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Piec elektryczny działa coraz sprawniej

Nowy układ palników gazowo/tlenowych, zwanych JetBoxami.

Wystawa o historii Solidarności 
w Hucie Warszawa
przy bramie głównej.

04
Konkurs Europan
Udostępniliśmy tereny architektom
myślącym nieszablonowo

Edward Koźmik
edwrd.kozmik@arcelormittal.com

05
10. BADANIE SATYSFAKCJI 
PRACOWNIKÓW
Dziękujemy za udział w badaniach

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

06
Nowy przewodniczący komisji
międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Wywiad z Grzegorzem Antkiewiczem

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com
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Huta pomaga

Stal z Luksemburga i Brazylii wykorzystana 
w realizacji projektu elektrowni słonecznej Pantanal

Przeszkodowy Bieg 
Hutnika najlepszy
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Wyniki za pierwszy kwartał 2020 roku

W ciągu ostatnich kilku miesięcy
kraje, firmy i osoby prywatne na
całym świecie zmagały się ze zło-
żonym problemem - jak najlepiej ra-
dzić sobie z COVID-19, pandemią
na skalę, jakiej nikt z żyjących jesz-
cze nie doświadczył. Często było
więcej pytań niż odpowiedzi oraz
więcej potrzeb niż zasobów.

Wyobraźmy więc sobie, co mo-
głoby się wydarzyć w kraju takim
jak Liberia, w którym ekspertów 
jest niewielu, brakuje zasobów, 
a możliwości opieki zdrowotnej 
są ograniczone. Kraj, który dopiero
co podniósł się po epidemii Eboli 
w latach 2014–2015, która spo-
wodowała poważne straty w lu-
dziach i wstrząsy w gospodarce.
Ebola była chorobą bardziej śmier-
telną i nagłą niż COVID-19, ale ry-
zyko, jakie COVID-19 stanowi
obecnie dla gospodarek rozwijają-
cych się, jest równie poważne.

Kiedy Ebola uderzyła w ten region
Afryki Zachodniej, organizacje mię-
dzynarodowe i kraje na całym świecie
zmobilizowały zasoby i personel do
pomocy. Reakcja sektora prywatnego
na wirusa Ebola była również szybka 
i skuteczna. Nasi koledzy z kopalni 
w Liberii i z Londynu zareagowali wy-
starczająco szybko i skutecznie, by
nasza kopalnia, doki i biura pozostały
wolne od wirusa Ebola. Utworzyliśmy
również Grupę Mobilizacji Sektora
Prywatnego w sprawie Ebola
(EPSMG), która pomogła stworzyć
centrum wsparcia dla całego sektora
prywatnego w krajach najbardziej
dotkniętych katastrofą. EPSMG nie
tylko koordynowała praktyczną
pomoc, ale stała się także wspólnym

głosem sektora prywatnego w roz-
mowach z agencjami międzynarodo-
wymi, w szczególności z ONZ. Rola,
jaką ArcelorMittal odegrał w tworze-
niu i koordynacji Grupy, została doce-
niona na najwyższym szczeblu, gdy
wręczono nam Światową Nagrodę
Obywatelską Prezydenta Clintona. 

Obecnie w Afryce Zachodniej
uruchomiono pomoc w walce 
z COVID-19. Organizacje niosące
pomoc, takie jak USAid, oferują pa-
kiety wsparcia o wartości wielu mi-
liardów dolarów. Mimo to kraje takie
jak Liberia muszą być znacznie bar-
dziej samowystarczalne w walce 
z COVID -19 niż z wirusem Ebola.
Dzieje się tak dlatego, że w przy-
padku COVID-19 poszczególne
państwa są zajęte własną walką 
z wirusem - w przeciwieństwie do
kryzysu wywołanego przez wirus
Ebola, kiedy uwaga i wsparcie
świata koncentrowały się na 
Afryce Zachodniej.

Tak więc w połowie marca, kiedy
Światowa Organizacja Zdrowia ofi-
cjalnie ogłosiła COVID-19 pande-
mią, Światowe Forum Ekonomiczne
(WEF) zwróciło się z pytaniem, czy
ArcelorMittal może powielić model
EPSMG. Odbyło się kilka wewnętrz-
nych dyskusji. Simon Wandke, CEO
ArcelorMittal Mining, poparł ten
pomysł, ponieważ tego właśnie po-
trzebuje Liberia. Scott Lowe, dyrek-
tor generalny ArcelorMittal Liberia,
również był na to gotowy, więc za-
częliśmy od utworzenia grupy sek-
tora prywatnego w Liberii, a Scott
objął rolę przewodniczącego.

Równolegle rozpoczęliśmy 
również cotygodniową konferencję

telefoniczną w całej Afryce Zachod-
niej, której przewodniczy Alan Knight,
nasz szef odpowiedzialności korpo-
racyjnej i inwestycji społecznych.
Konferencja zrzesza zainteresowane
strony, w tym WEF i inne organiza-
cje pozarządowe, przedstawicieli
rządu i firmy reprezentujące wiele
branż działających w regionie, 
w sumie 30-40 głosów w całej 
Afryce Zachodniej. Uczestnikami 
są członkowie Firestone, Ecobank,
Total, APM Terminals, Henderson
Risk, Africa Union, Verlonium, WEF,
PWC, OBT Shipping - i oczywiście
ArcelorMittal. Różnorodność dysku-
tantów, pochodzących z sektorów
takich jak zasoby naturalne, banko-
wość, logistyka, a nawet doradztwo
w zakresie zarządzania, pokazuje
siłę takich grup.

Celem krajowych grup jest pomoc
poprzez robienie tego, co umiemy,
czyli koordynowanie efektywnego
wykorzystania zasobów finanso-
wych lub rzeczowych - towarów 
i usług, aby:
1. Wspierać komunikację i działania

społeczne poprzez podnoszenie
świadomości wśród ludności na
temat tego, jak rozpoznać objawy
COVID-19 i zapobiec rozprzest-
rzenianiu się choroby, a także
wskazywać fałszywe środki za-
radcze. Jest to niezwykle ważne,
ponieważ w Afryce brak zaufania
do rządu i piętno związane z po-
zytywnym wynikiem testu jest
powszechne, co powoduje, że lu-
dzie unikają poddawania się tes-
tom. Pracodawcy są dobrze
zintegrowani ze społecznościami 
i stanowią źródło informacji, któ-

rym ludzie ufają, dlatego są ideal-
nie przygotowani do skutecznego
przekazywania wiadomości, które
mogą pomóc w ograniczeniu
COVID-19. Dlatego też prowa-
dzimy projekty komunikacyjne 
w całej Afryce Zachodniej, aby
wzmocnić te przesłania.

2. Pomóc monitorować rozprzest-
rzenianie się choroby poprzez
zwiększenie możliwości testowa-
nia w lokalnych społecznościach 
i pracować nad zminimalizowa-
niem niedostatecznej lub błędnej
diagnozy przypadków COVID-19,
ograniczając w ten sposób roz-
przestrzenianie się wirusa. Dzięki
lepszemu gromadzeniu i analizie
danych, sektor prywatny może
wspierać podejmowanie skutecz-
nych decyzji, dotyczących lecze-
nia choroby.

3. Starać się lepiej zarządzać prze-
mieszczaniem się w obrębie kra-
jów i między nimi, aby
zminimalizować przenoszenie
choroby na duże obszary, lokali-
zując testy a jednocześnie łago-
dząc problemy związane z
zaopatrzeniem, wynikające z za-
mykania granic, przy wykorzysta-
niu zaufanych łańcuchów dostaw
sektora prywatnego, w celu scen-
tralizowania zakupów towarów,
takich jak zestawy testowe,
sprzęt podtrzymujący życie i
środki ochrony indywidualnej. Na
przykład nasze kopalnie w Liberii
pracują nad wprowadzeniem
szybkich testów diagnostycznych
i rozważają, jak wykorzystać łań-
cuchy dostaw i wiedzę techniczną
w celu zwiększenia wydajności lo-

kalnego laboratorium. Będą one
także oferować własne kanały
dystrybucji w celu dostarczenia
tych testów w całym kraju.

4. Ustalić, jak najlepiej wspierać
sprawiedliwą dystrybucję środków
medycznych, w tym wszelkich
szczepionek - gdy będą dostępne.

5. Pomagać we wspieraniu ożywie-
nia gospodarczego poprzez utrzy-
manie działalności gospodarczej 
i zatrudnienia i nie dopuścić do
tego, żeby blokady zamieniły sy-
tuację epidemiczną w katastrofę
humanitarną.

6. Starać się wykorzystać wszelką
dostępną pomoc zewnętrzną,
taką jak wsparcie agencji rozwoju,
w tym pakiet oferowany przez
USAid.

Podczas gdy krótkoterminowym
celem tego projektu jest przezwy-
ciężenie obecnego kryzysu, jego
długofalowa przyszłość zostanie
ustalona w zależności od potrzeb.
Dążymy jednak do tego, aby projekt
trwał, był powielany w krajach 
Afryki Zachodniej oraz stawał się
spójną platformą regionalną. W tym
celu musiałby być prowadzony
przez ustanowiony i autorytatywny
niezależny organ, który pomógłby
zapewnić skoordynowaną i opartą
na współpracy reakcję sektora pry-
watnego na obecne i przyszłe wy-
zwania Afryki Zachodniej. Jednak
dziedzictwo grupy to temat na
przyszłość. Na razie koncentrujemy
się na stawianiu czoła obecnym 
wyzwaniom.

Budowanie współpracy w Liberii i Afryce Zachodniej

COVID-19>

Drogie Koleżanki, 
Drodzy Koledzy,

7 maja 2020 roku ogłosiliśmy wy-
niki finansowe za pierwszy kwartał.
Przyzwyczaiłem się już do tego, że

regularnie piszę do Was informując
o naszych kwartalnych wynikach.
Ale jak wszyscy wiemy bardzo
dobrze, ten kwartał nie jest zwy-
kłym kwartałem. Chociaż oczywi-
ście skomentuję wyniki, najbardziej

krytyczną kwestią, o której chciał-
bym napisać, jest kryzys COVID-
19, który dotyka nas już od prawie
dwóch miesięcy.

Największym wyzwaniem zwią-
zanym z epidemią COVID-19, jak

wszyscy wiemy, jest zdrowie, bez-
pieczeństwo i dobre samopoczucie.
Bardzo dobrze poradziliśmy sobie 
z szybkim dostosowywaniem na-
szych zakładów do nadzwyczajnych
warunków, aby zapewnić, że tam,
gdzie instalacje nadal działają, pra-
cownicy mogą pracować bezpiecznie.
Z wielką przykrością jednak muszę
podzielić się z Wami wiadomością,
że czterech naszych pracowników,
o których nie wiemy, żeby którykol-
wiek z nich zaraził się wirusem w
pracy, zmarło z powodu COVID-19.
Oznacza to, że straciliśmy w tym
roku dziewięciu pracowników, po-
nieważ pięciu straciło życie podczas
pracy w naszych zakładach.

Zdrowie i bezpieczeństwo zawsze
było naszym priorytetem, ale
COVID-19 unaocznił jeszcze wyraź-
niej, że nic nie może być ważniejsze.
Musieliśmy dostosować obowiązu-
jące nas dotychczas procedury BHP
na potrzeby realiów epidemii. Mu-
simy zwracać jeszcze bardziej uwagę
na drobne szczegóły, które zapew-
niają nam bezpieczeństwo. Zachę-
cam wszystkich do zrobienia tego 
z najwyższą dbałością. Jeśli ten okres
pozwoliłby nam jeszcze bardziej
uświadomić sobie, z jaką ostrożno-
ścią musimy postępować, aby za-
gwarantować bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie sobie i oso-
bom wokół nas - i pomogło by to
nam poprawić wyniki w zakresie
bezpieczeństwa i zmniejszyć liczbę
ofiar śmiertelnych w naszych zakła-
dach - byłby to pozytywny aspekt.

Wpływ wirusa na nasze wyniki
pierwszego kwartału był dość ograni-
czony, ponieważ blokady i restrykcje
wprowadzono w marcu - w drugim
kwartale zauważymy znacznie więk-
szy wpływ tej sytuacji na nasze wy-
niki. Ebitda wyniosła 1 miliard, to
nawet niewielka poprawa w porów-
naniu z czwartym kwartałem, jed-
nakże mamy pewne przesłanki już
dzisiaj, by powiedzieć, że w drugim
kwartale spodziewamy się, że
Ebitda wyniesie 400 - 600 milio-
nów dolarów, co będzie najniższym
poziomem w historii firmy. Zwykle
nie robimy takich prognoz kwartal-
nych, ale biorąc pod uwagę nad-
zwyczajne okoliczności, uznaliśmy,
że ważne jest, aby nasi interesariu-

sze otrzymali wyraźne wskazanie,
jaki jest wpływ epidemii COVID-19
na naszą działalność.

