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dorota.pietrzyk@arcelormittal.com

04
Bezpieczna praca i dobre wyniki
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Piła Braun po liftingu
Działania modernizacyjne  
na wydziale Walcowni
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Huta jest wyjątkowa
Rozmowa z Janem Nowickim,
doradcą zarządu ds. technicznych

Ewa Karpińska
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Szanowni Państwo,

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

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

Także tegoroczne wyniki finan-

sowe są satysfakcjonujące.
Wszystko wskazuje na to, że będą
one lepsze, niż zakładaliśmy w pla-
nach budżetowych. Rynek nam
sprzyja - utrzymuje się dobry popyt
na nasze wyroby. To bardzo ważne,
ale gdyby nie nasze umiejętności 
i jakość oferowanych produktów –
takich wyników by nie było. 

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

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

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

9 maja wspólnie z przyjaciółmi 
– wśród których byli także przed-
stawiciele władz Dzielnicy Bielany –

maszerowaliśmy przy akompania-
mencie orkiestry dętej z Ronda
Hutników Warszawskich, do stacji
metra Młociny, by otworzyć wy-
stawę prezentującą historię zakładu.
Obecnie można ją oglądać na ogro-
dzeniu Huty przy bramie głównej.
11 maja zorganizowaliśmy uro-
czyste spotkanie z okazji Jubileuszu,
w którym wzięło udział prawie 300
osób: byli i obecni pracownicy Huty,
jej kontrahenci i współpracownicy,
przedstawiciele władz Dzielnicy
Bielany. Był pokaz filmu pokazują-
cego historię zakładu, były medale
dla zasłużonych hutników, były

wspomnienia i gratulacje. 60-lecie
Huty świętowaliśmy także 13 i 14
maja podczas Dni Otwartych wraz 
z tłumnie odwiedzającymi nas war-
szawiakami. Rodzinnie obchodzi-
liśmy urodziny na pikniku 4 czerwca.
A 8 października z okazji jubileuszu
Huty i klubu sportowego Hutnik na
naszym terenie odbył się Przeszko-
dowy Bieg Hutnika, w którym
wzięło udział ponad 300 amatorów
ekstremalnych wyzwań. 

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

Życzę nam wszystkim równie

List prezesa zarządu

Stal z Lu-
ksemburga i

Podczas rozmowy z globalnym
kierownictwem Lakshmi Mittal
omówił cztery priorytety firmy 
- poprawę wyników w zakresie
bezpieczeństwa, osiągnięcie celów
finansowych, realizację planu stra-
tegicznego i skoncentrowanie się na
zrównoważonym rozwoju. Spotka-
liśmy się z Danielem Faircloughem,
wiceprezesem ds. Finansów korpo-
racyjnych i szefem relacji inwestor-
skich, a także członkiem komitetu
zarządzającego, by zapytać go 
o postępy w realizacji celów finan-
sowych i naszych zadań docelowych.

Daniel, dziękujemy za czas, 
jaki poświęcasz na tę rozmowę.
Czy możesz nam opowiedzieć 
o postępie w realizacji celów 
finansowych?

Oczywiście. Od kilku lat naszym
priorytetem finansowym jest
wzmacnianie bilansu, obniżanie 
poziomu zadłużenia netto i dążenie
do wskaźników kredytowych zgod-
nych z poziomem ratingu inwesty-
cyjnego. Ważne jest, abyśmy
dobrze zrozumieli, co to znaczy 
poziom ratingu inwestycyjnego,
więc chciałbym to wyjaśnić.

Zacznijmy od tego w jaki sposób
firmy są finansowane i w jaki sposób
to finansowanie wpływa na poziom
zadłużenia netto i kondycję finan-
sową firmy, ponieważ ma to wpływ
na ocenę, jaką otrzymujemy od tak
zwanych agencji ratingowych.

Istnieją dwa rodzaje zewnętrznego
finansowania, do których mogą się-
gać przedsiębiorstwa: zadłużenie 
i kapitał własny. W przypadku spółek
publicznych, notowanych na jednej
lub kilku giełdach papierów warto-
ściowych, takich jak ArcelorMittal,
finansowanie kapitałowe następuje
albo w momencie pierwszego noto-
wania spółki - kiedy akcje są sprze-
dawane inwestorom - lub przy
kolejnych okazjach, kiedy spółki
sprzedają więcej akcji inwestorom.
My ostatnio zrobiliśmy to na po-

czątku 2016 r. przeprowadzając
emisję na 3 mld USD.

Kolejnym elementem są rynki dłu-
gów. Firmy mogą emitować obligacje
korporacyjne skierowane do inwes-
torów instytucjonalnych - przykła-
dem inwestora instytucjonalnego jest
fundusz emerytalny. Obligacja jest
faktycznie pożyczką. Najprostszym
porównaniem jest kredyt hipoteczny
odsetkowy, który zaciągamy kupując
dom. Inwestorzy instytucjonalni
udzielają przedsiębiorstwom poży-
czek, które podlegają spłacie w okre-
ślonym terminie w przyszłości, a
tymczasem firmy płacą pożyczko-
dawcy roczną stopę procentową.

Na przestrzeni lat wyemitowa-
liśmy szereg obligacji. Wszystkie są
pokazane na naszej korporacyjnej
stronie internetowej [http://corpo-
rate.arcelormittal.com/investors/de
bt-investors/bonds]. Jeśli spojrzeć
na nasz bilans - pierwszą tabelę 
w kwartalnych zestawieniach wyni-
ków zatytułowaną „Skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej”
- można zobaczyć te obligacje w
pozycji "Dług długoterminowy".

Ostatnim elementem tej finanso-
wej układanki jest gotówka, którą
ArcelorMittal generuje w normalnym
toku swojej działalności. Nie jest to
zysk per se, lecz faktyczne środki
pieniężne, które wpływają w wyniku
naszej działalności operacyjnej –
określamy je jako wolne przepływy
pieniężne. Tak więc, zbierasz te
różne elementy razem, odejmujesz
krótkoterminowe i długoterminowe
długi od gotówki i otrzymujesz stan
zadłużenia netto. Jeśli ktoś chce zo-
baczyć te liczby, powinien obejrzeć
tabelę „Skonsolidowane sprawozda-
nie z sytuacji finansowej” na stronie
[http://corporate.arcelormittal.com/
~/media/Files/ A / ArcelorMittal /
investers / results / previous-results
/ 2018 / er2017q4_en.pdf].

Firmy takie jak nasza są monito-
rowane i oceniane przez agencje 
ratingowe. ArcelorMittal podlega
ratingowi trzech wiodących agencji:

Standard & Poor's, Moody's i Fitch.
Firmy te analizują kondycję finan-
sową naszej firmy, ostatnie wyniki
finansowe i prognozy dla naszej
działalności i przyznają nam ocenę
ratingową. Aby tego dokonać anali-
zują dane ilościowe i jakościowe.

Po stronie ilościowej wykonują
obliczenia, które dotyczą różnych
mierników zysku, takich jak Ebitda,
dochód netto itp. w odniesieniu do
naszego poziomu zadłużenia. My
jako firma odnosimy się przed
wszystkim do stosunku wartości
naszego długu netto do wartości
Ebitda. W ostatnich latach poczyni-
liśmy ogromny postęp w poprawie
tego wskaźnika. Dwa lata temu ten
stosunek stanowił  trzykrotność,
dziś jest to 1,2x (Uwaga Redakcji:
aby obliczyć stosunek zadłużenia
netto do Ebitda, należy podzielić
dług netto przez wartość Ebitda,
więc w oparciu o nasz wynik za
2017 r. jest to 10,1 mld USD (dług
netto) / 8,4 mld $ (Ebitda) = 1,2x).

Informacje jakościowe, na które
patrzą agencje ratingowe, to mię-
dzy innymi: postęp w realizacji na-
szych strategicznych planów, jak
Action 2020 i ich efekty, prognozy
dla przemysłu stalowego i prognozy
popytu na stal. 

Przed ogłoszeniem naszych wy-
ników finansowych za 2017 r.
wszystkie trzy agencje ratingowe
przyznały nam ocenę o jeden punkt
poniżej „ratingu inwestycyjnego”.
(Uwaga Redakcji: „rating na pozio-
mie inwestycyjnym” sugeruje, że in-
westorzy ponoszą minimalne
ryzyko). Jednak w następnym ty-
godniu po ogłoszeniu wyników,
Standard & Poor's podwyższył nam
ocenę. Teraz mamy rating inwesty-
cyjny, co jest oczywiście doskonałą
wiadomością dla firmy i pokazuje
wyraźnie, że postęp, jaki osiągnę-
liśmy w ostatnich latach, spotkał się
z uznaniem.

Oprócz tego, że jest to namacalna
oznaka postępu, fakt, że odzyska-
liśmy rating inwestycyjny ma pozy-

tywne konsekwencje dla grupy.
Oznacza to, że oprocentowanie na-
szych obligacji korporacyjnych jest
niższe, co poprawia poziom wolnych
przepływów pieniężnych, ponieważ
proporcjonalnie mniej środków zo-
stanie wykorzystanych na spłatę
odsetek od istniejącego zadłużenia.
Oznacza to także, że jeśli nasza
firma kiedykolwiek zdecyduje się
powrócić na rynki długu, żeby po-
zyskać nowy kapitał - czyli wyemi-
tować nowe obligacje - będzie to
łatwiejsze i tańsze.

Dziękujemy za bardzo dokładne
wyjaśnienie. Zanim przejdziemy
do omówienia nowych celów,
czy mógłbyś zarysować aktua-
lny obraz naszej firmy? 
Wspomniałeś, że przez kilka lat
skupialiśmy się na wzmacnianiu
bilansu. Jakiego dokonaliśmy
postępu?

Dziesięć lat temu nasz dług netto
wynosił ponad 30 mld USD. Dziś
wynosi 10,1 mld USD. W tym okre-
sie przeszliśmy przez globalny kry-
zys finansowy, europejski kryzys
długu publicznego, który doprowadził
gospodarkę europejską do recesji 
i zrobił z Chin największego na
świecie producenta stali o znacznej
nadwyżce mocy produkcyjnych 
i bardzo wysokim poziomie eks-
portu, który wpływa na globalne
rynki stali i ceny. Trzeba więc przy-
znać, że była to trudna dekada. 
Pamiętając o tym wszystkim można
stwierdzić że poprawa, mająca na
celu umacnianie naszego bilansu,
jest imponująca.

Patrząc na okres mniej odległy
możemy stwierdzić, że dwa lata
temu nasze zadłużenie netto wyno-
siło 15,7 mld USD, a stosunek
długu netto do Ebitda wynosił 3x,
czyli za dużo. W ostatnich latach
zaczęliśmy poważną zmianę. Jak to
zrobiliśmy? Cóż, jest kilka rzeczy do
wymienienia. Po pierwsze, bardzo
ostrożnie zarządzamy tym, co na-
zywamy wymaganiami gotówko-
wymi firmy – czyli wydatkami.
Obejmują one nasze roczne nakłady
inwestycyjne – czyli pieniądze,
które inwestujemy by utrzymywać 
i ulepszać nasze zasoby hutnicze 
i wydobywcze -, roczne koszty,
wynikające ze spłaty odsetek, oraz
pieniądze, które płacimy w podat-
kach i wnosimy do pracowniczego
funduszu emerytalnego. W 2015 r.
całkowite zapotrzebowanie na 
gotówkę wynosiło 5,2 mld USD. 
W 2017 r zmniejszyliśmy je do 4,4
mld USD. Głównie dzięki ogranicze-
niu wydatków kapitałowych 
- chociaż chcę podkreślić, że nie
dopuściliśmy do niedoinwestowania
zakładów, tylko ostrożnie wybiera-
liśmy możliwości inwestycyjne 
i zredukowaliśmy roczne obciążenia
odsetkowe.

Zarządzanie zapotrzebowaniem
gotówkowymi jest ważne, ponieważ
ogólnie rzecz biorąc, każda nad-
wyżka generowanego przez nas
wskaźnika Ebitda, wykraczająca
poza potrzeby gotówkowe firmy,
zamienia się w wolne przepływy
pieniężne, które mogą być następ-
nie wykorzystane do sfinansowania
rozwoju firmy lub dalszego zmniej-
szenia zadłużenia.

