszar, należący do działu
Jakości i Technologii, który nie będzie
zlokalizowany w wyremontowanym
skrzydle biurowca, to warsztat przy-
gotowania prób wyrobów. Przenosi
się on do budynku zlokalizowanego
przy Magazynie Centralnym. 

Na drugim piętrze wyremonto-
wanego skrzydła ulokowały się
biura Głównego Energetyka,
Ochrony Środowiska i Biuro Tech-
niczne wraz ze swoim obszernym
archiwum. Wszyscy chwalą nowe,
jasne i przestronne pomieszczenia. 

Stary budynek TJ przeznaczony
jest do rozbiórki. Prace rozpoczną
się w najbliższym czasie.

w nowe dygestoria – mówi Artur
Dobosz, Szef Jakości i Rozwoju
Procesu.  

Na pierwszym piętrze mieszczą
się biura działu Jakości i Technologii. 

- Mamy nareszcie do dyspozycji

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Do wyremontowanych pomiesz-
czeń w południowym skrzydle biu-
rowca wprowadzili się już nowi
gospodarze. 

Największą powierzchnią dyspo-
nuje Dział Jakości i Technologii. 
Zajmuje piwnice, parter i pierwsze
piętro. W sumie 1427 m2. 
W piwnicy znajdują się pomie-
szczenia, w których umieszczono
urządzenia potrzebne do przygo-
towywani próbek materiałów syp-
kich i żelazostopów, a także
pracownia pomiaru twardości.

Na parterze ulokowano labora-
torium metalograficzne i che-
miczne. - Oba laboratoria zyskały
nowe części wyposażenia. 
W laboratorium metalograficz-
nym zainstalowaliśmy nową szli-
fierko-polerkę. Mamy też
spektrometr najnowszej genera-
cji. Poprzedni miał ponad 20 lat.
Laboratorium chemiczne zostało
wyposażone 

nia, oddzielenia najgrubszej frakcji
spalin oraz schłodzenia gazów odlo-
towych z pieca. Wymieniliśmy także
na nowe cztery segmenty rurocią-
gów odpylania. W filtrze FTP
wszystkie stare wory filtracyjne
zostały zastąpione nowymi. 
Wymieniliśmy także jeden z wenty-
latorów. Pozostałe dwa zostały wy-
remontowane. 

Duży zakres prac remontowych
zrealizowano również w komorze
parowej Ciągłego Odlewania Stali
(COS), w której znajduje się natry-
skowy układ chłodzenia wtórnego

Artur Gierwatowski 
artur.gierwatowski@arcelormittal.com

W dniach 25.08 – 07.09 odbył
się remont wydziału Walcowni.
Uczestniczyło w nim poza pracow-
nikami Huty ponad 300 osób z 18
firm podwykonawczych.

W zakresie remontu znalazła się
największa do tej pory wymiana
trzonów w piecu pokrocznym 
– 46 m3. Przeprowadziliśmy także
remont mechaniczny i automa-
tyczno–elektryczny całego wy-
działu. Wyremontowano ciąg
walcowniczy z dużym naciskiem na
remonty reduktorów ciągu walcow-
niczego, remont układu obrotu kla-
tek H/V 12 i 14, remonty instalacji
hydraulicznych i smarowniczych ca-
łego ciągu.

W dniach 27. 09 – 10 .10 
przeprowadzono jeden z ostatnich
w tym roku, ale największy pod
względem zakresu, ilości zaangażo-
wanych pracowników oraz firm
podwykonawczych remont średni
Stalowni. Uczestniczyło w nim
ponad 400 pracowników z 24 firm
podwykonawczych oraz Huty. 

Największe prace przeprowa-
dzono w obszarze niezwykle waż-
nym z punktu widzenia ochrony
środowiska, czyli instalacji odpylania
(Fumes Treatment Plant – FTP).
Wymieniliśmy komorę rozprężną
pieca EAF, która służy do rozpręże-

kęsów. Komora została odbudo-
wana, a jej konstrukcja wzmocniona.
Przeprowadzono też duży zakres
prac mechanicznych. 

Na obszarze WSADU wykonano
remont jezdni podsuwnicowej na
odcinku od słupa 33. do 59., co za-
pewni komfortowe warunki pracy
suwnicowych, pracujących w tym
obszarze.

Tegoroczny sezon remontowy
zakończy Remont linii B Wykań-
czalni, który zostanie przeprowa-
dzony w dniach 14 – 21.10.2016.

Od ubiegłego roku przygotowujemy się do wdrożenia systemu
zarządzania energią, zgodnego z normą ISO 50001.

Wielka przeprowadzka 

Stary budynek TJ - do rozbiórki>

Dział Jakości i Technologii, dział Ochrony Środowiska, Biuro
Techniczne i Biuro Energetyki mają nowe siedziby.