Na szczęście, nasze zadłużenie
netto jest na niskim poziomie, więc
mamy solidny bilans, na którym 
możemy się oprzeć, by przetrwać
ten okres. Daje to duży komfort,
chociaż podjęliśmy kroki w celu dal-
szej poprawy płynności poprzez za-
bezpieczenie nowej linii kredytowej
w wysokości 3 mld dolarów. Chociaż
nie musimy natychmiast jej wyko-
rzystywać, zapewni to dodatkową
elastyczność finansową w obecnych,
nadzwyczajnych okolicznościach.
Być może nie będziemy musieli jej
użyć, ale wydawało się to rozsądnym
posunięciem dającym trochę odde-
chu, biorąc pod uwagę, że perspek-
tywy są nadal niepewne i - chociaż
możemy nie chcieć tego słyszeć -
prawdopodobnie tak pozostanie
przez wiele miesięcy. Biorąc pod
uwagę niepewną sytuację na świe-
cie, z którą musimy sobie radzić, 
a także biorąc pod uwagę działania
oszczędnościowe, podejmowane 
w całej Grupie, ogłosiliśmy również
decyzję o zawieszeniu wypłaty dy-
widendy i obniżkę wynagrodzenia,
która ma zostać podjęta przez biuro
dyrektora generalnego i Zarząd.

Pomimo niepewności, pozytywną
wiadomością jest to, że sytuacja
poprawia się, a wirus osiągnął swój
szczyt w wielu krajach, co świadczy
o sukcesie wdrożonych restrykcji.
Jestem pewien, że wszyscy poczu-
jecie ulgę i będziecie wdzięczni, gdy
znów będzie można cieszyć się
nieco większą swobodą. Ten okres 
z pewnością pozwoli nam na nowo
docenić małe przyjemności życia
codziennego – jak na przykład 
spacer z bliskimi, wspólny posiłek 
z przyjacielem, pogawędka z kolegą,
koleżanką z pracy. W niektórych
krajach już się to zaczęło, a w in-
nych nastąpi wkrótce.

Naturalnie istnieje ryzyko, że
wirus ponownie wybuchnie, dlatego
ważne jest, abyśmy wszyscy prze-
strzegali wytycznych ustanowio-
nych przez rządy na każdym etapie
łagodzenia restrykcji. Będzie to
miało kluczowe znaczenie wszę-
dzie, a szczególnie w naszych za-
kładach. Kierownictwo w zakładach

bardzo ciężko pracowało i nadal
pracuje nad określeniem planów,
które zapewnią dalsze działanie bez
narażania pracowników na ryzyko.
Zostało to już z powodzeniem
wdrożone w naszej fabryce VAMA
w Chinach, co raz jeszcze nam
przypomina, jak wielką korzyścią
jest to, że jesteśmy globalną grupą.
Możemy dzielić się wiedzą i przeno-
sić najlepsze praktyki do wszystkich
zakładów. 
W okresie pandemii COVID-19,
którą różne kraje zostały dotknięte
w różnym czasie, jest to cenniejsze
niż kiedykolwiek. 

Zasadniczo jestem optymistą 
i wierzę w kreatywność i pomysło-
wość ludzkości w rozwiązywaniu
najbardziej palących problemów. 
Tak więc wierzę, że uda nam się
opanować tego wirusa, dzięki połą-
czeniu bardziej skutecznego zarzą-
dzania, przeprowadzaniu testów,
badaniom naukowym i leczeniu, 
a w końcu szczepionce. Pytanie, 
na które nikt nie zna jednak odpo-
wiedzi, brzmi: kiedy to będzie? 
Podejrzewam, że nadchodzące 
miesiące będą charakteryzować 
się stopniowym łagodzeniem 
restrykcji przy prawdopodobnych
wzlotach i upadkach po drodze, 
aż do czasu, kiedy będziemy mogli
powiedzieć, że COVID-19 jest 
naprawdę za nami.

Jako firma będziemy musieli nadal
być elastyczni, zachować czujność 
i podejmować właściwe decyzje,
aby zapewnić pomyślne przejście
przez ten okres. Ponownie chcę
wam wszystkim podziękować za
wszystko, co robicie, aby pomóc
nam w tych niespotykanych cza-
sach. Mamy wielkie szczęście, że 
w naszej firmie pracują wspaniali lu-
dzie, a ostatnie czasy tylko umoc-
niły mnie w tym przekonaniu.
Naprawdę czuję się dumny z całej
załogi. Musimy wspólnie czekać na
lepsze czasy.

Miejmy nadzieję, że zanim bę-
dziemy ogłaszać wyniki za drugi
kwartał, będzie więcej pozytyw-
nych zmian do zakomunikowania.
Pozostańcie w dobrej formie i dbaj-
cie o siebie,

Lakshmi N. Mittal

ArcelorMittal pomaga koordynować w Liberii i całej Afryce Zachodniej
działania sektora prywatnego w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Lakshmi Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal.
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Wystawa o 40-letniej historii Solidarności 
w Hucie Warszawa 

Szanowni Państwo, 

Naszym priorytetem jest bezpie-
czeństwo pracowników. Tak jest 
w czasach normalnych, więc tym
bardziej w czasie pandemii COVID19.
Aby zminimalizować ryzyko zakaże-
nia wdrożyliśmy dodatkowe zabez-
pieczenia. Przy wejściu na teren
Huty każdy pracownik przechodzi
pomiar temperatury i otrzymuje
maseczkę jednorazową. Przeprowa-
dziliśmy ozonowanie szatni, zwięk-
szyliśmy częstotliwość prania
odzieży roboczej. Pracownicy pro-
dukcji zaopatrywani są w posiłki w
zamkniętych opakowaniach. Osoby,
których praca może być wykonana
na odległość, pracują w domach. 
W biurach część osób pracuje rota-
cyjnie. 

Dziękuję pracownikom i współ-
pracownikom Huty za to, że w tej
wyjątkowej sytuacji zachowują się
w sposób odpowiedzialny i świa-
domy, dzięki czemu nasza praca
przebiega w miarę normalnie i bez-
piecznie. 

COVID19 jest dużym wyzwaniem,
nie tylko zdrowotnym, ale też eko-
nomicznym. W Hucie ArcelorMittal
Warszawa znacznie spadła ilość za-
mówień na pręty ze stali jakościowej
(SBQ), bo nasi odbiorcy, głównie z
przemysłu samochodowego, sami
odczuli bardzo boleśnie skutki pan-
demii. Wiele zakładów zawiesiło
działalność. Staramy się ten spadek
kompensować produkcją prętów
zbrojeniowych, wykorzystywanych
w budownictwie, ale ta sytuacja ma
zdecydowanie negatywny wpływ
na nasze wyniki finansowe. 

Do tych problemów dołączył
pożar, który 19 kwietnia wybuchł
na Stalowni. Nastąpiło przepalenie
kadzi w piecu LF i ucieczka płynnej
stali, która zapaliła taśmociągi, po-
dające żelazostopy. Na szczęście
nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza
przebiegła bardzo sprawnie. Jednak
naprawa uszkodzonych elementów
spowodowała konieczność zatrzy-
mania Stalowni na 10 dni. To był
najdłuższy postój odkąd kieruję 
ArcelorMittal Warszawa. 

Znamienne jest to, że 19 kwietnia
na Bielanach wybuchły dwa pożary.
Najpierw straż pożarna została
wezwana do gaszenia zarośli, które
zapaliły się przy ulicy Wójcickiego. 
A my od razu otrzymaliśmy skargi
mieszkańców na dym, rzekomo po-
chodzący z Huty. Traf chciał, że kil-
kanaście minut później zdarzył się
pożar także u nas. Piszę o tym
zbiegu okoliczności, ponieważ coraz
częściej na Hutę wskazuje się pal-
cem gdy na Bielanach pojawia się
jakikolwiek problem, bardzo często
wcale nie związany z naszym zakła-
dem i jego działalnością. 

Chcę podkreślić, że nigdy nie lek-
ceważymy zgłoszeń mieszkańców
okolicznych osiedli i sprawdzamy
wszystkie. Zdarza się, że nie pokry-
wają się one ze stanem faktycznym
lub z rytmem naszej produkcji.
Zgłaszany jest na przykład hałas 
w nocy, podczas gdy u nas był aku-
rat postój. Mieszkańcy skarżą się 
na zapach palonych kabli, czasem
asfaltu – u nas jak wiadomo asfalt
nie jest ani produkowany, ani prze-
twarzany. Nie palimy też kabli, plas-
tiku i gumy. 

Protokół ostatniej kontroli Woje-
wódzkiej Inspekcji Ochrony środo-
wiska, która trwała od listopada
2019 do końca stycznia 2020 roku
potwierdza, że ArcelorMittal War-
szawa nie przekracza żadnych norm
ochrony środowiska. 

Inspektorzy spędzili u nas 2 mie-
siące i kontrolowali osobiście kwes-
tie uciążliwości zapachowych
dokładnie w dniu, w którym napły-
nęło wiele skarg. Nie stwierdzili
źródła tych zapachów na terenie
Huty. W protokole WIOŚ znalazły się
jednak przypuszczenia, że pewne
operacje prowadzone w hucie mogą
powodować brzydki zapach. Nie
zgadzamy się z tym przypuszcze-
niami, bo nie zostały poparte żadnymi
danymi, ani nawet bezpośrednimi
obserwacjami inspektorów. Huta
spełnia także normy odnośnie ha-
łasu. Jednak sąsiedztwo dużego 
zakładu przemysłowego, na jakie
zdecydowali się mieszkańcy oko-
licznych osiedli,  oznacza, że od-
głosy produkcji czy przejazdów
kolejowych są słyszalne, podobnie
jak słyszalne jest sąsiedztwo ruchli-
wej ulicy.

My ze swej strony robimy
wszystko, by ten hałas ograniczyć.
Wprowadziliśmy szereg zmian orga-
nizacyjnych poprawiających klimat
akustyczny, szczególnie w nocy.
Ukończyliśmy już kilka mniejszych
przedsięwzięć ograniczających
emisje hałasu. A od ubiegłego roku
rozpoczęliśmy realizację kosztow-
nego, kompleksowego planu działań
inwestycyjnych w tym obszarze. 

Pandemia COVID19 uniemożliwiła
w tym roku organizację wielu wyda-
rzeń, w tym Dnia Otwartego 
w Hucie i Nocy Muzeów, podczas
której zapraszaliśmy warszawiaków
do zwiedzania schronu pod biurow-
cem Huty. 

Na szczęście tuż przed nią zdąży-
liśmy pokazać Hutę naszym sąsia-
dom. Nasze zaproszenie przyjęło
prawie 100 osób, mieszkających 
w najbliższej okolicy. Większość 
z nich nie zgłaszała uciążliwości,
wynikających z sąsiedztwa z Hutą. 

Oczywiście będziemy organizo-
wać kolejne Dni Otwarte, a także
oglądanie schronu, kiedy tylko bę-

dzie to można zrobić bezpiecznie.
Jesteśmy otwarci i nie mamy nic do
ukrycia. Cieszy nas, że zwiedzanie
Huty wywołuje zawsze tak duże
zainteresowanie. 

Mamy też w planie zorganizowa-
nie wspólnie z Urzędem Dzielnicy
plenerowego kina samochodowego
na naszym terenie. To dobry pomysł
na bezpieczną rozrywkę dla miesz-
kańców Bielan w czasie pandemii.
Mamy też nadzieję, że koronawirus
pozwoli na organizację w paździer-
niku Przeszkodowego Biegu Hut-
nika, który ma coraz większą 
rzeszę fanów. 

Na zakończenie chcę wrócić do
kwestii podnoszonych przez niektó-
rych naszych sąsiadów – a właści-
wie niewielką ich część. 

Chciałbym raz jeszcze podkreślić,
że Huta zobowiązana jest do prze-
strzegania określonych w prawie
norm i to robi. Ale nie zmienia to
faktu, że jest dużym zakładem
przemysłowym, który pracuje od
ponad 60. lat dzień i noc, ma na
swoim terenie kilkadziesiąt kilomet-
rów  czynnych torów kolejowych 
i trzy duże hale produkcyjne. 

To jest rzeczywistość, którą warto
uwzględnić wybierając nasze są-
siedztwo. Warto też pamiętać, 
że Huta daje stabilną pracę ponad
tysiącu osobom i odprowadza do
kasy Miasta i Skarbu Państwa kilka-
dziesiąt milionów złotych rocznie 
w formie podatków. 