Drugą rzeczą, którą zrobiliśmy
żeby zmniejszyć zadłużenie, była
emisja akcji na 3 mld dolarów, 
o której już wspomniałem. Całość
została wykorzystana do spłaty lub
przedpłacenia części obligacji kor-
poracyjnych. Do tego doszła sprze-
daż naszego udziału w Gestamp za
1 mld USD – także ta kwota została
przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Do tego dochodzą efekty realiza-
cji planu Action 2020. Nie chcę
mówić zbyt wiele na ten temat, 
ponieważ wiem, że rozmawiacie 
o tym z szefem strategii, Davidem
Clarkiem, więc nie ukradnę jego te-
matu. Podkreślam jednak, że postęp,
który zrobiliśmy od czasu urucho-
mienia planu dwa lata temu, daje
powody do satysfakcji.

Trzeba też wspomnieć o tym, że
warunki rynkowe uległy wreszcie
znacznej poprawie. W ciągu ostat-
nich dwóch lat obserwowaliśmy
stały pozytywny trend. Obecnie

warunki rynkowe są bardzo zdrowe.
Popyt jest dobry, a marże na wyroby
stalowe (Uwaga Redakcji: marża na
wyrobach stalowych to różnica mię-
dzy kosztem surowców, używanych
do produkcji stal, a ceną sprzedaży
stali) na zdrowym poziomie. Połą-
czenie Action 2020 i dobrych wa-
runków rynkowych pomogło nam
osiągnąć wyższy poziom Ebitda.

A co z przyszłością Danielu,
firma wyznaczyła ostatnio
nowe cele. Czy mógłbyś wyjaś-
nić, na czym polegają?

Biorąc pod uwagę postęp, jakiego
dokonaliśmy - i to, że osiągnęliśmy
wskaźniki wiarygodności kredyto-
wej na poziomie inwestycyjnym 
- uznaliśmy, że nadszedł właściwy
czas na wyznaczenie nowych celów
i nowej polityki alokacji kapitału 
- czyli tego, w jaki sposób będziemy
wykorzystywać nadwyżki pieniężne,
generowane przez firmę.

Polityka alokacji kapitału składa się
z trzech elementów. Po pierwsze,
będziemy nadal zmniejszać zadłuże-
nie. Naszym celem jest zredukowanie
długu netto do 6 mld USD lub poni-
żej. Uważamy, że jest to poziom,
który pozwoliłby utrzymać wskaźniki
kredytowe na poziomie inwestycyj-
nym w całym cyklu. Kiedy mówię 
o „całym cyklu” mam na myśli to, 
że przeanalizowaliśmy ostatnie 10
lat naszej działalności i określiliśmy
poziom zadłużenia netto, który dałby
nam ocenę kredytową na poziomie
inwestycyjnym nawet w najniższym
punkcie cyklu koniunktury pod
względem wyników finansowych.
Tak ustaliliśmy kwotę 6 mld USD.

Po drugie stwierdziliśmy, że bę-
dziemy inwestować selektywnie,
wybierając takie projekty, które 
zapewnią przyszły wzrost Ebitda 
i wolnych przepływów pieniężnych.
Przejęcie huty Ilva i program inwe-
stycyjny o wartości 1 mld USD 
w Meksyku, są tego dobrym przy-
kładem.

Ponadto przywróciliśmy dywi-
dendę, choć na umiarkowanym 
poziomie, i postanowiliśmy, że po
osiągnięciu docelowego długu netto

będziemy dążyć do uzyskania więk-
szych zysków dla akcjonariuszy.

Co z pozostałymi celami finan-
sowymi, na przykład tym, który
dotyczy zwiększenia rentowno-
ści firmy? Czy jest jakiś cel,
który możesz wskazać?

To trochę trudniejsze pytanie.
Oczywiście każdy segment grupy
ma zaplanowane cele, ale obawiam
się, że liczby te są poufne. Zasadni-
czo jednak koncentrujemy się na
tym, by wykorzystać maksymalnie
obecne dobre warunki rynkowe,
nadal rozwijać Ebitda i wyprzedzać
inne firmy z branży. W tym celu
musimy skupić się na zapewnieniu
niezawodności urządzeń i ograni-
czeniu nieplanowanych przerw 
w produkcji, na dalszym zwiększaniu
udziału wyrobów o wyższej warto-
ści dodanej. Musimy zapewnić sobie
udział w rosnącym popycie rynko-
wym, zwiększając wysyłki stali.

Dziękujemy za rozmowę 
Danielu, może chcesz jeszcze
dodać końcowy komentarz?

Ostatnio zrobiliśmy naprawdę
duży postęp. Koszty w naszym 
bilansie zostały znacznie obniżone,
działania w ramach strategii „2020”
są realizowane, a warunki rynkowe
są nadal korzystne. Jak powiedział
pan Mittal w chwili ogłoszenia wy-
ników za 2017 rok, nasz postęp był
satysfakcjonujący i każdy w organi-
zacji zasługuje na uznanie za wkład,
jaki wniósł swoją pracą, szczególnie
biorąc pod uwagę to, że mamy za
sobą kilka trudnych lat. 

Jedną z rzeczy, które chciałbym
podkreślić na zakończenie, jest to,
że nie możemy spocząć na laurach.
ArcelorMittal to fantastyczna firma
- mamy mocną bazę aktywów na
dobrych rynkach, a przed nami
wiele ekscytujących okazji. Nad-
szedł czas, by naprawdę nabrać
rozpędu, jeszcze bardziej wzmocnić
podstawy finansowe firmy, napę-
dzać zrównoważony rozwój i wzrost
rentowności. Jestem przekonany, 
że możemy tego dokonać. 
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Realizacja naszych czterech priorytetów 
– osiągnięcie celów finansowych

Członkowie najwyższego kierow-
nictwa naszej firmy są przyzwycza-
jeni do udzielania odpowiedzi na
trudne pytania. Niezależnie od tego,
czy dyskutujemy o wynikach finan-
sowych, najnowszych zmianach
rynkowych i produktach, czy też 
o cyfryzacji w branży, są przygoto-
wani do zaprezentowania pogłębio-
nych opinii na wiele tematów. 
W naszych ostatnich wywiadach
zadaliśmy im interesujące pytanie
końcowe: co oznacza dla Ciebie stal,
jako tworzywo życia?

Lakshmi Mittal: „Ludzie nie zdają
sobie sprawy, jak ważna jest stal
w ich życiu.”

Stal ma wielkie znaczenie. Ludzie
nie zdają sobie sprawy, jak ważna
jest w ich życiu. Zawsze porównuję
stal ze smartfonem, mówiąc, że stal
jest równie ważna. Nie dostrzegamy
zastosowań stali w swoim życiu, ale
jeśli zaczniemy ją zauważać, znaj-
dziemy ją wszędzie, więc jest to
bardzo ważny produkt dla każdego
człowieka.

Lakshmi Mittal,
przewodniczący i dyrektor generalny

Brian Aranha: „Jeśli wyobrazimy
sobie świat bez stali, zadamy
sobie pytanie: jak można w nim
żyć?”

Stal widać praktycznie wszędzie,
a jeśli wyobrazimy sobie świat bez

stali lub bez wyrobów ze stali, bę-
dziemy się zastanawiać, jak możliwe
byłoby na nim życie. Większość
ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak
wszechobecna jest stal w ich co-
dzienności. Jest wszędzie, jest
praktycznie we wszystkich przed-
miotach, jako element wzmocnienia
lub podtrzymania. 

W przyszłości stal musi liczyć 
się z wyzwaniami. Istnieją alterna-
tywne materiały, które prezentują,
w niektórych przypadkach, lepsze
wyniki. Naszą odpowiedzią są rów-
nie dobrze działające gatunki stali,
które przeważnie mają niższą cenę
i niższe koszty dla społeczeństwa;
niższy ślad węglowy i niższy koszt
wyrażony w pieniądzach. Oto dwa
wyzwania, którym staramy się
sprostać, gdy mamy do czynienia 
z tworzywem życia i utrzymaniem
stali, jako materiału z wyboru.

Brian Aranha, 
wiceprezes wykonawczy, szef strategii,

CTO, R & D, CCM i globalnego 
przemysłu motoryzacyjnego

Greg Ludkovsky: „Tworzywo
życia, jest kierunkiem 
- współczesny świat 
próbuje zrobić tyle rzeczy 
ze stali.”

Dla mnie stal, jako tworzywo
życia, jest źródłem dumy. Kiedy idę
ulicą, nie biorę tego, co dzieje się
wokół mnie, za oczywistość. 

Widzę pojazdy i wiem, jak barzdzo
przyczyniliśmy się do tego, by po-
wstały. Czuję i wiem, że uratowa-
liśmy setki tysięcy istnień ludzkich,
ponieważ nasza stal ogromnie
zwiększyła bezpieczeństwo 
pojazdów. Nie chcę umniejszać 
zasług firm motoryzacyjnych, 
które wykonały ogromną pracę, 
ale my także przyczyniliśmy się do
tego. Kiedy wciskasz przełącznik 
i włącza się pralka, suszarka, 
lodówka nie myślisz o tym, 
ale te urządzenia zawierają stale
elektryczne. Niemal na wszystkim,
czego dotykasz, znajduje się nasze
stalowe piętno. Mamy nadzieję, że
jeszcze bardziej rozszerzymy zasto-
sowanie stali. Zawsze używam słów
Marka Twaina, który powiedział
kiedyś: „plotki o mojej śmierci są
mocno przesadzone.” Ludzie od
dawna przepowiadają śmierć stali 
i raz po raz przekonują się, że byli 
w błędzie. Mamy niesamowitą 
zdolność do wracania na fali jako
zwycięzcy. Mamy niesamowitą
zdolność do odkrywania siebie 
na nowo. Stal, jako tworzywo życia,
jest źródłem dumy i jest również
kierunkiem – współczesny świat
próbuje zrobić tyle rzeczy ze 
stali. Dla mnie to nie jest stacjo-
narny punkt, to raczej cel, do 
którego dążymy. I to jest proces.

Greg Ludkovsky, 
wiceprezes, szef działu 

badań i rozwoju

Kierownictwo wyższego szczebla 
zastanawia się, nad tym co oznacza 
określnie: stal – tworzywo 
współczesnego świata

Stal - czym jest dzisiaj?>

Daniel Fairclough, wiceprezes ds. Finansów korporacyjnych 
i szef ds. Relacji inwestorskich



Szanowni Państwo, 

W 2018 rok weszliśmy w dobrym
rytmie. Produkcja idzie bardzo
dobrze, w styczniu padły kolejne
rekordy. Stalownia wykonała naj-
większą jak dotąd produkcję mie-
sięczną. Wykańczalnia także miała
swój rekord produkcyjny na linii B.
Walcownia odnotowała bardzo wy-
soki uzysk zarówno w produkcji
prętów jakościowych jak żebrowa-
nych. Wraz z Utrzymaniem Ruchu
wydział mógł pochwalić się rekor-
dowo niskim czasem na naprawę
awarii – w lutym wyniósł on zaled-
wie 1,5% czasu dysponowanego. 
To wartość, która stanowi bench
mark. 

Generalnie trzeba podkreślić, 
że metoda napraw prewencyjnych,
konsekwentnie wdrażana od kilku
lat przez służby Utrzymania Ruchu,
przynosi znakomite efekty. Uprasz-
czając i nie wchodząc w terminy
techniczne chodzi o to, by na pod-
stawie  analizy szeregu wskaźników
i nabytego doświadczenia wykony-
wać konieczne naprawy i wymianę
zużytych części w czasie plano-
wych remontów, nie dopuszczając
w ten sposób do nagłych awarii,
które przerywają produkcję. Rów-
nolegle wdrażane są usprawnienia,
które podnoszą wydajność urzą-
dzeń.  Jak wielki ma to wpływ na
kondycję firmy w czasie korzystnej
koniunktury na rynku - pokazują
ostateczne wyniki. O niezawodności
urządzeń, dzięki której można lepiej
wykorzystać dobrą sytuację ryn-
kową, mówi nieustannie najwyższe
kierownictwo ArcelorMittal, pod-
kreślając, że bez niej nie można 

liczyć na zapewnienie sobie dużego
kawałka „popytowego tortu”. Każda
awaria powoduje bowiem, że „tort”
zjedzą inne, konkurujące z nami
firmy. 

Jak już wspominaliśmy 2018 rok
to w ArcelorMittal Warszawa czas
sporych inwestycji. Dodatkowa linia
C, która już prawie w całości do-
tarła na Wykańczalnię i czeka na
montaż, pochłonie ok. 25 mln zło-
tych. Mamy też w planie uspraw-
nienie pieca EAF na Stalowni. Czeka
nas więc w tym roku ogrom zadań. 

