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Rekordowy rok Walcowni
W 2019 roku po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy 500 000 ton
wyrobów gotowych wyprodukowanych w ciągu 12 miesięcy.
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Nasz projekt znowu najlepszy
Konkurs Ciągłej Poprawy -ArcelorMittal Europe

Mówią pracownicy
Grzegorz Bratek - Kierownik
Produkcji Walcowni

Huta ArcelorMittal Warszawa
iwestuje w ochronę środowiska
Strategia iwestycji środowiskowych

Walcownia - modernizacja rur
wylotowych
Ograniczenie ilości zakleszczeń
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ArcelorMittal
List
prezesa zarządu
i Nippon Steel przejmują
Essar Steel
ArcelorMittal sfinalizował transakcję przejęcia huty Essar Steel
India Limited („ESIL”), zawiązując
jednocześnie spółkę joint venture
z Nippon Steel Corporation („Nippon
Steel”). W wyniku tej operacji powstała spółka o nazwie ArcelorMittal Nippon Steel India Limited
(„AM / NS India”), która będzie
właścicielem ESIL. ArcelorMittal ma
60% udziałów w AM / NS India.

na stal w Indiach jest faktem powszechnie znanym. Ta transakcja
pokazuje także, jak Indie korzystają
z Kodeksu Upadłościowego, prawdziwie postępowej reformy, której
pozytywny wpływ będzie odczuwalny w całej indyjskiej gospodarce”.

„Cieszymy się również, że możemy rozpocząć tę współpracę
z firmą Nippon Steel, z którą od
dawna mamy dobre relacje, opieraAditya Mittal, prezes i dyrektor
finansowy ArcelorMittal, został pre- jące się na wzajemnym zaufaniu.
Połączenie mocnych stron i technozesem AM / NS India. Dyrektorem
logii obu naszych firm stworzy wiele
generalnym został Dilip Oommen.
nowych możliwości, które pozwolą
nam przyczynić się do planowanego
„Przejęcie Essar Steel to ważny
strategiczny krok dla ArcelorMittal. przez Indie zwiększenia zdolności
produkcyjnych stali do 300 milioIndie od dawna są uważane za
nów ton rocznie do 2030 roku”.
atrakcyjny rynek dla naszej firmy
i od ponad dekady szukaliśmy odAM / NS India to producent
powiednich okazji do zbudowania
wyrobów płaskich w cyklu wielkoznaczącej obecności produkcyjnej
w tym kraju.” – powiedział, Lakshmi piecowym i największa huta stali
Mittal, prezes i dyrektor generalny w zachodnich Indiach. Obecny poArcelorMittal, komentując tę trans- ziom rocznej produkcji stali surowej
akcję. „Essar ma rentowne i dobrze wynosi około 7,5 miliona ton. Zakład
zlokalizowane zakłady produkcyjne posiada również instalacje do granulowania rudy żelaza we wschodniej
oraz długoterminowy potencjał
części Indii, mające obecnie wydajwzrostu jako cześć rozwijającej się
AM/NS India, dawniej Essar Steel India Limited.
indyjskiej gospodarki. Wysoki popyt ność 14 milionów ton rocznie.
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Górnik sportowiec

Olimpijska nadzieja ArcelorMittal
Wszechstronnie utalentowany
Danil Poljanskij, górnik w ArcelorMittal i tyczkarz, uprawiający sport
wyczynowo, opowiada o swojej
drodze do kwalifikacji olimpijskich,
przedstawiając nam swoje życie pod
ziemią i w powietrzu:
Albo urodziłeś się z talentem do
skoku o tyczce, albo nie.
Aby zostać światowej klasy tyczkarzem, trzeba być szybkim i trzeba
mieć bardzo dobrą koordynację
ruchową. Trzeba także lubić ryzyko
- i rozpocząć trening w wieku
12 lat.
Skoki o tyczce, a moja kariera kierownika kontroli trasy w kopalni
Tentekskaya są jak yin i yang. Dla
mnie te pozornie przeciwne działania są komplementarne, wzajemnie
powiązane i współzależne, a każde
z nich prowadzi do drugiego.
W pracy schodzę do zamkniętej
przestrzeni o głębokości do 500 metrów, mającej niewiele wejść i wyjść,
gdzie mam do czynienie z ekstremalnymi wyzwaniami. Moim zadaniem
jest monitorowanie bezpieczeństwa
w korytarzach kopalni, w tym poziomu gazu i systemu wentylacji.
Są dwa powody, dla których moja
praca ma krytyczne znaczenie: po
pierwsze, ponieważ bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem
firmy, a po drugie, ponieważ metan
jest uwalniany bezpośrednio w wyniku fizycznego procesu wydobycia
węgla. Po usunięciu warstw przodka
metan, uwięziony wcześniej w złożu
węgla, uwalnia się do powietrza
w kopalni, co stwarza potencjalne
zagrożenie bezpieczeństwa.
Moim zadaniem jest neutralizowanie tych zagrożeń, często w całkowitej ciemności, za wyjątkiem
światła z lampy przymocowanej do
kasku, bez zegarka na ręce lub telefonu komórkowego, aby zmniejszyć
ryzyko powstania iskry elektrycznej.
Musimy jej unikać, ponieważ metan
jest bardzo łatwopalny. Dzięki zainstalowanym przez firmę dodatkowym wykrywaczom metanu mogę
dokładniej monitorować poziomy
gazu w powietrzu i pompować odpowiednią ilość świeżego powietrza
z powierzchni wraz z pyłem kredowym - naturalnym neutralizatorem.
W bardziej zagrożonych obszarach
wykonujemy dodatkowe wiercenia,
żeby uwolnić gaz ziemny.
Spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność wobec siebie i swoich kolegów – muszę zapewnić
wszystkim bezpieczeństwo. Ta codzienna odpowiedzialność buduje
we mnie odporność, odwagę i siłę.

W skoku o tyczce korzystam
z tych cech, aby latać.
Od czasów studenckich na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Karagandzie ambicje mojego
życia były dwojakie: reprezentować
Kazachstan na igrzyskach olimpijskich
i zostać górnikiem, podążając śladami
ojca i dziadka. Nie planowałem jednak
robić tych rzeczy jednocześnie.
Zdobycie sponsora niezbędnego do
zajęcia się sportem okazało się niezwykle trudne, więc aby się utrzymać,
dołączyłem do ArcelorMittal wcześniej, niż planowałem, w 2016 roku.
Pracowałem na pełen etat i spędzałem praktycznie całą resztę czasu na
siłowni. Moje życie osobiste właściwie
nie istniało, spałem tylko cztery, pięć
godzin. Taki rytm życia był bardzo
trudny dla mnie i mojej rodziny.
W kwietniu ubiegłego roku nie
byłem przy narodzinach córki, bo trenowałem na obozie w Turcji, w ramach przygotowań do Mistrzostw
Azji, które odbywały się tydzień później w Doha. (Elizaveta miała dwa tygodnie, zanim mogłem wrócić do
domu, by ją poznać, ale od tamtej
pory nigdy nie byłem szczęśliwszy).
Zająłem dziewiąte miejsce w tych zawodach, ale w tym roku mierzę wyżej,
by zapewnić sobie wyjazd do Tokio.
ArcelorMittal wspiera moje ambicje, by zostać członkiem kazachskiej
drużyny olimpijskiej. Firma udzieliła
mi rocznego płatnego urlopu na
treningi z gwarancją zatrudnienia po
powrocie. Od czerwca koncentruję
się na skoku o tyczce, aby zwiększyć swoje szanse na kwalifikację.
Między sierpniem a wrześniem
2019 miałem 15 konkursów; 15
szans na osiągnięcie najlepszego
wyniku. Aby dostać się do Tokio,

Stal z Luksemburga i Brazylii wykorzystana

Danil Poljanskij,
podczas treningu

jedna z tych prób musi być „złota”.
Dla mnie, jako tyczkarza, oznacza to
skok na wysokość co najmniej 5,8
metra. To jest mój cel na ten rok.
Jestem bardzo wdzięczny firmie za
to, że umożliwiła mi realizację mojej
ulubionej rzeczy na świecie. Teraz
wszystko jest inaczej: mam dwie sesje
treningowe dziennie, a nie jedną. Między nimi mam czas na odpoczynek.
Wysypiam się w nocy, a weekendy
spędzam z rodziną. Myślę tylko o treningach i zawodach, jestem więc w
pełni skoncentrowany na osiągnięciu
celu i czuję wsparcie mojej rodziny.

