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Huta inwestuje 4,3 mln zł 
w ochronę środowiska
Strategia, która pozwala dalej ograniczyć oddziaływanie na otoczenie

Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy 
pracuje w warszawskiej Hucie 

Walcownia rozwiązuje problemy
Dobre pomysły poprawiają jakość

Kobieca Huta
W marcu tradycyjnie oddajemy 
głos żeńskiej części zespołu

Liderzy zmiany 
Na czym polega ich praca? 
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Zmiany w Biurze 
Zarządu ArcelorMittal

przez całe życie. Ma dogłębną 
wiedzę na temat biznesu i przemy-
słu, rozumie też jaką transformację 
musimy przejść w przyszłości. Jako 
firma generująca duży ślad węglowy 
musimy się zmierzyć w najbliższych 
dekadach z wyzwaniem polegają-
cym na przejściu do gospodarki 
niskoemisyjnej. Ustaliliśmy, że do 
roku 2050 osiągniemy neutralność 
klimatyczną. Teraz musimy ten cel 
osiągnąć. Oznacza to otwartość na 
zmiany i na możliwości, które będą 
się w tym procesie pojawiać.

„On the move”, Aditya i ja będziemy 
nadal ściśle ze sobą współpraco-
wać. Z niecierpliwością czekam 

Z poważaniem,

 Jako prezes wykonawczy będę 
nadal w pełni zaangażowany 
w działalność firmy. Będę jak 
zawsze zmotywowany i zafascy-
nowany naszą pracą, prowadzącą 
do sukcesu. Jak wspomniałem nie-
dawno podczas telekonferencji 
z kierownictwem naszej firmy, lubię 
przychodzić do biura i bardzo mi 
tego brakowało w czasach COVID. 
Nie mogę się doczekać powrotu. 
Choć oczywiście nastąpią pewne 
zmiany, zwłaszcza w kluczowych 
liniach raportowania, o których 
poinformujemy w biuletynie 

Lakshmi N. Mittal
prezes  wykonawczy

na ten kolejny rozdział działalności.

 11 lutego 2021 za pośrednic-
twem komunikatu prasowego Za-
rząd poinformował, że Aditya Mittal  
został dyrektorem generalnym ze 
skutkiem natychmiastowym.

 Cieszę się, że Zarząd jednogłoś-
nie uznał Aditię za właściwą osobę 
na stanowisko dyrektora general-
nego ArcelorMittal. Jest on częścią 
naszego zespołu od prawie 25 lat 
i oczywiście towarzyszył firmie 

 Jako wieloletni prezes, a zarazem 
dyrektor generalny ArcelorMittal, 
poinformowałem niedawno Zarząd 
o tym, że zdecydowałem, iż nad-
szedł odpowiedni moment, by Za-
rząd wyznaczył nowego dyrektora 
generalnego, który poprowadzi 
firmę wraz ze mną, jako prezesem 
wykonawczym.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Podjąłem tę decyzję z dwóch 
głównych powodów. Po pierwsze, 
odzwierciedla ona sposób, w jaki 
Aditya i ja współpracowaliśmy 
w ostatnich latach. Po drugie, mimo 
iż rok 2020 przyniósł z oczywis-
tych względów wiele wyzwań, jako 
firma rozpoczynamy rok 2021 na 
stosunkowo mocnej pozycji; osiąg-
nęliśmy kilka kluczowych celów 
strategicznych i wyznaczyliśmy 
nowe priorytety na nadchodzące 
lata i dekady. Dlatego wydaje się, 
że to właściwy moment, aby 
dokonać zmiany.