Prognozy zarówno rozwoju gos-
podarczego Polski, jak jawnego 
zużycia stali w Unii Europejskiej 
wyglądają dobrze, więc spodzie-
wamy się, że popyt na nasze wy-
roby utrzyma się na dobrym
poziomie. 

Niestety w gospodarce nie ma
sytuacji idealnych. Możemy się 
cieszyć z dobrej koniunktury i
ciężko pracować, by ją w pełni 
wykorzystać, ale musimy także wi-
dzieć zagrożenia, przed którymi 
stoi nasza branża. Jednym z nich 
są koszty energii elektrycznej, które
w Polsce są dwukrotnie wyższe niż
np. w Niemczech. Niestety to bar-
dzo osłabia konkurencyjność naszej
elektrycznej stalowni względem
podobnych zakładów, działających
w innych krajach UE. 

Innym problemem, który zaczyna
nam doskwierać, jest globalny nie-
dobór elektrod grafitowych. Wed-
ług organizacji Eurofer zagraża
on wręcz produkcji stali w UE. 
Europejskie huty zużywają rocznie
około 226 000 ton elektrod, 
a ponad 60 proc. z nich pochodzi 
z Chin. Obecnie na rynku elektrod

obserwuje się rosnącą presję, spo-
wodowaną niższym chińskim eks-
portem elektrod, niską podażą
koksu igłowego. potrzebnego do ich
wytwarzania, i dużym popytem,
wynikającym ze wzrostu produkcji
hutniczej.  

Analitycy szacują, że w wyniku 
tej sytuacji ceny elektrod grafito-
wych wzrosły od zeszłego roku 
od 300% do 1000%. Powoduje 
to wzrost kosztów produkcji stali
szczególnie w takich hutach jak
nasza, w której zarówno piec elek-
tryczny jak piecokadź wyposażone
są każdy w 3 elektrody.  

Na zakończenie chciałbym pod-
kreślić, że niezmiennie uważamy
bezpieczną pracę za sprawę naj-
ważniejszą. Zaczęliśmy kolejny etap
szkoleń z cyklu Bezpieczeństwo to
MY. Przebiega on sprawnie, choć
jest dużym wyzwaniem organiza-
cyjnym zarówno dla działu BHP jak
dla całego obszaru produkcji. Wiem,
że czasem programy mające na celu
zwiększenie świadomości bezpiecz-
nej pracy wydają się części pracow-
ników nadmiernym obciążeniem.
Nie możemy jednak patrzeć na to 
w ten sposób. Dlaczego? Bo w
chwili gdy ktoś ulegnie wypadkowi
przy pracy wszystkie rzeczy, 
o których napisałem powyżej, 
czyli wszystkie nasze sukcesy,
osiągnięcia i problemy – tracą zna-
czenie. Liczy się tylko zdrowie. 
Więc w sprawach bezpieczeństwa
nie będziemy chodzić na skróty. 

Zapraszam wszystkich do aktyw-
nego udziału w tegorocznym 
Dniu BHP, który odbędzie się 
27 kwietnia.

Marek Kempa
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Nowe produkty - nowe rynki>

Solidny Pracodawca Roku 2017 Największe zamówienie w historii 
- nasze specjalistyczne pręty Krybar®

w Kuwejcie

Prestiżowy tytuł>

List prezesa zarządu

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.

Ankieta zawiera także pytania 
o organizowane staże i praktyki, 

o możliwość indywidualnego roz-
woju i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, o zakres oferowanych
pracownikom szkoleń. Mamy się
czym pochwalić; oferujemy szkole-
nia zawodowe osobom bez kwalifi-
kacji lub chcącym podnieść
kwalifikacje. Każdy może ubiegać
się o sfinansowanie lub dofinanso-
wanie kursu, szkoły średniej, stu-
diów wyższych lub podyplomowych.
Pracownicy mogą zdobywać nowe
kwalifikacje, bardzo wspieramy 
wielofunkcyjność. Oferujemy też
nieodpłatną naukę angielskiego na
różnych poziomach. Organizujemy
wiele szkoleń z rozwoju kompetencji
miękkich, w tym dla pracowników
fizycznych. 

Kolejne punkty, stanowiące kry-
terium 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 oprocentowa-
nych pożyczek, bony okoliczno-
ściowe, paczki dla dzieci
pracowników, dofinansowanie 
posiłków oraz aktywności sporto-
wej, 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 czwarty
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.

Dorota Pietrzyk
dorota.pietrzyk@arcelormittal.com

W Kuwejcie powstaje nowy gazo-
port (Kuwait Al Zour LNG). Oprócz
instalacji do powtórnego zgazowy-
wania metanu i wyposażenia porto-
wego, projekt obejmuje budowę
ośmiu zbiorników na gazy ciekłe 
- każdy o pojemności 225 000 m³
- do której używane są nasze pręty
Krybar 620. Budowa realizowana
jest przez konsorcjum firm koreań-
skich, któremu przewodniczy 
Hyundai Engineering Company. 

Łącznie na potrzeby tego pro-
jektu Huta ArcelorMittal Warszawa
wyprodukuje 5,52 tysięcy ton prę-
tów Krybar 620. To największe za-
mówienie na te wyroby w historii
ArcelorMittal. 

Promocja prętów Krybar® była
prowadzona przez zespół z Arcelor-
Mittal Special Rebars & Thread Bars
wraz z zespołem ArcelorMittal Pro-
jects z Singapuru, w początkowym
etapie projektowania w Hyundai E &
C i państwowej firmy Korea Gas 
Corporation (KOGAS) w Korei. 
W następstwie wizyty przedstawi-
cieli KOGAS w ArcelorMittal 
Warszawa - w październiku 2016 -
zakończonej sukcesem, huta została
zatwierdzona jako dostawca stali
pod ten projekt. Celem wizyty było
omówienie warunków technicz-
nych, możliwości badawczych, te-
matów logistycznych oraz
zapoznanie się 
z procesem produkcyjnym. 

Pierwsza produkcja prętów do
tego projektu, w wymiarach 20mm,
25mm i 28mm rozpoczęła się we
wrześniu 2017 roku. Kolejne partie
były walcowane w lutym i marcu br.

Terminal gazowy Al- Zatur poło-
żony jest ok. 90 km na południe od
stolicy kraju Kuwait City, w pobliżu
granicy z Arabią Saudyjską. Obok
powstaje wielka rafineria. Zakoń-
czenie budowy planowane jest na
2020 rok. Inwestycja pochłonie

1,39 mld $. Docelowa produkcja ma
wynosić ok. 22 milionów ton met-
rycznych gazu ziemnego rocznie.
Pojemność przechowywania gazu
LNG wyniesie 1,8 mln m³.

Dostawy gazu LNG z nowego 
gazoportu będą wykorzystywane 
w elektrowniach Kuwejtu - mają
one zaspokoić zapotrzebowanie 
w okresach szczytowego poboru
energii elektrycznej. Bogaty w ropę
naftową Kuwejt ma niedostateczne
ilości gazu ziemnego, który impor-
tuje. 

Walcownia P20 produkcję specja-
listycznych prętów zbrojeniowych
Krybar® rozpoczęła w lipcu 2014
roku, a wyprodukowane pręty były
dostarczone pod projekty realizo-
wane w między innymi w Chinach,
Japonii, Grecji, Indiach, Rosji, na 
Litwie i w Szwecji.

Huta ArcelorMittal Warszawa
produkuje różne gatunki stali typu
Krybar. Ich skład chemiczny oraz
odpowiedni proces walcowania na-
dają tym produktom wysoką pla-
styczność nawet w bardzo niskich
temperaturach, dochodzących 
do –165° C, dlatego właśnie pręty
zbrojeniowe Krybar® wykorzystuje
się do budowy zbiorników gazo-
wych (LNG i LPG) oraz zbiorników
etylenowych. 

Huta produkuje pręty typu Krybar
w gatunkach:
- Krybar®50 - stosowane do zbior-

ników LPG o temp. do -50°C
- Krybar®105 - stosowane do

zbiorników etylenowych o temp.
do - 105°C

- Krybar®620 & Krybar®165 
- stosowane do zbiorników LNG
o temp. do - 170°C.

Huta ArcelorMittal Warszawa po raz czwarty otrzymała tytuł
Solidny Pracodawca Roku. Określenie „solidny” oznacza, że
wzorowa polityka personalna jest stałym – właśnie „solidnym”
– fundamentem firmy.



Robert Baldy
robert.baldy@arcelormittal.com

Na Wykańczalni trwają prace
związane z zabudową Linii C. 
Przypomnijmy, że wszystkie produ-
kowane przez nas pręty jakościowe
(SBQ), zanim trafią do odbiorców,
muszą przejść przez tzw. linie 
wykańczające. Składają się one 
z następujących elementów: 
prostownicy, urządzeń do badania
wad powierzchniowych i we-
wnętrznych, urządzeń do pakowa-
nia, ważenia i znakowania prętów.
Do tej pory Wykańczalnia dyspono-
wała dwoma takimi zespołami urzą-
dzeń; Linią A i Linią B. Razem mogą
one poddać obróbce 150 tysięcy
ton prętów rocznie. Teraz powstaje
trzecia, dzięki której podniesiemy
moce produkcyjne wydziału o ko-
lejne 70 tysięcy ton. Pozwoli nam to
zwiększyć udział prętów ze stali ja-
kościowej (SBQ) w ofercie Huty. 

Pierwsze dostawy z hiszpańskiej
Zumarragi, gdzie linia pracowała
poprzednio, dotarły do Huty już 
w sierpniu i wrześniu ubiegłego
roku. W styczniu b.r. przyjechała
prostownica. W sumie do Warszawy
dotarło 11 TIR-ów załadowanych
urządzeniami. To jednak nie koniec,
ponieważ część elementów linii C
została w Bilbao, gdzie firma 
Procome – Danieli dokonuje ko-
niecznych przeróbek, aby je dosto-
sować do naszych potrzeb.  

Obecnie na Wykańczalni koń-
czymy prace nad torem kolejowym,
który będzie obsługiwał tę nową
linię. Trwa remont podtorzy i wy-
miana szyn. Równolegle toczą się
prace nad projektem budowlanym;
w marcu przystępujemy do wyle-
wania fundamentów, na których
staną urządzenia. Ich montaż 
planowany jest na czerwiec i lipiec.
U jednego z polskich producentów
zamówione zostały dwie nowe
suwnice trawersowe, które będą
obsługiwać linię i wysyłkę. Ich mon-
taż także planowany jest w czerwcu. 

Przy okazji prowadzimy prace na
hali. Trwa remont dachów, napra-
wiane jest oświetlenie. Będziemy
też tworzyć nowe gniazdo wysyłki.
Oprócz urządzeń przywiezionych 
z Hiszpanii Linia C będzie wyposa-
żona dodatkowo w nową maszynę
do badania wad wewnętrznych przy
pomocy ultradźwięków. Zamówi-
liśmy analogiczne urządzenie jak te,
które już działają na linii A i B.  

Linia C będzie trochę szybsza, 
niż posiadana przez nas linia B. 
Ma mieć pełen zakres wymiarowy,
będzie mogła obrabiać pręty od 
fi 20 do fi 80 mm. Limitem nato-
miast jest długość - maksymalnie
do 8 m. Dłuższe pręty będą kiero-
wanie na linie A i B.  

We wrześniu planujemy przepro-
wadzić testy zimne całej linii, a w
październiku próby gorące. Potem
ruszy regularna produkcja.
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Linia C
Do Huty dotarło już 11 TIR-ów załadowanych elementami urządzeń, składających się na linię C.

Rekordowy początek roku

Dobry start>

ze stali jakościowej wyniosło 
71,7%, co jest najlepszym 
wynikiem dotąd osiągniętym. 
Kolejnym sukcesem jest rekordo-
wo niski czas na naprawę awarii –
wyniósł on zaledwie 2,0% czasu
dysponowanego. Także uzysk 
było rekordowo wysoki: 
w produkcji całościowej wyniósł 
on aż 96,3 %, a w odniesieniu 
do produkcji samych prętów 
żebrowanych 96,66 %.

Wykańczalnia:

Rekordową produkcję w ilości
8.12 tysięcy ton zrealizowała 
linia B. 

Gratuluję wszystkim zespołom
tych świetnych wyników i życzę,
żeby ich praca przebiegała 
równie sprawnie w kolejnych 
miesiącach roku.