Pomysłowość nagradzana

Przeszkodowy Bieg
Hutnika najlepszy

Ogłoszono zwycięzców konkursu
Performance Excellence Award 2019

Konkurs Performance Excellence
Awards (PEA) nagradza pomysłowość w ArcelorMittal. Lakshmi
Mittal wręcza nagrody liderom
zwycięskich segmentów, którzy
przyjmują je w imieniu swoich utalentowanych zespołów.
Nagroda 2019 za najlepszy projekt w zakresie energii, środowiska
i odpowiedzialności korporacyjnej
trafiła do zespołów, które opracowały filtr hybrydowy do odpylania
spalin ze spieków: Global R&D, przy
wsparciu Long Products Europe
i Flat Products Europe.
Grupa ArcelorMittal jako pierwsza
na świecie wdrożyła najnowocześniejszą technologię hybrydowej filtra- L.Mittal wręcza nagrodę Performance Excellence Award Brianowi Aranha,
cji do oczyszczania spalin ze spiekalni. wiceprezesowi wykonawczemu, dyrektorowi ds. Strategii, CTO, R&D, CCM
i globalnej branży motoryzacyjnej, który przyjmuje ją w imieniu swojego
Technologia ta redukuje emisję pyłu
zespołu.
poniżej wartości wykrywalnej, przy
castle, Cleveland, Tubarao, Monleniższych o 50% kosztach inwestycyj- tej klasy, obejrzało w intranecie
vade, Vanderbijlpark, Lazaro Cardenas.
ponad 4000 pracowników naszej
nych i operacyjnych w stosunku do
GSMPM wykorzystuje nowoczesne
konwencjonalnej technologii. Techno- firmy. Potem film wykorzystano podlogia rozwinęła się obejmując różno- czas szkoleń BHP w zakładach Arce- technologie cyfrowe. Jest stale
lorMittal w Stanach Zjednoczonych, aktualizowany i ulepszany. Modele
rodne zanieczyszczenia - bardzo
udane wyniki uzyskano w przypadku Hiszpanii, Luksemburgu i innych. Stał procesów optymalizują produkcję,
się także hitem na YouTube. Ten pro- obejmując zużycie surowców, metadioksyn, deSOx i deNOx.
lurgię i ograniczenia biznesowe. Daje
PEA w obszarze bezpieczeństwa jekt przyczynił się do tego że Long
to korzyści na poziomie zarządzania
Products Canada osiągnął najlepsze
i zdrowia trafiła w tym roku do
jak dotąd wyniki w zakresie zdrowia i pozwala ograniczyć emisje CO2. Do
Long Products Canada za projekt
końca 2019 r. przeprowadzono 21
i bezpieczeństwa.
o nazwie „Zrób to dla mnie: firma,
Certyfikat PEA w obszarze inno- wdrożeń, co generuje globalny zysk
szkoła i społeczność współpracują,
Danil Poljanskij w czasie pracy
w wysokości 37,6 mln USD rocznie.
wacji technicznych oraz badań
by wyeliminować choroby”.
w kopalni Tentekskaja.
Nagrodę za innowacje w procei rozwoju został przyznany Global
To, co zaczęło się jako projekt
Aby biec i wybić się z tyczki, która wideo zachęcający pracowników
sach biznesowych otrzymuje ArceR&D za stworzenie platformy
może mieć do 5,3 metra długości
Long Products Canada do zastoso- o nazwie Globalne modele procesu lorMittal Cleveland za zwiększenie
trzeba mieć stalowe nerwy. I chowania zasady: zatrzymaj się, pomyśl produkcji stali (GSMPM), czyli do- zdolności produkcyjnych linii cynkociaż tyczka waży tylko kilka kilogra- i pracuj bezpiecznie, przerodziło się stępnych online modeli produkcji
wania ogniowego (HDGL). Projekt
mów, gdy jest trzymana na końcu,
został zrealizowany przy wsparciu
w szeroką akcję, dzięki której przez stali, pozwalających kontrolować
ma w rzeczywistości ciężar ponad
Global R&D.
proces wielkopiecowy.
kilka tygodni cała szkoła dyskuto10 kilogramów. Skok o tyczce to
W ciągu czterech lat wielofunkcyjne
Dziesięć zakładów przyczyniło się
wała o bezpieczeństwie z kolegami
sport wyczynowy nie tylko w sensie z klasy, rodzicami i mieszkańcami.
zespoły ciągłego doskonalenia, testy
do sukcesu Global R&D poprzez
fizycznym, ale także psychicznym
Sugestywne wideo, stworzone w wdrożenie tej technologii. Są to: Aviles, porównawcze najlepszych praktyk i
i emocjonalnym. Uwielbiam odwagę, ramach projektu przez uczniów szós- Dunkierka, Zenica, Krzywy Róg, New- rozwój zespołu w ArcelorMittal Clektórą czuję podczas rozbiegu. Kiedy
veland pozwoliły znacznie zwiększyć
wybijam się w górę, niesie mnie tak
przepustowość linii HDGL. Wyproduwysoko, że zapiera mi dech w pierkowano na niej również większą ilość
siach.
i różnorodnych zaawansowanych gaCokolwiek stanie się z moimi olimtunków stali wysokowytrzymałych
pijskimi ambicjami w tym roku, wrócę
(AHSS), co dało 296 000 ton dodatdo ważnej pracy, którą wykonuję w
kowych wyrobów o wysokiej wartości
ArcelorMittal, ponieważ lubię ją i zadodanej AHSS, jednocześnie zwiękwsze będę wdzięczny za wsparcie,
szając całkowitą produkcję o ponad
które otrzymałem, by spełnić swoje
97 000 ton. Ten wzrost tonażowy był
marzenia. Będę też nadal startował
konieczny, by realizować strategię
wyczynowo. Kto wie, może uda mi się
motoryzacyjną ArcelorMittal USA.
nawet wziąć udział w następnych IgUmocnił on pozycję firmy jako czołorzyskach Olimpijskich w Paryżu w
wego producenta stali AHSS. Łączne
2024 roku! W każdym razie chcę dać
korzyści w całym okresie sięgnęły
przykład mojej córce, aby realizowała
195,5 mln USD, a nakłady inwestyswoje marzenia tak, jak ja to robię.
cyjne wyniosły 10,7 mln USD.
Nawet jeśli nie pójdzie w moje ślady,
Gratulacje dla wszystkich, którzy
Greg Ludkovsky, wiceprezes, szef badań i rozwoju w imieniu swojego zejeśli chodzi o pracę w kopalni, mam
przyczynili się do realizacji tych imnadzieję, że podąży za mną w sporcie! społu. odbiera nagrodę Performance Excellence Award z rąk Lakshmi Mittala. ponujących projektów!
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List prezesa zarządu
Szanowni Państwo,
Miniony rok z pewnością nie należał do łatwych dla całego sektora
hutniczego. Jednak jego ocena z
perspektywy Huty ArcelorMittal
Warszawa wygląda trochę lepiej.
To był dla nas dobry rok, może nie
na miarę ambitnych planów budżetowych, które stworzyliśmy na fali
znakomitych wyników z 2018 roku,
ale dobry. Co prawda rynek w 2019
roku nas nie rozpieszczał, ale daliśmy sobie radę. Jak wiadomo
ArcelorMittal Warszawa produkuje
stal w oparciu o piec elektryczny,
co w minionym roku dało nam przewagę kosztową nad zakładami pracującymi w cyklu wielkopiecowym.
Nie wykorzystujemy drożejącej rudy
żelaza, a emisja CO2 w naszym
cyklu jest o 75% niższa.
Jak wiemy naszym atutem jest
też możliwość elastycznego reagowania na wahania rynku. Odnotowaliśmy pewien spadek zamówień
na pręty ze stali jakościowej, ale
mogliśmy je kompensować większą
produkcją prętów żebrowanych.
Pracowaliśmy więc pełną parą.
Stalownia miała dobre wyniki,
a Walcownia pobiła w tym roku
rekord produkcji, przekraczając po
raz pierwszy w swej historii poziom
pół miliona ton wyrobów walcowanych wyprodukowanych przez
12 miesięcy. W ciągu całego,
trudnego przecież 2019 roku,
Walcownia pobiła 18 rekordów
produkcyjnych. Gratuluję wszystkim
członkom znakomitego zespołu
Walcowni, którzy zapracowali na
ten wynik.
W całej Hucie realizujemy strategię nieustannego doskonalenia procesów produkcyjnych i mamy dobre
wyniki. Nasz zespół wdraża nowe
rozwiązania, które poprawiają
wskaźniki produkcyjne. Jednym
z takich projektów była modernizacja Piły Braun na Walcowni. Zdobył
on nagrodę główną za 2019 rok
w konkursie Ciągłej Poprawy
(Continuous Improvement
Challenge - CI) organizowanym
przez ArcelorMittal Europe - Long
Products. To wielki sukces całego
zespołu. Cieszymy się z niego tym
bardziej, że laury konkursu CI także
w zeszłym roku otrzymał zespół
Huty – wtedy za projekt wdrożony
na Stalowni.
Przechodząc do planów inwestycyjnych, chcę poinformować, że
prowadzimy prace przygotowawcze
– na razie budowlane – które pozwolą nam w przyszłości powiększyć wymiary wsadu walcowni.
To ważny projekt, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom odbiorców
stali jakościowej, w szczególności
łożyskowej. Zagwarantuje nam
nowe perspektywy rynkowe.
Mamy też w planach kilka ważnych inwestycji, które ograniczą

>

Polski Czerwony Krzyż
odznacza hutników
Pod koniec 2019 roku w Urzędzie
Dzielnicy Bielany odbyła się
uroczystość, podczas której
wyróżniono osoby zasłużone
i wpierające działalność PCK.
Odznakę „Honorowy Dawca
Krwi – zasłużony dla Zdrowia narodu” nadaną przez Ministra Zdrowia otrzymał nasz kolega Emil
Krzywy, który jest honorowym
krwiodawcą od 18 roku życia.
Odznakę Honorową PCK otrzymali: prezes Marek Kempa (odznaka III stopnia) i Edmund Czesak
– prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Hucie ArcelorMittal
Warszawa (odznaka I stopnia).

wpływ Huty ArcelorMittal Warszawa na środowisko. Chcę bardzo
wyraźnie podkreślić, że nasz zakład
spełnia od wielu lat wszelkie obowiązujące normy, dotyczące emisji
pyłów, gazów, gospodarki odpadami czy emisji hałasu. Jednak coraz
bliższe sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych, które powstają w naszej
okolicy, zaczyna od pewnego czasu
rodzić konflikty z ich mieszkańcami.
Oskarżają nas o nadmierny hałas,
czasem narzekają na nieprzyjemne
zapachy. Mimo, iż prowadzone
nieomal nieprzerwanie kontrole
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska nie potwierdzają zasadności tych oskarżeń, musimy być
świadomi, że Warszawa się rozrasta,
także w naszym kierunku i że proces
ten będzie postępował. Dlatego zaplanowaliśmy w tym roku budowę
nowej chłodni wentylatorowej, położonej wewnątrz naszego terenu
przemysłowego. Zastąpi ona starą
chłodnię, pracującą w bezpośrednim
sąsiedztwie domów mieszkalnych,
które w ostatnich latach wyrosły
tuż za naszym ogrodzeniem. Jej
mieszkańcy skarżą się na szum,
który towarzyszy pracy chłodni.
Mamy też w planie instalację nowego, większego i bardziej wydajnego okapu odciągowego nad

Oczywiście hutnictwo wszędzie
musi szukać nowych rozwiązań
technologicznych w celu ograniczenia śladu węglowego, który towarzyszy produkcji stali. I to się już
dzieje. W naszej Grupie powstają
instalacje wykorzystujące czystą
energię, np. wodór, a także bezpoW ostatnich miesiącach problemy średnią elektrolizę, rozwijane są
możliwości przechwytywania i wynaszej branży, w szczególności
korzystania dwutlenku węgla oraz
w Unii Europejskiej, są często
jego składowania. ArcelorMittal
przedstawiane w mediach. Mają
stawia sobie za cel zmniejszenie
one jasno zdiagnozowane źródła:
rosnące koszty energii i surowców, emisji dwutlenku węgla w Europie
rosnące koszty uprawnień do emisji o 30 procent do 2030 roku.
Jakie mamy perspektywy
CO2. Europejskie hutnictwo dona 2020 rok w ArcelorMittal
maga się od Komisji Europejskiej
działań ochronnych przed nierówną Warszawa? Uważam, że nie będzie
konkurencją ze strony producentów on łatwy, ale zakładam, że sytuacja
rynkowa będzie ulegać stopniowej
stali spoza UE, którzy nie ponoszą
kosztów polityki klimatycznej. Im- poprawie. Liczymy, że 2020 rok
pozwoli nam na realizację założeń
port ich wyrobów do Europy jest
budżetowych, które w naszym
bardzo duży. Jeżeli ta nierówna
przypadku są dość ambitne. Załoga
konkurencja zniszczy przemysł
huty ArcelorMittal Warszawa pokahutniczy w Europie, środowisko
zała, że nawet przy trudnych wanaturalne na tym nie zyska.
runkach zewnętrznych, z jakimi
Wyprowadzenie produkcji stali
mieliśmy do czynienia w 2019 roku,
na inne kontynenty nie rozwiąże
można osiągnąć dobre wyniki zaproblemów klimatycznych świata.
równo produkcyjne jak finansowe.
Zasadne jest więc domaganie
To nam pozwala spokojnie czekać
się wprowadzenia opłaty klina to, co przyniesie 2020 rok.
matycznej dla wyrobów
stalowych importowanych
Marek Kempa
do UE.
piecem elektrycznym Stalowni.
Pozwoli on ograniczyć hałas i wydostawanie się pyłu podczas krótkich etapów produkcji, gdy otwiera
się obudowa pieca EAF. W najbliższych latach będziemy sukcesywnie
wyciszać kolejne obiekty.

Nagroda główna dla Huty Warszawa

Nasz projekt znowu najlepszy
Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

28 listopada ogłoszono wyniki
dorocznego konkursu Ciągłej
Poprawy (Continuous Improvement
Challenge - CI) organizowanego
przez ArcelorMittal Europe - Long
Products.
Po raz drugi – rok po roku – Huta
ArcelorMittal Warszawa zdobyła
nagrodę główną.
Nasz zespól w składzie: Krzysztof
Janicki (lider projektu) Adrian Maszke,
Artur Gierwatowski, Grzegorz
Kwieciński, Sławomir Tupaczewski,
Wojciech Szoplik, Grzegorz Bratek,
Marek Myszka zwyciężył w kategorii Poprawa Procesu Produkcji
(Manufacturing Improvement)
dzięki projektowi modernizacji piły
Braun na Walcowni.
- Zgłosiliście świetny projekt.
Bardzo nam się podobał także krótki
film, na którym go przedstawiliście.
Zauważyłem, że zespół ArcelorMittal Warszawa ma coraz większe ambicje – kiedyś deklarowaliście, że

Od lewej: Sławomir Tupaczewski, Grzegorz Kwieciński, Krzysztof Janicki, Adrian Maszke, Marek Kempa, Artur
Gierwatowski, Grzegorz Bratek, Wojciech Szoplik.
dążycie do tego, by zostać najlepszą
Hutą stali jakościowych w Europie
– a na tym filmie prezes Marek
Kempa zapowiada, że ArcelorMittal
Warszawa chce zostać najlepszą
Hutą stali specjalnych na świecie!
Bardzo się z tego cieszę i gratuluję

Z okazji 100-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża, za aktywną
wieloletnią działalność na rzecz
rozwoju honorowego krwiodawstwa Zarząd Główny PCK przyznał
medale 100-lecia PCK. Otrzymali
je następujące osoby i instytucje:
Zarząd Huty ArcelorMittal
Warszawa, Klub HDK PCK przy
Hucie ArcelorMittal Warszawa,
dyrektor Alina Bielecka, prezes
Marek Kempa, burmistrz Dzielnicy
Bielany Grzegorz Pietruczuk,
radny Wojciech Borkowski,
Edmund Czesak i Jerzy
Kołnierzak.

wygranej – powiedział Augustine
Kochuparampil, dyrektor ArcelorMittal
Europe Long Products i zarazem
przewodniczący Jury konkursu CI.
Dzięki modernizacji Piły Braun na
Walcowni czas awarii został zredukowany o 80 godzin, a ilość przeci-

nanych przez piłę Braun prętów
wzrosła o 71%. Produkcja wyrobów
ze stali jakościowej pobiła w 2018
roku wszystkie historyczne rekordy.
Efektem końcowym wdrożenia projektu był zysk w wysokości 700 tysięcy euro.