Panująca obecnie pandemia wy-
raźnie pokazała, że zdrowa gospo-
darka nie może się opierać wyłącznie
na usługach i turystyce. Ujawniły się
też słabości globalizacji. Poprzery-
wane łańcuchy dostaw pokazały, 
jak dalece może ona osłabiać gos-
podarkę narodową. To wszystko
potwierdziło po raz kolejny, że
zdrowy system gospodarczy kraju
potrzebuje też na miejscu działalno-
ści produkcyjno-przemysłowej.
Czyli tego, co my robimy. Ostatnie
miesiące wyjawiły jeszcze inną
prawdę. Przenoszenie produkcji
przemysłowej poza obszar Unii 
Europejskiej, do krajów o mniejszych
rygorach prawnych i klimatycznych
powoduje, w skali globu, zwiększe-
nie emisji gazów cieplarnianych.

Marek Kempa

Od 6 maja 2020 roku na ogro-
dzeniu przy bramie głównej Huty
ArcelorMittal Warszawa można
oglądać wystawę fotograficzną, po-
kazującą 40 lat historii NSZZ Soli-
darność w warszawskiej hucie. 

Pandemia zredukowała uroczys-
tość otwarcia wystawy do mini-
mum. Wzięli w niej udział: Lesław 
Korzeniewicz (ustępujący przewod-
niczący KM Solidarność AMW),
Grzegorz Antkiewicz (obecny prze-

wodniczący KM Solidarność AMW),
Marek Kempa ( prezes zarządu
AMW) , Alina Bielecka (członek za-
rządu AMW), Anna Walecka (czło-
nek Prezydium i KM AMW), Grażyna
Adamska (obsługa sekretariatu KM
AMW), Kazimierz Muczyński (Prze-
wodniczący koła emerytów i rencis-
tów Solidarność) i Ewa Karpińska,
rzecznik prasowy AMW. 

- Ta wystawa pokazuje wydarze-
nia i wyzwania, z którymi mierzył 
się nasz związek przez czterdzieści
lat. Od walki o zmiany ustrojowe 
po zmagania z problemami gospo-
darczymi. Ma ona ocalić od zapom-
nienia wydarzenia i ludzi, którzy
tworzyli historię Huty. Skierowana
jest także do naszych młodszych
koleżanek i kolegów. 30% pracowni-
ków dzisiejszej Huty urodziła się 
po 1980 roku. Dla mnie te wyda-
rzenia są wspomnieniami niedalekiej
przeszłości. Dla nich, to prehistoria
– podkreślił Lesław Korzeniewicz.
Podziękował on następnie wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania
wystawy a przede wszystkim jej au-

torowi Adamowi Szymańskiemu,
który z przyczyn zdrowotnych nie
mógł wziąć udziału w otwarciu. 

- Otwieramy tę wystawę 
z ogromnym wzruszeniem. Pokazuje
ona ludzi, którzy angażowali się bez
wytchnienia w działania dla dobra
naszego zakładu i jego załogi. Gdy
powstawała Solidarność ja sam
miałem 4 lata, dla mnie to też da-
leka przeszłość. Musimy zawsze
pamiętać, że zakład pracy to nie
tylko produkcja i wskaźniki ekono-
miczne, to przede wszystkim ludzie.
I właśnie dzięki postawie ludzi, któ-
rzy przez lata angażowali się w nie-
łatwą działalność związkową i robili
to mądrze, Huta Warszawa prze-
trwała wiele trudnych chwil i jest
dziś nowoczesnym, sprawnie dzia-
łającym przedsiębiorstwem – po-
wiedział prezes Marek Kempa. 

-Dzisiejsze symboliczne otwarcie
jest tylko wstępem do bardziej
hucznych obchodów jubileuszu 
Solidarności, które, miejmy nadzieję,
będą możliwe za kilka miesięcy 
– dodał Leslaw Korzeniewicz.

Praca Huty nie wpływa
na jakość powietrza 
w Warszawie

W niedzielę 29 marca 
w Warszawie zanotowano duże
przekroczenia norm stężenia pyłu
PM 10 i PM 2,5. 

Przykładowo dla PM 2,5 w re-
jonie al. Niepodległości zmierzono
poziom 268% normy, ul. Kondrato-
wicza 296% normy, a ul. Tołstoja
(najbliższe sąsiedztwo Huty) ok
194% normy. W Otwocku było
411% normy.

Dla PM2,5 norma wynosi 36
µg/m3, a dla PM10 60 µg/m3

Warto podkreślić w tym kontek-
ście, że Stalownia Huty nie praco-
wała od 24 do 31 marca. W tym
okresie nie pracowała także Wal-

cownia. Poniżej wykres stężeń pyłu
PM10 i PM2,5 w marcu przy ul.
Tołstoja. Mimo ciągłej pracy Sta-
lowni stężenia pyłu utrzymywały się
w normie. Przekroczenia wystąpiły
od 26 do 29 marca - w czasie
postoju Huty. 

1 kwietnia, podczas regularnej
pracy Stalowni, jakość powietrza 
w Warszawie była dobra, a stężenia
pyłów poniżej 50% normy. 

Można z tego wyciągnąć tylko
jeden wniosek: nie ma żadnej kore-
lacji między pracą Huty, a stanem
powietrza w Warszawie.

Źródłem danych jest GIOŚ.

Nowa ikona w centrum
Warszawy z naszej stali

Pandemia nie zatrzymała bu-
dowy kompleksu biurowego Varso
Place. Pnie się szybko do góry jego
najbardziej eksponowana część,
Varso Tower - najwyższy budynek
w Polsce i w Unii Europejskiej. Przy
budowie kompleksu wykorzystano
pręty żebrowane wyprodukowane
w Hucie ArcelorMittal Warszawa. 

Kompleks Varso Place to nowa
ikona centrum Warszawy. Projekt
składa się z mierzącego 310 met-
rów wieżowca Varso Tower oraz
Varso 1 i Varso 2 – dwóch budyn-
ków wzdłuż Chmielnej, które wy-
rastają kaskadowo ze wspólnego,
kilkupiętrowego podium o ka-
miennej elewacji. Przy budowie
mierzącego 90 metrów Varso2
zostały wykorzystane pręty że-
browane wyprodukowane w Hucie
ArcelorMittal Warszawa. W sumie
warszawska Huta dostarczyła na

potrzeby projektu 7 tysięcy ton
prętów. 

Projekt Kompleksu stworzyła re-
nomowana pracownia Foster and
Partners pod kierownictwem jed-
nego z najsłynniejszych światowych
architektów – Normana Fostera. 
W Warszawie jest już jeden budynek
projektu Fostera – to biurowiec
Metropolitan przy pl. Piłsudskiego.

Na to, by wieża Varso osiągnęła
swoją rekordową wysokość 310
metrów musimy jeszcze trochę po-
czekać. Na razie gotowy jest środ-
kowy z trzech budynków Varso 1, 
a w Varso 2 trwają prace wykoń-
czeniowe. Wieżowiec Varso Tower
ma już 45 pięter, z czego 19 jest już
pokrytych elewacją. Varso Tower
ma być nie tylko wyższy od Pałacu
Kultury i Nauki (PKiN) – ma być naj-
wyższym budynkiem w krajach Unii
Europejskiej. 
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Okres postoju Stalowni zaznaczono zieloną linią
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Piec elektryczny działa coraz sprawniej

producenta wybrać i jak przygoto-
wać instalację – mówi Robert
Kopka. - Dostaliśmy okazję do 
wypożyczenia i przetestowania
pierwszego JetBoxa z Hamburga.
Przygotowany został projekt mo-
dernizacji rampy tlenowej lancy SS,
nowej instalacji gazowej oraz zmo-
dernizowano panele ścienne pieca
tak, by dało się w nim zainstalować
skrzynie z nowym palnikiem. 

Uruchomienie pierwszego palnika
odbyło się we wrześniu 2018 roku.
Wówczas na piecu pozostało 5 pal-
ników starego typu i nowy palnik
typu JetBox , który pozwolił na wy-
eliminowanie lancy. Mimo koniecz-
ności doregulowania i dopracowania
ustawienia palnika już od samego
początku widoczna była poprawa
efektywności wykorzystania tlenu
w piecu oraz - co najważniejsze 
z punktu obsługi pieca - nie było
potrzeby (jak w przypadku lancy
SS) czyszczenia okna roboczego. 

Po około 2 miesiącach testów 
i uzyskiwaniu coraz lepszych wyni-
ków podjęto decyzję, że projekt bę-
dzie kontynuowany. Następnym
krokiem był montaż drugiego pal-
nika JetBox nr 2 i likwidacja kolej-
nego palnika Jet6. 

Po opracowaniu i wdrożeniu nie-
zbędnych zmian w instalacji oraz
sterowaniu w marcu 2019 urucho-
miono drugi palnik, zlokalizowany po
drugiej stronie pieca. Jego montaż
pozwolił na jeszcze lepszą, szybszą 
i bardziej równomierną pracę pieca.
Dopracowano ustawienie kątowe
tak, by dwa palniki mogły dawać 
jak największą skuteczność.

- W ciągu dwóch lat czas 
„PowerOn” naszego pieca poprawił
się o ok 9 minut, co przyniosło
znaczny skok w wydajności produk-
cji prętów żebrowanych – mówi
Artur Gierwatowski, kierownik
Utrzymania Ruchu. - Liczymy, że
usprawnienie pakietu chemicznego
pieca przyniesie kolejną poprawę.

Pomysł zainstalowania na piecu
EAF palników gazowo-tlenowych
typu JetBox, umożliwiających pracę
w funkcji Lancingu, był w hucie dys-
kutowany od lat. W 2018 r. podjęto
decyzję o wdrożeniu go w oparciu 
o model sprawdzony w ArcelorMit-
tal Hamburg. Projekt zakładał, że
dotychczas stosowany pakiet che-
miczny, w postaci sześciu palników
gazowo-tlenowych typu Jet6 i jed-
nej lancy Super Sonic, zostanie za-
stąpiony trzema zupełnie nowymi,
nowoczesnymi palnikami, których
robocza nazwa to JetBox. 

- Po przeprowadzeniu rozeznania
na rynku europejskim na temat 
dostępnych rozwiązań i potrzeb
związanych z zasileniem i obsługą
palników, wspólnie w działach
utrzymania ruchu, produkcji i tech-
nicznym podjęliśmy decyzję o sa-
modzielnej instalacji nowego
pakietu chemicznego na naszym
piecu – opowiada Robert Kopka,
lider projektu, którego realizacja 
zaczęła się w marcu 2018 roku 
i początkowo polegała na zainstalo-
waniu jednego palnika, który miał
zastąpić już mocno wysłużoną 
i dość problematyczną lancę SS. 

- Benchmark z hutą w Hamburgu
pomógł nam w decyzji, którego

- Ostatnim etapem, jak się oka-
zało najtrudniejszym, mimo wcześ-
niej zebranego doświadczenia, było
zainstalowanie i uruchomienie trze-
ciego palnika typu JetBox w rejonie
EBT i całkowite wyeliminowanie
palników starego typu Jet6 – opo-
wiada lider projektu. Dodaje, że na
tym etapie trzeba było przeprojek-
tować aż cztery panele ścienne
pieca. Trzeba też było zmienić insta-
lacje przesyłowe – dystrybucyjne
medium (tlen, metan, węgiel), ele-
menty wykonawcze ramp gazowych
i tlenowych oraz sterowanie PLC.

- Po zakończeniu projektowania,
którego współautorem było nasze
Biuro Techniczne, rozpoczęto 
przygotowania oraz gromadzenie
wszystkich niezbędnych elementów
tej „układanki”, tak by bez postoju
pieca udało się wdrożyć i uruchomić
ostatni etap projektu – mówi 
Robert Kopka.

Trzeci palnik JetBox został zain-
stalowany i uruchomiony na piecu 
w kwietniu 2020 roku, co można
uznać za zamknięcie projektu. 
Aktualnie trwają jeszcze prace, po-
legające na dopracowaniu metody
prowadzenia wytopów z użyciem
trzech nowych palników.