Adrian Maszke 
adrian.maszke@arcelormittal.com

Rok 2018 zaczął się bardzo
dobrze. W styczniu padły kolejne
rekordy i było ich aż dziewięć. 

Stalownia

Po raz pierwszy wykonano w sek-
wencji aż 6 wytopów stali łożysko-
wej. Padł też rekord dziennej ilości
wytopów z dodatkiem surówki: wy-
konano ich aż 31. W styczniu stalow-
nia wyprodukowała rekordowe 59, 1
tysięcy ton miesięcznej produkcji. W
produkcji stali na pręty żebrowane
osiągnięto po raz pierwszy rekordowo
wysoka sekwencję aż 30,9. 

Walcownia

Wykorzystanie czasu dyspono-
wanego w produkcji prętów 

Silscrap 2017: bezpieczna praca i dobre wyniki

Silscrap sprawdzony partner>

W obu oddziałach prowadzone są
audyty BHP i szkolenia dla pracowni-
ków z cyklu Bezpieczeństwo to MY
(Take care), odbywają się też dodat-
kowe szkolenia BHP na odprawach.

Promujemy ważną zasadę obowią-
zującą w ArcelorMittal: „uważajmy
na siebie nawzajem”. To nie jest tylko
hasło. Zauważanie niebezpiecznych
sytuacji lub zachowań kolegów pra-
cujących obok to dodatkowe zabez-
pieczenie. Ale chodzi nie tylko o to,
by je zauważać, ale przede wszyst-
kim o to, by natychmiast reagować.
Ponieważ zwracanie uwagi innym
nigdy nie jest łatwe, trzeba się tego
ciągle uczyć. Łatwiej to robić, gdy
wiadomo, że firma oczekuje takiego
zachowania i je docenia. Zwrócenie
komuś uwagi to nie jest „obciach”
tylko dodatkowe zabezpieczenie
przed popełnieniem błędu. Taka
mentalność załogi bardzo sprzyja
osiąganiu dobrych wyników, a dla
leadera praca z takimi ludźmi jest
bardzo przyjemna i motywująca. 

Pomysły pracowników 

Podobnie jak w Hucie ArcelorMittal
Warszawa wprowadziliśmy w Silscrap

Dariusz Marchewka
dariusz.marchewka@arcelormittal.com

Firma Silscrap zaopatruje Hutę
ArcelorMittal Warszawa w złom,
który jest jej podstawowym surow-
cem. Działa w dwóch lokalizacjach:
w Warszawie i w Bielsku Białej. 
Skupuje złom nie wsadowy i prze-
twarza go w złom wsadowy. Część
surowca wysyłana jest do innych
zakładów ArcelorMittal w Polsce.
Dostawy złomu od Silscrap pokry-
wają ok. 40% bieżących potrzeb
Huty. Reszta kupowana jest od 
zewnętrznych dostawców. 

Dobry 2017 

Silscrap ma za sobą bardzo 
udany rok. Oba oddziały w 2017
roku zwiększyły produkcję. 
W Bielsku Białej wrosła ona o 14%,
a w Warszawie o 10%. Warto pod-
kreślić, że tak znaczący wzrost na-
stąpił w oparciu o niezmienioną
bazę techniczną, wyłącznie dzięki
dobrej organizacji pracy i zaangażo-
waniu załogi. Na 71 zatrudnionych
w obu oddziałach w 2017 roku 30
osób nie opuściło ani jednego dnia
pracy. 

Praca bez wypadków

Chcę podkreślić, że mamy 
w Silscrap bardzo dobry zespół,
który nie boi się zmian, jest zaanga-
żowany w poprawę zarówno 
procesu produkcji jak dbałość 
o bezpieczeństwo. Od 2009 roku 
– czyli od dziewięciu lat – w od-
działach Silscrap nie zdarzył się ani
jeden wypadek przy pracy. A zagro-
żeń jest niemało; na ternie firmy
kursują lokomotywy i ciężarówki,
działają suwnice, dokonuje się zała-
dunku i rozładunku wielotonowych
mas towaru.  

Wprowadzamy w Silscrap te
same standardy bezpieczeństwa,
które obowiązują w Hucie Arcelor-
Mittal Warszawa i innych zakładach
koncernu. W 2017 roku Silscrap
uzyskał certyfikat OHSAS 18001. 

samochodowego w obszarze esta-
kad suwnic. 

Mniej zanieczyszczeń złomu 

W 2017 dużo zrobiliśmy także 
w obszarze jakości. Częstotliwość
kontroli wsadu przychodzącego od
dostawców zwiększyliśmy okre-
sowo z jednej do czterech w tygod-
niu. To dało wymierne efekty:
zanieczyszczenia sięgające wcześ-
niej nawet 12,5% zostały ograni-
czone do 4%. 

Nadal prowadzimy szkolenia dla
dostawców na temat niebezpiecz-
nych elementów w złomie. 

W 2018 roku będziemy te
wszystkie działania kontynuować.
Przed nami duże wyzwanie polega-
jące na przeniesieniu warszawskiego
oddziału Silscrap bliżej wydziału
Stalowni, co istotnie usprawni 
logistykę pomiędzy Hutą 
a Silscrap i przyniesie wymierne 
korzyści.

Chciałbym wszystkim pracowni-
kom Silscrap pogratulować dotych-
czasowych osiągnięć i podziękować
za świetną pracę, otwartość i zaan-
gażowanie.

program zgłaszania zdarzeń poten-
cjalnie wypadkowych i pomysłów
pracowników na usprawnienie 
pracy i poprawę bezpieczeństwa.
Spotkało się to z bardzo dobrym
przyjęciem. W Warszawie zgłoszono
28 wniosków. W Bielsku Białej, 
w efekcie panelu dyskusyjnego na
temat poprawy wydajności, zmniej-
szenia kosztów oraz podniesienia na
wyższy poziom wiedzy z zakresu
BHP (zgłaszanie, omawianie 
i plan wdrożenia zatwierdzonych
propozycji) – przedstawiono 27
wniosków. 

Najlepsze pomysły zostały nagro-
dzone. Oto kilka przykładów
usprawnień zrealizowanych na
wniosek załogi: podawanie oleju
hydraulicznego do prasonożycy 
automatycznie za pomocą nowo
zakupionej pompy (przedtem pra-
cownik robił to ręcznie, wchodząc 
z baniakiem oleju na drabinę). 
Zamontowanie nowej platformy 
dla pracowników, którzy wykonują
czynności naprawczo remontowe
przy prasie. Wydzielenie stref bez-
pieczeństwa dla kierowców oczeku-
jących na rozładunek, montaż
świateł sygnalizacyjnych dla ruchu

W 2017 roku Silscrap uzyskał certyfikat OHSAS 18001
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Bezpieczeństwo to MY dzień 4

Szkolenie BHP - kontynuacja>

Izolacja. Druga zmaga się z wymo-
gami standardu FPS 002: 
Przestrzenie zamknięte i strefy 
gazowo-niebezpieczne. W tym
przypadku chodzi o prawidłowe 
zabezpieczenie i przeprowadzenie
symulacji działań w studzience 
położonej w pobliżu biurowca. 
Trzecia grupa realizuje zadanie 
objęte Standardem FPS 003: 
Prace na wysokości. Potem grupy
się zamieniają. 

Po tej powtórce trenerzy prze-
chodzą do omawiania najważniej-
szych zasad bezpieczeństwa,
wynikających z kolejnych trzech
standardów. Są to: Bezpieczeństwo
Kolejowe, Pojazdy i prowadzenie po-
jazdów oraz Urządzenia dźwigni-
cowe i operacje podnoszenia.  

Następnie uczestnicy szkolenia
wychodzą na wydziały produkcyjne.
Pod czujnym okiem pracowników
dozoru obserwują pracę Walcowni,
Stalowni i Wykańczalni, starając się
wyłapać ewentualne braki czy nie-
dostatki zabezpieczeń i zachowań,
określonych w omówionych przed
chwilą standardach.  

Po powrocie do sali wykładowej 
i podsumowaniu tego, co zostało
zauważone na halach produkcyjnych
trenerzy proponują kolejny temat:
czym jest komunikacja? Jak wy-

Jarosław Szabłowski
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Przypomnijmy, że szkolenia 
„Bezpieczeństwo to MY” zaczęliśmy
w połowie 2016 roku. Prowadzi je
obecnie siedmiu trenerów: Paweł
Borecki, Marek Kałyńczak, 
Grzegorz Kamiński, Tomasz Knyt,
Miłosz Kuczyński, Jarosław
Szabłowski oraz Jakub Świetlicki.
Program obejmuje ok.570 osób;
pracowników produkcyjnych huty 
i głównych firm podwykonawczych:
Partner, Kah-Stal, Jaromed, Silscrap,
Segromet. 

Dzień czwarty zaczyna się 
od omówienia pracy domowej 
„zadanej” na zakończenie dnia 
trzeciego. Polegała ona na przygo-
towaniu odpowiedzi na pytanie: 
Co chciałbyś zmienić w Twoim śro-
dowisku pracy żeby, było bezpiecz-
niejsze? Omawiamy sugestie
pracowników na Komisjach BHP po
to, by je wdrożyć w codziennej pracy.

Potem prowadzimy ćwiczenia
praktyczne, które przypominają
standardy bezpieczeństwa oma-
wiane na poprzednich etapach
szkolenia. Pracownicy zostają po-
dzieleni na trzy grupy. Jedna roz-
wiązuje zadania praktyczne
dotyczące Standardu FPS 001: 

Zaczęliśmy nowe działania 
w ramach programu Przywództwo
w BHP skierowanego do kadry me-
nadżerskiej Huty. Od kilku lat kie-
rownicy biorą udział w zarządzaniu
bezpieczeństwem pracowników.
Szkolą się na specjalnych warszta-
tach, uczą się jak motywować pra-
cowników do bezpiecznej pracy, 
do przestrzegania zasad - ale 
i „pilnowania” kolegów – uczą się 
jak wciągnąć umysły pracowników
w pojedynek, w którym stawka jest
naprawdę wysoka. 

Te wszystkie zagadnienia obej-
mowały przeprowadzone już szko-
lenia LIDERSHIP I, LIDERSHIP II.
Sesja LIDERSHIP III jest w przygoto-
waniu. Do tego dochodzą audyty,
Piramidy Bezpieczeństwa, szkolenia
Bezpieczeństwo to My – w które,
oprócz pracowników produkcji, 
angażowani są także kierownicy. 

W lutym 2018 roku zaczęliśmy
kolejne działanie: JESTEM PIERW-
SZY – widzę wciąż na nowo, jes-
tem pierwszy, bo daję przykład.

Jest to rodzaj praktyk, w których
biorą  udział kierownicy z obszaru
produkcji. Spędzą oni rotacyjnie 
po dwa tygodnie w dziale BHP. 
Pozwoli to im zobaczyć swój 
- a także inne wydziały - z nowej
perspektywy. Na czas praktyki 
kierownik wyznacza zastępcę do
sprawowania funkcji kierownika wy-
działu. Równocześnie wzmocniona
została obecność pracowników BHP
w obszarze produkcji.

- Ja podwójnie mogę o sobie 
powiedzieć; „Jestem pierwszy” 
– żartuje Robert Baldy, kierownik
Wykańczalni, który rozpoczął cykl
praktyk. – W ciągu 2 tygodni spę-
dzonych w dziale BHP powierzono
mi zadania z różnych dziedzin. Po-
magałem kolegom wprowadzać
dane i przygotowywać raporty BHP,
kwalifikować zgłaszane incydenty 
i uczestniczyć w analizach ich przy-
czyn. Uczestniczyłem w spotka-
niach dotyczących wprowadzenia
wirtualnych szkoleń dla suwnico-
wych czy organizacji tegorocznego
Dnia BHP,  brałem udział w roli
przedstawiciela służb BHP w Tygod-
niowych Przeglądach BHP na wy-
działach, zwanych potocznie
‘’piramidkami’’. Zająłem się również
przeglądem ubrań roboczych w hucie

Piła Braun po liftingu

gląda komunikacja werbalna i nie-
werbalna, jak ją odbieramy? I przede
wszystkim - co robić a czego nie
robić, by skutecznie się komuniko-
wać z innymi ? Uczestnicy dowia-
dują się jakie słowa powodują, 
że ich rozmówca się blokuje, a jakie
go zachęcą, by ich wysłuchać i zro-
zumieć. Ćwiczenie tych umiejętno-
ści w praktyce następuje podczas
scenek, w których jedna osoba od-
grywa rolę kogoś, kto zachowuje 
się w sposób niebezpieczny, a druga
tego, kto na takie zachowanie rea-
guje. Pracownicy chętnie biorą w
nich udział, ale wszyscy są zgodni:
zwracanie uwagi kolegom, a tym
bardziej przełożonym, wcale nie jest
łatwe. Warto więc wyćwiczyć sku-
teczny i zręczny sposób, żeby to
zrobić. 