Bieg Chomiczówki i Bieg
o Puchar Bielan
19 stycznia wzięliśmy czynny
udział w dorocznych zimowych
biegach na Bielanach:
Biegu o Puchar Bielan na 5 km
(1000 uczestników),
Biegu Chomiczówki na 15 km
(1500 uczestników)
W tym roku w obu biegach
wzięli udział pracownicy Huty
ArcelorMittal Warszawa – w sumie
8 osób.
W drużynie Huty pobiegli:
Arleta Tempczyk i Marcin Łaszczyk
(w Biegu o Puchar Bielan ) oraz
Grzegorz Baran, Artur Kajko,
Przemysław Tynda, Adam Nowak,
Michał Piróg, Piotr Zarębski
(w Biegu Chomiczówki)
- W tym roku wszystko dopisało; pogoda, świetnie przygoto-

wania trasa, atmosfera. Bardzo
dobrze mi się biegło i poprawiłem
o 3 minuty życiowy rekord sprzed
2 lat z czasem 1h 13 minut – mówi
Grzegorz Baran.
- Była super atmosfera, pogoda
dopisała w 100% już nie mówiąc
o naszej drużynie, która była liczna
i waleczna – dodaje Adam Kajko.
- Kibice jak zawsze na Chomiczówce
wykonali swoje zadanie na 100% !
Huta ArcelorMittal Warszawa
od lat wspiera organizację bielańskich zimowych biegów, które
rozpoczynają sezon biegowy w
Warszawie. Bieg Chomiczówki
jest jednym z polskich biegów
o najdłuższej tradycji - tegoroczna
edycja była już 37.
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Rekordowy rok Walcowni krok po kroku
Janusz Grzybek
MARZEC
Walcownia z przytupem zakońW 2019 roku mimo niesprzyjają- czyła kwartał nowym miesięcznym
rekordem produkcji. W marcu odcych warunków zewnętrznych
walcowano aż 46 885 ton do
i ciągłych wahań koniunktury
czego przyczyniła się wysoka wyArcelorMittal Warszawa radziła
sobie całkiem dobrze. Dla Walcowni dajność na wymiarach ø20, ø25
oraz ø28. Ponownie z nadwyżką
był to rok wręcz przełomowy: po
raz pierwszy w historii przekroczy- wykonano plan produkcji surowej.
W trakcie walcowania prętów jakoliśmy magiczną granicę 500 000
ton wyrobów gotowych wyprodu- ściowych udało się zredukować
liczbę postojów technologicznych,
kowanych w ciągu 12 miesięcy.
a utrzymanie ruchu znakomicie
Poprzedni rekord (482 866 t)
poradziło sobie z awariami przy
został pobity o 22 885 ton i od
produkcji prętów jakościowych
teraz wynosi 505 751 ton.
ustanawiając nowy kwartalny reTen wielki sukces odnieśliśmy
kord postojów na poziomie 1,4%.
bijąc po drodze aż 18 rekordów
Produkcja w miesiącu (t): 46 885.
produkcyjnych. Zawdzięczamy go
zaangażowaniu całej załogi. Naszym
atutem jest także tzw. „dwoistość” KWIECIEŃ
Produkcyjnie dobry miesiąc,
walcowania, czyli naprzemienne
ze zbliżoną wydajnością produkcji
walcowanie na tym samym ciągu
surowej do czasu walcowania pręprętów ze stali jakościowej, przy
jednoczesnym utrzymaniu produkcji tów żebrowancyh do rekordowego
marca – 103,4 t/h. Bardzo dobre
stali żebrowanej.
wskaźniki techniczne uzysku i zużycia energii elektrycznej. Zakupiono
STYCZEŃ
nowy przyrząd do kontrolowania
W nowy rok Walcownia weszła
odmagnesowania prętów jakościopełną parą i na starcie pobiła dwa
rekordy produkcyjne. Po raz pierw- wych, który się sprawdził. Ponownie wysłano większą ilość prętów
szy została przekroczona bariera
żebrowanych niż była zakładana
1 000 ton produkcji surowej podczas jednej zmiany. Wynik 1 050,6 t (3 516 ton powyżej planu).
Produkcja w miesiącu (t): 42 917.
został osiągnięty pod okiem
Sylwestra Sitko przez zmianę B 14
MAJ
stycznia podczas walcowania pręMiesiąc bardzo wysokiej produkcji
tów zbrojeniowych na wymiarze
i równie wysokiego planu. Podczas
ø20. Dodatkowo, 16 stycznia na
wymiarze ø25 został pobity rekord walcowania prętów jakościowych
produkcji na zmianie A - 965,1 ton miała miejsce awaria na piecu, która
produkcji surowej – która pracowała spowodowała spadek wydajności
godzinowej i zwiększenie udziału
pod przewodnictwem Grzegorza
postojów technologicznych w czaSwatowskiego.
Produkcja w miesiącu: 44 848 t. sie dysponowanym. Pomimo problemów załoga wywiązała się ze
swoich obowiązków i spełniła plan
LUTY
produkcji prętów żebrowanych na
W najkrótszym miesiącu roku
z nadwyżką wykonano plan walco- ten miesiąc. W dalszym ciągu kontrolowano odmagnesowanie prętów
wania prętów zbrojeniowych. Pomimo dużej liczby nieplanowanych jakościowych, a duża i sprawna wypostojów wydajność godzinowa na syłka umożliwiła zwolnienie miejsca
na magazynie.
większości wymiarów była dobra.
Produkcja w miesiącu (t): 44 032.
Osiągnięto wysoki uzysk podczas
walcowania prętów jakościowych.
Dodatkowo zespół wysyłki bardzo CZERWIEC
Pierwszy miesiąc kalendarzowego
dobrze wywiązał się ze swoich obolata stał po znakiem awarii. Podczas
wiązków i wysłano ponad 32 843
walcowania prętów żebrowanych
ton prętów żebrowanych (6 843
było dużo postojów na piecu, nopowyżej planu).
Produkcja w miesiącu (t): 37 213. życy 450T oraz wyrzutniku na
janusz.grzybek@arcelormittal.com

>

chłodni. Podobnie sytuacja wyglądała w trakcie kampanii prętów jakościowych; wskaźnik awarii
osiągnął aż 12,2%. Wydajnościowo
był to najgorszy miesiąc w roku.
Pomimo wyżej wymienionych przeciwności losu odwalcowano ponad
42 tys. ton materiału, co w tym
przypadku można uznać za bardzo
dobry wynik.
Produkcja w miesiącu (t): 42 249.
LIPIEC
Po nieco słabszym czerwcu
Walcownia wróciła na dobrą ścieżkę
i pobiła rekord uzysku przy produkcji prętów jakościowych, który
wyniósł aż 96,7%. Osiągnęliśmy
drugi wynik produkcyjny w roku,
a wskaźniki produkcyjne (uzysk,
wydajność, zużycie gazu, wykorzystanie czasu dysponowanego)
stały na bardzo dobrym poziomie.
Wydajność produkcji surowej
do czasu dysponowanego przy
produkcji prętów żebrowanych
była najwyższa w roku i wyniosła
87,7 t/h. Dzięki malejącej liczbie
awarii oraz bardzo dobrym uzysku
produkcja prętów jakościowych
również stała na bardzo wysokim
WRZESIEŃ
poziomie.
Jesień rozpoczęliśmy bardzo
Produkcja w miesiącu (t): 45 996. dobrą produkcją prętów żebrowanych, czego następstwem jest mieSIERPIEŃ
sięczna produkcja powyżej planu
Dobra karta wylosowana w lipcu (+157 ton). Stawiono czoła wyodwróciła się i nastąpił powrót pro- zwaniu jakim było rozwiązanie
blemów, które nękały nas w czerproblemów na wymiarze ø12 i wywcu. Podczas walcowania prętów
szliśmy z tego starcia obronną ręką.
żebrowanych na wymiarze ø12
Dzięki rozwiązaniom osprzętowym
borykaliśmy się ze sporą ilością
opracowanym przez zespół, ilość
zakleszczeń na walcarkach. Załoga zakleszczeń w porównaniu do sierpskrupulatnie doszukiwała się ich
nia spadła o połowę. Osiągnięto
przyczyn i opracowała potencjalne bardzo dobry uzysk zarówno podrozwiązania, czego następstwem
czas kampanii prętów żebrowanych
był spadek zakleszczeń w kolejnych jak jakościowych.
miesiącach. Na wymiarze ø16
Produkcja w miesiącu (t): 41 058.
pobito z kolei rekord uzysku przy
produkcji prętów żebrowanych
PAŹDZIERNIK
– 98,01%. Pomimo problemów na
Zapobieganie usterkom jest istot„dwunastce” Walcownia osiągnęła
nym elementem w procesach proprawidłowe wskaźniki produkcyjne dukcyjnych, wobec czego konieczny
tj. uzysk i wykorzystanie czasu dys- jest okresowy przegląd maszyn.
ponowanego. Inaczej sprawa wyW dniach 26 – 30 października
glądała podczas kampanii prętów
odbył się planowany postój techjakościowych, która ilościowo była niczny Walcowni, podczas którego
najwyższa w tym roku charaktery- wykonano wiele prac naprawczych
zując się bardzo dobrym uzyskiem
i przeglądowych. Wymieniono
i standardową wydajnością godziuszkodzone elementy maszyn
nową.
i dokonano przeglądu pozostałych.
Produkcja w miesiącu (t): 40 630. Produkcyjnie poprawny miesiąc

korzystania czasu dysponowanego
z bardzo dobrym uzyskiem przy
na prętach żebrowanych – 86,8%.
produkcji prętów jakościowych.
Produkcja w miesiącu (t): 38 269. 18 grudnia na zawsze zapisze się
w historii ArcelorMittal Warszawa.
Tego dnia Walcownia przekroczyła
LISTOPAD
magiczną granicę 500 000 ton wyWalcownię poznaje się po tym,
produkowanych prętów w ciągu
jak zaczyna i po tym, jak kończy.
roku. Dodatkowym sukcesem jest
Zbliżający się wielkimi krokami
roczny rekord wysyłki, który od
koniec roku to dobry moment na
teraz wynosi 513 288 tony.
ustanowienie nowych rekordów
Produkcja w miesiącu (t): 34 317.
produkcyjnych. W deszczowym
listopadzie pobiliśmy dwa rekordy:
Podsumowanie
całkowitej produkcji miesięcznej
Rok 2019 to milowy krok
– 47 338 ton oraz produkcji miew stronę nowej epoki w historii
sięcznej prętów żebrowanych
– 37 858 ton. Po wprowadzonych ArcelorMittal Warszawa. Pokonaliśmy barierę, która jeszcze kilka
modyfikacjach osprzętu ilość zakleszczeń znacząco spadła, co po- lat temu wydawała się nieosiągalna.
Pomimo niesprzyjających warunków
zwoliło na wyśrubowanie wyżej
zewnętrznych, związanych z czynwspomnianych rekordów.
Produkcja w miesiącu (t): 47 338. nikami makroekonomicznymi,
pracownicy Walcowni konsekwentnie i sumiennie wykonywali swoje
GRUDZIEŃ
obowiązki, czego wynikiem
Tak dobry rok należy zakończyć
jest ustanowienie nowego rekordu
z przytupem, a załoga Walcowni
produkcji rocznej. W przyszłym
zna się na tym jak mało kto. Miesięczny plan wykonano z nadwyżką roku chcemy łamać kolejne
o 7 858 ton, ustanawiając przy tym granice i kontynuować działania,
kolejne dwa rekordy: wydajności do które pozwalają na nieustanny
rozwój organizacji jako żywego
czasu dysponowanego na prętach
żebrowanych – 93,94% oraz wy- organizmu.