Spektrometr

Szlifierko-polerka
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Agnieszka Kubacka 
agnieszka.kubacka@arcloermittal.com

2016 rok przyniósł zmiany w
certyfikacjach systemów zarządza-
nia, działających w ArcelorMittal
Warszawa: zmieniliśmy jednostkę
certyfikującą na TÜV RHeinland.
Została ona wybrana z trzech 
rekomendowanych przez Koncern
ArcelorMittal. 

Proces przejścia do nowej jedno-
stki rozpoczęliśmy audytem recer-
tyfikującym systemy zarządzania
jakością ISO 9001 i ISO TS 16949.
Przypominam, że ISO TS 16949 to
jedna z norm systemu zarządzania
jakością, dotycząca szczegółowych
wymagań dla przemysłu motoryza-
cyjnego. ISO TS 16949 to obecnie
absolutna konieczność. Tylko mając
taki certyfikat możemy dostarczać
naszą stal do zakładów produkują-
cych części i podzespoły dla prze-
mysłu motoryzacyjnego. 

Trzydniowy audyt obu systemów
odbył się w lutym 2016 roku. 
Po 60-dniowym okresie przewi-
dzianym na analizę niezgodności,
przygotowanie i wdrożenie działań
korygujących, oraz 30-dniowym
okresie, którym dysponuje jed-
nostka certyfikacyjna, żeby zwery-
fikować nasze działania - w czerwcu
otrzymaliśmy nowe certyfikaty 
ISO 9001 i ISO TS 16949. 

Kolejnym etapem, związanym ze
zmianą jednostki, był lipcowy audyt

obejmujący recertyfiakcje systemu
zarządzania środowiskiem 
(ISO 14001) oraz nadzór w zakre-
sie systemu zarządzania bezpie-
czeństwem (OHSAS 18001).
Również w tym przypadku, po za-
kończeniu wszystkich działań poau-
dytowych, w sierpniu otrzymaliśmy
nowe certyfikaty ISO 14001 
i OHSAS 18001.  

Ale to nie koniec zmian. Otrzy-
mane certyfikaty są ważne do
września 2018 roku, czyli przez
dwa lata. Do tej pory certyfikaty
były przyznawane na 3 lata, teraz
ten okres jest krótszy. Dzieje się tak
dlatego, że normy zostały zmie-
nione - wydano nowe edycje 
ISO 9001 i ISO 14001. Znaleźliśmy
się w okresie przejściowym, w któ-
rym  firmy mają czas na dostoso-
wanie swoich systemów do
zmienionych  wymagań. 

W bieżącym roku planowane jest
także wydanie zmienionej wersji 
ISO TS 16949. Trwają prace nad
zmianą normy systemu zarządzania
bezpieczeństwem (nowa norma 
ISO 45001 zastąpi dotychczasową
normę OHSAS 18001). 

Na przystosowanie naszego sys-
temu do nowych wymagań mamy
czas do 2018 roku. Wtedy czeka
nas kolejna tura audytów recertyfi-
kujących. Natomiast w przyszłym
roku będziemy poddani audytom
okresowym jeszcze według starych
wymagań norm. 

Zmiany w certyfikacji systemów zarządzania
i zmiany w normach

Tydzień promocji zdrowia w Hucie

Grunt to zdrowie>

osób unika gabinetów stomatolo-
gicznych z obawy nie tylko przed
bólem, ale też kosztami. - Chcemy
zachęcić tych pracowników Huty,
którzy nie odwiedzają regularnie
dentysty, do zrobienia pierwszego
kroku. Do końca roku zapraszamy
ich na nasz koszt do nowoczesnego
gabinetu, oferującego diagnostykę 
i bezbolesne leczenie.

W poprzednich latach w czasie
Tygodnia Zdrowia Huta ArcelorMittal
Warszawa oferowała pracownikom
między innymi badania gęstości
kości (profilaktyka osteoporozy),
prześwietlenie płuc w Rentgenobu-
sie  ustawionym przy bramie Huty,
badania poziomu PSA (profilaktyka
chorób prostaty). Z roku na rok z
tych dodatkowych, nieodpłatnych 
i łatwo dostępnych badań korzysta
coraz więcej osób. 

- W tym roku oferta Tygodnia
Promocji Zdrowia była wyjątkowo
bogata. Po raz kolejny organizowa-
liśmy akcję, mającą pomóc  pracow-
nikom rzucić palenie. Odbył się
również warsztat „Budowanie 
wewnętrznej siły” - pokaz technik
samoobrony dla mężczyzn prowa-
dzony przez instruktora sztuk walki
– mówi Alina Bielecka. 