- Co najważniejsze dla mnie, 
z punktu widzenia kierownika 
zespołu Utrzymania Ruchu Huty,
nowe rozwiązanie, zapożyczone od
kolegów z Hamburga i dostosowane
do realiów naszego pieca, zostało
wykonane w znacznej mierze przez
nasz zespół we współpracy z tech-
nologami Stalowni – podkreśla Artur
Gierwatowski. Dodaje, że zespół 

Konkurs Europan

Myślenie nieszablonowe>

ArcelorMittal Warszawa jest odpo-
wiedzialny za cały projekt – po-
cząwszy od koncepcji wdrożenia
JetBoxów, przez projekty infrastruk-
tury i przebudowy elementów pieca,
po wykonawstwo. - Zaangażowany
był szereg pracowników: elektryków
i mechaników, automatyków i spe-
cjalistów działu UR, Biura Technicz-
nego oraz technologów – dodaje
Artur Gierwatowski. – Wykorzysta-
liśmy też to, że ArcelorMittal 

ściowe pręty stalowe) wpisuje się 
w koncepcję gospodarki obiegu za-
mkniętego. Jej lokalizacja w mieście,
a zarazem niskoemisyjność produk-
cji, wpisują się  natomiast w ideę
miasta produktywnego z miejscami
pracy w jego obrębie. 

Zastosowanie w ciągu ostatnich
lat nowoczesnych technologii pro-
dukcji oraz bieżącej utylizacji odpa-
dów produkcyjnych umożliwiły
zmniejszenie powierzchni terenów,
na których prowadzona jest działal-
ność hutnicza: z ponad 300 ha 
w czasach działalności Przedsiębior-
stwa Państwowego Huta Warszawa
do około 100 ha zajmowanych dzi-
siaj na działalność produkcyjną. 

Prowadzona od szeregu lat likwi-
dacja składowiska odpadów hutni-
czych na obszarze ok. 40 ha przy 
ul. Wóycickiego, wyburzenie obiek-
tów dawnych walcowni gorących,
które zostały zastąpione jedną no-
woczesną walcownią, oraz prowa-
dzona rekultywacja terenów
wyłączonych z działalności produk-
cyjnej dają możliwość przeznaczenia

objęty wyłącznie teren przemy-
słowy zakładu, z wyłączeniem te-
renu szkoły i szpitala hutniczego,
terenu klubu sportowego Hutnik
oraz strefy ochronnej wokół Huty. 

Inwestor, włoski koncern Lucchini,
zaczął gruntowną modernizację 
zakładu. Proces modernizacji był
kontynuowany przez kolejnych wła-
ścicieli: Grupę Arcelor, a obecnie 
ArcelorMittal. Łączne nakłady 
na modernizację wyniosły ponad
260 mln €. 

Nowoczesna produkcja potrze-
buje mniejszej przestrzeni

Dzisiejsza Huta ArcelorMittal
Warszawa jest jedną z najnowo-
cześniejszych hut stali w Europie.
Modernizacja zakładu spowodowała
znaczne ograniczenie jego odziały-
wania na otoczenie. Huta Arcelor-
Mittal Warszawa spełnia obecnie
najbardziej restrykcyjne normy
ochrony środowiska. Jej cykl pro-
dukcyjny (przetwarzanie odpadów
– czyli złomu - na wysokojako-

ok. 150 ha w północnej części dziel-
nicy Bielany pod zagospodarowanie
nie związane z działalnością hutniczą.
Ta ostatnia będzie nadal prowadzona,
więc koncepcja zagospodarowania
uwolnionych terenów nie może ogra-
niczać produkcji hutniczej.

Współpraca z miastem 
st. Warszawa

ArcelorMittal Warszawa poszukuje
zatem innowacyjnych rozwiązań 
zagospodarowania swoich terenów.
Zarówno kierownictwo zakładu, jak
koncernu ArcelorMittal są przeko-
nane, że rozwiązania te muszą słu-
żyć całościowej idei rozwoju miasta.
Przedstawiciele firmy współpracują
od kilku lat z Urzędem Miasta 
st. Warszawy, rozważając różne
koncepcje, mogące pogodzić plany
rozwoju współczesnej Warszawy 
z wymogami produkcyjnymi nowo-
czesnego zakładu metalurgicznego. 

W ramach udanej współpracy 
z miastem st. Warszawa firma zgo-
dziła się na wystawienie swych
działek w 15. edycji konkursu 
Europan. Możliwość zapoznania się
z koncepcjami młodych – lecz po-
siadających już doświadczenie za-
wodowe - architektów była
niezwykłą okazją do twórczego
ćwiczenia, dotyczącego możliwości
zagospodarowania terenów za-
kładu. Ta „burza mózgów” daje
możliwość szukania nieszablono-
wych odpowiedzi na wyzwania, 
z którymi muszą się mierzyć współ-
czesne miasta. Trwająca od kilku
miesięcy pandemia pokazała, że po-
winny one także uwzględniać obec-
ność obiektów przemysłowych.
Produkcja jest ważnym elementem
gospodarki, który nie może być 
zastąpiony wyłącznie przez usługi 
i turystykę. 

Warszawska edycja Europanu ma
już wieloletnią tradycję. Stołeczne
Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego pełni funkcję sekre-
tariatu tego konkursu w Polsce od
2007 roku, czyli od 9 edycji. 

Zwycięski projekt: elastyczność
i różnorodność

W 2019 roku  zwyciężył projekt
“WARSAW – FEEDBACK PLACEMA-
KING Methodology – Multiscalar
approach”. Proponuje on innowa-
cyjne spojrzenie na tereny około
przemysłowe przy zachowaniu peł-
nej elastyczności, która uwzględnia
sąsiedztwo zakładu produkcyjnego.
Jej atutem jest różnorodność i
płynne przenikanie proponowanych
funkcji. Nowatorskim w polskich
warunkach rozwiązaniem jest pro-
pozycja włączenia w proces opra-
cowana koncepcji wykorzystania
terenu wszystkich stron zaintereso-
wanych – zarówno właścicieli jak
społeczności lokalnych i władz
miasta.   

Projekty nagrodzone w konkursie
są dostępne na stronie: 
https://architektura.um.warszawa.pl
/content/europan-15-wyniki

Warszawa jest częścią wielkiej kor-
poracji, co daje nam dostęp do dużej
bazy wiedzy i doświadczeń.

- Kolejny raz wybraliśmy drogę
trudniejszą do realizacji, czyli samo-
dzielne wdrożenie nowego rozwią-
zania zamiast zakupu pod klucz. 
Pozwoliło nam to ograniczyć koszty
o około 350 tysięcy € w stosunku
do rozwiązań kompleksowych, 
oferowanych przez dostawców 
– dodaje Kierownik UR podkreślając

że zespół projektowy i pracownicy
mają ogromną satysfakcję z prze-
prowadzenia z powodzeniem tak
złożonych i ważnych projektów.

- Jestem bardzo zadowolony 
z efektu zrealizowanego przez nasz
interdyscyplinarny zespól projektu –
mówi Piotr Jurys, kierownik wsadu 
i wytapiania stali. – Daje nam on
realne perspektywy na dalszą po-
prawę wydajności i efektywności
topienia.

Edward Koźmik
edward.kozmik@arcelormittal.com

Huta ArcelorMittal Warszawa
została zaproszona w 2019 roku do
udostępnienia swoich terenów jako
obiektu eksperymentalnych rozwa-
żań młodych architektów, biorących
udział w 15. edycji międzynarodo-
wego konkursu Europan.

Jest to europejski konkurs dla ar-
chitektów i urbanistów, którzy nie
ukończyli jeszcze 40. roku życia.
Jego organizatorzy szukają pomy-
słów na miasto. Myślenie nieszablo-
nowe, innowacyjność i kreatywność
uczestników Europanu sprawiają, że
realizacja wielu projektów jest
utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Stanowią one jednak inspirację, dla
dalszego rozwoju miast. 

Historia terenów 
Huty Warszawa 

Warto przypomnieć pokrótce his-
torię działek, które zostały wzięte
w tym roku na warsztat, w poszuki-
waniu innowacyjnych rozwiązań na
miarę współczesnych miejskich wy-
zwań.

Huta Warszawa powstała na tere-
nie północnych Bielan 70 lat temu,
w rzeczywistości PRL i powojennej
Warszawy. Zadanie budowy huty
metali szlachetnych w okolicach
Warszawy zawarto w Sześcioletnim
Planie Rozwoju Gospodarczego,
uchwalonym 21 lipca 1950 roku.
Państwowe przedsiębiorstwo Huta
Warszawa zostało powołane zarzą-
dzeniem Ministra Przemysłu Cięż-
kiego z 22 kwietnia 1951 roku. 

Budowa Huty Warszawa zaczęła
się w 1952 roku. Teren przemy-
słowy przeznaczony wówczas na
działalność  zakładu wynosił ok 300
ha. Był on położony na dalekich

przedmieściach miasta, w obszarze
nie zurbanizowanym, na którym
przeważały podmokłe pola, wyko-
rzystywane do wypasu krów.

Huta Warszawa rozpoczęła pro-
dukcję w 1957 roku. W latach
1958 – 1968 trwała rozbudowa
zakładu, który szybko stał się naj-
większym w Polsce producentem
wyrobów hutniczych ze stali jako-
ściowych – wytwarzał prawie 50
procent produkcji krajowej.

Równolegle zaczęła się rozbudowa
dzielnicy Bielany. Powstanie wiel-
kiego zakładu produkcyjnego miało
niezaprzeczalny efekt miastotwór-
czy. Na Wawrzyszowie i Wrzecionie
wyrastały osiedla mieszkaniowe. 
W wybudowanych i administrowa-
nych przez Hutę lokalach  zakłado-
wych zamieszkały tysiące rodzin
warszawskich hutników. W latach
80. rozpoczęła działalność Spół-
dzielnia Budowlano–Mieszkaniowa
HUTNIK, która w latach 1987–
1990 wybudowała ponad 1400
mieszkań. 

Powstawały drogi komunikacyjne.
Aby umożliwić dojazd do zakładu
przedłużono trasę ulicy Kasprowi-
cza. Uruchomiono nowe linie auto-
busowe i tramwajowe. Powstanie
pierwszej linii warszawskiego metra
ma także związek z Hutą Warszawa;
to jej istnienie spowodowało, że
zmieniono pierwotny plan budowy
pierwszej nitki z kierunku wschód-
zachód na kierunek północ-połu-
dnie. Załoga Huty Warszawa 
w szczytowych latach `70 liczyła
ponad 10 tysięcy ludzi.

Po zmianie ustrojowej w 1989
roku, bielańska huta szybko dosto-
sowała się do nowej sytuacji gospo-
darczej. Huta Warszawa została
sprywatyzowana już w 1992 roku,
jako pierwszy producent stali w Pol-
sce. Umową prywatyzacyjną został

W kwietniu 2020 roku został zakończony kolejny projekt, mający na celu usprawnienie pieca elektrycz-
nego Stalowni. Proces zaczął się w 2018 roku od wymiany transformatora. Zmieniony został także typ
elektrod pieca i wdrożono moduł BackCharge. Dotychczasowy układ palników gazowo/tlenowych oraz
Lancy tlenowo-węglowej „Super Sonic” zamieniono na nowocześniejszy układ lanc tlenowo-gazowych
z dyszami węglowymi, zabudowanymi w 3 miedzianych obudowach, zwanych JetBox`ami.

Otoczenie Huty Warszawa w latach ‘60 XX wieku.
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Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

Kiedy wprowadzaliśmy po raz
pierwszy ankiety w lipcu 2003
nasza spółka była jeszcze Hutą L.W.,
potem od 2005 roku była to Arcelor
Huta Warszawa, a od roku 2008 do
dziś mamy nazwę ArcelorMittal
Warszawa. Jednak przez cały ten
czas zwracamy się do warszawskich
hutników z prośbą o wypowiedze-
nie się. 

Rzetelnie przygotowane i realizo-
wane badanie satysfakcji wspomaga
zarządzanie firmą. Dzięki niemu nasi
pracownicy włączają się w życie huty.

To w odpowiedzi na głosy pra-
cowników zmienialiśmy firmę do-
starczającą posiłki i świadczącą
usługi medyczne. Zasługą pracow-
ników i organizacji związkowych są
fundusz premiowy i motywacyjny,
którym dysponują kierownicy. Na
prośby pracowników szkolimy kadrę
z komunikacji i zarządzania. Wresz-
cie presja pracowników sprawia, że
dbanie o bezpieczeństwo i jakość
nigdy się nie zakończą.

Badanie opinii to dla nas źródło
informacji o oczekiwaniach i nastro-
jach pracowników.

Przedstawiam wybrane zagadnie-
nia z badania, przeprowadzonego 
w naszej firmie pod koniec 2019
roku.

W ostatnim badaniu odnotowa-
liśmy procentowy wzrost liczby
uczestników w stosunku do po-
przednich lat. Ankietę do wypełnie-
nia otrzymało 400 pracowników,
odpowiedziało na nią 320. Efek-
tywność zwrotów wyniosła 80%,
co stanowi drugi najlepszy wynik od
początku realizacji badania. 