Lakshmi N. Mittal został mianowany prezesem wykonawczym ArcelorMittal

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, 
wskaźnik EBITDA za cały rok wy-
niósł 4,3 mld dolarów – zgodnie 

sprzedaż ArcelorMittal USA i par-
tnerstwo publiczno-prywatne, któ-
re utworzyliśmy w przypadku Ilvy. 
Dodatkowo AM/NS India, nasz 
pierwszy zakład w Indiach, osiągnął 
dobre wyniki mimo pandemii COVID 
i wykazuje duży potencjał przyszłe-
go wzrostu. Naszym zamiarem jest 
stworzenie optymalnej bazy akty-
wów, która zapewni nam dostęp 
do atrakcyjnych rynków, a także 
konkurencyjną pozycję kosztową. 

Wyniki za czwarty kwartał 
dobrze wróżą na przyszłość

z oczekiwaniami i z oczywistych 
powodów był to najniższy wskaźnik 
w historii firmy. Powinniśmy jednak 
zwrócić uwagę na czwarty kwartał, 
w którym wskaźnik EBITDA wyniósł 
1,7 mld dolarów, czyli prawie dwu-
krotnie więcej niż w trzecim kwar-
tale. Wyniki były lepsze we wszyst-
kich segmentach. Popyt rzeczy-
wisty odbudowywał się w miarę 
ożywienia działalności produkcyjnej 
po początkowych obostrzeniach 
związanych z COVID, a dodatkowo 
zwiększył się dzięki uzupełnianiu 
zapasów przez naszych klientów. 
To połączenie doprowadziło do 
poprawy cen, z korzyścią dla 
wszystkich naszych segmentów. 
W segmencie wydobywczym rów-
nież odnotowaliśmy dobre wyniki 
w czwartym kwartale, wskaźnik 

EBITDA wyniósł 727 mln dolarów 
do czego przyczyniły się ceny rudy 
żelaza. 

Bezpieczeństwo: Potrzeba 
zmian kulturowych

bezpieczeństwo. W zeszłym roku 
17 naszych kolegów zginęło 

Jedynym obszarem, z którego nie 
możemy być zadowoleni, jest 

w pracy, a - co przerażające 
– w tym roku zginęły już kolejne  
cztery osoby. Cały czas mówimy, 
że bezpieczeństwo jest priorytetem 
w naszej firmie. Jednak te wyniki 
pokazują coś innego – na poziomie 
działań to nie jest priorytet. Gdyby 
nim był, nie doświadczalibyśmy 
tych wypadków śmiertelnych. 
Musimy uczyć się od zakładów, 
które pokazują,  że zero wypadków 
jest wynikiem osiągalnym. Dlatego 
Jefferson będzie stał na czele nowej 
rady BHP. W Brazylii od prawie 4 lat 
nie było wypadku śmiertelnego, 
a wskaźnik LTIF jest imponujący 
i najniższy w Grupie: 0,29 w 2020 
roku. Te wyniki nie są kwestią 
szczęścia – są wynikiem zintegro-
wanej kultury bezpieczeństwa, 
która obejmuje szkolenia, przy-
wództwo ze strony kierownictwa 
w zakładach i zarządzanie konse-
kwencjami. Dyrektor generalny 
i dyrektorzy zarządzający muszą 
nadać ton, a następnie wprowadzić 
infrastrukturę, która sprawi, że 
każdy lider w organizacji oraz 
każdy pracownik zrozumie, 

 Jeśli chodzi o cele finansowe, 

Program powstał w oparciu o nasze 
doświadczenia w zakresie minima-
lizowania kosztów stałych w ubieg-
łym roku. Do końca przyszłego 
roku zamierzamy wygenerować 

konkurencyjność opracowaliśmy 
nowy program redukcji kosztów. 

w odniesieniu do roku 2019. 

to aby dalej podnosić naszą  

że bezpieczeństwo jest na 
pierwszym miejscu. 

 A jeśli chodzi o plan strategiczny 
– ogłosiliśmy plan zainwestowania 
1,5 mld dolarów w ciągu najbliż-
szych czterech lat w projekty 

się w 100 procentach w to, 
by osiągnąć wymagany postęp.