- Były też zajęcia rekreacyjne: 
zawody wędkarskie, turniej gry 
w badmintona – dodaje Jarosław
Szabłowski, kierownik działu BHP,
podkreślając, że Tydzień Promocji
Zdrowia powinien się kojarzyć także
z relaksem i odpoczynkiem, które
mają nie lada znaczenie w zachowa-
niu dobrej kondycji. 

W czasie całego Tygodnia 
Zdrowia pracownicy Huty byli częs-
towania jabłkami i gruszkami. 

Ci, którzy spędzają większość
dnia przy komputerze dostali pod-
kładki lędźwiowe, które wspierają
kręgosłup i pomagają zmniejszyć

napięcie pleców pojawiające się 
w wyniku wielogodzinnej pracy 
siedzącej. 

Rzucamy palenie 

Sądząc po zainteresowaniu udzia-
łem w terapii antynikotynowej przy
zastosowaniu biorezonansu, wielu
hutników chciałaby się rozstać na
zawsze z papierosami. W obu ses-
jach, które odbyły się czasie Tygo-
dnia Promocji Zdrowia, był komplet
uczestników. 

W Hucie już kilkakrotnie organizo-
waliśmy różne działania, mające
ułatwić palaczom zwycięstwo w
walce z nałogiem. Tym razem zapro-
siliśmy terapeutki z gabinetu Leka-
rzy Specjalistów Ven-Art . Oto, jak
tłumaczą, na czym polega zapropo-
nowana  metoda biorezonansu:   

„Aby rzucić palenie, na zabieg 
antynikotynowy palacz przynosi ze
sobą świeży niedopałek papierosa.
Niedopałek zostaje umieszczony 
w elektrodzie kubkowej (tzw. elek-
trodzie detekcyjnej), która jest po-
łączona z urządzeniem. Palacza
także podłącza się do urządzenia 
za pomocą elektrod, które trzyma
w dłoniach. Na głowie zapina mu się
tzw. elektrodę czołową. Sygnał z
elektrody kubkowej (informacja 
o nikotynie, drgania patologiczne)
ulega odwróceniu o 180 stopni,
„odbiciu w lustrze” i zostaje 
w urządzeniu przekształcony 
w drgania terapeutyczne i przeka-
zany do organizmu pacjenta. 
Metoda wykorzystuje powszechne
zjawisko fizyczne, które mówi 
o tym, że każdą falę można „wyga-
sić” tj. zredukować do zera przeciw-
stawiając jej lustrzane odbicie.
Proces trwa ok. 20 minut w powta-
rzających się dziesięciosekundo-
wych cyklach. W ten sposób

patologiczne sygnały są w organiz-
mie redukowane, a w końcu ulegają
wygaszeniu. W praktyce oznacza
to, że organizm przestaje domagać
się nikotyny. U niektórych osób, na
przykład takich, dla których nie jest
to pierwsze w życiu odstawienie 
nikotyny, lecz kolejne rzucanie pale-
nia, zabieg po pewnym czasie
trzeba powtórzyć, aby uzyskać silny
i długotrwały efekt”.

Mamy nadzieję, że ten zabieg
medycyny alternatywnej pomoże
naszym koleżankom i kolegom 
w odstawieniu papierosów. 

Zawody spławikowe 

W ramach atrakcji tegorocznego
Tygodnia Zdrowia i promocji relaksu
na świeżym powietrzu w słoneczną
niedzielę 25 września odbyły się
zawody wędkarskie hutników. Na
łowisko „Okoń’’ w Janówku koło

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Tydzień Promocji Zdrowia organi-
zowany jest w Hucie od sześciu lat.
Akcja odbywa się we wszystkich
zakładach koncernu. 

– Chcemy w ten sposób namówić
pracowników do odwiedzenia lekarza,
zrobienia odkładanych „na wieczne
nigdy” badań profilaktycznych, za-
chęcić do zmiany trybu życia na
zdrowszy – mówi Alina Bielecka,
dyrektor biura personalnego Huty
ArcelorMittal Warszawa. 

– Staramy się jak najbardziej uat-
rakcyjnić tę ofertę i ułatwić korzys-
tanie z niej. Dlatego sprowadzamy
lekarzy specjalistów do ambulato-
rium mieszczącego się na terenie
Huty. Nasi pracownicy mają przez
cały rok zapewniony dostęp do
specjalistów i badań diagnostycz-
nych w przychodni mieszczącej się
niezbyt daleko, ale poza terenem
zakładu. Często konieczność do-
jazdu stanowi alibi, by powiedzieć:
„teraz nie mam czasu, zrobię to
później”. O ile nie dopada nas uciąż-
liwa niedyspozycja, wszystkim nam
się zdarza odkładać badania profi-
laktyczne. Niby wiemy, że mogą nas
ustrzec przed rozwojem ciężkiej
choroby, ale bardziej pilnujemy
przeglądów technicznych samocho-
dów, niż własnego organizmu 
– dodaje Alina Bielecka.