Porównując wskaźnik ogólnej 
satysfakcji pracowników z pracy 
w Hucie na przestrzeni lat widzimy,
że jest on na podobnym poziomie.
Historycznie najwyższy wynik
osiągnęliśmy dwa lata temu w 9.
edycji badania. Bardziej zadowoleni
są pracownicy, którzy nie są za-
trudnieni bezpośrednio w obszarze
produkcji. Wydaje się to zrozumiałe,
ciężka fizyczna praca w halach 
i przy urządzeniach produkcyjnych
stanowi barierę. Naprawdę doce-
niamy ten trud.

Pomimo ogólnego wzrostu za-
możności Polaków, wynagrodzenia
są wciąż kluczową sprawą. Choć
systematycznie podnosimy płace i
rozbudowujemy system nagradza-
nia aż 41 pracowników (na 320)
podało jako przyczynę niezadowo-
lenia niskie, nieadekwatne do wyko-
nywanej pracy, stażu i kwalifikacji
zarobki:

niskie zarobki (ogólnie)
niskie zarobki względem stażu 
pracy
niskie zarobki względem 
warunków pracy
niskie zarobki – brak nadgodzin
niskie zarobki w porównaniu 

do stanowisk
Więcej osób - (70) - wskazało

inne niż płace problemy, przeszkody
i bariery w codziennej pracy.
Główną barierą wymienioną przez
21% osób, które udzieliły odpowie-
dzi na to pytanie, była zła organiza-
cja pracy.

Pracownicy zwracali uwagę m.in.
na:
− zrzucanie odpowiedzialności na

innych
− brak decyzyjności lub błędne de-

cyzje

− poczucie niesprawiedliwego roz-
dzielania pracy przez przełożo-
nych

− niską kulturę pracy, brak współ-
pracy

− procedury, które np. przeszka-
dzają w realizacji terminów

− brak współpracy przełożonych z
załogą

− słabą współpracę między dzia-
łami

A oto przykłady spontanicznych
krytycznych wypowiedzi:

poprawa relacji z przełożonymi:
proszę o normalne posiłki, pełne 
z dopłatą, albo ekwiwalent; 
Kampanie coraz mniejsze; posiłki
pracownicze powinny być lepsze
,;korporacyjny charakter zakładu
może czasem budować frustrację;
częstsze spotkania z zarządem; za
duży nacisk na produkcję pomimo
niebezpiecznych sytuacji; brakuje
spotkań w działach administracyj-
nych z kierownictwem bez odpisy-
wania w tym czasie na maile, bez
odbierania telefonów; za mało jest

szkoleń technologicznych, do tej
pory było tylko jedno.

Bierzemy te krytyczne głosy na
warsztat, wprowadzimy działania
korygujące.

Na uwagę i podziękowanie zasłu-
gują także pozytywne stwierdzenia: 

pracuje mi się dobrze, lecz oba-
wiam się jak długo ta huta będzie
funkcjonować;

bardzo dobre warunki socjalne;
praca w Hucie wydaje się być sta-
bilna i długookresowa, co jest atu-
tem, stosunki w pracy wydają się
być koleżeńskie, a ludzie pomocni,
co jest dużym atutem; Huta War-
szawa ogólnie jest dobrym praco-
dawcą.

Miło nam, że chcieli Państwo się
nimi podzielić. 

Od pierwszego badania więk-
szość pracowników odpowiadają-
cych na ankietę – blisko 80% -
wiąże swoją przyszłość zawodową
z pracą w Hucie. Obecnie procent
osób, które zdecydowanie tak i
raczej tak wiążą swoje losy z
naszą firmą w ciągu najbliższych
3 lat wynosi 77% tych, którzy
udzielili odpowiedzi.

W tym badaniu osiągnięty został
drugi najwyższy wynik stopnia po-
czucia stabilności pracy w firmie –
w 2017 80% - a teraz 74% pra-
cowników ma poczucie stabilno-
ści.

Pracownicy są zadowoleni z bez-
pieczeństwa pracy zapewnia-
nego przez firmę – w 2003 roku
potwierdzało je 67%, obecnie
ponad  80% pracowników. Cieszy
fakt, że 96% respondentów dekla-
ruje, że przestrzega przepisów bhp,
94% zadeklarowało, że reaguje na
nieprzestrzeganie przepisów przez
innych, a 87% uważa, że przełożeni
przestrzegają przepisów bhp.

Kolejnym bardzo pozytywnym
elementem we wszystkich bada-
niach są relacje ze współpracow-
nikami - od początku ponad 90%
uważa, że układają się bardzo
dobrze i dobrze. Co więcej, około

80% osób ocenia dobrze także 
relacje z przełożonymi, deklaru-
jąc zaufanie do przełożonego. 

Pracownicy potwierdzają w swo-
jej ocenie dobre działanie zintegro-
wanego systemu zarządzania
(ponad 77%)  i jego znajomość

(pond 89%). To pokazuje, że jakość
w każdym obszarze jest u nas na
pierwszym miejscu.

Za udział w badaniach przepro-
wadzonych przez ArcelorMittal
Warszawa jeszcze raz wszystkim 
serdecznie d z i ę k u j ę. 

10 MILIONÓW TON STALI 
Tekst: Stanisław Andrzej Pawlikowski, były pracownik Huty Warszawy, wieloletni redaktor „Hutnika Warszawskiego”.

Wspomnienia >

To chłopaki ze wszystkich zmian.
Tak szefostwo postanowiło.

Ile ja tych wytopów opisywałem?
Począwszy od przygotowania w hali
zestaw wlewnic, naprawę kadzi,
potem odlewania próżniowego.
przygotowania butli tlenowych do
odpalania „sopli” przy otworze
kadzi, gdzie leci stal do syfonu.

Wszystkie te stanowiska były już
przygotowane. Pewnie obawiano
się, że w czasie transportu wlewnic,
po tych nierównych torowiskach,
mogłyby się one poprzestawiać.

Ruch wokół pieca. Po wsadzie
każdy z wytapiaczy zajmuje się
przypisanymi obowiązkami, nikt ni-
kogo nie ponagla. Ale jakoś wszyscy
są milczący. Chciałem porozmawiać
z mistrzem Szumilasem, odmówił –
nie teraz. Co chwilę rozmawia przez
telefon. Po roztopie pobrano do
analizy stal. Po godzinie następna
analiza. Mistrz mówi do Bogdana: 
to H17. Wydaje polecenie uzupeł-
nienia żelazostopów.

Zgromadziło się przed piecem
sporo technologów. Szef wyjaśnia:
przekroczenie planu wytopów po-
zwoliło wyliczyć, że ten wytop na
elektryku będzie 10-milionową toną
stali w warszawskiej stalowni. To suk-
ces załogi. Oznacza to przekroczenie
zdolności projektowej stalowni. A co
za tym idzie – spłacono pożyczki na
jej budowę i modernizację.

Pewnej niedzieli listopadowego
dnia zadzwonił telefon.

- Halo, czy to reda… – nie dokoń-
czył, bo przerwałem brutalnie.

- Sie nie denerwuj, to ja, Bogdan.
- Nawet w niedzielę nie mam

spokoju, co jest?
- Bądź wcześnie rano na dwójce,

więcej nie powiem.
Bogdan jest pierwszym wytapia-

czem, coś musi być na rzeczy, że
dzwoni.

Czasami robili mi kawały. Telefo-
nowali w nocy, czasem były to
śmiechy, głupie żarty. Na dyspozy-
torni w stalowni zbierało się kilku
głupców robiących sobie dowcipy,
ciekawe, że tylko w nocy.

Jest poniedziałek 26 listopada
1979 roku. Jestem w stalowni,
nocna zmiana dokonuje spustu. 
Po kilkunastu minutach przychodzi
dzienna zmiana – dziwna zmiana.
Jest Bogdan Jaworski, mistrz Bole-
sław Szumilas. Bogdan oznajmia mi,
że to dziesięciomilionowa tona stali!

- Stachu to jest jedyny wytop do
opisania. Patrz, chłopcy ze wszyst-
kich brygad: Rysiek Janiszewski 
– to on był „trzeciakiem” przy
pierwszym spuście w 1958 roku,
wtedy „pierwszym” był Leon Łosek,
a mistrzem Królikowski, i te chło-
paki: Tadek Biernacki, Witek 
Jagiełło, Jasiek Więckowski.

- Ma być łożyskowa – opisz to.

Wytop trwał 4 godziny 14 minut
– czas ten odnotował dyspozytor 
w stalowni. A załoga, jak zwykle 
po spuście dokonuje wsadu, 
porządkuje teren wokół pieca: 
wymiana żużlownicy, zatykanie
otworu spustowego… Było 
normalnie, ale jakoś inaczej. 
Nawet nie wiem, czy była „feta”, 
ale pewnie szef premie wyznaczył.
Kiedy będzie następne 10 milionów
ton?

10. BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW
Już po raz dziesiąty zapytaliśmy Państwa o opinie na temat warunków pracy i satysfakcji z pracy 
w naszej firmie.

Efektywność zwrotów ankiety.

WSKAŹNIK ŻYCIOWEGO OPTYMIZMU  WSZYSTKICH BADANYCH
PRACOWNIKÓW utrzymał się na wysokim poziomie -  66%:

Wskaźnik ogólnej satysfakcji pracowników z pracy w Hucie.



Nowy przewodniczący komisji międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność

galizowanego związku i co się dzieje
w kościele św. Stanisława Kostki.
Trochę wiedziałam, jak się zacho-
wać w czasie tych przesłuchań. 
W latach ‘80, uczestniczyłam 
w warsztatach na Uniwersytecie
Warszawskim, organizowanych dla
ludzi pracy. Uczono nas tam praw-
dziwej historii Polski, dyskutowano
jak zmienić naszą PRL-owską 
rzeczywistość. W czasie spotkań 
z prawnikami i opozycjonistami do-
wiadywaliśmy się też jak się zacho-

Pamiętam zakończenie tego dłu-
giego strajku, które zostało ogło-
szone 26 lipca. Maciej Jankowski,
ówczesny przewodniczący regionu
Mazowsze NSZZ Solidarność, wrę-
czał wtedy po kwiatku wszystkim
obecnym Annom, które tego dnia
miały imieniny. Ja również otrzyma-
łam. 

Huta dalej się zmieniała. Po pry-
watyzacji, za czasów Włochów 
i Huty L.W. mieliśmy bardzo dużo
szkoleń. Szybko postępowała kom-
puteryzacja. Korzystaliśmy z pro-
gramu FM. Potem były kolejne
szkolenia, uczyliśmy się obsługiwać
nowe programy. 

Z perspektywy tych kilkudziesię-
ciu lat, w których zakład przeszedł
znaczną metamorfozę ja, -mimo, 
że zatrudniona w 5 różnych fir-
mach: przedsiębiorstwie państwo-
wym Huta Warszawa, Spółce 
Huta Warszawa, Spółce z o.o Huta
Lucchini Warszawa, Spółce z o.o.
Arcelor Huta Warszawa i w końcu
Hucie ArcelorMittal Warszawa –
pracowałam prawie cały czas pod
tym samym numerem telefonu 
w księgowości. 

W tym roku mija 40 lat od po-
wstania Solidarności. I moje 40 lat,
jako członka związku, w którym
pełniłam różne funkcje – byłam
przewodniczącą na wydziale, pra-
cowałam w Komisji Rewizyjnej,
byłam członkiem prezydium Komisji
Zakładowej, delegatem na walne
zebranie, a ostatnio skarbnikiem.

Mam świadomość, że uczestnic-
two w Solidarności pozwoliło mi
poznać wiele osób z całej Polski 
i brać aktywny udział w wielu histo-
rycznych wydarzeniach. Działalność
związkowa była i jest ważnym ele-
mentem, który bardzo wzbogacił
moje życie rodzinne i zawodowe.

wać w czasie ewentualnych prze-
słuchań. Więc gdy mnie wzywano,
zgodnie z tymi wytycznymi odpo-
wiadałam niezmiennie, że nie udzie-
lam żadnych informacji. 

Wezwano mnie także kiedyś na
przesłuchanie do Pałacu Mostow-
skich, czyli do siedziby Komendy
Stołecznej Milicji Obywatelskiej.
Wtedy próbowano mnie straszyć.
Przesłuchujący funkcjonariusze 
mówili, że mają kompromitujące
mnie zdjęcia, które opublikują.
Twierdzili, że oczernią mnie wśród
kolegów z pracy. Grozili, że oskarżą
mnie o kradzież i wyrzucą mnie 
z pracy. Mówili, że mają dowody 
na to, że spotykam się z osobami, 
z którym nie powinnam. Ja pozosta-
wiałam to bez komentarza i tylko
stwierdzałam, że nikt w te bzdury
nie uwierzy.   

Potem już coraz mniej naciskali.
Jakby stracili impet. 