Walcownia z perspektywy wieloletnich doświadczeń

Mówią Pracownicy: Grzegorz Bratek
Grzegorz Bratek
– Kierownik Produkcji Walcowni

W 2020 roku mija 20 lat odkąd
rozpocząłem pracę w Hucie. Patrząc na nasz zakład z tej perspektywy, widzę jak bardzo się zmienił.
20 lat temu mieliśmy stare urządzenia, wymagające manualnej obsługi. Dziś mamy nowoczesną,
zautomatyzowaną Walcownię, która
bije rekordy wydajności. Technologiczne jest nieporównywalna do
starych walcowni Zrobiliśmy nie
jeden, a kilkanaście kroków do
przodu. Rewelacyjny wynik, którym
zamknęliśmy 2019 rok, nie jest
kwestią przypadku – w pełni na
niego wszyscy wspólnie zapracowaliśmy.
Ale wróćmy do wspomnień.
Pracę w Hucie – wówczas Lucchini
Warszawa - rozpocząłem 1 lipca
2000 roku. Byłem świeżo upieczonym absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Czułem
się wykształconym człowiekiem,
przygotowanym do pracy. Zostałem
skierowany na Walcownię Drobną
W46, gdzie przygotowywał mnie
do pracy Jerzy Ułasiewicz , doświadczony Kierownik Zmiany,
który zbliżał się do wieku emerytalnego. Uczył mnie całego procesu,
wiedząc, że wkrótce zajmę jego
miejsce. To od niego dostałem
pierwsze i najcenniejsze wskazówki.
Kształtował, można powiedzieć
„hartował jak stal”, mój charakter.
Stawiał na wiedzę praktyczną, był
w tym bardzo dobry. Powtarzał mi
wielokrotnie: „Jak nie będziesz umiał
używać narzędzi w pracy i nie bę-

dziesz znał dobrze procesu – nie
będziesz miał autorytetu”. Praktyka
zaczęła się już pierwszego dnia.
W trakcie walcowania wydarzyło się
zakleszczenie. „Ku…a co tak stoisz,
bierz kleszcze i klucze, trzeba to
odblokować” – usłyszałem od
swego mentora. Na koniec dnia
świeżo założone ubranie było
mocno zabrudzone. Byłem w szoku
– jak to, ja człowiek po studiach,
mam pracować w taki sposób?
Tak ma wyglądać moje życie? Jerzy
Ułasiewicz pokazał mi, że teoria
i praktyka to dwie równoległe drogi,
obie potrzebne. Nauczyłem się od
niego wszystkiego, dzięki czemu
miałem łatwiejsze rozmowy z pracownikami. Do dziś wiem, że dzięki
tej praktycznej wiedzy i znajomości
procesu z technologami możemy
porozmawiać rzeczowo o zagadnieniach związanych z procesem.
Łatwiej nam rozwiązywać powstające problemy.
Pamiętam też mój hutniczy
chrzest, do dzisiaj wspominam to z
uśmiechem: kilka dni po rozpoczęciu
pracy w Hucie, w trakcie walcowania walcówki ø 10,5, pracownik
pobrał próbę materiału. Zanurzył
ją w wodzie, żeby wystygła. Po
chwili zmieniła kolor z czerwonego
na szary, wydawała się ochłodzona.
–Weź próbę do zmierzenia – usłyszałem od kierownika. Niewiele myśląc chwyciłem ją gołą ręką i zaraz
puściłem sycząc z bólu. Na dłoni
pojawiła się pręga oparzonej skóry.
– Teraz możesz być już prawdziwym hutnikiem, bo nie ma hutnika,
który się nie oparzył gorącym
metalem – stwierdził kierownik

Ułasiewicz. Chrzest był bolesny, ale
na zawsze wyrył mi w pamięci, że
trzeba używać ochron osobistych.
Kiedy zaczynałem pracę wraz ze
mną przyjęto wielu młodych inżynierów. Zostali w Hucie do dziś, rozwinęli się, mają wiedzę o procesach
technologicznych. Dziś są cennymi
i doświadczonymi pracownikami naszej firmy.
W lutym 2020 mija 12 lat od
rozruchu Walcowni P20. Pracuję
w niej od początku. Uczestniczyłem
w jej rozruchu z praktycznej strony.

wiedzę, a przede wszystkim
ogromne doświadczenie. Mamy
też pracowników o bardzo długim
stażu pracy, którzy mogliby już
przejść na emeryturę, ale są kopalnią wiedzy i nadal pracują i potrafią
się tą wiedzą dzielić z nowymi
młodymi, ucząc ich. Chciałbym im
wszystkim podziękować za to, że są
otwarci i przekazują swoje umiejętności z pokolenia na pokolenie.
Na Walcowni P20 zdobyłem dużo
doświadczenia technicznego,
szczególnie przy walcowaniu prętów żebrowanych z podziałem
pasma na 4. To trudne rozwiązanie,
ciągle się czegoś nowego uczymy,
mamy już tu sporą wiedzę, ale niestety problemy nas nie omijają.
Byłem także zaangażowany
w różne projekty, których realizacja
przyczyniła się do wykonania
ambitnych zadań budżetowych.
W 2019 roku jeden z projektów
w którym uczestniczyłem, wdrożony
przez zespół UR i Technologów
Walcowni (modernizacja piły
Braun), zdobył nagrodę główną
w konkursie Continous Improvement
Patrząc z tej perspektywy mam sa- Challenge.
tysfakcję. W 2019 roku Walcownia
Zdobyłem też duże doświadczemiała rewelacyjny wynik. Był on
nie w zarządzaniu zespołem pramożliwy dzięki współpracy całego
cowników i organizacją pracy.
zespołu technologicznego, jak rów- Uważam, że w pracy trzeba zawsze
nież i Utrzymania Ruchu (choć
pozostać człowiekiem, słuchać
współpraca z nimi nie jest usłana
pracowników, szanować ich i być
różami). Najważniejsze, że pomimo otwartym na ich potrzeby, ale
różnic zawsze znajdujemy płaszrównież egzekwować wykonywanie
czyznę porozumienia.
zadań i obowiązków. Pracownicy
W naszym zespole są młodzi pra- nas znają, my ich, mamy do siebie
cownicy, którzy dopiero nabierają
zaufanie, więc wyniki są bardzo
doświadczenia, ale i tacy, którzy
dobre. Organizacja pracy ma
pracują od lat i posiadają ogromną
ogromne znaczenie. Dwa lata

temu zrobiliśmy na Walcowni roszadę wszystkich zmian, zmieniając
składy brygad tak, by pracownicy
lepiej się poznali. Początkowo wywołało to opory, ale już 2018 pokazał, że dobrze współpracujemy,
a 2019 okazał się jeszcze lepszy.
Współpraca między zmianami jest
bardzo ważna. Obecnie wszystkie
4 brygady pracują na optymalnym
poziomie.
W tym roku kontynuujemy na
Walcowni prace budowlane pod
projekt przewidziany na lata 2020
– 2021, mający na celu uruchomienie produkcji w oparciu o większy
wsad, czyli kęsy o wymiarach
220x220 mm. To dla nas bardzo
ważne i odpowiedzialne zadanie,
dające nam dobre perspektywy na
rynku wyrobów ze stali jakościowej.
Nasi klienci – w szczególności kuźnie,
produkujące z naszych prętów części samochodowe i producenci łożysk - oczekują większego stopnia
przerobu, który wpływa korzystnie
na strukturę metalurgiczną materiału. Ta inwestycja wyjdzie naprzeciw ich potrzebom i zapewni
przyszłość całego zakładu.
To kolejna inwestycja, która rozwija możliwości naszej unikalnej
Walcowni, w której umiemy produkować na tej samej linii dwa skrajnie
różne produkty; pręty żebrowane,
czyli najprostszy wyrób masowy
i pręty ze stali jakościowych, czyli
wyrób z najwyższej półki.
Rok 2019 był niesamowity.
Wierzę, że rok 2020 również
będzie pełen nowych wyzwań,
z którymi sobie poradzimy dzięki
zaangażowaniu całego zespołu.
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Huta ArcelorMittal Warszawa inwestuje
w ochronę środowiska
Huta ArcelrMittal Warszawa opracowała na najbliższe lata strategię inwestycji środowiskowych,
skierowanych głównie na obniżenie emisji hałasu z urządzeń. Dwa z projektów zostały już uruchomione,
następne są na etapie opracowywania koncepcji i dokumentacji, a ich realizacja, w zależności od sytuacji
ekonomicznej, przewidziana została na kolejne lata.
Artur Gierwatowski
artur.gierwatowski@arcelormittal.com

Huta ArcelorMittal Warszawa
od wielu lat spełnia wszelkie
obowiązujące normy, dotyczące
emisji pyłów, gazów, gospodarki
odpadami czy emisji hałasu.
Jednak mieszkańcy osiedli mieszkaniowych, które powstają niestety
w coraz bliższym sąsiedztwie naszego zakładu zaczynają coraz częściej zgłaszać skargi - przede
wszystkim na hałas. Wychodząc
dobrowolnie naprzeciw postulatom
lokalnej społeczności zleciliśmy
w ubiegłym roku specjalistycznej
firmie zewnętrznej wykonanie
aktualizacji mapy akustycznej naszego zakładu. Analiza miała na celu
uaktualnienie wskazań oraz opracowanie planów modernizacyjnych,
jakim warto poddać wybrane
instalacje.

>

jest budowa nowoczesnej
chłodni, która zastąpi pracującą
obecnie starą chłodnię. Obecna
W 2020 roku planujemy zainwes- instalacja chłodząca urządzenia
Wykańczalni położona jest dość
tować ok 2 milionów zł w remont
blisko granicy naszego terenu.
i powiększenie okapu nad piecem
Odgłosy jej pracy przeszkadzają
EAF w Stalowni. Obecny okap ma
mieszkańcom nowych osiedli,
objętość 4600 m3. Wzrośnie ona
które wyrosły tuż za naszym
o 1300 m3 do 5900 m3. Większy
ogrodzeniem. Wychodząc
okap pozwoli usprawnić jeszcze
naprzeciw ich postulatom
bardziej odciąg spalin i ograniczyć
hałas. Dodatkowo wyremontowane ograniczyliśmy godziny pracy
chłodni i wyłączamy ją w nocy
zostanie doszczelnienie dachu na
między godziną 19:00 a 7:00.
wysokości pieca elektrycznego.
Niemniej w ubiegłym roku podjęPrace są już w toku. Dobiega
liśmy decyzję o budowie nowej
końca etap projektowy. Planujemy
rozpocząć montaż okapu w kwiet- chłodni, która będzie usytuowana
z dala od granic Huty, między
niu 2020. Zakończenie inwestycji
halami produkcyjnymi. Będą
jest planowane jeszcze na ten rok.
one stanowiły naturalną osłonę
akustyczną dla nowej instalacji,
Nowa chłodnia wentylatorowa
która – zbudowana w oparciu
o nowoczesne rozwiązania techDrugim projektem, który
niczne - będzie pracowała ciszej,
będziemy realizować w tym roku
Powiększenie okapu nad piecem
elektrycznym

Walcownia z perspektywy studenta

Okiem stażysty

>

Od pół roku jestem stażystą na
wydziale Walcowni. Studiuję na Politechnice Warszawskiej na Wydziale
Inżynierii Produkcji. Po dziennych
studiach inżynierskich, magisterskie
robię zaocznie. Zależało mi na skonfrontowaniu swojej teoretycznej
wiedzy z uczelni z praktyką. Przyszedłem do Huty z myślą, żeby
nauczyć się w praktyce tego, co
poznawaliśmy na studiach na kartkach podręczników. Praca na Walcowni daje mi taką możliwość.
Na początek oprowadzono mnie
także po innych wydziałach – Stalowni i Wykańczalni. Wszystkie poraziły mnie swoim ogromem.
Zaczynając staż na Walcowni byłem
przytłoczony ilością procesów
ze sobą powiązanych. Obawiałem
się, że nie pojmę istoty wielu z nich,
ale okazało się, że powoli, dzień po
dniu, jakoś naturalnie wszystko stopniowo układa się w głowie. Nadal nie
rozumiem wielu rzeczy, lecz myślę,
że wszystko przyjdzie z czasem.
Na Walcowni mam przydzielane
zadania, które dotykają różnych
obszarów, dzięki czemu mam coraz
szerszy pogląd na działanie wydziału. Jednym z moich zadań jest
sprawdzanie czy system Qlik prawidłowo pobiera dane do generowanych raportów. Na studiach
jestem na specjalizacji o nazwie
„Techniki cyfrowe w zarządzaniu
produkcją”, więc o Qlik’u słyszałem
jedynie na wykładach - teraz mam
dostęp do jego funkcjonalności
w praktyce.
Ostatnio analizowałem cały zeszły rok pracy Walcowni i zbierałem
dane. Biorę też udział w tak zwanych „operatywkach”, podczas
których omawiane są codzienne
zadania i problemy produkcyjne.
Początkowo nie wszystko rozumiałem, teraz rozumiem coraz więcej.
Mam ogląd tego, co na bieżąco się
dzieje na Walcowni.