W tym roku w ambulatorium na
terenie Huty - gdzie przez cały rok
dostępny jest internista - hutnicy
mogli skorzystać z konsultacji kar-
diologa, ortopedy i rehabilitanta.
Dodatkowo można było wykonać ba-
dania USG, zlecone przez ortopedę.

W Tygodniu Zdrowia ruszyła też
kampania „Szeroki Uśmiech”, zachę-
cająca do odwiedzenia stomatologa.
Alina Bielecka jest zdania, że wiele

Od 26 do 30 września pracownicy i współpracownicy Huty ArcelorMittal Warszawa mogli zrobić bezpłatny „przegląd 
techniczny” organizmu. W ramach Tygodnia Promocji Zdrowia w zakładowym ambulatorium skorzystali z dodatkowych 
konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.

Nowego Dworu Mazowieckiego
przyjechało kilkadziesiąt osób. Do
zawodów wystartowało 6 trzyoso-
bowych drużyn – w sumie 18 za-
wodników. Kilka osób dodatkowo
próbowało swych sił rekreacyjnie,
reszta kibicowała. W zawodach,
które trwały od 9.30 do 16.00 
– z czterdziestominutową przerwą
na grilla - wystartowało też sze-
ścioro dzieci. 

W klasyfikacji indywidualnej
pierwsze miejsce zajął Henryk 
Augustyn, drugie Karol Boniecki, 
a trzecie - Piotr Ilczuk. 

W klasyfikacji drużynowej pierw-
sze miejsce zajęła drużyna w skła-
dzie: Henryk Augustyn, Paweł
Nosek, Jarosław Szabłowski. Na
drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna: Piotr Ilczuk, Andrzej Rewko,
Bogusław Sobczyk. Na trzecim:

Karol Boniecki, Adam Gołębiewski,
Dariusz Mazur. Wśród wędkarzy 
juniorów zwyciężyła Zuzanna 
Gołębiewska. Na drugim i trzecim
miejscu uplasowało się rodzeństwo
Klaudia i Konrad Ciastkowscy, a na
czwartym - Bartosz Nosek.  

Największego złowionego karpia
pomagał wyciągnąć podbierakiem
prezes Marek Kempa, który na za-
kończenie wręczył nagrody. Dorośli
zarówno w konkursie drużynowym
jak i indywidualnym otrzymali wędki
z kołowrotkiem, foteliki dla wędka-
rzy, skrzynki na akcesoria wędkar-
skie. Wędkarze juniorzy zostali
nagrodzeni wędką, kołowrotkiem 
i zestawem spławików. 

Dodatkowo wszyscy laureaci
otrzymali puchary ufundowane
przez koło wędkarskie przy Hucie
ArcelorMittal Warszawa. 

Turniej badmintona  

26 września przedstawiciele kie-
rownictwa i reprezentanci organiza-
cji związkowych Huty ArcelorMittal
Warszawa rozegrali krótki turniej
gry w badmintona. Boisko wyty-
czono na nieużywanym do bieżącej
produkcji odcinku Walcowni P-20.
W deblowej grze, w której po jednej
stronie siatki stanęli prezes Marek
Kempa i asystent wykonawczy ds.
produkcji Adrian Maszke, a po dru-
giej - Lesław Korzeniewicz (prze-
wodniczący komisji zakładowej
NSZZ Solidarność) i Krzysztof
Chmielewski, zwycięstwo odnieśli
przedstawiciele załogi. Potem od-
było się kilka pojedynków singlo-
wych, w których oprócz
zawodników pierwszej rozgrywki
udział wzięli także: Grzegorz Stań-
czyk, Grzegorz Bratek, Jarosław
Szabłowski.
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Sto lat!!! Bezpieczeństwo to MY
Po letniej przerwie wróciliśmy do realizacji szkoleń w ramach
programu Bezpieczeństwo to MY (TAKE CARE). W tym roku 
w ArcelorMittal Warszawa dla każdego pracownika 
operacyjnego zaplanowany jest 1 dzień szkoleniowy.

Konkurs fotograficzny>

Cztery równorzędne wyróżnienia
(bony o wartości 100 zł) otrzymują: 
n Mariusz Bazyluk

(Tokarnia Walców)
n Zenon Chaciński

(Utrzymanie Ruchu Stalowni)
n Paweł Dziadowicz (IT) 
n Piotr Krasowski

(Planowanie Operacyjne - Wysyłka)

Oprócz pięciu fotografii laureatów
w kalendarzu na rok 2017 znajdą 
się zdjęcia wszystkich pracowników,
którzy wzięli udział w tegorocznym
konkursie.