Na zakończenie tego intensyw-
nego dnia uczestnicy szkolenia 
odbywają półtora godzinny 
praktyczny kurs udzielania pierw-
szej pomocy prowadzony przez
profesjonalnego ratownika 
medycznego.

Szkolenie w ramach czwartego
dnia programu „Bezpieczeństwo 
to MY” powinno się zakończyć do
wakacji. W drugiej połowie 2018
roku planujemy wykonanie kolej-
nego etapu – czyli dnia 5.

ubrań roboczych, czy wizualizacji
procesów BHP na wydziałach pro-
dukcyjnych – podkreśla Robert
Baldy. 

Kolejnym kierownikiem oddelego-
wanym na dwa tygodnie do działu
BHP jest Grzegorz Bieńko, kierownik
wydziału kolejowego. W programie
Jestem pierwszy wezmą udział 
kolejno kierownicy wszystkich 
wydziałów produkcyjnych Huty.

i firmach podwykonawczych,
odkrywając, że w tych drugich
wymagają one pewnego ujed-
nolicenia. 

Robert Baldy ocenia, 
że dwa tygodnie spędzone 
w BHP pozwoliły mu lepiej
zrozumieć specyfikę tej
pracy, a zarazem spojrzeć na
wydziały produkcyjne okiem
behapowca.

– Koledzy w BHP mają
bardzo dużo obowiązków
wynikających nie tylko z ru-
tynowej pracy i konieczności
raportowania wielu infor-
macji, ale też z prowadzonych
szkoleń dodatkowych jak program
Bezpieczeństwo to MY, który wy-
maga ogromnego zaangażowania
merytorycznego i organizacyjnego. 
Odwiedzając wydziały jako przed-
stawiciel zespołu BHP, patrzyłem na
pracę produkcji innymi oczami.  
Ale działa to także w drugą stronę.
Będąc w BHP mogłem zająć się
sprawami, które są bardzo istotne 
z punktu widzenia wydziałów pro-
dukcyjnych, jak na przykład kwestia

Artur Gierwatowski 
artur.gierwatowski@arcelormittal.com

W 2017 roku jednym z głównych
działań inwestycyjnych wydziału
Walcowni była modernizacja piły
Braun. Mimo faktu, iż jest to jedno 
z najmłodszych urządzeń w naszej
Hucie, jej indywidualny charakter
powodował dużą awaryjność. Przez
lata piła przyczyniała się do więk-
szości awarii technicznych w czasie
kampanii walcowania prętów jako-
ściowych (SBQ).

Modernizacja 

Na bazie analiz ostatnich lat pracy
i wyraźnie pogarszającego się
trendu, podjęliśmy decyzję o mo-
dernizacji urządzenia. Za główny cel
postawiliśmy zwiększenie niezawod-
ności do poziomu 1800 min/rok.
Koncepcja, jaką mieliśmy w głowach
po kilkuletnich obserwacjach pracy
piły, została przeniesiona na papier,
następnie wykonana i zmontowana
w trakcie remontu średniego 
w 2017 roku. Mimo kilku proble-
mów w okresie rozruchowym, 
które można określić kłopotami
wieku dziecięcego, piła aktualnie 
nie generuje dużych postojów 
technicznych, a trapiące nas przez
lata problemy nie występują.

Optymalizacja cykli cięcia 

Równolegle z modernizacją tech-
niczną urządzenia zaplanowaliśmy 

- drugą już od momentu zabudowy
piły w naszym zakładzie - optyma-
lizację cykli cięcia. Celem było skró-
cenie czasu cyklu, a co za tym idzie
wzrost wydajności produkcji SBQ.

Pierwsza optymalizacja, wyko-
nana przez naszych automatyków
w roku 2016, na bazie mechaniz-

mów sprzed modernizacji, pozwoliła
nam zyskać ok. 30 min na jednej
zmianie względem parametrów
producenta. 

Ponieważ rozwiązania, które za-
stosowaliśmy podczas modernizacji
uprościły pracę piły, byliśmy prze-
konani, że mamy potencjał do kolej-

nego obniżenia czasów cykli. 
Realizacji projektu kolejny raz

podjął się kierowany przez Sławomira
Tupaczewskiego zespół automaty-
ków P-20, a osobistą odpowie-
dzialność za koncepcję oraz
wdrożenie wziął na siebie Marek
Myszka. Kompleksowa analiza

możliwości, eliminacja bądź skróce-
nie ruchów pomocniczych oraz
wdrożenie śledzenia pasma przynio-
sły wymierny efekt: zyskaliśmy ko-
lejnych 6 sekund na cykl cięcia.
Usprawnienie wdrażane od grudnia
zostało przetestowane w pełni
podczas kampanii SBQ w styczniu
oraz lutym 2018. Projekt wdrożony
przez Marka Myszkę pozwala na
kolejne uzyskanie ok. 30 dodatko-
wych minut czasu dysponowanego
na jedną zmianę. Jego realizacja
przyczynia się do podniesienia 
produktywności Walcowni, 
co pokazują rekordowe wyniki 
produkcyjne wydziału w ostatnich
miesiącach.

Projekt został poddany ocenie
komisji Programu Wniosków Racjo-
nalizatorskich funkcjonującego od
lat w naszym zakładzie i otrzymał
najwyższą nagrodę. 

Rekordy Utrzymania Ruchu
Styczeń zakończył się z rekordo-

wym wynikiem 2,0% postojów
technicznych wydziału w produkcji
prętów żebrowanych/prętów jako-
ściowych. Cztery lata temu, kiedy
zaczynaliśmy pracować w aktua-
lnym zespole, czas postojów tech-
nicznych wynosił 12-13%. W 2013
roku prezes ArcelorMittal Warszawa
postawił nam za cel, by zredukować
go do 4%. Wtedy wydawało się to
niemożliwe i szczerze przyznaję, 
że sam byłem sceptykiem. 

Potwierdzenie, że styczniowy
wynik nie był przypadkiem, tylko

efektem wielu miesięcy prac 
całego zespołu kierowanego przez
Krzysztofa Janickiego, uzyskaliśmy
w lutym: rekord awaryjności w pro-
dukcji prętów żebrowanych został
kolejny raz poprawiony i wyniósł
1,2%. Wynik w produkcji prętów
żebrowanych/prętów jakościowych
wyniósł 1,5% poprawiając po-
przedni rekord o 0,5%. 2% awaryj-
ności oznacza stratę na poziomie
12 godzin produkcji, zatem każde
0,5% to ok. 4 godziny produkcji
więcej.

Dalsze usprawnienia 
w 2018 roku 

Optymalizacja cięcia piły jest
efektem szerszego działania, 
zgłoszonego do korporacyjnego
programu TIP3Y. Projekt ma na 
celu zwiększenie produktywności 
Walcowni poprzez usprawnienie
techniczne urządzeń. Kolejnym 
jego etapem będzie podniesienie
możliwości formowania większej
warstwy prętów na samotoku do-
jazdowym do piły Braun. Dzisiaj, 
z uwagi na ograniczenia projektowe,
nie jesteśmy w stanie wykorzystać
w 100% potencjału, jakie dają 
nam niektóre zamówienia i ciąć 
prętów o największym przekroju 
na pełnej szerokości samotoku. 

Aktualnie opracowany został 
plan zmian i kompletowane 
są niezbędne materiały. Prace 
powinny ruszyć w kwietniu 
2018 roku.

Jestem pierwszy - czyli kierownicy 
w dziale BHP

Z innej perspektywy>

W początku lutego rozpoczął się czwarty etap szkoleń z cyklu
„Bezpieczeństwo to MY”. Program jest bardzo intensywny 
i wymaga od uczestników dużej aktywności.



Pracę w Hucie zaczynał Pan
ponad 40 lat temu. Od półtora
roku jest Pan na emeryturze, 
ale nadal, na prośbę zarządu,
wspomaga Pan zakład swoim
doświadczeniem. Jak to wygląda
od strony organizacyjnej?

Jan Nowicki: Spędzam w Hucie
dwa lub trzy dni w tygodniu. 
Zajmuję się teraz sprawami czysto
technicznymi i produkcyjnymi, 
z czego się bardzo cieszę. Przedtem
większość sił musiałem angażować
w zarządzanie ludźmi i miałem po-
czucie, że to mnie spala. Brakowało
mi czasu na wdrażanie pomysłów
technicznych. Teraz mogę się po-
święcić temu, co umiem najlepiej 
i co mnie fascynuje, wykorzystując
doświadczenie wieloletniej pracy 
w różnych obszarach produkcji. 

Z tego co mi wiadomo, 
z Pańskiego doświadczenia 
korzystamy nie tylko my 
w Warszawie, ale jest ono 
cenione także zagranicą.

J.N.: Rzeczywiście poproszono
mnie o pomoc w uruchamianiu 
nowego projektu w ArcelorMittal
Ostrawa. Jeżdżę do Czech regular-
nie, przynajmniej raz na kwartał.
Koledzy z Ostrawy wysyłają mi 
raporty, informując na bieżąco 
o kolejnych pracach i ich efektach.
Po każdym pobycie ja też przygoto-
wuję szczegółowy raport, w którym
opisuję elementy lub obszary, które
trzeba zmienić lub poprawić. Cieszę
się z tego, że mogę im pomóc i że

realizacja projektu przyspieszyła.
Dla mnie to też jest ciekawe do-
świadczenie, obserwuję inną hutni-
czą rzeczywistość niż ta nasza,
warszawska. Oczywiście takich 
doświadczeń mam więcej, odwie-
dzam też inne huty w Polsce. 

Jak na tym tle wypada nasz 
zakład?

J.N.: Huta jest wyjątkowa. Może 
nie jestem do końca obiektywny, 
bo od ponad 40 lat żyję tym, co tu
się dzieje, ale moje obserwacje po-
twierdzają taką ocenę. Mamy duże
doświadczenie jako Huta jako-

ściowa, to jest ciągłość kilkudziesię-
cioletnia. Huta jest bardzo dobrze
zorganizowana, jej załoga ma po-
czucie odpowiedzialności, dosko-
nale rozumiemy rynek i mamy
doświadczenie jakościowe. To jest
zupełnie co innego niż produkcja
prostych wyrobów hutniczych.
Mamy zdolnych młodych fachow-
ców, ale także takich, którzy uczyli
się zawodu jeszcze w czasach, 
kiedy urządzenia były dużo bardziej
prymitywne i trzeba było ciągle
kombinować, żeby rozwiązywać
nieustannie pojawiające się pro-
blemy. Tych problemów było więcej
i były bardziej skomplikowane, niż 

w hutach produkujących na przy-
kład tylko stal zbrojeniową. Ta nieu-
stanna „gimnastyka” zmuszała do
kreatywności, do wymyślania nie-
standardowych rozwiązań. Czasem
wydaje mi się, że kreatywność na
poziomie szeregowych pracowni-
ków obecnie jest ograniczana przez
procedury i instrukcje, które narzu-
cają pewien standard postępowania
i dają mniej samodzielności. Nawet
na schodach wiszą instrukcje z na-
kazem: „trzymaj się poręczy”. Sza-
nuję wysiłki podejmowane, by
zwiększyć bezpieczeństwo pracy,
ale taka naklejka wydaje mi się
przesadą i moim zdaniem pokazuje
na wstępie: „tu nawet po schodach
musisz tak chodzić, jak my wskazu-
jemy”.  

Mamy za sobą pierwsze miesiące
2018 roku. Jak Pan ocenia
obecną sytuację Huty?

J.N.: 2017 rok zakończyliśmy bar-
dzo dobrym wynikiem. Sytuacja na
rynku jest znakomita, możemy
przebierać w zamówieniach. I tu jest
coś, co mnie niepokoi. Nasza Huta
zbudowała swoją renomę na tym,
że wykonywała zamówienia trudne,
niestandardowe, których inni nie
potrafili się podjąć. Obecna sytuacja
na rynku powoduje, że z takich wy-
magających – ale i często niewy-
godnych - zamówień możemy
rezygnować, możemy je wycinać.
Na krótką metę to przynosi dobre
wyniki ekonomiczne, ale boję się, 
że możemy stracić wprawę w ro-
bieniu tych trudnych zamówień. 