Dalsze działania dotyczą
kolejnych instalacji Huty.
Planujemy wykorzystanie
ekranów, bądź innych rozwiązań,
które pozwalają ograniczyć
hałas, w rejonie prostownic
na ścianach hali Wykańczalni.
Takie rozwiązania będą wdrażane
kolejno na Odpylni i na Instalacji
Uzdatniania Wody (WTP) a także
na dachu Stalowni.
Projekty, w zależności od
sytuacji ekonomicznej, będą
realizowane w kolejnych
latach.

Compliance – raz jeszcze, co to znaczy i dlaczego
dotyczy wszystkich pracowników?
alina.bielecka@arcelormittal.com

Jestem pod wrażeniem tego, że
ludzie, którzy tu pracują znają każdą
maszynę i każdą jej część, wszystko
o nich wiedzą. Widzę, że mają
ogromne doświadczenie. I jeszcze
jedno – tutaj każdemu naprawdę
zależy, żeby produkcja szła jak najlepiej. To jest ciekawe środowisko
pracy, ludzie mają ciągle nowe pomysły na poprawienie poszczególnych elementów, wpływających na
usprawnienie produkcji. To mnie pozytywnie zaskoczyło. Zaskoczyło
mnie też to, że na pierwszy rzut oka
proces walcowania wydaje się prosty, ale potem człowiek sobie uświadamia, ile za nim kryje się wyliczeń,
procesów, pracy oraz precyzji.
Bardzo dużo się tu uczę i chciałbym zostać na dłużej, choć łączenie
studiów z pracą nie jest łatwe i trochę brakuje czasu na sen. Moim
hobby jest także programowanie. To
bardzo twórcze zajęcie. Niesamowite, że można ułożyć z literek coś,
co potem działa a osoba na drugim
końcu świata korzysta z tego na co
dzień. Uczę się tego intensywnie. W
wolnych chwilach, staram się grać na
pianinie, a od początku roku uczę się
grać na gitarze. Trenowałem przez 7
lat siatkówkę i jest to moja pasja
numer 1, jednak obecnie grywam
tylko rekreacyjnie. Moim sportowym celem na ten rok jest przebiegnięcie maratonu oraz pobicie rekordu
życiowego na dystansie 10 km.
Pochodzę z Ostrołęki. W Warszawie mieszkam w najstarszym polskim
akademiku, który znajduje się na
Ochocie. Nie sposób tu nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która
unosi się wewnątrz jego murów, a to
za sprawą ludzi, z którymi mam przyjemność spotykać się na co dzień.
Na Politechnice panuje dość formalna atmosfera. Przed umówioną
rozmową z profesorem trzeba sobie
przygotować przemówienie. Podoba
mi się, że w Hucie tak nie jest, można
normalnie z każdym porozmawiać, zapytać się. Panuje tu dobra atmosfera.

Izolacja akustyczna

Działalność zgodnie z zasadami

Alina Bielecka

Adam Możejewski

od obecnej. Po uruchomieniu
nowej chłodni, stara zostanie
zlikwidowana.
Uruchomienie nowej instalacji
planowane jest na pierwszy kwartał
2021 roku.

Wszyscy lub prawie wszyscy
pracownicy ArcelorMittal
Warszawa, ArcelorMittal Recykling
Polska, Partnera, a nawet część
pracowników pozostałych spółek,
pracujących na terenie huty, znają
panią, która jest ze mną na zdjęciu.
To Magdalena Soboń-Stasiak,
Compliance Officer.
I tu pojawia się kluczowe słowo:
Compliance. Wyjaśnijmy raz jeszcze,
co ono oznacza.
Słowo „Compliance” najczęściej
tłumaczone jest na język polski jako
„zgodność”, ale termin ten nie jest
łatwy do przełożenia w taki sposób,
by jego znaczenie od razu było
oczywiste.Może bardziej przemawia
do nas taki opis Bartosza Makowicza:
„compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który
redukuje do minimum ryzyko
wystąpienia wszelkich nieprawidłowości” („Compliance w przedsiębiorstwie”, Wolters Kluwer Polska,
2011r.). Warto zauważyć, że pojęcie obejmuje zgodność z przepisami
prawa, regulacjami wewnętrznymi
oraz wszystkimi przyjętymi przez
firmę standardami postępowania.
Korzenie współczesnego compliance sięgają początku XX wieku.
To wtedy w Stanach Zjednoczonych
zaczęło powstawać wiele organizacji państwowych, takich jak np.
Agencja ds. Żywności i Leków
(1906), które zaczęły wdrażać
regulacje i procedury, a następnie
sprawdzać, czy firmy i przedsiębiorstwa działają zgodnie z nimi.
Compliance funkcjonuje w dwóch
płaszczyznach:
Wewnątrz organizacji obejmuje:
• kodeksy i regulacje, do przestrzegania których zobowiązany
jest każdy pracownik, czy
współpracownik,
• edukację w postaci szkoleń,
uświadamiających konsekwencje
prawne podejmowanych przez
pracowników decyzji,
• wprowadzanie wewnętrznych
regulaminów i procedur organizacyjnych.
Na zewnątrz organizacji obejmuje:
• dobre praktyki wobec kontrahentów, instytucji prawnych,
• lojalność kontraktową,
• ochronę danych osobowych,
• zapobieganie malwersacjom
finansowym

Wróćmy do Magdaleny
Soboń-Stasiak, która w ArcelorMittal
pełni funkcję Compliance Officer na
Polskę. Na czym polega jej zadanie?
Można je przyrównać do pracy
„wewnętrznego policjanta”,
czy też „nadzorcy” w organizacji.
Compliance officer bada, czy
wszystkie zasady obowiązujące
w firmie są przestrzegane. Służy
też informacją. Jeśli w danej sytuacji
mamy wątpliwości, czy nasze zachowanie jest zgodne przepisami
i procedurami, zawsze należy o to
zapytać właśnie compliance oficera
i/lub dyrektora personalnego czy
przełożonego. Jesteśmy do waszej
dyspozycji. Można do nas zadzwonić lub skorzystać z maila.
Ponieważ stale zatrudniamy nowych pracowników, musimy im
zagwarantować wiedzę na temat
zasad obowiązujących w naszej
firmie. Dlatego każdy nowo przyjęty
pracownik przechodzi na wstępie
szkolenie z Kodeksu etyki biznesu,
który zawiera wszystkie wytyczne
właściwego postępowania.
Wielu pracowników odbywa dodatkowo szkolenia z praktyk antymonopolowych, przeciwdziałania
korupcji, sankcji ekonomicznych
i wielu innych, w zależności od
działu, w którym pracuje.
Etyczne i uczciwe postępowanie
powinno wynikać przede wszystkim
z naszego przekonania, że to jest
właściwy sposób działania. Jednak
na poziomie przedsiębiorstwa nieprzestrzeganie lub naruszenie ustalonych zasad i procedur może
skutkować stratami finansowymi
i/lub utratą reputacji przez firmę,
dlatego w kodeksie etyki zapisano
jednoznacznie, że „w swojej pracy
na rzecz ArcelorMittal dyrektorzy,
członkowie zarządu i wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać prawa i przepisów”.
Prezes i dyrektor generalny
Lakshmi N. Mittal pisze w swoim
przesłaniu do pracowników:
”Działania oraz postępowanie każdej osoby pracującej dla ArcelorMittal
w dużej mierze determinują zewnętrzny wizerunek naszej spółki,
a w perspektywie długoterminowej
- również jej rentowność”.
Kodeks etyki zabrania korupcji,
nieuczciwej konkurencji, nękania
i dyskryminacji, nadużywania stanowiska i funkcji, wykorzystywania
i przekazywania informacji poufnych, osiągania korzyści osobistych
z tytułu relacji z klientem lub do-

stawcą, oferowania i przyjmowania
prezentów i innych korzyści, które
zobowiązują nas do przysług.
Podejmując decyzje w naszej codziennej pracy należy zawsze zadać
sobie pytanie: czy moje działanie
jest zgodne z przepisami i procedurami?, czy z czystym sumieniem
mogę tak postąpić?, czy nie zobowiązuje mnie to do przysługi?, czy
nie działam na szkodę pracodawcy
i czy nadużyłem jego zaufania?
Należy też pamiętać, że tylko
upoważnione do tego osoby mogą
zaciągać zobowiązania i wypowiadać się w imieniu spółki.
W dzisiejszym świecie digitalizacja umożliwia w coraz większym
stopniu przenoszenie naszej pracy
do sieci, nasza działalność jest
cyfrowa. Skraca to i upraszcza
wykonywane czynności, podnosi
wydajność. Na najbliższe lata zaplanowane mamy liczne automatyzacje
zarówno prostych czynności, jak
i prac całych zespołów. Tu pojawia
się ważna kwestia bezpieczeństwa
danych.
Każdy pracownik i każda osoba
oraz firma powiązana z naszymi
spółkami umową mają obowiązek
przestrzegania tajemnicy infor-

macji poufnych i przepisów
o ochronie danych osobowych.
Wszyscy pracownicy i podmioty
związane umową muszą mieć świadomość nadzoru i kontroli prowadzonej przez naszą firmę. Pracując
na komputerach i w systemach pozostawiamy zapisy, które stanowią
źródło informacji. Odpowiednie
działy w spółce ArcelorMittal prowadzą badania prewencyjne i statystyczne z przebiegu procesów oraz
badania kontrolne.
Kodeks etyki stawia sprawę jasno:
„Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pełnej
zgodności z zasadami Kodeksu etyki
biznesu i w razie konieczności powinien skorzystać z pomocy działu
prawnego. Właściwe, uczciwe postępowanie oraz zapewnienie najwyższych standardów etyki jest
obowiązkiem każdego pracownika.
(…)
Nieprzestrzeganie Kodeksu etyki
biznesu może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, w tym zwolnienia z pracy,
a w uzasadnionych przypadkach
wszczęciem postępowania sądowego lub nałożeniem sankcji karnych.”
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Walcownia - modernizacja rur wylotowych
ograniczyła ilość zakleszczeń
Szukaliśmy rozwiązania, mieliśmy
różne pomysły, kontaktowaliśmy się
z firmą Morgardshammar (produZakleszczenia na klatce 18 i w QTB centem osprzętu), a także z innymi
walcowniami. W tym ostatnim pozdarzały się już od jakiegoś czasu,
ale od lipca 2019 mieliśmy już bar- mogły nam kontakty nawiązane
dzo duże problemy. Czasem kampa- podczas konferencji walcowniczych
w kraju i za granicą.
nie były lepsze, co nas zbijało z
Najpierw musieliśmy poznać
tropu, ale problem powracał.

Tomasz Loranty

tomasz.loranty @arcelormittal.com

Stary typ rury zużytej

>

przyczynę powstawania zakleszczeń. Zaczęliśmy prowadzić drobiazgowe obserwacje. To była
mrówcza praca walcowników
i osprzętowców, po której zaczęliśmy wprowadzać zmiany.
Kluczowe okazało się zastosowanie twardszych, bardziej odpornych
na ścieranie, końcówek rur wylotowych, oraz dociskanie ich za pomocą
sprężyny. Stary typ rury często wycierał się i zagięty uderzał w wykrój,
powodując w końcu zakleszczenie.
Zastosowaliśmy nowy typ rury,
która obecnie jest składana.
Nadal pracujemy nad ulepszeniem
tego rozwiązania. Ale już teraz wymyślona przez nas nowa konstrukcja rury przyniosły bardzo dobre
wyniki.
Poniżej porównanie dwóch kampanii: listopadowej, jeszcze ze starym rozwiązaniem oraz styczniowej
ze składaną rurą.
Praca nad rozwiązaniem tego
problemu jest typowym przykła-

Nowa konstrukcja rury składanej

Zakleszczenia na kl. 18 na ø12

>

Wspomnienia

Miesiąc

Liczba zakleszczeń

Czas [min]

Złom[t]

lis.19

24

579

63

sty.20

1

11

3

dem pracy zespołowej. Można to
porównać do wyścigów kolarskich;
każdy z drużyny ma swoje zadanie
i pracuje na to, żeby linię mety
jako pierwszy przeciął jego kolega.
My, pracując razem, zyskaliśmy
prawie 10 godzin produkcji i 60 ton
prętów, które nie utknęły w zakleszczeniach i nie trafiły na złom.