W lipcu ogłosiliśmy konkurs na
zdjęcia z wakacji pt „Podróże małe 
i duże”. Otrzymaliśmy ponad 130 
fotografii. Ciekawych, różnorodnych,
pokazujących umiejętność obserwacji
i uchwycenia barwnych, miłych 
i zabawnych momentów. Siedmio-
osobowe Jury, obradujące pod prze-
wodnictwem pomysłodawczyni
konkursu dyrektor Aliny Bieleckiej,
miało trudne zadanie. Ostatecznie
wybrano następujących laureatów: 
I nagrodę (bon o wartości 500 zł)

zdobył: 
n Kamil Krzywy (Stalownia). 

Wspomnienia z wakacji

6 października Józef Puzio skoń-
czył 80 lat. Z tej okazji w Dziale 
Jakości i Technologii zorganizowano
niespodziankową uroczystość. 
Prezes Marek Kempa wręczył 
Jubilatowi statuetkę, którą otrzy-
mują najbardziej zasłużeni długo-
letni hutnicy warszawscy. Był też
tort i kosz kwiatów. No i oczywiście
tradycyjne „Sto Lat” odśpiewane
przez wszystkich obecnych. 

- Dziękujemy Panu za ogromną
wiedzę i zapał do pracy. Mimo 80.

urodzin wydaje nam się, że ten
zapał jest nadal większy niż u nie-
których dwudziestoparoletnich 
stażystów. Dziękujemy za 57 lat
pracy dla Huty i za to, że nadal nas
Pan wspiera swoją wiedzą. 
– powiedział Marek Kempa. 

Wzruszony Jubilat dziękował za-
rządowi oraz koleżankom i kolegom
z Działu Jakości i Technologii. 
– Jest mi szalenie miło, że zrobili-
ście mi taką niespodziankę. 
O swojej pracy w hucie mogę 

powiedzieć tyle, że przez wszystkie
te lata zawsze chciałem się uczyć
nowych rzeczy. Uważam, że ta chęć
nieustannej nauki jest najważniejszą
cechą każdego dobrego inżyniera. 
– powiedział Józef Puzio. 

- A my uczyliśmy się od Pana – 
i nadal uczymy. Pamiętam, że kiedy
byłem młodym pracownikiem Huty
Warszawa w bibliotece technicznej
zawsze sprawdzałem, które książki
Pan wypożyczał i brałem te same.
Miałem pewność, że wybrane przez
pana lektury są zawsze ważne 
– mówił Jan Nowicki. 

Józef Puzio rozpoczął pracę 
w Hucie Warszawa 1 marca 1960
roku. Przez wiele lat pracował na
stanowisku głównego technologa.
Mimo iż od 16 lat jest na emerytu-
rze, nadal współpracuje z nami jako
konsultant.

- Obecnie staram się pomagać 
w rozwiązywaniu problemów 
jakościowych pojawiających się 
w Stalowni. Cieszę się, że moja 
wiedza jest nadal przydatna, ale
czasem myślę, że w moim wieku
powinienem więcej czasu poświęcać
na odpoczynek. Jednak okazuje się,
że Huta ciągle potrzebuje mojej
współpracy, a mój „romans produk-
cyjny” rozpoczęty w 1960 roku –
trwa nadal – mówi Jubilat.

Życzymy, by trwał jak najdłużej!

Jarosław Szabłowski 
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Program Bezpieczeństwo to MY
zakłada przeszkolenie w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa pracy wszystkich pracowni-
ków operacyjnych - własnych oraz
stałych podwykonawców – na po-
czątek we wszystkich zakładach
ArcelorMittal w Europie. 

W Hucie ArcelorMittal Warszawa
program ruszył w czerwcu. Przed
wakacjami obyło się 6 kursów. 
Po letniej przerwie szkolenia odbyły
kolejne grupy pracowników opera-
cyjnych Huty i stałych podwyko-
nawców. Do końca września 
w szkoleniach programu Bezpie-
czeństwo to MY wzięło udział 
w sumie 179 pracowników, 
w tym 30 podwykonawców 
z firm Kah Stal i Jaromed. Do końca
2016 roku planujemy jeszcze 
20 kursów, w których udział 
weźmie 381 osób. 

Planujemy zakończyć pierwszy
etap szkolenia w połowie grudnia.

W przyszłym roku rozpoczniemy
kolejne etapy, czyli dzień drugi i trzeci
programu Bezpieczeństwo to MY.