W 1989 roku Solidarność została
ponownie zalegalizowana jako zwią-
zek zawodowy. Wstąpiłam więc
wtedy do legalnego NSZZ Solidarność
Huty Warszawa. Przewodniczącym
był wówczas Jacek Lipiński.

Potem przyszły czasy transfor-
macji. Prywatyzacja Huty Warszawa
w 1992 roku. Liczyliśmy wtedy 
na szybką modernizację i poprawę
sytuacji zakładu, ale mijały miesiące
i to się opóźniało. Załoga traciła 
zaufanie do nowego pracodawcy. 
W czerwcu 1994 wybuchł strajk.
My oczywiście ten strajk popiera-
liśmy, ale księgowość musiała 
dalej działać, interesanci nadal 
przychodzili do biurowca. Braliśmy
udział w mszach świętych 
odprawianych podczas strajku 
w Hucie, w wystąpieniach 
i manifestacjach, które się wtedy
odbywały. 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Od ilu lat pracuje Pan w Hucie 
ArcelorMittal Warszawa?

Od dwudziestu, choć kiedy 
zaczynałem tu pracę w sierpniu
2000 roku, to była Huta Lucchini
Warszawa. Włoski właściciel był 
w pewnym sensie powodem, dla
którego postanowiłem spróbować
pracy w hucie – znalem trochę
włoski, więc pomyślałem, że to
może być atut we włoskiej spółce.
Języka nauczyłem się pracując za
granicą, ale wcale nie we Włoszech,
tylko w Niemczech. Tam miałem do
czynienia z Włochami, a język nie
jest trudny i bardzo mi się podobał.
Jednak moim bazowym, wyuczo-
nym w szkole językiem obcym jest
niemiecki. 

Na jakim wydziale zaczynał 
Pan pracę?

Na Walcowni drobnej. To była dla
mnie duża zmiana, jestem z wy-
ksztalcenia elektronikiem, wcześniej
pracowałem w Polskiej Akademii
Nauk, w zespole opracowującym
sztuczną nerkę. Potem w zakładach
elektronicznych, przy produkcji
radia Grundig. Chciałem jednak coś
zmienić i postanowiłem spróbować
w Hucie. Wciągnęła mnie ona na
tyle, ze zostałem na kolejnych 20
lat… 

Pamięta Pan swoje pierwsze 
wrażenie po wejściu na halę?

Kiedy przyszedłem do Walcowni
skierowano mnie na mostek, z któ-
rego był bardzo ładny widok na wi-
jącą się czerwoną nitkę walcówki,
która wychodziła z klatki. Bardzo mi
się to podobało, patrzyłam zafascy-

nowany. Po chwili zobaczyłem jed-
nak, że rozżarzona do czerwoności
nitka – równie pięknie pod wzglę-
dem wizualnym - ściele  się w miej-
scu, w którym przed chwilą stało
dwóch walcowników. Na szczęście
zdążyli uskoczyć. Tak dowiedziałem
się, jak wygląda wybicie i zapamię-
tałem na zawsze, że walcownik
musi mieć oczy dookoła głowy. 

Walcownia drobna zakończyła
produkcję w 2006 roku. 
Gdzie pracował Pan potem?

Na Magazynie Wyrobów Goto-
wych. Przez ostatnie lata byłem li-
derem zmiany na Wykańczalni.  

Co pana skłoniło do rozpoczęcia
działalności związkowej?

Zanim zacząłem pracę w war-
szawskiej hucie działałem już 
w organizacji związkowej. Specyfika
tej pracy nie była mi obca. Do NSZZ
Solidarność ArcelorMittal Warszawa
wstąpiłem w 2012 roku. Przedtem
nie było takiej możliwości, bo byłem
zatrudniony w spółkach Huty. 

Rozmawiałem dużo z kolegami
którzy byli w związku. Pod ich
wpływem zdecydowałem się na
podjęcie takiej działalności. Ale nie
trzeba było mnie długo namawiać.
Dość szybko zostałem Wydziało-
wym Społecznym Inspektorem
Pracy P-48. Czułem, ze pracownicy
obdarzyli mnie zaufaniem, nie
chciałem go zawieźć. Byłem też
Przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej NSZZ „Solidarność” ArcelorMit-
tal Warszawa, członkiem Komisji
Rewizyjnej Krajowej Sekcji Hut-
nictwa. W ubiegłym roku Leszek
Korzeniewicz zaczął wspominać 
o przejściu na emeryturę. Koledzy 
z Solidarności namawiali mnie do

kandydowania w wyborach na no-
wego przewodniczącego. W końcu
się zdecydowałem. 

Jak Pan planuje sprawować 
tę funkcję? 
Jakie są Pańskie priorytety 
w działalności związkowej?

Chcę reprezentować pracowni-
ków, skupiać się na ich sprawach 
i problemach. Chcę dbać, żeby pra-
cowali w dobrych warunkach. Nie
zamierzam się wdawać w politykę.
Oczywiście ważne jest też podtrzy-
manie tradycji NSZZ Solidarność, 
nie można zapominać o wyjątkowej
roli, jaką odegrał ten związek w his-
torii Polski. Ale obecnie chcę się
skupić a sprawach bieżących, może
czasem prozaicznych, jednak waż-
nych dla załogi. 

Uważam też, że bardzo ważne
jest szersze spojrzenie. Otrzymuję
informacje z Europejskiej Rady 
Zakładowej ArcelorMittal 
w Luksemburgu. To pozwala spoj-
rzeć na problemy hutników z więk-
szej perspektywy. Dużo mi daje
także uczestnictwo w Krajowej 
Sekcji Hutnictwa, do której należę
od 2018 roku. Dzięki temu jestem
na bieżąco informowany o wyda-
rzeniach i problemach naszej branży
w Polsce. 

Czy zastanawiał się Pan, jak nowe
obowiązki wpłyną na Pana życie
osobiste?

Pochodzę z Mławy i tam jest mój
dom rodzinny. Mieszkam w hotelu
pracowniczym, a tylko na weekendy
wracam do domu. Teraz muszę się
liczyć z tym, że jeśli będą jakieś
nagłe sprawy czy delegacje – także
część weekendów spędzę poza
domem. Mam dwóch synów, ale

obaj mieszkają już osobno – młod-
szy bardzo daleko, bo w Japonii,
gdzie pracuje od zeszłego roku jako
programista. Japonia fascynowała
go od najmłodszych lat, więc speł-
nia swoje marzenia. Starszy syn też
jest informatykiem. Od ponad roku
jestem dziadkiem i mam wspania-
łego wnuka. W domu czeka na mnie
żona, ale myślę, że zrozumie moje
nowe obowiązki. 

A czym się Pan zajmuje po pracy?
Lubię muzykę, kiedyś grałem na

waltorni, trochę na gitarze. Teraz nie
mam na to czasu. Ale nadal bardzo
lubię piłkę nożną. Przypominam, 
że w 2013 roku drużyna Wysyłki, 
w której grałem, zajęła pierwsze
miejsce i zdobyła puchar w turnieju
piłki nożnej, zorganizowanym 
w ArcelorMittal Warszawa podczas
Tygodnia Zdrowa. Jestem kibicem
Legii Warszawa. Swoją pasją pił-
karską zaraziłem też obu synów. 

Po dwudziestu latach przepraco-
wanych w Hucie, jak Pan ją ocenia
jako zakład pracy?

Jak już wspomniałem, Huta 
mnie wciągnęła. Czuję się obecnie
bardzo z nią związany. Załoga 
Huty to bardzo zżyty ze sobą 
zespół. Widać to nawet po tym, 
jak aktywne są stowarzyszenia
emerytowanych hutników. Chcą 
się nadal spotykać, żyją sprawami
Huty, angażują się. Tak samo jest
pośród członków związku. Huta 
ArcelorMittal Warszawa jest 
stabilnym pracodawcą, co cenią
nawet najmłodsi pracownicy, 
którzy dużo mniej się utożsa-
miają z zakładem pracy. Ale ci, 
co zostają na dłużej, cenią Hutę,
jako nowoczesną i stabilną firmę. 

40 lat NSZZ Solidarność – wspomnienia 

Wspomnienia>

Anna Walecka 
anna.walecka@arcelprmittal.com

Zaczęłam pracę w Hucie 
Warszawa w czerwcu 1982 roku.
Przedtem pracowałam w Warszaw-
skich Zakładach Telewizyjnych. 
W 1980 roku, gdy powstała Soli-
darność, od razu się zapisałam. Moja
Mama pracowała w Hucie, więc już
wcześniej, zanim podjęłam pracę ,
miałam tu trochę znajomych. Od
razu trafiłam do księgowości głów-
nej, gdzie pracuję do dziś. Zaczyna-
łam od wprowadzania faktur na tzw
Askoty - wielkie maszyny cyfrowe.
Potem krótko pracowałam w dziale
analizy finansów, następnie w dziale
inwestycji i środków trwałych,
obecnie księgowość dostawców.

W stanie wojennym, jak wielu in-
nych, chodziłam na msze za oj-
czyznę, odprawiane przez księdza
Jerzego Popiełuszkę w kościele 
pw. św Stanisława Kostki na Żolibo-
rzu. To było wielkie przeżycie. Po
jego tragicznej śmierci czuwaliśmy
przy grobie. Powstała Kościelna
Służba Porządkowa. Ja też do niej
przystąpiłam z kolegami z Huty i in-
nych zakładów pracy z całej Polski.
Czuwaliśmy przy grobie i w dzień 
i w nocy. Byliśmy w kościele pod-
czas wszelakich uroczystości, kiero-
waliśmy ludzi przychodzących do
grobu, utrzymywaliśmy porządek.
Brałam udział w pogrzebie Prze-
myka. Po latach także w pogrzebie
Jacka Kuronia i Ryszarda Kukliń-
skiego, Księdza Suchowolca. Jako
przedstawiciele Solidarności Huty
uczestniczyliśmy też w mszy bea-
tyfikacyjnej Księdza Jerzego. 

W końcu lat 80’ pojechałam 
na wycieczkę z huty do Gdańska.
Postanowiłyśmy z dwiema koleżan-
kami wykorzystać okazję i odwie-

liśmy informację o tym do Seweryna
Jaworskiego. Ten uruchomił mece-
nasa Macieja Bednarkiewicza, który
bronił w stanie wojennym wielu
działaczy Solidarności. 

W latach `80, w Hucie Warszawa
była komórka SB, która dość często
wzywała pracowników na przesłu-
chania. Siedzibę miała w biurowcu B
– czyli w budynku, w którym obec-
nie działa ZUS. Mnie wzywano tam
wielokrotnie. Pytali głównie o to, 
w jakich działam strukturach zdele-

dzić w domu Lecha Wałęsę. Kupi-
łyśmy biało - czerwone kwiaty i
pojechałyśmy na Zaspę, gdzie
wtedy mieszkał Wałęsa. Przyjął nas
bardzo miło. Dostałyśmy na pa-
miątkę obrazki z portretem kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
i autografem Lecha Wałęsy. Dopiero
po wyjściu z jego mieszkania za-
uważyłyśmy, że pod blokiem stoi
„opieka” - UB. Ruszyłyśmy szybko
między blokami w drogę powrotną
w asyście samochodu, ale udało się
ich w pewnym momencie zgubić 
i dołączyłyśmy do naszej wycieczki. 

Pamiętam też dobrze inną 
wyprawę. Kontynuując tradycję,
którą zapoczątkował ksiądz Jerzy
Popiełuszko, po Jego śmierci, 
w grupie 5 – 6 osób z Huty i KSP
pojechaliśmy na pielgrzymkę Ludzi
Pracy do Częstochowy. Mieliśmy 
ze sobą dużo ulotek, nawołujących
do oporu, znaczki z symbolami 
Solidarności. Kiedy wychodziliśmy 
z błoni pod klasztorem na Jasnej
Górze i dotarliśmy już na ulicę pod-
jechały nagle budy milicyjne i zgar-
nęła nas bezpieka. Zrewidowali nas,
zabrali ulotki. Na szczęście nie za-
uważyli na moim palcu srebrnej ob-
rączki z napisem „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, którą noszę do dziś.
Wszystko inne przepadło.

Zabrali nas na przesłuchanie. 
Po pewnym czasie okazało się, że to
była pomyłka, myśleli, że jesteśmy 
z Katowic i właśnie na tę katowicką
grupę działaczy zdelegalizowanej
wówczas Solidarności się zasadzali.
Ale jak już nas zatrzymali postano-
wili tak łatwo nie rezygnować.
Przesłuchanie trwało cały dzień.
Część z nas – w tym mnie - wy-
puszczono wieczorem. Do Warszawy
dotarliśmy w nocy. Trzech kolegów
zatrzymano na 48 godzin. Przekaza-
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delegacji hutników do Stoczni
Gdańskiej i bezpiecznego powrotu
do Huty Warszawa.