Wspomnienia

Mówią Hutnicy: Leszek Moskal

Mówią Hutnicy: Zenon Chaciński

W tym roku mija 20 lat odkąd
zacząłem pracę w Hucie. Wtedy,
w 2000 roku, nosiła ona inną
nazwę: Huta L.W. To była moja
pierwsza praca po ukończeniu
studiów na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach. Byłem absolwentem
wydziału Inżynierii Środowiska
i Energetyki. Pochodzę z Podkarpacia, więc nic mnie w nie trzymało
na Śląsku, dlatego od razu zdecydowałem się na wyjazd do Warszawy,
gdy po złożeniu CV otrzymałem
propozycję pracy tutaj. Początkowo
zamieszkaliśmy z żoną i córką
w hotelu przy Skalbmierskiej.
Skierowano mnie do działu
Obsługi Technicznej zakładu, którym
kierował inżynier Edward Koźmik. Był
dla mnie dużym wsparciem i dużo się
od niego nauczyłem. Pod Jego okiem
zdobywałem doświadczenie. Zaczynałem na kotłowni, której kierownikiem był pan Józef Mucha.
Po czterech latach kotłownia,
w której pracowały jeszcze sporadycznie kotły węglowe, została zlikwidowana i zastąpiona przez nową,
zbudowaną przez firmę Dalkia (obecnie Veolia). Od tej pory, jako firma zewnętrzna, dostarcza do Huty parę
o wysokich parametrach na potrzeby
urządzenia VD na Stalowni. Para
o niższych parametrach trafia do naszej sieci ogólnozakładowej. Jest ona
wykorzystywana do celów socjalnych
- podgrzewania ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania pomieszczeń.
Odrębne obszary energetyczne,
które do tej pory miały swoich kierowników, połączono wtedy w jeden
dział dystrybucji wody i mediów gazowych. Po kilku miesiącach powierzono mi ten odcinek, w skład
którego wchodziły wszystkie media,
jedynie bez energii elektrycznej.
Składają się na to sieci gazu ziemnego ze stacjami redukcyjno - pomiarowymi, tlenu, azotu – od roku
także argonu - wody pitnej i przemysłowej z pompownią nad Wisłą,
pary wodnej, wody grzewczej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Obecnie jestem koordynatorem
tego działu i zarządzam zespołem
16 pracowników.
Na początku czułem sporą presję.
Chociaż znałem już dobrze pracę
kotłowni, pozostałe obszary były dla
mnie nowe. Miałem jednak wsparcie
doświadczonych pracowników, a we
wdrażaniu pomagał mi między innymi Jerzy Aleksandrowicz – przedtem kierownik działu wodnego.
Nasza praca polega na przesyle,
monitorowaniu i konserwacji
wszystkich sieci, którymi dostarczane są w Hucie powyższe media.
W naszym obszarze jest także stacja pomp, która pobiera wodę
z Wisły. Kiedyś napływała ona z zatoczek do pompowni grawitacyjnie,

Pracę w Hucie zacząłem w 1998
roku, jako 21 letni absolwent technikum mechanicznego. Mechanika zawsze mnie interesowała, jeździłem na
motocyklu, ciągle go naprawiałem,
lubiłem to. Szukałem więc pracy
w zawodzie. Gdy zobaczyłem ogłoszenie o możliwości zatrudnienia w
Hucie od razu się zgłosiłem. Pierwsze
„hutnicze” kroki stawiałem w Utrzymaniu Ruchu W45 – czyli Walcowni
grubej, pod kierownictwem Macieja
Orłowskiego i Ireneusza Kędzierskiego.
Przepracowałem tam dwa lata.
Kiedy zgłosiłem się pierwszego
dnia do pracy, nie miałem pojęcia
co mnie czeka. Huta była ogromnym
kombinatem, pamiętam, że o 6 rano,
aby wejść przez bramę, stało się
w kilkunastoosobowej kolejce.
W pracy zetknąłem się z ludźmi
o dużym doświadczeniu. Dla mnie
to była szkoła życia. Pracowałem na
warsztacie. Powoli uczyłem się zawodu. Było coraz łatwiej.
Przełomowym momentem była
dla mnie rozmowa z pracownikiem
warsztatu, który niebawem miał
odejść na emeryturę. Wziął mnie na
bok i powiedział: „Zrób coś ze sobą,
zacznij się rozwijać, bo jak nie, zostaniesz tu do emerytury”. Wziąłem to
sobie do serca. Postanowiłem zdobywać nowe umiejętności. Zacząłem
sprawdzać, co się dzieje w innych
obszarach, pytałem o różne problemy techniczne, chodziłem na
drugi warsztat osprzętu, interesowałem się na czym polega tam praca.
Po pół roku takiego wsadzania nosa
w nieswoje sprawy, które zresztą
często wywoływało niezadowolenie
współpracowników, kierownik zabrał
mnie z warsztatu do biura. Tam musiałem się zmierzyć z ogromna ilością
dokumentacji – wszystko jeszcze
było na papierze. Mieliśmy sztalugi,
na których rysowaliśmy schematy
rozwiązań technicznych. Musiałem
się tego nauczyć.
Potem, w wyniku zmian organizacyjnych, obszar Utrzymania Ruchu
został wydzielony do firmy zewnętrznej, a ja zostałem wybrany
do związku zawodowego (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Huty L.W.).
Kiedy po kilku latach pojawiła się
perspektywa budowy nowej walcowni, stwierdziłem, że bliższa mojej
osobowości jest praca z urządzeniami. Lepiej się czuję w środowisku
technicznym. Wróciłem więc do
pracy w Utrzymaniu Ruchu. Brałem
udział w całym procesie powstawania Walcowni P20, aż do jej uruchomienia w lutym 2008 roku. W tym
czasie sporo się podszkoliłem, poznałem nowe rozwiązania techniczne
i urządzenia instalowane na nowy
wydziale. Po rozruchu dalej pracowałem w Utrzymaniu Ruchu.

ale od kilkunastu lat poziom wody
w rzece sukcesywnie się obniża
i przez nieomal cały rok musimy ją
pompować do komór pompowni,
a stamtąd dalej do Huty.
Kiedy porównuję swoją pracę dziś
i tę sprzed 20 lat – widzę ogromną
różnicę. Procesy są obecnie dużo lepiej monitorowane, wszystkie sieci
dystrybucji mediów znacznie się
zmniejszyły, głównie na skutek likwidacji części starych wydziałów.
Zużycie mediów także się zmniejszyło, pomimo że produkcja stali jest
coraz większa. Jest to możliwe
dzięki nowym, coraz bardziej wydajnym urządzeniom, instalowanym w
Hucie. Spadek zużycia mediów jest
bardzo widoczny. Przykładem jest
nowoczesna Walcownia P20. Przed
przejęciem produkcji przez ten wydział ogromne ilości wody były dostarczane na stare walcownie (dziś
już wyburzone), na których pracowały nieekonomiczne urządzenia.
Zostały one zastąpione bardziej
oszczędnymi na nowym wydziale.
Kolejnym przykładem jest nasza
pompownia, która była wyposażona
w wielkie stare pompy, wymagające
nieustannych remontów. Od kilku lat
zastępujemy je nowymi, mniej energochłonnymi. Dzięki zastosowaniu
przemienników częstotliwości (falowników) pompy dostosowują
swoją pracę do potrzeb odbiorców,
co pośrednio jest korzystne także
dla sieci (utrzymywane jest stałe
ciśnienie wody) i zużywają znacznie
mniej energii elektrycznej.
Gaz ziemny dostarczany jest
przez PGNiG. W 2019 roku została
uruchomiona nowa stacja pomiarowa wraz z nowym zasilaniem od
ulicy Wólczyńskiej. Nowy rurociąg

gazowy zastąpił stary, który stwarzał problemy, z powodu pojawiających się nieszczelności. Pozostałe
gazy dostarczane są przez firmę
Linde, a my odpowiadamy za doprowadzenie ich sieciami przesyłowymi do wydziałów.
Odkąd przyjechałem do
Warszawy 20 lat temu moja rodzina
znacznie się powiększyła. Mamy
4 córki. Od dziesięciu lat mieszkamy
we własnym domu, który zbudowaliśmy systemem gospodarczym
pod Warszawą.
Po pracy lubię jeździć na rowerze,
sporo czasu spędzam zajmując się
naszą działką. Zacząłem się też interesować tańcem ludowym. Zawsze
lubiłem tańczyć i rok temu przystąpiłem do zespołu tanecznego „Promyki”, który działa w Wieliszewie.
Zespół istnieje i występuje od lat,
także za granicą. Wydaje mi się, że
wraca popularność tego rodzaju tańców. Moja najmłodsza córka, która
ma 5 lat, także chodzi na tańce ludowe. Kiedyś nie było takiej oferty,
starsze dzieci mogły korzystać tylko
z zajęć tańca nowoczesnego.
Podsumowując moje 20 lat pracy
w Hucie ArcelorMittal Warszawa
chciałbym powiedzieć, że obszar, którym zajmuję się wraz z zespołem, jest
może mniej widoczny niż wydziały
produkcyjne, ale – co oczywiste - ma
dla funkcjonowania zakładu kluczowe
znaczenie. Cieszę się, że mam okazję
przypomnieć o tym, że równolegle do
coraz nowocześniejszych urządzeń
produkcyjnych, o których często czytamy na łamach Jedynki, realizowane
są niemniej ważne inwestycje w obszarze dystrybucji mediów. One także
zwiększają wydajność Huty i ograniczają jej wpływ na środowisko.

W 2010 roku dyrektor Jan
Nowicki zaproponował mi przejście
na stanowisko specjalisty UR na
Stalowni – w obszarze Ciągłego
Odlewania Sali (COS). Decyzja nie
była łatwa – Urządzenia Walcowni
znałem od ich narodzin, o COS
nie wiedziałem nic. Miałem duże
obawy. Ale w końcu postanowiłem
przyjąć to wyzwanie. Musiałem
poznać działanie COS, które w
niczym nie przypominało znanych
mi urządzeń Walcowni. Przepracowałem tam niespełna rok. W 2011
roku zostałem kierownikiem całego
Utrzymania Ruchu Stalowni i tak
jest do dziś.
Dzisiejsza praca Utrzymania Ruchu
bardzo się różni od tej, którą poznawałem na początku swojej pracy
w Hucie. Wtedy mówiło się, że jak
UR siedzi na warsztacie to znaczy,
że jest dobrze, bo nie ma awarii
i wszystkie urządzenia pracują.
Teraz mamy zupełnie inne podejście.
Utrzymane Ruchu musi być cały czas
czujne, bo nasza praca coraz bardziej
opiera się o działania prewencyjne.
Innymi słowy musimy być zawsze
o „pół minuty” przed awarią, wyprzedzić ją wymieniając zużyte części
i zapobiegać w ten sposób nieplanowanym postojom. Mamy obecnie
szereg narzędzi, także cyfrowych,
które pomagają nam z wyprzedzeniem diagnozować stan techniczny
urządzeń. To naprawdę działa. Gdy
zaczynałem pracę na Stalowni czas
awarii na wytop wynosił średnio 10
minut. Obecnie to 3 minuty, a nasz
rekordowy wynik z kwietnia 2019
roku to 0,6 min/wytop.
Aby to osiągnąć, skupiliśmy się na
urządzeniach, które odpowiadają za
80% postojów. Na Stalowni w 70%
jest to piec elektryczny (EAF). Siłą
rzeczy nie widzimy procesów, zachodzących w piecu, możemy się
tylko ich domyślać. Piec jest urządzeniem wystawionym na ekstremalnie zmienne warunki. Różnice
temperatur są ogromne – od zimnego złomu w ciągu 50 minut przechodzimy do temperatury 1600 st C,
jaką ma płynna stal. Dla porównania
piecokadź, w której proces jest dużo
mniej zróżnicowany, działa właściwie bezawaryjnie.
Rozwiązujemy więc kolejne problemy pracy pieca EAF. Są różne.
W jednym roku mieliśmy problem
z instalacją hydrauliczną, którą poprawiliśmy. W kolejnym roku problemem stał się stan techniczny
wózków. Po zeszłorocznej wymianie transformatora ilość energii
w piecu się zwiększyła, skrócił
się czas wytopów. To rodzi kolejne
wyzwania.
Zmieniliśmy strukturę organizacyjną UR. Podzieliliśmy wydział na
bardziej szczegółowe obszary (EAF,