Jako zespół trenerów (Grzegorz
Kamiński, Miłosz Kuczyński, Jarosław
Szabłowski i Jakub Świetlicki )
mamy satysfakcję z tego, że szkole-
nie jest tak dobrze oceniane przez
uczestników. W ankietach końco-
wych zdecydowana większość
uznała je za ciekawe, przydatne 
i dobrze prowadzone. W komenta-
rzach do ankiet pracownicy chwalą
przede wszystkim formułę szkole-
nia, polegającą na pracy w zespo-
łach, dającą każdemu możliwość
wypowiedzenia się i zachęcającą do
samodzielnego wyciągania wnio-
sków. Podoba się „luźna” atmosfera
na sali, możliwość wymiany zdań 
z innymi pracownikami. Dobrze
oceniane są „pomoce naukowe”

czyli filmy, puzzle, zdjęcia. Wielu
uczestników podkreśla, że nauka 
o bezpieczeństwie w pracy oraz
ocenianiu i unikaniu zagrożeń pro-
wadzona w takiej formule bardzo 
im się podoba. Oto kilka komentarzy
z zebranych ankiet: „pierwszy raz
mieliśmy takie szkolenie BHP”,
„fajna formuła”, „oby tak dalej”, „tak
trzymać”. 

Uczestnicy proponują, by pro-
gram szkoleń zawierał jeszcze wię-
cej praktycznych przykładów
zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych
z naszego zakładu. Postaramy się to
uwzględnić. Kolejnym postulatem
jest przeprowadzenie ćwiczeń prak-
tycznych na terenie wydziałów.
Bardzo się z tego cieszymy, bo takie
właśnie ćwiczenia zaplanowane są
w kolejnych etapach programu 
Bezpieczeństwo to MY. 

Foto. Kamil Krzywy

Foto. Mariusz Bazyluk

Foto. Zenon Chaciński

Foto. Piotr Krasowski

Foto. Paweł Dziadowicz

Wanda Starościak

Pożegnanie>

Piotr Borner

Pożegnanie>

naczelna gazety zakładowej „Hutnik
Warszawski”, chętnie czytanej
przez większą część załogi Huty
Warszawa.

W ostatnich latach jej artykuły,
poruszające istotne problemy
mieszkańców Bielan, zamieszczane
były w prasie warszawskiej, 
a przede wszystkim bielańskiej.

Pani Wanda Starościak była
członkinią-założycielką Stowarzy-
szenia Przyjaciół Huty Warszawa
Warszawscy Hutnicy. Z okazji 
10-lecia powstania Stowarzyszenia,
we wrześniu ubiegłego roku została
wyróżniona dyplomem uznania za
szczególną pracę na rzecz integracji
środowiska byłych pracowników
Huty Warszawa.

Pierwszego września 2016 roku
ze smutkiem pożegnaliśmy na-
szego kolegę Piotra Bornera.

W Hucie zatrudniony był 
w latach1981 – 2006 w dziale
Głównego Informatyka, jako au-
tomatyk – pomiarowiec, Prze-
wodniczący Koła NSZZ „Solidarność”
w Dziale TA. 

Od 1998 roku był członkiem 
Prezydium oraz wiceprzewodni-
czącym Komisji Międzyzakładowej
– odpowiedzialnym na sprawy BHP 
i interwencje. Był także członkiem
Kościelnej Służby Porządkowej
przy grobie błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki.

W dniu 30 września 2016 roku
zmarła pani Wanda Starościak
– w swoim czasie redaktor 



wiadomości lokalne 1   ArcelorMittal Warszawa   październik 20168

Wojciech Wiącek - kierownik 
wytapiania stali - poinformował re-
dakcję Jedynki, że 7 lipca b.r. na
Stalowni odbyła się udana akcja 
ratownicza. Poszkodowany został
znaleziony bez ruchu w biurze wy-
działu. Drużyna ratownicza udzieliła
mu pomocy na świeżym powietrzu.
Po kilku minutach poszkodowany
poczuł się dużo lepiej i odleciał. 
Zgodnie z informacją pracowników
Stalowni poszkodowany nazywał 
się Jeżyk.