W nocy do strajkujących przybyła
delegacja z dyrektorem naczelnym
Adamem Żurkiem, dyrektorem 
Teofilem Korzeniewskim i I sekreta-
rzem komitetu fabrycznego PZPR
Józefem Pacułtem. Uzgodniono, że
następnego dnia przyjadą oni do
komitetu strajkowego z odpowie-
dzią na zgłoszone postulaty. 

Informacja

W międzyczasie robotnicy napisali
na kawałku dykty tekst informujący
o podjęciu strajku przez trzy wy-
działy Huty i wzywający do tego
samego pozostałych pracowników
oraz do organizowania wydziało-
wych komitetów strajkowych 
i współtworzenia zakładowego ko-
mitetu strajkowego. 

Tablicę ustawiono przy bramie
głównej (w tym rejonie, gdzie obec-
nie stoi krzyż). Aby nikt jej nie usu-
nął, pilnowali jej na zmianę Wojciech
Marlikowski i Zdzisław Szlendak.

Dzień 2.

Następnego dnia (29 sierpnia) na
większości wydziałów utworzyły się
komitety strajkowe. Wyznaczone
3-osobowe delegacje przychodziły

Początek

28 sierpnia 1980 roku wieczorem
na II zmianie na wydziale Walcowni
Średnio-Drobnej W48 Seweryn 
Jaworski odczytał odezwę do pra-
cowników, którzy rozpoczynali
właśnie przerwę kolacyjną. Apel
został odczytany najpierw na hali,
potem powtórnie przez radiostację
głośnomówiącą, której głos docierał
na  wszystkie komórki wydziału, 
a także na stołówkę. Apel, napisany
przez Jana Gutowskiego, wzywał
robotników do podjęcia strajku na
znak solidarności ze strajkującymi
na wybrzeżu stoczniowcami. 

Po wstępnej dyskusji ustalono, 
że zostaną przewalcowane do końca
resztki materiału znajdujące się 
w piecach grzewczych. Potem elek-
tryk Jerzy Watson dokonał wyłą-
czenia prądu, a walcownik Jan Kiślak
włączył syrenę alarmową, która in-
formowała o zatrzymaniu produkcji.
Rozpoczął się strajk okupacyjny, do
którego tej samej nocy przyłączyły
się wydziały: W47 (Walcownia zim-
nej taśmy) i W60 (Ciągarnia). 

Postulaty 

Strajkujący sformułowali 8 postu-
latów, skierowanych do dyrekcji
Huty. Jednym z nich było umożli-
wienie bezpiecznego przejazdu 
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Jerzy Popiełuszko, wysłany do Huty
przez kapelana Bronisława Piasec-
kiego na polecenie prymasa Stefana
Wyszyńskiego, do którego dotarła
jedna z grup robotników  

Przy przygotowanym przez pra-
cowników ołtarzu z 3,5-metrowym
sosnowym krzyżem zgromadził się
tłum hutniczek i hutników oraz
mieszkańców pobliskich osiedli.
Bramę główną udekorowano kwia-
tami. Tego dnia odprawiono przy
niej dwie msze święte. 

W godzinach nocnych przystą-
piono do negocjacji z dyrekcją 
postulatów zgłoszonych przez
strajkujących. W tym czasie wróciła
delegacja hutników z Gdańska, 
informując o pomyślnym  zakończe-
niu strajku w stoczni i o podpisaniu
porozumień. 

W Hucie Warszawa ok. 1. w nocy
podpisano porozumienie z dyrekcją
oraz decyzję o zakończeniu strajku.
Przystąpiono do tworzenia nowego
niezależnego związku zawodowego,
o czym przychodzących rano do
pracy robotników powiadomiono na
kolejnej tablicy przy bramie. 

Karol Szadurski  
Przewodniczący Stowarzyszenia

Historycznego „Solidarność” 
Huty Warszawa

rej przewodniczyli Marek Jasiewcz 
z wydziału głównego konstruktora,
i Andrzej Szymański z Ciągarni,
udała się samochodem dyrektora
Huty do Gdańska. Za nimi jechał
drugi samochód, prywatny, z kil-
koma robotnikami. 

Pozostali strajkujący rozpoczęli
pisanie swoich postulatów na wy-
działach. Powstało ich w sumie
ponad 700. Dotyczyły najróżniej-
szych spraw zawodowych i byto-
wych; organizacji pracy, ułatwienia
dojazdu do pracy, problemów
mieszkaniowych, sprawiedliwego
podziału dóbr socjalnych typu
wczasy, talony na lodówki, pralki,
samochody itp.  

Mistrz z W02 Lech Sokołowski,
prowadził selekcję zgłoszonych po-
stulatów i przygotował listę kilku-
nastu do negocjacji z dyrekcją. 

Dzień 4.

31 sierpnia była niedziela. Grupa
hutników, której przewodniczyli Jan
Marczak i Jacek Lipiński, udała się
do pobliskich parafii – było ich na
Bielanach trzy – z prośbą do księży
o przybycie do strajkującej Huty
Warszawa i odprawienie mszy świętej.

Około godziny 12 przyjechało do
Huty trzech księży: ksiądz Kołodziej
i ksiądz Ciompała z parafii św. Magda-
leny na Wawrzyszewie oraz ksiądz

Centralnym przybyła ponownie de-
legacja dyrekcji. Wyraziła wolę ne-
gocjowania wszystkich zgłoszonych
postulatów, z wyjątkiem zgody na
wyjazd delegacji hutników do Gdań-
ska. Takie stanowisko spowodowało
oburzenie i głośne protesty pra-
cowników zgromadzonych w sali
BHP i na zewnątrz budynku. Ten
moment został utrwalony przez
ekipę filmową i wykorzystany w fil-
mie „Robotnicy ‘80”. Na skutek pro-
testów robotników sekretarz Pacułt
wezwał przez mikrofon dyspozy-
tora, polecając mu skierować samo-
chód z kierowcą pod Laboratorium
Centralne. Wytypowana przez hut-
ników kilkuosobowa delegacja, któ-

na W48, gdzie tworzono zakładowy
komitet strajkowy. Zgodnie z usta-
leniami z poprzedniej nocy do straj-
kujących przybyła delegacja dyrekcji
. Nie była jednak przygotowana do
udzielenia wiążących odpowiedzi na
zgłoszone  postulaty informując, że
decyzje w tej sprawie mogą podjąć
tylko „czynniki wyższe”, czyli minis-
ter przemysłu ciężkiego Franciszek
Kaim. Przyjechał on do Huty War-
szawa w nocy z 29 na 30 sierpnia. 

Dzień 3.

30 sierpnia do robotników zgro-
madzonych tłumnie w sali konfe-
rencyjnej BHP w Laboratorium

rzu, a następnie triumfalnie wnie-
siony do Huty. Chrzestnymi sztan-
daru byli: opozycjonistka pielęgniarka
Alina Pieńkowska i reżyser Andrzej
Wajda. W pierwotnej wersji orzeł na
sztandarze był kopią z godła PRL 
i nie miał korony. 4 grudnia 1981 r.
Komisja Zakładowa zdecydowała o
doszyciu korony, jednak stan wo-
jenny pokrzyżował te plany. Koronę
orzeł otrzymał dopiero w 1989 roku
podczas uroczystego powrotu
sztandaru „Solidarności” do huty.

Solidarność w podziemiu 
1981 - 1989

Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981
roku stanu wojennego NSZZ Solidar-
ność został zdelegalizowany, ale jego
członkowie się nie poddali. Powstały
podziemne struktury związku.

Rolę przewodniczącego Tymcza-
sowej Komisji Wykonawczej w Hucie
Warszawa pełnił w latach 1982 –
1989 Marek Jasiewicz. Koordyno-
wał on akcję zabezpieczenia socjal-
nego i finansowego członków
związku i ich rodzin. Warto przypo-

Początek 1980 – 1981 

W nocy z 31 sierpnia na 1 wrześ-
nia 1980 roku podpisano porozu-
mienie dotyczące postulatów,
zgłoszonych przez strajkującą za-
łogę Huty Warszawa. To był począ-
tek Niezależnego samorządnego
Związku Zawodowego Solidarność
Huty Warszawa. 

Przychodzący rano do pracy ro-
botnicy dowiedzieli się o tym z ko-
munikatu, zamieszonego na tablicy
informacyjnej.

Strajk, który poprzedził powstanie
Solidarności w warszawskiej hucie
został ogłoszony 4 dni wcześniej -
28 sierpnia wieczorem w poparciu
dla strajkujących robotników Wy-
brzeża. 29 sierpnia powstał zakła-
dowy komitet strajkowy Huty
Warszawa. Jego przewodniczącym
został Seweryn Jaworski. W skład
komitetu weszli: Jan Gutowski, Karol
Szadurski, Leszek Sokołowski, Marek
Jasiewicz, Jacek Lipiński, Bogusław
Kurpiel i Albert Ludwis.

26 września ukazał się pierwszy
numer  legalnej i nieocenzurowanej
gazety solidarnościowej „Głos 
Wolnego Związkowca”. Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy
Solidarność został zarejestrowany
24 października 1980 roku. 

Pierwszym przewodniczącym Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Huty „Warszawa” został w styczniu
1981 roku Karol Szadurski. War-
szawscy hutnicy angażowali się 
w działalność związku w ciągu 16
miesięcy legalnego funkcjonowania
pierwszej Solidarności. Brali udział 
w licznych akcjach protestacyjnych,
wysłali delegatów na I Zjazd Soli-
darności w 1981 roku. 

Pamiętano o wizerunku związku.
Komisja zakładowa „Solidarność”
Huty Warszawa jako pierwsza 
w Polsce zadbała o swój sztandar.
26 kwietnia 1981 roku został on
uroczyście poświęcony w kościele
pw. św. Stanisława Kostki na Żolibo-
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mnieć, że szeregowi członkowie
„Solidarności” wspierali zdelegalizo-
wany przez władze związek. 
W Hucie Warszawa składki płaciło
w tym czasie ponad 3 tys. osób.
Wielu hutników brało udział w pro-
testach, mszach za ojczyznę odpra-
wianych przez księdza Jerzego
Popiełuszkę. Angażowali się w wy-
dawanie prasy podziemnej – w tym
gazetki „Hutnicy 82”, tworzenie i
emitowanie audycji Radia Solidar-
ność na Bielanach. Po tragicznej
śmierci księdza Jerzego czuwali
dzień i noc przy Jego grobie 
i współtworzyli Kościelną Służbę
Porządkową. 

Początek transformacji 
1989 -1992

Związek zawodowy Solidarność
został ponownie zalegalizowany 
w 1989 roku na mocy porozumień
okrągłego stołu. Pierwsze oficjalne
zebranie „Solidarności” Huty 
Warszawa odbyło się 14 kwietnia.
Kolejnym przewodniczącym komisji
zakładowej NSZZ Solidarność został

skich zakładach przemysłowych.  
W 1995 roku przewodniczącym

Komisji zakładowej Solidarność został
Jacek Gąsiorowski, wybrany na-
stępnie na szefa całego Regionu 
Mazowsze NSZZ Solidarność. 
W hucie trwała modernizacja, zbu-
dowano nową stalownię. Równolegle
zamykano nierentowne lub przesta-
rzałe wydziały produkcyjne. Huta
Warszawa przeistaczała się stop-
niowo w nowoczesny zakład meta-
lurgiczny, radzący sobie coraz lepiej
w systemie gospodarki rynkowej.
Przemiana była jednak trudna i wy-
magała prawdziwie partnerskich 
stosunków między pracodawcą 
a przedstawicielami załogi. Tym bar-
dziej, że w latach 2005 – 2006 Huta
ponownie - i to dwukrotnie - zmie-
niała właścicieli; najpierw została
przejęta przez europejską grupę Ar-
celor, a potem, po fuzji z Mittal Steel,
przez ArcelorMittal. Zmiany następo-
wały coraz szybciej.  W 2008 roku
uruchomiono nową walcownię, która
zastąpiła walcownię średnią i drobną. 

Nowoczesna Huta 2009 – 2020

Po śmierci Jacka Gąsiorowskiego 
w 2009 roku stery komisji zakłado-
wej NSZZ Solidarność przejął Lesław
Korzeniewicz. Zadania związku nadal
ewoluowały, odgrywając coraz więk-
szą rolę w obszarze dbałości o bez-
pieczeństwo pracy w zakładzie, oraz
zapewnienia optymalnego poziomu
zatrudnienia. Przy aktywnym uczest-
nictwie przedstawicieli związkowych
opracowano w 2011 roku Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy ArcelorMittal
Warszawa. Leslaw Korzeniewicz od
2009 roku reprezentował polskie
hutnictwo, jako członek Europejskiej
Rady Zakładowej ArcelorMittal. W la-
tach 2011-2014 Solidarność pod
jego przywództwem włączyła się w
walkę z oszustwami podatkowymi
przy handlu prętami żebrowanymi,
które narażały polskie huty na
ogromne straty. 