LF, VD, COS, suwnice, elektryka,
automatyka). Nasz zespól – wraz
ze mną – liczy 43 osoby. Najmłodszy pracownik był u nas na stażu
jako uczeń technikum, najstarszy
jest blisko emerytury. Takie zróżnicowanie wiekowe to dobra kombinacja – mamy z jednej strony
siłę doświadczenia, a z drugiej,
energię młodości. Dobrze mi
się pracuje z tym zespołem. Widać
ich zaangażowanie, czasem nawet
pasję, szczególnie, gdy osiągamy
zamierzony wynik. Mamy poczucie
odpowiedzialności. UR musi być
zawsze obecne. Nawet gdy Huta
stoi – dyżurni pracownicy są na
posterunku.
Kiedyś ta dyspozycyjność była dla
mnie dużym obciążeniem. Co kilka dni
byłem wzywany do Huty w nocy.
Zdarzyło mi się , że podczas jazdy
motocyklem odebrałem telefon na
zestaw głośno mówiący,
że na piecu było przepalenie EBT i stal
wylała się pod piec. Przyjechałem do
Huty natychmiast motocyklem, byłem
na miejscu przed strażą pożarną.
Wbiegłem na Stalownię w stroju motocyklisty – w hełmie i stroju ochronnym. Ówczesny Lider zmiany Jan
Małek mnie nie poznał i wyprosił…
Teraz moja praca jest spokojniejsza, nocne alarmy zdarzają się
rzadko. Staram się znaleźć czas
na moje pasje. Od wczesnej młodości jestem zagorzałym kibicem
Legii Warszawa, staram się być na
wszystkich rozgrywkach. Sam też
lubię grać w piłkę nożną, gra w nią
też mój syn. Kolejną pasją jest motocykl. Lubię też robić zdjęcia. W
2016 roku udało mi się nawet wygrać konkurs National Geographic
zdjęciem, na którym czarny kot
łapie białą mysz. Bardzo też lubię
podróże i udało mi się z rodziną i
przyjaciółmi zwiedzić kawał świata.
Przed nami kolejne wyprawy. I kolejne wyzwania w Hucie. Jedno jest
pewne – nuda mi nie grozi.

wiadomości lokalne
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Odpowiadamy na pytania sąsiadów
Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

15 stycznia 2020 r. przedstawicie Huty ArcelorMittal Warszawa
zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy. Celem było przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Huty i jej planów na
najbliższe lata oraz udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców,
którzy skarżą się na hałas i zgłaszają
uciążliwości zapachowe w rejonie
Młocin, Radiowa i Wólki Węglowej.
Na posiedzenie zaproszono także
inne firmy działające w rejonie:
BITUNOVA Sp. z o.o. PPUH EKOENERGIA Sp. z o.o., BYŚ Wojciech
Byśkiniewicz. Bilfinger Berger, PORR
SA, Grupa Norblin. Niestety, oprócz
Huty, obecni byli tylko przedstawiciele pierwszych trzech.
Przed oddaniem głosu przedstawicielom Huty przewodniczący Komisji Krystian Lisiak, oraz radni,
będący członkami Komisji, podkreślili, że na posiedzenie zaproszeni
zostali przedstawiciele wszystkich
okolicznych zakładów produkcyjnych, ponieważ źródła zgłaszanych
uciążliwości mogą być bardzo różnorodne i nie należy przypisywać
ich automatycznie ArcelorMittal
Warszawa.

>

Informacje na temat działalności
Huty przedstawili: Marian Eliasz
i Ewa Karpińska. Dodatkowo szczegółowych wyjaśnień na temat prac
prowadzonych przy rekultywacji terenu dawnej hałdy udzielił Bronisław
Matuszczyk przedstawiciel firmy
Madrohut, która wydobywa i przetwarza odpady pohutnicze. Poinformował, że wydobywane odpady to
przede wszystkim żużel hutniczy,
materiał nietoksyczny, przetwarzany na kruszywo wykorzystywane do budowy dróg. Żużel jest
jednym z najlepiej przebadanych
odpadów w Unii Europejskiej i to,
że jest bezpieczny dla środowiska,
zostało jednoznacznie potwierdzone. Plan pracy na dawnym składowisku zakłada, że w 2020 roku
wszystkie odpady zostaną usunięte.
Marian Eliasz dodał, że będą wtedy
wykonane ponownie badania zanieczyszczenia gruntu rodzimego.
Na podstawie ich wyników zostanie
przygotowany projekt remediacji
gruntu, który, po zatwierdzeniu
przez Rejonową Dyrekcję Ochrony
Środowiska, będzie realizowany.
Prace nad remediacją gruntu rodzimego i uporządkowaniem terenu
zostaną zakończone w 2022 roku.
Przedstawiciele Huty wyjaśnili
pokrótce na czym polegają kolejne
etapy cyklu produkcyjnego w ArcelorMittal Warszawa. Poinformowali

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty

Noworoczne spotkanie
SPHW

też, że w zakładzie od grudnia trwa
kontrola Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska. Jak dotąd jej
wyniki nie potwierdzają, tego, by
Huta stanowiła źródło nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy pytali
o skład chemiczny pyłu hutniczego,
oraz o to, czy Huta kontroluje jego
emisję. Marian Eliasz szczegółowo
przedstawił sposób działania trzy
stopniowego systemu odpylana na
Stalowni. Poinformował też, że skuteczność filtrowania wynosi około
99,8%, a wszystkie worki, do których jest odciągany pył są prewencyjnie wymieniane raz do roku na
nowe, mimo iż producent określa
ich żywotność minimum na dwa
lata. Skład pyłu jest monitorowany
i nie zawiera on substancji toksycznych. Marian Eliasz rozwiał też podejrzenia mieszkańców, że system
odpylania może być wyłączany
w czasie trwającej produkcji. – Nie
ma takiej technicznej możliwości,
zatrzymanie procesu odpylania powoduje automatycznie wyłączenie
pracy pieca elektrycznego. - Nie
negujemy zgłaszanych przez Państwa uciążliwości, ale mamy wątpliwości co do tego, czy ich jedynym
źródłem jest nasz zakład. Tym bardziej, że często Państwa zgłoszenia
rozmijają się z naszym cyklem produkcji. I tak mieszkańcy Młocin skarżyli się na uciążliwe zapachy m.in.

>

w następujących dniach:
- ostatnie dni września, w tym
konkretnie 30 września o godz.
05.30. W tym czasie stalownia
miała kilkudniowy postój, ruszyła
dopiero o godzinie 9.00.
- 4 grudnia w godzinach od
15.00 do 16.30. Tego dnia stalownia również była wyłączona od
06,00 do 18,00 trwała wymiana
sklepienia pieca EAF.
- 18 grudnia 2019 napłynęło do
WIOŚ kilkanaście skarg mieszkańców Młocin dotyczących „duszących zapachów” płynących z terenu
Huty. Dokładnie tego samego dnia
inspektor WIOŚ przeprowadził kilkugodzinny obchód terenu Huty
oraz okolicznych ulic. Nie stwierdził
żadnych uciążliwości zapachowych.
Nie potwierdzali ich także napotkani
i pytani o to przez Inspektora WIOŚ
mieszkańcy.
Marian Eliasz poinformował również, że pomiary hałasu wykonane
podczas dnia i w nocy 5 grudnia
2019 roku, stwierdzają, że ArcelorMittal Warszawa, nie przekracza
obowiązujących norm. Mimo tego
Huta podejmuje sukcesywnie działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu, który
towarzyszy produkcji. W tym roku
zostanie zrealizowana inwestycja,
polegająca na budowie nowej
chłodni. Będzie ona usytuowana

z dala od granic Huty, między halami produkcyjnymi. Po uruchomieniu nowej chłodni, stara instalacja,
której szum przeszkadzał mieszkańcom domów, zbudowanych niedawno w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu przemysłowego, zostanie
zlikwidowana. Także w tym roku zostanie zainstalowany nowy, większy
okap nad piecem elektrycznym
Stalowni, który dodatkowo usprawni
system odpylania i przyczyni się do
ograniczenia hałasu. Kolejne inwestycje, idące w tym kierunku planowane są w najbliższych latach.
Rozmowa z obecnymi mieszkańcami odbywała się w spokojnej atmosferze. Na zakończenie część
z nich stwierdziła, iż informacje
udzielone przez przedstawicieli

Huty pozwalają na optymizm,
aczkolwiek źródeł uciążliwości
trzeba szukać nadal. Przedstawiciele
Huty zaprosili mieszkańców
okolicznych osiedli do zwiedzenia
zakładu i przekonania się na
własne oczy, jak wygląda produkcja stali.
- Dziękuję za Państwa obecność
i cierpliwe, merytoryczne wyjaśnienia – powiedziała po posiedzeniu
Komisji radna Agnieszka Gola, reprezentująca samorząd Młocin.
– Doceniamy Państwa obecność
na posiedzeniu Komisji Ochrony
Środowiska. Udzielili Państwo wiele
wyczerpujących i konkretnych informacji - bardzo za to dziękuję –
stwierdził przewodniczący Komisji
Krystian Lisiak.

Uniwersytet ArcelorMittal

Polski Kampus Uniwersytetu ArcelorMittal
W kwietniu ubiegłego roku w Dąbrowie Górniczej został otwarty polski Kampus
Uniwersytetu ArcelorMittal. Podobne istnieją już w Luksemburgu, RPA, Brazylii,
Hiszpanii, Kanadzie, Kazachstanie i na Ukrainie. Z możliwości oferowanych przez
nowy Kampus już korzystają pracownicy naszej firmy.
Małgorzata Węcławek
malgorzata.weclawek@arcelormittal.com

W sali konferencyjnej biurowca
Huty ArcelorMittal Warszawa 16
stycznia 2020 roku odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie
członków Stowarzyszenia Przyjaciół
Huty Warszawa (SPHW). W tym
roku, oprócz ponad 80-osobowego
grona członków Stowarzyszenia
oraz zaproszonych gości:
Burmistrza Dzielnicy Bielany
– pana Grzegorza Pietruczuka,
Z-cy Burmistrza – pana
Włodzimierza Piątkowskiego,
pani Anny Czarneckiej – Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy,
pana Macieja Sotomskiego
– Dyrektora Bielańskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, pana Marka
Kempy – Prezesa Huty ArcelorMittal
Warszawa i pani Rzecznik Prasowej
– Ewy Karpińskiej, udział wziął pan
Arkadiusz Kunert – 90-letni emerytowany pracownik Huty
Warszawa, który był jednym
z pierwszych w niej zatrudnionych.
Przewodniczący Zarządu SPHW
Marek Łuszczyński przypomniał
wydarzenia roku 2019, w których
uczestniczyło SPHW. Złożył
serdeczne życzenia noworoczne

wszystkim uczestnikom spotkania
oraz podziękowania za aktywną
pracę członkom Zarządu, a władzom Dzielnicy i Huty – za pomoc,
wsparcie i życzliwość. Nakreślił też
plan aktywności Stowarzyszenia
w roku 2020, w którym przypada
15-lecie jego działalności.
Włodarze Dzielnicy złożyli
życzenia noworoczne i zadeklarowali dalsze wsparcie dla SPHW.
Prezes Marek Kempa omówił
sytuację hutnictwa w Polsce,
a na tym tle – dobrą sytuację
warszawskiej huty. Z sympatią
odniósł się do aktywnej pracy
członków SPHW na rzecz zachowania dobrej pamięci o Hucie
Warszawa. Na koniec złożył
wszystkim zebranym noworoczne
życzenia wszelkiej pomyślności.
Dalsza część spotkania miała
już charakter towarzyski. Można
było wymienić się informacjami
o sytuacji swojej i nieobecnych znajomych, porozmawiać z koleżankami
i kolegami o bieżących wydarzeniach. Trzygodzinne spotkanie upłynęło w znakomitej przyjacielskiej
atmosferze.