Dozwolone do 21 czyli 
najmłodsi filmowcy w akcji

Krótko ze świata>

1 • ArcelorMittal Warszawa • październik2016>

Więcej informacji na www.myarcelormittal.com

Europa

1 – czasopismo pracowników 
i współpracowników huty 
ArcelorMittal Warszawa.
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Na 
okładce: 
W poszuki-
waniu alter-
natywnych
rozwiązań 
w produkcji
stali, bada-
cze pracu-
jący w
ArcelorMittal
coraz bar-
dziej intere-
sują się biomimikrą. Jednym 
z najbardziej znanych przykładów
zastosowania w technologii rozwią-
zań spotykanych w przyrodzie jest
ultraszybki japoński pociąg Shinka-
sen. W początkowej „serii 500”
mógł on rozwijać prędkość 300
km/godzinę, lecz towarzyszący
temu hałas przekraczał normy
ochrony środowiska. Część pro-
blemu wynikała z kształtu czoła 
pociągu, przypominającego pocisk.
Inżynier i obserwator ptaków Eiji
Nakatsu wykorzystał zauważone 
u zimorodków gładkie i nie powo-
dujące rozprysków nurkowanie 
w wodzie, by ograniczyć dudnienie
pociągu. Nakatsu zaprojektował
czoło pociągu Shinkansen, wzorując
się na budowie dzioba zimorodka.

Międzynarodowe
ArcelorMittal Construction dostarcza stal na potrzeby ITER, jednego
z najbardziej ambitnych projektów energetycznych na świecie
35 krajów, łącznie z Chinami, krajami UE, Indiami, Japonią, Koreą,
Rosją i USA zjednoczyło siły, by pokonać największą granicę w nauce
- zdobycie energii termojądrowej. ArcelorMittal Construction do-
starcza stal powlekaną Hairexcel® na potrzeby budynku, w którym
będzie się znajdować największy na świecie tokomak (rosyjski skrót
nazwy: toroidalnej komory magnetycznej) w Saint-Paul-lès-Durance,
w południowej Francji. 
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - dosł.
Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termojądrowy) 
- reaktor termojądrowy, jak również międzynarodowy program 
badawczy z nim związany, którego celem jest zbadanie możliwości
produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej.
09.09.2016

ArcelorMittal Sestao ponownie otwarty 
9 września ArcelorMittal wznowił produkcję w zakładzie w Sestao,
w Hiszpanii. Zakład, w którym od lutego 2016 roku zawieszona 
została produkcja w związku z rekordowym importem wyrobów
hutniczych z Chin, co spowodowało znaczną obniżkę cen, pracuje 
na dwie 12-godzinne zmiany w weekendy. Będą tam produkowane
kręgi gorącowalcowane w ilości 10-12 Kt miesięcznie, około 140 Kt
rocznie, z czego większość na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.
16.09.2016

ArcelorMittal jest dumny z dostaw na budowę statku rejsowego
MSC Meraviglia
2 września, podczas oficjalnej ceremonii wypłynięcia, statek rejsowy
Meraviglia Class opuścił suchy dok STX w Saint-Nazaire we Francji. 
ArcelorMittal dostarczył STX France 35 tys. ton stali na mostki na
statku i kadłub. Produkty były wytwarzane w europejskich zakła-
dach: blachy w Gijon, w Hiszpanii, kręgi w Fos-sur-Mer, a następnie
przetwarzane w Saint Nazaire. 
ArcelorMittal dostarczy STX France blachy i kręgi gorącowalcowane
na budowę siostrzannego statku MSC Mergviglia, MSC Bellissima,
który zadebiutuje wiosną 2019 roku.     9.092016

Odwiedź zakłady ArcelorMittal produkujące szyny podczas 
wirtualnego spaceru 
Zobacz walcownie produkujące szyny w Hiszpanii, Polsce, Luksem-
burgu. Podczas spaceru wirtualnego w 3D można obejrzeć instala-
cje, na których produkowane są szyny i akcesoria kolejowe, jakie
dostarczamy na potrzeby linii kolejowych w największych miastach
na świecie. Oprócz obrazów w 360 stopniach, można obejrzeć
krótką historię hutnictwa i zapoznać się z procesem metalurgicznym.
Uczestnicy tego wirtualnego spaceru będą mogli zobaczyć, dlaczego
stal jest tworzywem nowoczesnego świata. 
Zobacz: http://rails.arcelormittal.com/virtual-tour     20.09.2016

Biegnij Warszawo>

Zwierzaki w Hucie>

Marzena Frączak 
- dyrektor festiwalu 

„Dozwolone do 21” / „UP TO 21”
to konkurs adresowany do młodych
twórców filmowych poniżej 21.
roku życia. Konkurs ma charakter
otwarty, napływają na niego zgło-
szenia zarówno z Polski, jak i ze
świata. Jedynym wymogiem jest
wiek – poniżej 21 lat – nie ma 
za to granicy wieku, od której
można brać udział w konkursie. 
W tym roku najmłodsza uczest-
niczka miała 7 lat. 

Na tegoroczny konkurs napłynęło
blisko 190 filmów z 18 krajów,
m.in.: Irlandii, Rosji, Niemiec, Czech,
Wielkiej Brytanii, USA, Chorwacji,
Portugalii, Francji, Słowacji, Libanu 
i oczywiście z Polski.