 Będziemy szukać różnych 
sposobów, aby przyspieszyć reali-
zację tego procesu. Wykorzystamy 
analizę porównawczą zakładów. 
Chcę, by wszyscy zaangażowali 

2021: Priorytety strategiczne 
Oprócz bezpieczeństwa mamy trzy 
dodatkowe priorytety strategiczne 
na ten rok. Pierwszym z nich jest 
osiągnięcie celów finansowych, 
drugim – wdrożenie naszej stra-
tegii, a trzecim – zrównoważony 
rozwój. 

1 mld dolarów oszczędności, 

umożliwiające wzrost strategiczny. 
Wiele z nich znajduje się na tak 
zwanych rynkach rozwĳających się, 
na których popyt na stal będzie 
rosnąć – oraz w górnictwie, które 
będzie stanowić wsparcie dla 

 Naszym trzecim priorytetem jest 
zrównoważony rozwój. To coraz 
obszerniejszy  temat, ale naszym 
najważniejszym problemem, 
dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju, są zmiany klimatyczne. 
W ubiegłym roku wyznaczyliśmy 
cel zerowy netto do 2050 roku. 
W najbliższych miesiącach ogłosimy 
cel naszej Grupy na 2030 r. 
Oczekiwania naszych interesariuszy 
rosną każdego dnia. Nasi klienci 
chcą zielonej stali. Nasi inwestorzy 
chcą wiedzieć, że ich pieniądze są 
bezpieczne w perspektywie śred-
nio- i długoterminowej. Nasi praco-
wnicy chcą wiedzieć, że pracują dla 
firmy, która ma świadomość swojej 
odpowiedzialności i bierze udział 
w tworzeniu rozwiązań. 
 Chociaż presja jest dziś najsilniej 
odczuwana przez naszych euro-
pejskich kolegów, nie mam wątpli-
wości co do tego, że inne regiony 
świata pójdą w ich ślady – pozo-
staje tylko pytanie, kiedy. Wyniki 
wyborów mogą sygnalizować 
poważną zmianę kierunku – jak 

naszych zakładów produkujących 
stal. Spodziewamy się, że realizacja 
tych projektów wygeneruje 
dodatkowe 600 milionów dolarów 
rocznej Ebitdy. Kilka z nich już się 
rozpoczęło, w tym roku skupiamy 
się na ich perfekcyjnej  realizacji.

w przypadku wyborów prezydenta 
Bidena w Stanach Zjednoczonych. 
Przewagą, jaką mamy w innych 
regionach świata, są wnioski z do-

 Tymczasem zaczynamy rok 
2021 na mocnej pozycji. Nasze 
rynki odbudowują się, nasz bilans 
jest mocny, mamy bardziej skon-
centrowaną bazę aktywów z okre-
ślonym planem wzrostu i strategią 
redukcji emisji dwutlenku węgla. 
Z niecierpliwością czekam na nad-
chodzący rok i następny rozdział 
działalności w roli prezesa wyko-
nawczego z Adityą jako dyrek-
torem generalnym. 

w nadchodzących miesiącach.

 Z najlepszymi pozdrowieniami, 
Lakshmi Mittal, Prezes 

Wykonawczy

w rzeczywistości narzuconej przez 
COVID-19, a w niektórych częś-
ciach świata, po powrocie do całko-
witych restrykcji, może się wyda-
wać, że poczyniono niewielkie 
postępy. Jednak trwa wprowadza-
nie szczepionek, a pojawiające się 
wyniki pokazują, że szczepionka 
działa. Ponieważ osoby szczególnie 
narażone na zakażenie będą chro-
nione, ryzyko dla systemów opieki 
zdrowotnej zmniejszy się, a re-
strykcje można będzie złagodzić. 
Tempo oczywiście będzie różne 
w różnych regionach, ale spodzie-
wam się znacznego postępu‚

świadczeń naszych europejskich 
zakładów – możemy zastanawiać 
się już teraz nad sposobami 
dokonania transformacji.
 Podsumowując  - w 2021 roku 
będziemy mieli co robić! Wiem, 
że wciąż musimy poruszać się 