I że jak przyjdzie dekoniunktura, 
będziemy w gorszej sytuacji. 
Rzeczywistość jest dynamiczna,
inne huty w Polsce także chcą iść 
w kierunku wyrobów jakościowych.
Szybko się uczą. 

A co Pan uważa na temat planów
rozwojowych na najbliższy rok?

J.N.: To jest bardzo ambitny plan,
który niesie szanse, ale też bardzo
dużo wyzwań. Wykańczalnia się
rozrasta, trwają inwestycje, po-
wstaje dodatkowa linia C. To po-
zwoli nam zwiększyć produkcję
prętów jakościowych, ale powoduje
także szereg nowych potrzeb logis-
tycznych – mam na myśli wydział
kolejowy, magazyny – i potrzeb
kadrowych. Kiedy 10 lat temu uru-
chamialiśmy nową Walcownię 
P20 mieliśmy „zagłębie” doświad-
czonych walcowników z dawnej
Walcowni Grubej, Drobnej, 
Średniej. Teraz już takich rezerw 
nie mamy. A w Warszawie trudno 
o fachowców, trudno nawet 
o pracowników, którzy będą 
chcieli się u nas uczyć zawodu 
i zakotwiczyć na dłużej. To problem
całej branży, bo żeby nauczyć 
się obsługiwać urządzenia 
hutnicze trzeba zdobywać 
doświadczenie latami. Dziś młodzi
ludzie bardzo łatwo zmieniają 
pracę, nie przywiązuję się do 
jednego miejsca. 

Równolegle planujemy także in-
westycje na Stalowni i Walcowni. 
To duże wyzwanie, bo wszystko 
będzie się toczyć naraz. 

Przez wiele lat zarządzał Pan
kadrą produkcyjną Huty, teraz
jest Pan doradcą – może Pan
patrzeć na młodszych kolegów
trochę z innej perspektywy. 
Co Pan widzi?

J.N.: Widzę bardzo dobry i zaanga-
żowany zespół. U nas ludzie nie
patrzą na zegarek, siedzą w pracy
do skutku, czasem po nocy, bo chcą
rozwiązać problem, za który czują
się odpowiedzialni.  To mnie cieszy 
i to widać na każdym kroku, nie
tylko na poziomie dozoru. W jednej
z polskich hut, w której były pewne
problemy jakościowe, oglądałem
jakiś czas temu piec grzewczy, 
w którym piecowy ciągle stosował
instrukcję grzania z lat ’70. Zapyta-
łem zdumiony dlaczego, przecież
takie rzeczy dawno się zmieniły, 
a on na to, że nikt mu nie powie-
dział, że ma grzać inaczej, więc 
tak robi nadal. W naszej rzeczywis-
tości to jest nie do pomyślenia. 
Generalnie uważam, że wymagania
wobec dozoru poszły bardzo do
góry. Nasz zespól umie im sprostać,
jest bardzo dobry, ale też bardzo
trudny. Koledzy potrafią się zażarcie
kłócić, czasem trudno nad tym 
zapanować, ale stanowi dowód 
na to, jak bardzo im zależy, jak 
bardzo są zaangażowani. Proszę 
mi wierzyć, że zarówno moje 
podróże po kraju, jak wyprawy 
zagraniczne pokazują, że także 
pod tym względem nasza Huta 
jest wyjątkowa.

Rozmawiała Ewa Karpińska
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Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi>

codziennych doświadczeń z życia
firm w zakresie zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Instytut aktywnie
uczestniczy w tworzeniu wspólnej
bazy wiedzy, wzorów, praktyk do
wykorzystania w kierowaniu ludźmi.
Liczne badania, pomiary staty-
styczne, ankiety, artykuły pozwalają
na naukowe potwierdzenie istnienia,
rozwoju zjawisk w tym zakresie. 
W gronie ekspertów znajdują się
pracownicy wiodących uniwersyte-
tów warszawskiego, łódzkiego,
poznańskiego, krakowskiego

Kapituła Nagrody do grona lau-
reatów wybrała 11 firm. W tej 
ścisłej czołówce znalazła się 
ArcelorMittal Warszawa. 8 laurea-
tów, w tym nasza Huta, otrzymało
Wyróżnienia 2017 - za systema-
tyczne doskonalenie zarządzania

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

6 lutego 2018 w Pałacu 
Kazimierzowskim w pięknej Sali 
Senatu Uniwersytetu Warszaw-
skiego odbyła się uroczysta Gala
wręczenia nagród w XVIII edycji
Konkursu Lider Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi pod Honoro-
wym Patronatem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych jest po-
mysłodawcą i organizatorem kon-
kursu Lider Zarządzania Zasobami
Ludzkimi (LZZL). Idea zrodziła się
18 lat temu, tak więc konkurs osiąg-
nął „pełnoletność”. Do uczestnictwa
w Konkursie zapraszane są najlepsze
firmy. Jego celem jest propagowa-
nie wiedzy naukowej i praktycznej,

ArcelorMittal Warszawa wyróżniona za
jakość zarządzania zasobami ludzkimi

zasobami ludzkimi, 3 otrzymały
statuetki (DPD Polska Sp. z o.o., 
Sitech, Volkswagen Motor Polska
Sp. z o.o).

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
to placówka naukowo-badawcza
podejmującą problemy pracy i poli-
tyki społecznej w sposób wielokie-
runkowy. Prace badawcze są
dostosowane do bieżących potrzeb
polityki społeczno-gospodarczej
kraju. Prowadzone badania w wielu
dziedzinach są prekursorskie,
często eksperymentalne. Pośród
obszarów badawczych IPiSS wy-
mienić można: analizy rynku pracy i
efektywności instrumentów polityki
społecznej i polityki rynku pracy,
prognozę podaży i popytu na pracę
w Polsce do roku, badania doty-
czące procesów migracyjnych, 
zatrudnienia cudzoziemców, spo-
łecznego ustroju pracy, zarządzania
zasobami ludzkimi, systemów mo-
tywacyjnych, skutków integracji
Polski z Unią Europejską w sferze
rynku pracy i polityki społecznej,
zagadnienia pracy i ubezpieczeń
społecznych.

Efektywne zarządzanie zasobami
ludzkimi w firmie stanowi warunek
wzrostu konkurencyjności. 
W związku z tym niezbędna jest za-
równo analiza zasobów ludzkich, jak
i metod zarządzania, które wywie-
rają wpływ na efektywność firm.
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
gwarantuje dostęp do solidnych
materiałów.

Huta ArcelorMittal Warszawa 
po raz kolejny otrzymała również
Certyfikat „Profesjonalne Zarządza-
nie Zasobami Ludzkimi 2017” oraz
Dyplom uznania od Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej za efek-
tywne zarządzanie zasobami ludz-
kimi. Za aktywny udział w kampanii:
Bezpieczni na stracie – zdrowi 
na mecie” zostaliśmy uhonorowani
dyplomem. 

Świeżym okiem

Młodzi stażem >

menty wywozowe. Plany wysył-
kowe są bardzo wysokie, więc ich
realizacja nie jest łatwa. Aby podo-
łać zadaniom pracownicy Spedycji
muszą wykorzystać każdą minutę. 

- Na pierwszej zmianie pracujemy
we czterech, ale na drugiej spedycję
obsługuje tylko jeden pracownik 
– opowiada Dawid Borek. Zdarzają
się czasem duże wysyłki, tworzy 
się kolejka. Bywa, że kierowcy się
niecierpliwią. 

-Trzeba sobie z tym radzić - po-
siadać umiejętności organizacyjne
oraz planowania. Nam też zależy na
tym, żeby proces wysyłki przebie-
gał szybko i płynnie. – mówi Robert
Mikulski. 

Obaj doceniają pracę i nastawieni
są na najlepsze wyniki w dużej kor-
poracji. Uważają, że Huta dba 
o pracowników zarówno jeśli chodzi
o bezpieczeństwo, jak organizację
pracy. Dawid Borek myśli o możli-
wości podnoszenia kwalifikacji 
i skorzystaniu z dodatkowych szko-
leń oferowanych przez zakład pracy.
Robert Mikulski skupia się na stu-
diach, zaliczył już pierwszy semestr.
Również chciałby podnosić kwalifi-
kacje w strukturach firmy.

Co robią w czasie wolnym? 
Dawid bardzo lubi chodzić po gó-

rach i stara się jak najczęściej o kon-
takt z przyrodą. Robert lubi sport 
- pływa, jeździ na rowerze, chodzi
na siłownię, wiec chętnie korzysta 
z karty  Multisport. 

Obaj są zgodni co do tego, 
że najbliższą przyszłość chcą 
wiązać z naszym zakładem.

Robert Mikulski zaczął pracę 
w Hucie w styczniu 2017 roku.
Przedtem pracował w firmach zaj-
mujących się logistyką w Grodzisku
Mazowieckim, skąd pochodzi.
Obecnie mieszka w Warszawie. 
Ma już licencjat Uczelni Techniczno-
Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie. W 2017 roku zaczął
studia magisterskie w najstarszej
szkole ekonomicznej w Polsce 
- Szkole Głównej Handlowej 
na kierunku „zarządzanie”. 

- Huta zrobiła na mnie duże wra-
żenie. Zaskoczyło mnie to, że prze-
bieg produkcji i procesy logistyczne
są tak poukładane. Mimo tego, że
jest to bardzo duży zakład, cały
łańcuch logistyczny przebiega bar-
dzo sprawnie. Wcześniej działałem
w mniejszych firmach, które były
dużo słabiej zorganizowane pod
tym względem – podkreśla. 

Obaj panowie zaczęli od obejrze-
nia cyklu produkcyjnego we
wszystkich wydziałach Huty.  

– To robi wielkie wrażenie i budzi
szacunek do ludzi na produkcji. Nie
zdawałem sobie sprawy, że praca 
w Hucie jest tak trudna i odpowie-
dzialna. – mówi pan Dawid. 

Obaj podkreślają, że bardzo
dużym atutem jest dobra, przyjazna
atmosfera. - Ludzie są zżyci ze
sobą, nie ma atmosfery nacisku, 
a jeżeli występują problemy - są
wyjaśnianie w czasie rzeczowej roz-
mowy – mówi pan Robert. 

Praca w dziale Spedycji polega na
organizowaniu transportu wyrobów
Huty do danego klienta i nadzoru
nad nim. Zaczyna się od informacji 
o partii towaru, którą trzeba do-
starczyć do klienta. Firma przewo-
zowa wybierana jest przez
platformę transportową. Potem kie-
rowca przyjeżdża do Huty i zgłasza
się do działu Spedycji. Otrzymuje
dokumenty w oparciu o które może
podjechać do magazynu po odbiór
towaru. Drugi raz trafia do Spedycji
przy wyjeździe – na tym etapie za-
ładowany samochód wjeżdża na
wagę, a kierowca otrzymuje doku-

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Przez cały ubiegły rok w Jedynce
ukazywały się wspomnienia, w któ-
rych o Hucie opowiadały osoby
związane z nią od wielu lat. W tym
numerze poprosiliśmy o podzielenie
się wrażeniami dwóch pracowników
o niewielkim stażu. Obaj rok temu
zaczęli pracę w dziale Spedycji.

Dawid Borek dołączył do na-
szego zespołu 1 lutego 2017 roku.
Przedtem przez 7 lat pracował 
w Agencji Mienia Wojskowego. 
Jest absolwentem wydziału mecha-
nicznego Wojskowej Akademii
Technicznej. – Pochodzę z okolic
Kielc, do Warszawy przyjechałem
na studia. I zostałem – mówi. Praca
na spedycji była dla niego nowym
wyzwaniem. – Musiałem się
wszystkiego nauczyć, ale spotka-
łem się z wielką życzliwością ze
strony kolegów pracujących tu od
dawna. Przekazali mi wszystkie in-
formacje, które potrzebne są w tej
pracy. Po pewnym czasie byłem już
gotów do samodzielności – czyli do
pracy na drugiej zmianie, na której
w spedycji pracuje tylko jeden pra-
cownik i musi sam podejmować de-
cyzje – opowiada pan Dawid. 

Huta jest wyjątkowa
Rozmowa z Janem Nowickim, doradcą zarządu ds. technicznych, byłym dyrektorem produkcyjnym 
i członkiem zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa.