Do konkursu jury zakwalifikowało
70 filmów reprezentujących różne
kategorie - dokumenty, fabuły, ani-
macje, reportaże.

22 i 23 września w 7 dzielnicach
Warszawy (Bielany, Mokotów,
Ochota Ursus, Wilanów, Wola 
i Żoliborz) odbyły się pokazy filmów
konkursowych. W tym samym 
czasie, we wszystkich dzielnicach
obradowało jury młodzieżowe. 
Dodatkowo w Dzielnicy Bielany, 
w Podziemiach Kamedulskich pod-

Hutnicy 
w biegu

2 października Mariusz Puchała
(Stalownia) i Grzegorz Baran 
(Wysyłka) reprezentowali Hutę 
w biegu „Biegnij, Warszawo”. Na
dystansie 10 km zmierzyły się 
w sumie 7953 osoby. Mariusz 
Puchała dotarł na metę z wynikiem
44:30 i zajął 434. miejsce w kate-
gorii open. Grzegorz Baran uzyskał
czas 53:05 i uplasował się na 
2330. miejscu również w kategorii
open

- Wraz z Grzegorzem dziękujemy
za możliwość wzięcia udziału 
w biegu. Huta ArcelorMittal 
Warszawa ufundowała nam 
pakiety startowe i koszulki tech-
niczne - mówi Mariusz Puchała.

Gratulujemy obu kolegom świet-
nych wyników. 

33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Dozwolone do 21 / UP TO 21”
odbył się w dniach 22-24 września 2016 roku. 
Huta ArcelorMittal Warszawa była partnerem tego wydarzenia.

Azja
ArcelorMittal dostarcza stalowe kolumny na najwyższy 
wieżowiec w Wietnamie
Po zakończeniu budowy w 2018 roku, budynek 81 Tower będzie
uzupełnieniem zmieniającej się panoramy miasta Ho Chi Minh, 
przewyższając budynek Keangnam w Hanoi, który obecnie jest 
najwyższym w kraju. W 81-piętrowym budynku znajdą się 
luksusowe mieszkania z przepięknym widokiem. Europejskie zakłady
ArcelorMittal dostarczyły na budowę 3600 ton kształtowników
HISTAR® 46015.     08.2016

czas głównych pokazów konkurso-
wych obradowało jury profesjonalne
w składzie: Wojciech Wójcik 
– reżyser i przewodniczący jury,
Aleksandra Nieśpielak – aktorka 
i Paweł Łęski – aktor. 

24 września w Bibliotece Bielany
odbyła się gala wręczenia nagród.
Na sali, wśród gości byli: posłanka
na Sejm Kornelia Wróblewska, 
burmistrz Dzielnicy Białołęka 
Ilona Soja-Kozłowska, radny 
Dzielnicy Bielany Ryszard 
Zakrzewski, rzecznik prasowy 
Huty ArcelorMittal Warszawa 
Ewa Karpińska, autorzy filmów 
z Polski, Irlandii, Czech i Słowacji, 
a także ich opiekunowie oraz 
miłośnicy kina.

Jury 33. MFF „Dozwolone do 21”
przyznało następujące nagrody:
Grand Prix - Urodziny

– Michał Toczek (Polska), 
I nagroda - Fetch (Aport)

– Maya Wilson, Jack 
Lowe, Sam Toller 
(Wielka Brytania)

II nagroda - Blisko
– Martyna Tomczyk 
i Mateusz Wyszogrodzki
(Polska)

III nagroda - The beach (Plaża)
– Adam Howe (Irlandia)

Najlepszy dokument - Śladami 
Wagnera – Marcin 
Grochowski (Polska)

Wyróżnienie w kategorii animacja
otrzymały Maja i Lea Sobolewskie
(Polska), najmłodsze uczestniczki
festiwalu za film „Żabie kłopoty”.  

Dziękujemy wszystkim tym, 
którzy wsparli festiwal, partnerom
– w szczególności Hucie Arcelor-
Mittal Warszawa, burmistrzom 
Mokotowa, Ochoty, Ursusa, 

Wilanowa, Woli, Żoliborza. Szcze-
gólne podziękowania należą się bur-
mistrzowi Bielan – Tomaszowi
Mencinie. Dziękujemy instytucjom
współfinansującym: Miastu Stołecz-
nemu Warszawa i Fundacji Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej. Festiwal
nie mógłby się odbyć także bez
wsparcia duchowego i materialnego
gospodarza Podziemia Kamedulskiego
księdza Wojciecha Drozdowicza, 
a także bez koordynatorów festiwalu
w dzielnicach partnerskich.

Akcja ratownicza na Stalowni