Pomimo wyjątkowych wyzwań, 
z którymi musieliśmy sobie pora-
dzić w ubiegłym roku, pod wielo-
ma względami rok 2020 był dla 
ArcelorMittal bardzo udany. Zakoń-
czyliśmy długą drogę, prowadzącą 
do zmniejszania zadłużenia, którą 
zapoczątkowaliśmy po światowym 
kryzysie finansowym w 2009 roku. 
Zredukowaliśmy zadłużenie netto 
do poziomu 7 miliardów dolarów, 
który naszym zdaniem jest odpo-
wiedni dla naszej Grupy. Zadłużenie 
netto na koniec roku wyniosło 

Rok strategicznych postępów

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,  

 11 lutego 2021 roku opubliko-
waliśmy wyniki za czwarty kwartał 
i cały rok 2020. Ubiegły rok był 
niezwykle trudny dla nas wszyst-
kich – był to z pewnością jeden 
z najtrudniejszych okresów, jakie 
widziałam przez prawie pięć dekad 
pracy w przemyśle stalowym. 
Mówiłem to już wcześniej, ale 
powtórzę raz jeszcze – dziękuję 
Wam wszystkim za pracę, którą 
wykonaliście, aby pomóc naszej 
firmie przejść przez rok 2020. 
Doceniam Wasz wkład. To, że tak 
skutecznie udało nam się współ-
pracować, pokazuje siłę, jedność 
oraz koleżeństwo globalnej 
rodziny ArcelorMittal.

6,4 miliarda dolarów. Zmieniło się 
także portfolio naszych aktywów, 
przede wszystkim poprzez 

ArcelorMittal odnotowuje mocny czwarty kwartał pomimo trudnego roku 2020
Wyniki za IV kwartał i cały 2020 rok – list Lakshmi Mittala do pracowników 

Wyniki Grupy

List od nowego dyrektora 
generalnego do pracowników

cechy towarzyszyły nam 
w przyszłości.

 Rok 2020 nauczył nas, że 
pandemia zmieniła pozycję stali 
w życiu społecznym nie tylko 
w zakresie sposobu, w jaki 
wykorzystujemy produkty stalowe, 
ale co ważniejsze, sposobu, 
w jaki je wytwarzamy. Znaczenie 
zrównoważonego rozwoju i zmian 
klimatycznych rośnie obecnie już 
nie stopniowo a wykładniczo. 

o wiele więcej pytań, niż odpo-
wiedzi. Wiem jedno:  ArcelorMittal 
musi odegrać wiodącą rolę 
w zmaganiu się z tymi problemami 
i współpracować w opracowaniu 
rozwiązań. Wiele osób chciałoby 
uznać stal za część problemu. 
Bardzo ważne jest, abyśmy 
udowodnili im, że jest inaczej, 
że stal jest kluczowym elementem 
pomagającym społeczeństwu 

   Wyniki firmy pokazują, że jesteś-
my w dobrej kondycji. Mamy moc-
niejszy bilans, spłaciliśmy dużą 
część zadłużenia. Warunki cenowe 
są obecnie bardziej sprzyjające, niż 
w ostatnim  długim okresie. Prze-
budowaliśmy skład zakładów, 
należących na naszej firmy w taki 
sposób, abyśmy mogli lepiej się 
rozwĳać. COVID pomógł nam  
odkryć bardziej efektywne metody 
pracy, które przyczyniają się do 
wzrostu konkurencyjności.
 Dzięki tej silnej podstawie jesteś-
my dobrze przygotowani do podję-
cia ciężkiej pracy związanej z przy-
gotowaniem ArcelorMittal do 
niskoemisyjnej przyszłości. 

 Chcę szczególnie podkreślić 
znaczenie ochrony pracowników. 
Podstawą sukcesu są koledzy 
pracujący w naszych zakładach na 
całym świecie. Ich bezpieczeństwo 
musi być zawsze naszym najwyż-
szym priorytetem.

w dekarbonizacji i że ArcelorMittal 
jest rzeczywiście „stalową firmą 
przyszłości”.