Daiwd Borek

Robert Mikulski
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Wspomnienie o Franciszku i Jerzym Pani Zosia

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

Regularnie badamy Państwa
opinie o zakładzie pracy, bo
tylko badania prowadzone na
przestrzeni lat pozwalają na
otrzymywanie wiarygodnych
wyników oraz śledzenie dyna-
miki zmian.

Od 14 lat co 18 miesięcy 
przeprowadzamy Badanie Opinii
wszystkich pracowników Arcelor-
Mittal Warszawa. Pierwsze odbyło
się w lipcu 2003 roku. Teraz zrobi-
liśmy je po raz dziewiąty. 

Badanie opinii stanowi dla nas
źródło informacji o nastrojach, po-
trzebach i oczekiwaniach pracowni-
ków, które uwzględniamy przy
wprowadzaniu zmian i podejmowa-
niu decyzji.

Rzetelnie przygotowane i realizo-
wane badania w Hucie pozwalają
uzyskiwać wskazówki wspomaga-
jące zarządzanie firmą. Dzięki 
temu nasi pracownicy włączają 
się w życie przedsiębiorstwa. 

Poniżej wybrane zagadnienia z
badania przeprowadzonego w na-
szej firmie od października do grud-
nia 2017 roku oraz najistotniejsze
trendy, wynikające z wszystkich
dotychczasowych badań.

Większość pracowników odpo-
wiadających na ankietę – blisko
80% - wiąże swoją przyszłość 
zawodową z pracą w Hucie. Od
wielu lat liczba osób, które zdecy-

dowanie wiążą swoje losy z naszą
firmą w ciągu najbliższych 3 lat,
wynosi ponad 80%. Stracił na 
znaczeniu związek pomiędzy 
deklarowaną lojalnością, a wiekiem 
i stażem. Jednak nadal młodsi pra-
cownicy są grupą bardziej podatną
na rotację. We wszystkich przedzia-
łach wiekowych kilkanaście procent
planuje w najbliższych latach opu-
ścić Hutę.

W tym badaniu osiągnięty został
najwyższy jak dotąd stopień poczu-
cia stabilności pracy w firmie – ma je
80% pracowników. Dla porównania,
w 2003 roku (pierwsze badanie) 
i w 2006 roku (najgorszy wynik) to
odpowiednio 33% i 26%.

Pracownicy są coraz bardziej 
zadowoleni z bezpieczeństwa pracy
zapewnianego przez firmę – w
2003 roku potwierdzało je 67%,
teraz aż 85% pracowników. 98%
deklaruje, że przestrzega przepisów
bhp, 96%, że reaguje na nieprze-
strzeganie przepisów przez innych,
a 86% uważa, że przełożeni prze-

strzegają przepisów bhp.
Kolejnym, bardzo pozytywnym,

elementem we wszystkich bada-
niach są relacje ze współpracowni-
kami. Od początku ponad 90%
uważa, że układają się bardzo
dobrze i dobrze. Co więcej, około
80% ocenia dobrze także relacje 
z przełożonymi, deklarując zaufanie
do przełożonego. 

Pracownicy potwierdzają w swo-
jej ocenie dobre działanie zintegro-
wanego systemu zarządzania 
- ponad 75% - i jego znajomość 
- pond 80%. To potwierdza, że ja-
kość w każdym obszarze jest u nas
na pierwszym miejscu.

Za najważniejsze w pracy uwa-
żane są niezmiennie od lat zarobki 
– wskazuje je co najmniej 67% 
pracowników. Dla 30% ważna jest
ciekawa praca, dla 29% możliwość
rozwoju, dla 25% miła atmosfera.
Zarobki są także stałą przyczyną
niezadowolenia pracowników. 
Zaledwie 27 pracowników (na 339)
w ogóle podało jakąkolwiek przy-

czynę niezadowolenia: główne ni-
skie zarobki. W grupie osób wska-
zujących na problemy i bariery w
pracy 20 z 81 pracowników – któ-
rzy je wskazali, podało wynagro-
dzenia.  

Więcej osób wskazało inne 
problemy, przeszkody i bariery 
w codziennej pracy. Wśród nich 
wymieniano: zbyt duże obciążenie
pracą, brak ludzi, dużo pomysłów
do wdrożenia jak na tak okrojoną
załogę, pogorszenie odpylania 
(zapylenie hali), nieszczelne dachy,
brak reakcji na inspekcje 1 stopnia.
Oto kilka cytatów ze spontanicz-
nych wypowiedzi: „lepsze posiłki”,
„zbyt trudne warunki pracy”, „dla
niektórych więcej pokory”, „droga
przy oczyszczalni - zły stan na-
wierzchni”, „praca w AMW ma rów-
nież swoje plusy. Praca w dużym
zakładzie produkcyjnym, możliwość
poznania nowych technologii. Po-
mimo wielu stresujących chwil
można znaleźć czas na miłe roz-
mowy ze współpracownikami”, 
„należy poprawić działanie narzę-
dzia do zapoznawania się z proce-
durami”.

Porównując wskaźnik ogólnej sa-
tysfakcji z pracy w Hucie widzimy,
że jest on na podobnym poziomie
od kilku lat, co ważne nie maleje:

Za udział w przeprowadzonych
przez Hutę badaniach jeszcze raz
wszystkim serdecznie d z i ę k u j ę.

Badanie satysfakcji pracowników
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przygotowanych zawodowo kadr 
ze „starego” hutnictwa. W rezultacie
tych prac werbunkowych ponad
600 osób trafiło stamtąd do huty
„Warszawa”. Ambitny Franciszek
ukończył w 1968 roku studia na
Uniwersytecie Warszawskim.
Wcześniej jednak, bo już w 1962
roku, jako człowiek inteligentny 
i znający potrzeby pracowników,
został powołany na stanowisko za-
stępcy dyrektora huty ds. administ-
racyjno-socjalnych. W 1974 roku
znalazł się w ministerstwie przemy-
słu ciężkiego. Stanowi zatem, jak
wielu innych, przykład tego, że huta
była dostarczycielką kadr dla po-
trzeb instytucji i zakładów pracy 
w Warszawie. Urodzony społecznik,
był inicjatorem wielu prac hutników
na rzecz społeczeństwa dzielnicy.
Był radnym w Dzielnicy Żoliborz
(Bielany nie były jeszcze wtedy od-
rębną dzielnicą Warszawy). Zawsze
cenił ludzi i był czuły na ich problemy.
Nie dziwi więc, że kiedy w 1988
roku przeszedł na emeryturę,
szybko został „odnaleziony” przez
ministra Jacka Kuronia i od 2000
roku pracował w jego gabinecie,
odpowiadając za załatwianie skarg 
i zażaleń.

O Hucie „Warszawa” jednak nie
zapomniał. Kiedy tylko wykaraskał
się z choroby, która przerwała jego
pracę w ministerstwie, w 2008r
wstąpił do powstałego wcześniej
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
„Warszawa”. Został członkiem za-
rządu, a od 2010r jego prezesem.
To między innymi dzięki jego wysił-
kom zdecydowanie wzrosła ilość
członków Stowarzyszenia, wydano
następne książki o Hucie „War-
szawa”, nadano imię „Hutników
Warszawskich” jednemu z odcinków
ul. Kasprowicza (rondo Hutników
Warszawskich), powróciła tradycja
świętowania Dnia Hutnika w maju
każdego roku i wiele, wiele innych
dokonań.  

Franciszek do końca swoich dni
interesował się wszystkim, co
działo się w Hucie i w Stowarzysze-
niu. To Franciszek Kaczmarek zapro-
ponował członkom Stowarzyszenia,
aby po jego rezygnacji przewodni-
czącym został Jerzy Trześniewski.
Członkowie Stowarzyszenia poparli
wniosek. Znali bowiem dobrze kan-
dydata.

Rok 2018, już na samym po-
czątku, przyniósł bolesne straty
Stowarzyszeniu Przyjaciół Huty
„Warszawa” a także całej 
warszawskiej braci hutniczej. 

1 stycznia w wyniku ciężkich
chorób, odeszli od nas na zawsze
byli przewodniczący Stowarzysze-
nia: Franciszek Kaczmarek
i Jerzy Trześniewski – ludzie nie-
tuzinkowi, dla których warszawska
huta była ważną częścią życia.
Obydwaj uważali ten zakład, jego
załogę, za to, czemu należy służyć
ze wszystkich sił. Obydwu wycho-
wała huta. To ona dała podwaliny
do dalszej ich kariery życiowej.
Ona ukształtowała ich charaktery.
Nie mieli rodzinnych tradycji hutni-
czych. Obydwaj byli rodowitymi
warszawiakami

Franciszek Kaczmarek trafił do
społeczności hutniczej w roku
1958. Powstańczy exodus wypro-
wadził Franciszka z Warszawy do
Sochaczewa, gdzie ukończył szkołę
podstawową i zawodową. Imał się
różnych prac aż w końcu, w 1958
roku, trafił do Huty „Warszawa”.
Został inspektorem spraw osobo-
wych w Dziale Kadr. Jego zadaniem
było angażowanie (wspólnie z nie-
zapomnianą „mamą” Chylińską) pra-
cowników. Skończył technikum
ekonomiczne, awansował i „dorobił”
się stanowiska Kierownika Działu
Kadr. To on odpowiadał za nabór

Jerzy Trześniewski rozpoczął
pracę w Hucie „Warszawa” zaraz 
po ukończeniu studiów w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa),
w marcu 1971 roku. W Hucie pra-
cowali także jego bracia. Zaczął jako
stażysta w dziale zatrudnienia i płac
na stanowisku starszego ekono-
misty. Następnie, mając dwadzieścia
pięć lat, został zastępcą kierownika
Walcowni Półwyrobów do spraw
ekonomicznych. To tam mógł wy-
korzystać swoją wiedzę ekono-
miczną i przygotowywać się do
pełnionych później funkcji. Zdobyta
na studiach wiedza z zakresu eko-
nomiki, systemów płacowych, wy-
nagrodzeń, socjologii i ergonomii
pracy okazała się bardzo przydatna.

W tamtym czasie także partia
rządząca stawiała, w zakładach
pracy, na młodych, wykształconych
i dynamicznych ludzi. I tak Jerzy
Trześniewski przeszedł do pracy 
w komitecie fabrycznym PZPR zos-
tając w 1981 roku jego pierwszym
sekretarzem. Już jednak w 1986 r
porzucił politykę. Najpierw, w stycz-
niu tego roku, został zastępcą dyrek-
tora huty do spraw ekonomicznych
aby już w czerwcu pełnić obowiązki
dyrektora naczelnego. Przemiany
społeczno-polityczne spowodo-
wały, że dyrektorem Huty można
było zostać jedynie w drodze kon-
kursu. Jerzy Trześniewski stanął do
takiego konkursu jako jeden z po-
śród ośmiu kandydatów. Wygrał go 
i jesienią 1986 roku objął stanowi-
sko dyrektora naczelnego. Kierował
Hutą ponad trzy i pół roku.

Jerzy Trześniewski był pierwszym
dyrektorem Huty „Warszawa” z wy-
kształceniem ekonomicznym i pierw-
szym, jak się wtedy mawiało „nie
przywiezionym w teczce”, lecz wy-
branym przez przedstawicieli załogi.
Zapisał się w pamięci pracowników
jako inicjator przestawienia przed-
siębiorstwa na tory myślenia o efek-
tach ekonomicznych, a nie tylko 
o ilości produkcji. O rozwijaniu eks-
portu na zasadach poszukiwania
rynków zbytu poza centralnym ste-
rowaniem. W obliczu braku rąk do
pracy w przemyśle hutniczym
zmienił na tyle systemy płacowe, 
że wzrosła wydajność pracy. To były
niewątpliwe zasługi Jerzego Trześ-
niewskiego dla jego ukochanego za-

Kiedy w 2005 roku powstało
Stowarzyszenie Przyjaciół Huty
Warszawa - Warszawscy Hutnicy,
pani Zofia stała się od razu jego ak-
tywnym członkiem. W 2008 roku
została wybrana sekretarzem za-
rządu SPHW.  

Nie opuszczała żadnej uroczysto-
ści hutniczej; była zawsze na dniach
otwartych, piknikach, spotkaniach,
jubileuszach, pogrzebach.

Hutę odwiedzała regularnie, 
co najmniej dwa razy w tygodniu.
Ostatni raz 13 lutego, jak zwykle
pogodna i pełna optymizmu.
Dobrze się tu czuła, lubiła rozmowy
z hutnikami, interesowała się ży-
ciem zakładu i jego pracowników.
Kiedy kilka lat temu zabiegaliśmy 
o nazwanie skrzyżowania ulic 
Lindego i Reymonta rondem 
Hutników Warszawskich - aktywnie
włączyła się w tę akcję, a potem
świętowała z nami jego otwarcie.
Zbierała też z zapałem podpisy pod
wnioskiem o zmianę nazwy stacji
metra Młociny, na Młociny – Huta.  