Jacek Lipiński. Za jego kadencji
rozpoczęła się transformacja sys-
temu gospodarczego w Polsce. 

Zmiany własnościowe i moder-
nizacja 1992 - 2006 

Huta Warszawa została sprywaty-
zowana w 1992 roku, przekształcając
się w spółkę o nazwie Huta Lucchini
Warszawa. Przewodniczącym
związku został Zygfryd Roguski. 
W nowej epoce załoga huty i hutnicza
Solidarność musiała się zmierzyć 
z nieznanymi dotąd wyzwaniami:
ograniczaeniem zatrudnienia, inną 
organizacją pracy, zmianami na rynku.
Napięcia między załogą a nowym
włoskim pracodawcą doprowadziły 
w 1994 roku do najdłuższego w his-
torii huty – 49 dniowego strajku oku-
pacyjnego. W negocjacje zaangażowali
się między innymi Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski i Jacek Kuroń. Dzięki
współpracy wielu stron i zaangażo-
waniu związków zawodowych Huty
po zakończeni strajku  opracowano
nowoczesny układ zbiorowy, sta-
wiany potem za wzór w innych pol-

W marcu 2020 roku pałeczkę
Przewodniczącego Komisji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność 
przejął Grzegorz Antkiewicz.

Dorobek 40-lecia

Przez 40 lat działania związku za-
wodowego Solidarność w Hucie War-
szawa zmieniała się dramatycznie
otaczająca rzeczywistość oraz wy-
zwania, przed którymi stawali hutnicy.

Liderzy pierwszej Solidarności
mierzyli się z realiami PRL, walcząc
w historycznym boju o wolność 
i demokrację.

Kolejni przewodniczący i członko-
wie związku NSZZ Solidarność sta-
wali przed trudnym zadaniem
wspierania Huty Warszawa w proce-
sie przekształcania się z przedsię-
biorstwa państwowego, działającego
w systemie gospodarki nakazowo
rozdzielczej, w prywatną firmę,
umiejącą sobie poradzić z konkuren-
cją w gospodarce rynkowej. Angażo-
wali się w ochronę załogi przed
zagrożeniami gospodarczymi. Umieli
zbudować partnerskie stosunki z ko-
lejnymi pracodawcami. 

Huta ArcelorMittal Warszawa jako
jeden z niewielu zakładów przemysło-
wych w Warszawie nie tylko prze-
trwała ostatnie 4 dekady, ale odniosła
sukces. Dziś jest nowoczesnym zakła-
dem produkcyjnym, który daje stabilną
pracę załodze i podwykonawcom. 
W sumie jest to ponad 1000 osób. 
Co roku Huta zasila budżet Warszawy 
i Skarbu Państwa podatkami rzędu kil-
kudziesięciu milionów złotych, 
przyczyniając się do rozwoju gospo-
darczego Warszawy i Polski. Ten 
sukces jest także zasługą ludzi Solidar-
ności, których kolejne pokolenia umiały
wykazać się odwagą i niezłomnością,
ale też – co czasem było jeszcze trud-
niejsze (jak pokazuje przykład wielu in-
nych nieistniejących już warszawskich
przedsiębiorstw przemysłowych) -
rozsądkiem, realizmem, otwartością na
zmiany i wiedzą ekonomiczną. 
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W 2020 roku mija 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Umożliwiły one powstanie Niezależnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” i zapoczątkowały proces, który zmienił Polskę i Europę. Huta Warszawa odegrała ważną rolę 
w historycznych wydarzeniach 1980 roku. Jako pierwsza fabryka w Stolicy, podjęła strajk solidarnościowy, popierając strajk
Stoczni Gdańskiej. Oto jego przebieg.

W ciągu czterech dekad związkowcy Solidarności na różne sposoby walczyli o Hutę Warszawa. Zakład
przetrwał historyczne i gospodarcze wiraże w dużej mierze dzięki ich postawie.

Seweryn Jaworski

Jacek Gąsiorowski Lesław Korzeniewicz Grzegorz AntkiewiczZygfryd Roguski

Jacek LipińskiMarek JasiewiczKarol Szadurski



Styczeń -  Kuba Bąkowski –
uznany artysta wizualny, zrealizo-
wał w hucie swój najnowszy projekt
.  
Kwiecień - Piotr Szwarczyński z
Utrzymania Ruchu Stalowni po raz
drugi pokonał dystans 42,195 km
jako uczestnik Warsaw Orlen Mara-
ton. 
Maj -  z okazji Dnia Hutnika ponad
80 byłych i obecnych hutników
spotkało się na Rondzie Hutników
Warszawskich
Maj – podczas Nocy Muzeów – za-
prosiliśmy warszawiaków do zwie-
dzania   „Stanowiska Dowodzenia
Obrony Cywilnej”, w podziemiach
biurowca.
Maj – Walcownia pobiła rekord pro-
dukcji 
Czerwiec -  Stoisko Huty Arcelor-
Mittal Warszawa oblegane na pik-
niku „Witaj Lato Karuzela  na
Bielanach”. 
Czerwiec - historyczny wynik pro-
dukcyjny  Stalowni: 30 wytopów
podczas doby. 
Czerwiec – początek cyklu szkoleń
w ramach programu Bezpieczeń-
stwo to
MY 
Czerwiec
- Ponad
180 osób
w sied-
miu gru-
pach
odwie-
dziło

Krótko ze świata>
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Więcej informacji na www.myarcelormittal.com
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Na okładce: 
Powrót do normalności po bloka-
dach, wprowadzonych na całym
świecie, by ograniczyć rozprzest-
rzenianie się COVID-19, będzie
oznaczał dla wszystkich długą,
krętą i stromą drogę. Jednak 
w Liberii i rozwijających się 
krajach Afryki Zachodniej jest 
to jest jeszcze trudniejsze. 
ArcelorMittal Liberia stara 
się w tym pomóc.

UE wspiera ArcelorMittal pożyczką EBI w wysokości 75 mln euro
na przyspieszenie przełomowej technologii ograniczenia emisji
dwutlenku węgla
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), przy wsparciu Komisji Europej-
skiej, udzielił ArcelorMittal pożyczki w wysokości 75 mln euro na
budowę dwóch przełomowych projektów w ArcelorMittal Ghent 
w Belgii: „Steelanol” i „Torero”. Znacznie zmniejszą one emisję 
dwutlenku węgla poprzez przekształcenie odpadów i produktów
ubocznych w cenne nowe produkty, pomagając w opracowaniu
technologii wytwarzania stali niskowęglowej, zgodnie z celami 
klimatycznymi UE.

ArcelorMittal Kryvyi Rih sfinansuje budowę nowej kotłowni 
dla szpitala rejonowego Shyrokivskiy
ArcelorMittal Kryvyi Rih podpisał umowę z władzami dzielnicy 
Shyrokivskiy, i przeznaczy 6 mln UAH na sfinansowanie budowy 
nowoczesnej kotłowni dla centralnego szpitala okręgowego 
w Shyroke na Ukrainie. Projekt zapewni energooszczędne 
ogrzewanie i umożliwi wykorzystanie alternatywnych źródeł 
ogrzewania, z korzyścią dla 24 000 mieszkańców dzielnicy.

ArcelorMittal Mining Canada wspiera fundusz pomocy 
społecznej w sytuacjach kryzysowych United Way
ArcelorMittal Mining Canada przekazał 50 000 dolarów kanadyj-
skich do Centraide Duplessis (United Way Canada) na sfinansowanie
niezbędnych usług wsparcia dla osób, wymagających szczególnego
traktowania w Sept-Îles, Quebec podczas pandemii COVID-19. 
Pracownicy zobowiązali się również do wniesienia kolejnych 
46 000 dolarów kanadyjskich, co daje całkowitą darowiznę 
w wysokości 96 000 dolarów kanadyjskich.

ArcelorMittal publikuje zintegrowany roczny raport za rok 2019
ArcelorMittal opublikował zintegrowany roczny raport za 2019 r.
pt.„ Odkrywamy nowe zastosowania stali dla lepszego świata”. 
Raport, opracowany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady
Zintegrowanej Sprawozdawczości, jest wyrazem zobowiązania do
transparentnej sprawozdawczości i pokazuje podejście ArcelorMittal
w drodze do zapewnienia wszystkim interesariuszom długotermino-
wych i trwałych wartości.
Raport podsumowuje postępy poczynione w 2019 roku i pokazuje,
jak radzimy sobie z wyzwaniami. Szczegółowo przedstawia wyniki
ArcelorMittal za ubiegły rok w czterech różnych obszarach: bezpie-
czeństwa i higieny pracy; wyników finansowych; innowacyjnych 
stalowych rozwiązań oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju
środowiskowego i społecznego.

ArcelorMittal jest teraz na Instagramie
Chcesz obejrzeć najnowsze filmy i zdjęcia pokazujące, co dzieje 
się w ArcelorMittal? Subskrybuj nasz nowy kanał korporacyjny 
na Instagramie: https://www.instagram.com/arcelormittalgroup/

Dziękujemy za udostępnienie 
Waszych zdjęć, pokazujących
wsparcie dla członków zespołu,
współpracowników i społeczności
ArcelorMittal - prosimy o wysyłanie
kolejnych!

Aby wziąć udział w tej akcji wyślij
swoje zdjęcie podczas pracy w za-
kładzie lub w domu, z wykonanym

własnoręcznie napisem: „Dumni 
z naszej załogi. Patrzymy wspólnie
w przyszłość.” na adres: 
together@arcelormittal.com.

Będziemy publikować te zdjęcia 
w ciągu najbliższych tygodni, więc
zaglądajcie na yammer, intranet i do
Jedynki. Oto niektóre z tych, które
już do nas trafiły:

Odwiedziny sąsiadów
W sobotę 7 marca zorganizowa-

liśmy Dzień Otwarty dla sąsiadów
Huty. Zapisało się na niego prawie
100 osób, mieszkających w najbliż-
szym sąsiedztwie naszego zakładu.
W 4 grupach zwiedzali oni stalow-
nię i walcownię. 

Przed wycieczką otrzymali pod-
stawowe informacje o naszej pro-
dukcji. Kierownik działu Ochrony
Środowiska Marian Eliasz opowie-
dział o tym,  jaki jest jej wpływ na
otoczenie, jak zostały ustalone
normy, których przestrzegamy, jak
są one kontrolowane. Sąsiedzi war-
szawskiej huty zostali też poinfor-
mowani o realizowanych obecnie
inwestycjach  środowiskowych,

które pozwolą ograniczyć hałas 
i zwiększyć jeszcze skuteczność
systemu odpylania. 

Goście zadawali wiele pytań,
głównie o szczegóły procesu wy-
twarzania stali. Interesowały ich też
sposoby pozyskiwania i selekcji
złomu, który przetwarzamy w piecu
elektrycznym. 

Zdecydowana większość uczest-
ników nie zgłaszała uciążliwości,
wynikających z sąsiedztwa z Hutą. 

Po wyciecze goście dziękowali za
tak ciekawe doświadczenie, jakim
była możliwość zwiedzenia naszego
zakładu. Byli pod wrażeniem pasji, 
z jaką przewodnicy opowiadali im o
swojej pracy.

19 kwietnia w godzinach 
porannych w wydziale Stalowni 
nastąpiło przepalenie kadzi 
w piecu LF. Takie rzeczy w hutnic-
twie się zdarzają, dlatego pod 
piecem jest wybudowana specjalna
przestrzeń, do której stal może 
się bezpiecznie wylać. W tym 
przypadku pewna jej ilość dostała
się także obok pieca i zapaliła 

taśmociągi, podające żelazostopy.
Spowodowało to spore zadymienie,
widoczne przez kilkanaście minut
nad terenem Huty. Akcja gaśnicza
przebiegła bardzo sprawnie i - co
najważniejsze - nikt nie ucierpiał. 
Po 30 minutach było po wszystkim.
Dziękujemy Straży Pożarnej 
za szybkie i profesjonalne 
wsparcie.

Ameryki
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Pożar

Dziękujemy Straży Pożarnej>

Dumni z naszej załogi.
Patrzymy wspólnie 
w przyszłość

Wspólne zdjęcia>

Część zdjęć, przysłanych w ramach akcji „Dumni z naszej załogi”.

Międzynarodowe