O konieczności podejmowania
stałych działań edukacyjnych w celu
lepszego wykorzystywania potencjału pracowników, rozwijania posiadanych umiejętności, aktualizacji
wiedzy i przepisów, poszerzania
horyzontów i lepszego rozumienia
świata, nikogo dzisiaj nie trzeba
przekonywać. Otwarcie Kampusu
w Dąbrowie daje nowe możliwości
szkoleniowe. Mogą z nich korzystać
także pracownicy ArcelorMittal
Warszawa.
Oferta Kampusu obejmuje zarówno szkolenia w zakresie umiejętności miękkich (np. komunikacja,
udzielanie informacji zwrotnej,
efektywne prowadzenie spotkań,
trening antystresowy), jak i szkolenia aktualizujące wiedzę (zmiany
przepisów, normy ISO).
Polski oddział Uniwersytetu
ArcelorMittal dysponuje między
innymi opracowanymi przez siebie
grami edukacyjnymi. Jedną z nich
jest ArcelorMittal Game czyli gra
symulacyjna o zarządzaniu hutą
(zakup surowców, rozliczenia, planowanie, przejście przez cały proces
produkcji) dla grupy pracowników.
Są też gry integracyjne, polegające
na wspólnym rozwiązywaniu różnych zadań i zagadek.
Cykliczne szkolenie Understanding Steel jest przeznaczone dla
osób zatrudnionych w działach administracyjnych huty, a jego celem
jest lepsze zrozumienie zagadnień
związanych ze specyfiką produkcji
stali. Szkolenie to jest prowadzone
w języku polskim przez pracownika
ArcelorMittal Poland.
Kampus w Dąbrowie dysponuje
także szeregiem szkoleń on-line w
języku polskim. Są to np. przygotowane razem z Działem BHP szkolenia z korporacyjnych standardów
bezpieczeństwa (FPS). Po dostosowaniu zabezpieczeń informatycznych zostaną one udostępnione
pracownikom ArcelorMittal
Warszawa.
Już w ubiegłym roku zaczęliśmy
korzystać z możliwości, jakie daje

nam nowy Kampus. W ramach
Finance Academy w maju odbyło
się szkolenie Finanse dla nie
finansistów, w języku angielskim
z możliwością tłumaczenia na
język polski. W szkoleniu tym wziął
udział Zbigniew Kołak – Główny
Energetyk. Z kolei w październiku
2019 r. w szkoleniu z nowych
zasad działania podatku akcyzowego uczestniczyli Mariusz
Wałachowski i Tomasz Kulczyński
z Działu Zakupów.
Pozostajemy w stałym kontakcie
z Magdaleną Skibą-Pielok z Kampusu ArcelorMittal University, od
której będziemy na bieżąco otrzymywać informacje o szkoleniach
organizowanych przez Kampus.

Oferty zgodne z naszymi potrzebami szkoleniowymi będziemy
kierować do pracowników naszej
firmy. Chociaż od Dąbrowy
Górniczej dzieli nas prawie
300 km, można tam bardzo
wygodnie dojechać pociągiem.
Oczywiście wpływa to na ogólne
koszty szkolenia, dlatego za
każdym razem będziemy brać
pod uwagę opłacalność danego
przedsięwzięcia. W przypadku
konieczności przeszkolenia większej
grupy pracowników w tym samym
zakresie, np. zmiany przepisów
regulujących dane zagadnienie,
trener z Kampusu może przyjechać
do Warszawy i poprowadzić szkolenie na miejscu.

Liczymy na owocną współpracę
z Kampusem w Dąbrowie Górniczej
w tym roku.
Kampus Uniwersytetu
ArcelorMittal w Dąbrowie
Górniczej w liczbach:
– 1600 m2 – tyle wynosi powierzchnia centrum szkoleniowego
– 10 – tyle kompleksowo wyposażonych sal szkoleniowych liczy
obiekt
– 200 – tyle osób dziennie może
brać udział w szkoleniach
i warsztatach
– 126 – tyle tematów szkoleniowych zawiera obecna oferta
ArcelorMittal University
– 11 – w tylu językach odbywać
się tam będą szkolenia online
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ArcelorMittal chce zmniejszyć
emisje CO2 o 30 proc.
do 2030 roku

Krótko ze świata

Europa
ArcelorMittal ogłasza, że będzie ubiegać się o certyfikat
ResponsibleSteel dla swoich zakładów, poczynając od segmentu
Flat Products Europe
ArcelorMittal wdroży nowy program zrównoważonego rozwoju,
którego celem jest uzyskanie certyfikatów ResponsibleSteel przez
wszystkie zakłady obszaru ArcelorMittal Europe – Wyroby Płaskie.
Ten 12-miesięczny program pozwoli każdemu zakładowi udowodnić, że procesy produkcyjne i łańcuchy dostaw spełniają rygorystycznie określone standardy w szerokim zakresie kryteriów
społecznych, środowiskowych i zarządzania.
Program ResponsibleSteel, uruchomiony w grudniu 2019 roku jest
pierwszą przemysłową inicjatywą skierowaną do wielu podmiotów,
polegającą na określeniu standardów i certyfikacji, która pozwoli
zdefiniować a następnie promować stosowanie odpowiedzialnych
praktyk. Ma ona na celu poprawę sytuacji w następujących
obszarach:
• Zmiany klimatu i emisje gazów cieplarnianych;
• Gospodarka wodna i różnorodność biologiczna;
• Prawa człowieka i prawa pracy;
• Relacje ze społecznością i uczciwość biznesowa.

Ameryki
Contrecoeur-East inwestuje w nowy piec grzewczy na walcowni
walcówki
W ArcelorMittal Long Products Canada zainstalowano nowy piec
grzewczy w walcowni walcówki Contrecoeur-East. Ta inwestycja
w wysokości 30 milionów CAD została wykonana zgodnie z budżetem, zgodnie z harmonogramem i bez wypadku, przy jednoczesnym
zapewnieniu ciągłej pracy zakładu.
Będący częścią programu modernizacji o wartości prawie 70 mln
CAD, nowy piec i ten który został zainstalowany w 2018 r. w zakładzie Contrecoeur-West, zwiększy wydajność zakładu, zoptymalizuje
zużycie energii i pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych o
około 20 000 ton CO2 rocznie – co stanowi równowartość usunięcia 5000 samochodów z dróg.

Badania naukowe pokazują, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest konieczne, jeśli chcemy chronić świat dla przyszłych pokoleń. Producenci
stali, tacy jak ArcelorMittal, mają do odegrania ważną rolę, wytwarzając materiał, który wpisuje się idealnie w gospodarkę o obiegu zamkniętym,
w sposób, który jest coraz mniej emisyjny.

ArcelorMittal Brazil jest najbardziej zrównoważoną firmą w branży
Przewodnik Exame Sustainability Guide 2019 określa ArcelorMittal
jako najbardziej zrównoważoną firmę w brazylijskim sektorze stalowym i wydobywczym. PoStyczeń
raz siódmy
firma
zajęła –pierwsze miejsce
- Kuba
Bąkowski
w rankingu inicjatyw zrównoważonego
rozwoju,zrealizoktóre rozwija
uznany artysta wizualny,
w swoich oddziałach. Przewodnik
rozwoju
wał w huciezrównoważonego
swój najnowszy projekt
powstaje z inicjatywy Exame Magazine, najbardziej prestiżowego
magazynu biznesowego. w Brazylii.
Kwiecień - Piotr Szwarczyński z

ArcelorMittal stawia sobie za cel
zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla w Europie o 30 procent do
2030 roku, co ma wesprzeć koncepcję Zielonego Ładu, przyjętą
przez Komisję Europejską. Cel ten
wpisuje się w plan firmy ogłoszony
w maju 2019 roku: osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie do
roku 2050.
By zredukować emisje CO2
w Europie o 30 proc., ArcelorMittal
będzie bazował na trzech różnych
ścieżkach:
- procesy hutnicze prowadzone
w oparciu o czystą energię, np.
wykorzystanie w produkcji
wodoru, a także bezpośredniej
elektrolizy.
- przetwarzanie dwutlenku węgla wykorzystanie w procesach hutniczych zamiast paliw kopalnych takich surowców jak biomasa, co
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cowych i zamiany na gaz syntetyczny, który może zastąpić paliwa kopalne do redukcji rudy
żelaza w procesie wielkopiecowym. Projekt pilotażowy prowadzony jest obecnie w ArcelorMittal
w Dunkierce (Francja).
- Torero - projekt o wartości 40 mln
euro, który zakłada produkcję
biowęgla z odpadów drzewnych.
Taki biowęgiel ma zastąpić paliwa
kopalne obecnie używane w wielInicjatywy i technologie, które
kim piecu. Pierwszy taki projekt
są wdrażane lub planowane przez
powstaje w Gandawie, a jego uruArcelorMittal w Europie:
chomienie przewidziane jest na
- Carbalyst – metoda polegająca
rok 2020.
na zamianie gazów hutniczych
- Redukcja rudy żelaza za pomocą
z wielkiego pieca w bioetanol.
wodoru - inwestycja warta 65 mln
Ten projekt o wartości 120 mln
euro prowadzona jest w Hameuro realizowany w ArcelorMittal
burgu (Niemcy). Pozwoli ona
w Gandawie zakończy się
zwiększyć użycie wodoru w prow 2020 r.
cesie bezpośredniej redukcji rudy
- IGAR – technologia przechwytyżelaza.
wania CO2 z procesów wielkopie-

pozwoli na zmniejszenie śladu
węglowego hutnictwa
- przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – przy
utrzymaniu obecnej metody produkcji stali, emisje dwutlenku
węgla będą przechwycone i zmagazynowane lub ponownie wykorzystywane, a nie emitowane do
powietrza.

Nie mamy tajemnic

Huta przyjmuje gości
W 2019 roku Hutę ArcelorMittal
Warszawa odwiedziło ponad 600
osób, zainteresowanych obejrzeniem procesu produkcji stali. Wśród
nich byli uczniowie szkół technicznych, studenci polskich i zagranicznych wyższych uczelni. Byli też
mieszkańcy Warszawy, którzy
tłumnie przybyli do Huty podczas
majowego dnia otwartego. Oczywiście gdyby doliczyć wizyty klientów, kontrahentów i różnego
rodzaju audytorów - liczba gości
byłaby dużo wyższa. Dodatkowo
kilkaset osób rocznie zwiedza
schron, położony pod budynkiem
biurowym Huty.
W 2020 na zwiedzanie schronu
w ramach Nocy Muzeów zaprosimy
warszawiaków 16 maja. Na zwiedzanie hal produkcyjnych Huty
będziemy zapraszać 23 maja.
W marcu planujemy dodatkowy
dzień otwarty dla mieszkańców
Młocin. Szczegółowe informacje
na ten temat będą dostępne
na naszej stronie
http://www.arcelormittal-warszawa.com/

- Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – połączenie
przełomowych technologii
pozwalających zmniejszyć
koszty przechwytywania,
oczyszczania i skraplania
CO2 powstałego z gazów
odpadowych. Projekt rozpocznie
się w ArcelorMittal Dunkierka
w 2020 roku i już w kolejnym
roku umożliwi przechwytywanie
z gazów hutniczych 0,5 ton
metrycznych CO2 na
godzinę.
Więcej informacji o działaniach
ArcelorMittal na rzecz klimatu
znajduje się tutaj:
https://poland.arcelormittal.com/
media/artykul/news/arcelormittalpublikuje-pierwszy-raport-dotyczacy-dzialan-na-rzecz-klimatu/

Utrzymania Ruchu Stalowni po raz
ACIS
drugi
pokonał dystans
42,195 kmArcelorMitVijay Goyal został nowym
dyrektorem
wykonawczym
tal CIS
jako uczestnik Warsaw Orlen MaraVijay Goyal objął stanowisko
ton. dyrektora wykonawczego (CEO) ArcelorMittal CIS (ArcelorMittal
róg,
Ukraina
i ArcelorMittal
TeMaj Krzywy
- z okazji
Dnia
Hutnika
ponad
mirtau, Kazachstan) po odejściu Paramjita Kahlona.
80 byłych i obecnych hutników
Zarządzanie spółką ArcelorMittal
Tubular Products Jubail (AMTPJ),
spotkało
na Rondzie
Hutników
joint venture z Bin Jarallah
Group,się
również
wchodzi
w zakres odpoWarszawskich
wiedzialności Vijay. Przed
tą nominacją Vijay był dyrektorem geneMaj – podczas
Nocy Muzeów – zaralnym ArcelorMittal Downstream
Solutions.
prosiliśmy warszawiaków do zwiedzania „Stanowiska Dowodzenia
Obrony Cywilnej”, w podziemiach
biurowca.
Maj – Walcownia pobiła rekord proWięcej informacji na www.myarcelormittal.com
dukcji
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30 wyi współpracowników
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Zenon Chaciński,
Marian Eliasz,
Artur Gierwatowski
Janusz Grzybek
Tomasz Loranty
Leszek Moskal
Adam Możejewski
Małogorzata Węcławek

Na okładce:
Wszechstronnie utalentowany
Danil Poljanskij, górnik ArcelorMittal i skoczek o tyczce,
opowiada o swojej pasji
i staraniach, by zdobyć
kwalifikację olimpijską.
Dzięki wsparciu firmy zamienił
Zdjęcia:
kopalnię na siłownię i może
Grzegorz Kielich, Ewa Karpińska,
Jan Nowicki, Dorota Badowska, skupić się wyłącznie na
Małgorzata Węcławek, Jędrzej treningu w nadziei, że tego
lata spełni swoje marzenia
Sokołowski, ArcelorMittal Poland
w Japonii
Skład i druk:
Agencja Wydawnicza SOWA

Adres redakcji:
Kasprowicza 132,
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