Jako polonistka była skarbnicą
wiedzy na temat poprawnej 
polszczyzny i interpunkcji. 
Wszystkie dotychczasowe 
numery „Jedynki” przeszły przez 
jej drobiazgową i całkowicie bezin-
teresowną korektę. Ten numer 
jest pierwszym, który ukazuje 
się bez nadzoru redakcyjnego
pani Zosi. I z pewnością brakuje 
w nim wielu znaków interpunkcyj-
nych. 

Ewa Karpińska

20 lutego 2018 roku, na tydzień
przed swoimi 76. urodzinami, ode-
szła od nas kolejna osoba związana
mocno ze społecznością hutników
warszawskich: pani Zofia 
Bieguszewska-Kochan. 

W Hucie Warszawa zaczęła pracę
10 listopada 1982 roku. Pracowała
w Rozgłośni Zakładowej. Począt-
kowo jako kierownik rozgłośni,
potem jako zastępca redaktora na-
czelnego i w końcu jako redaktor
naczelny. Redagowała także gazetę
„Hutnik Warszawski”. 

Pani Zofia – dla wielu hutników
po prostu Zosia - była absolwentką
Filologii polskiej oraz Dziennikarstwa
na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończyła także podyplomowe
Studium Wymowy Akademii 
Teatralnej.

Urodzona w Warszawie, miesz-
kała przez wiele lat na Bielanach 
i czuła się związana z tą dzielnicą.
Ale nie tylko – lubiła Pragę, działała
na Targówku.  

Po likwidacji radiowęzła Huty 
i przejściu na emeryturę w 1999
roku - pozostała nadal aktywna.
Pracowała jako dziennikarz prasy
lokalnej, pisząc między innymi dla
Gazety Praskiej i miesięcznika Nasze
Bielany. Była wolontariuszką bielań-
skiego oddziału Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej. Ciekawa świata
i ludzi, niezwykle towarzyska. 
Bardzo lubiła śpiewać i miała ładny
głos. Występowała w chórze 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
– oddział Brudno.

kładu. Wiatr historii był jednak nie-
ubłagany. W 1990 roku Jerzy
Trześniewski zakończył pracę w
Hucie „Warszawa”. Jego wiedzę 
i doświadczenie wykorzystywały
już firmy prywatne, w których zna-
lazł zatrudnienie. 

Podobnie jak w przypadku 
Franciszka Kaczmarka, także w sto-
sunku do Jerzego Trześniewskiego
Huta była magnesem ciągle go
przyciągającym. Został członkiem
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
„Warszawa”. Chciał być blisko „swo-
jej Huty” choć ta zmieniła nie tylko
nazwę, ale także profil i technologię.
W gronie członków Stowarzyszenia
i w kierownictwa Huty ArcelorMittal
Warszawa czuł się „u siebie”. Pracy
w Stowarzyszeniu i współpracy z
nową Hutą poświęcił się całkowicie.
Najlepszym dowodem na to, jak był
szanowanym wśród braci hutniczej
jest jego członkostwo w Komitecie
Organizacyjnym obchodów 60-lecia
produkcji Huty, organizowanych
przez szanujące tradycje kierownic-
two Huty ArcelorMittal Warszawa.

Obydwaj, Franciszek Kaczmarek 
i Jerzy Trześniewski pozostają dla
nas przykładem przywiązania do
zakładu pracy, szacunku do zatrud-
nionych tam pokoleń ludzi, pracy dla
nich i satysfakcji z tego, że się nale-
żało do tej grupy.

Kazimierz Bochyński

Pożegnanie>

W ostatnim badaniu odnotowaliśmy procentowy wzrost liczby 
uczestników w stosunku do poprzednich lat.

Wskaźnik satysfakcji z pracy w hucie

Do najwyższego poziomu 69% - wzrósł WSKAŹNIK ŻYCIOWEGO 
OPTYMIZMU DLA WSZYSTKICH BADANYCH PRACOWNIKÓW:

Zofia Bieguszewska-Kochan i Franciszek Kaczmarek
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Styczeń -  Kuba Bąkowski –
uznany artysta wizualny, zrealizo-
wał w hucie swój najnowszy projekt
.  
Kwiecień - Piotr Szwarczyński z
Utrzymania Ruchu Stalowni po raz
drugi pokonał dystans 42,195 km
jako uczestnik Warsaw Orlen Mara-
ton. 
Maj -  z okazji Dnia Hutnika ponad
80 byłych i obecnych hutników
spotkało się na Rondzie Hutników
Warszawskich
Maj – podczas Nocy Muzeów – za-
prosiliśmy warszawiaków do zwie-
dzania   „Stanowiska Dowodzenia
Obrony Cywilnej”, w podziemiach
biurowca.
Maj – Walcownia pobiła rekord pro-
dukcji 
Czerwiec -  Stoisko Huty Arcelor-
Mittal Warszawa oblegane na pik-
niku
„Witaj
Lato Ka-
ruzela  na
Biela-
nach”. 
Czerwiec
- histo-
ryczny
wynik
produk-
cyjny
Stalowni:
30 wy-
topów podczas doby. 
Czerwiec – początek cyklu szkoleń
w ramach programu Bezpieczeń-

Huta na licytacji WOŚP

Zimowe biegi

Krótko ze świata>
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Więcej informacji na www.myarcelormittal.com
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Na okładce: 
Stal sprawia, że niemożliwe staje
się możliwe. Dzięki niej możemy
wytwarzać energię elektryczną 
z wiatru, fal, a nawet słońca. 
Sposób w jaki generujemy energię
potrzebną w codziennym życiu
zmienia się, ale stal  zawsze od-
grywa w tym procesie kluczową
rolę. Pierwsza na świecie pływa-
jąca morska farma wiatrowa 
- u wschodniego wybrzeża 
Szkocji - zaczęła dostarczać
energię elektryczną do szkockiej
sieci pod koniec 2017 r. Do jej
budowy wykorzystano 5 300 ton
ciężkich płyt ArcelorMittal, Pięć
gigantycznych turbin działa 175 m
nad powierzchnią morza. Platforma
jest zakotwiczona do dna mor-
skiego na głębokości 78 metrów.
Cała konstrukcja została wykonana
w dużej mierze ze stali.

Międzynarodowe
Nowy kompleks petrochemiczny firmy Shell wykorzystuje 
stal kriogeniczną ArcelorMittal
ArcelorMittal dostarcza 770 ton kriogenicznych płyt stalowych 
za pośrednictwem swojej filii Industeel na potrzeby nowego komple-
ksu petrochemicznego firmy Shell, który jest obecnie budowany 
w Pensylwanii w USA. Płyty niklowe CryElso® 9Q 9%, wyprodukowane
w Industeel Creusot we Francji, zostaną wykorzystane do budowy
magazynów gazu płynnego. Stal jest wytrzymała, odporna na tem-
peratury do -160 ° C. Dostarczane płyty mają grubość 5-30 mm.

ArcelorMittal zainwestuje 70 milionów dolarów kanadyjskich 
w modernizację obiektów Contrecoeur 
Spółka ArcelorMittal Long Products Canada zapowiedziała znaczące
inwestycje o wartości prawie 70 mln dolarów kanadyjskich do 2020 r.
w hutach Contrecoeur w Quebecu. Inwestycje umożliwią firmie
utrzymanie wiodącej pozycji w dziedzinie produkcji stali w Ameryce
Północnej, ze szczególnym naciskiem na jakość produktu, która
wzrośnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i ograniczeniu wpływu
na środowisko. 

ArcelorMittal Princeton otrzymuje nagrody za bezpieczeństwo 
i ochronę środowiska na regionalnym sympozjum górniczym
Na 45. dorocznym Sympozjum Górniczym Wirginii Zachodniej
(WVCA), które odbyło się w Charleston w Zachodniej Wirginii
(USA).ArcelorMittal Princeton został formalnie uhonorowany 
wieloma nagrodami. Firma otrzymała dwie nagrody Mountaineer
Guardian Safety Awards w uznaniu jej wyjątkowych osiągnięć 
w zakresie bezpieczeństwa w 2017 r. w kopalni Gray Hawk 
Surface Mine i 42 Deep Mine. 

Ogromne stalowa konstrukcja ArcelorMittal dla kruszarki rudy żelaza Anglo
ArcelorMittal Brazil dostarczył prefabrykowaną konstrukcję stalową
o długości 13,8 m, wysokości 3,44 m i szerokości 3,67 m, która
wzmocni kruszarkę rudy żelaza firmy Anglo American w mieście
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerias, w Brazylii. Ta 26-tonowa
konstrukcja jest pierwszą tego rodzaju wyprodukowaną w naszych
brazylijskich zakładach - nigdy wcześniej nie stworzono bowiem
konstrukcji o tak dużych rozmiarach.

Podczas tegorocznego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na Bielanach zebrano 
16 738, 32 złotych. Huta 
ArcelorMittal Warszawa przekazała
na licytację voucher, uprawniający
do zwiedzenia zakładu. Zawierał on
specjalne uprawnienie: przewodni-
kiem osoby, która go wylicytuje bę-
dzie prezes Marek Kempa. 

Zwycięzcą licytacji - który zaofe-
rował za voucher 250 zł - był pan 
Patryk Żuchowski. Na zwiedzanie Huty
umówiliśmy się 28 lutego. Pan Patryk
przyszedł z żoną Beatą. Mieszkają 
w sąsiedztwie – na Młocinach. 

Pytany o to, co zrobiło na nim
największe wyraźnie, pan Patryk
odpowiada tak: 

- Trudno wymienić coś, co nie
zrobiło wrażenia. Nie spodziewaliśmy
się, że Huta jest tak nowocześnie
zorganizowana i wyposażona.
Zaskoczeniem był samochodowy
profil Państwa produkcji. Od wczoraj
inaczej patrzymy na każdą Skodę.
Drugie, bardzo pozytywne zasko-
czenie, to fakt, że tak skutecznie
recyklingujecie złom.  
- Na mnie największe wrażenie wy-
warła Stalownia, przypominająca
kuźnię z filmu science fiction 
- ogromny szacunek dla pracują-
cych tam osób i dla sposobu 
zorganizowania bezpiecznej pracy. 
- dodaje pani Beata.

ArcelorMittal Poland świętuje 190-lecie działalności 
w Świętochłowicach
Huta ArcelorMittal w Świętochłowicach, wcześniej znana jako Huta
Florian, świętowała w lutym 190 lat działalności. Huta znana jest 
z produkcji płaskich wyrobów ze stali najwyższej jakości: blach 
stalowych ocynkowanych i powlekanych organicznie.

Huta ArcelorMittal Eisenhüttenstadt wyprodukowała 100 mln 
ton spieku
Produkcja spiekalni w Eisenhüttenstadt w Niemczech przekroczyła
w lutym 100 milionów ton. Spiekalnia została oddana do użytku 
w 1975 r i  zastąpiła zakład wybudowany w 1952 r. Od tego czasu
przeprowadzono kilka modernizacji, w tym przekształcenie dwóch
taśm w jedną, budowę nowoczesnego filtra elektrostatycznego 
i odnowienie technologii automatyzacji.

Ameryka

Sport>

Bieg Chomiczówki

Huta ArcelorMittal Warszawa 
od lat wspiera organizację bielań-
skich zimowych biegów, które 
cieszą się ogromnym powodzeniem.
21 stycznia 2018 roku - mimo
zdecydowanie zimowej aury 
- w XXX Biegu Chomiczówki i XIII
Biegu o Puchar Bielan wzięło udział
ponad 2000 osób. Wśród nich byli
nasi koledzy: 
Mariusz Puchała, który pokonał
15 kilometrową trasę w znakomi-
tym czasie 01:07:02;  
Grzegorz Baran (czas  01:16:22) 
i Adam Piotr Nowak (czas
01:18:12). 

Izabeliński Bieg Zmarźlaka

3 marca w Laskach i na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego
odbył się Izabeliński Bieg Zmarźlaka.
Nazwa jak najbardziej uprawniona,
bo biegaczom towarzyszył siarczy-
sty mróz. Hutę na dystansie 10 km
reprezentował Grzegorz Baran. Był
dziewiąty na mecie z czasem 46.12.