 Myślę, że wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że  to, w jaki sposób 
pomyślnie przejdziemy, jako 
przedsiębiorstwa  i jako społecz-
ności, do niskoemisyjnego świata, 
będzie decydującą kwestią nad-
chodzących lat.  Wciąż jest tu 

 Wszyscy z pasjonujemy się 
przemysłem stalowym i kochamy 
firmę ArcelorMittal, która, jak 
sądzę, zdefiniowała hutnictwo 
w ujęciu globalnym. Wszyscy 
wytrwaliśmy pomimo licznych 

To wielkie wyzwanie, ale i wielka 
szansa. Z niecierpliwością czekam 
na kreatywność i zaangażowanie 
wszystkich z Was, dzięki którym 
będziemy mogli przyjąć odpowie-
dzialność za przywództwo w tej 
kluczowej dziedzinie.

i często dramatycznych wyzwań, 

przed którymi stawaliśmy w naszej 
historii i wyszliśmy z nich  jeszcze 
silniejsi. Stało się tak, bo jesteśmy 
najbardziej zróżnicowaną, 
najbardziej utalentowaną, 
najbardziej zaangażowaną grupą 
ludzi w branży stalowej, nie mającą 
sobie równych. Te mocne strony 
dobrze wróżą nam wszystkim 
i zapewniają ArcelorMittal  
pomyślną przyszłość.

Dyrektor Generalny 
Aditya Mittal

i mam nadzieję, że proces ten 
będzie przebiegał gładko, nie 
można powiedzieć tego samego 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,  

 Z wielką dumą piszę dziś do Was 
– po raz pierwszy jako dyrektor 
generalny ArcelorMittal.
 Pracuję dla  ArcelorMittal i firm, 
które ją poprzedzały, od prawie 
25 lat – przez większość mojego 
dorosłego życia. Wcześniej dora-
stałem w „stalowym domu”, 
ponieważ pan Mittal już w 1976 r. 
zaczynał tworzyć to, co doprowa-
dziło do powstania ArcelorMittal, 
czyli wiodącej firmy stalowej na 
świecie.
 I to od pana Mittala zaczynam 
dzisiaj. Bez jego bezgranicznego 
zaangażowania w przemysł stalowy 
i budowę tego, co doprowadziło 
do powstania  ArcelorMittal, nikogo 
z nas nie byłoby dziś tutaj. Od pana 
Mittala nauczyłem się wiele o życiu 
i o przemyśle stalowym i jestem 
wdzięczny za to, że zarówno ja sam 
jak i cała firma nadal będziemy mo-
gli liczyć na jego wsparcie w nad-
chodzących latach. Jest on dla nas 
wszystkich inspiracją.
 Jak wiecie, od wielu lat jestem 
głęboko zaangażowany w kiero-
wanie firmą. Zatem słuszne jest 
założenie, że objęcie przeze mnie 
funkcji dyrektora generalnego 
stanowi w dużej mierze krok 
ewolucyjny, który zwiastuje 
raczej ciągłość, niż zmianę.
 Ale chociaż przejęcie przeze 
mnie funkcji dyrektora generalnego 
może wydawać się naturalne 

o zewnętrznych wyzwaniach, 
przed którymi stoi nasza firma. 
COVID przyniósł  ogromne 
zakłócenia – ale też wiele nas 
nauczył. Spowodował spłaszczenie  
naszej organizacji oraz to, że 
staliśmy się bardziej reaktywni, 
bardziej zjednoczeni i mamy 
jeszcze więcej pasji. Doskonale 
wiecie, jak dobrze zareagowaliśmy 
na tę pandemię –  przede 
wszystkim chroniąc naszych 
pracowników, a następnie fabryki, 

w parze z przekształcaniem naszej 
działalności. Chciałbym, aby te 

a wszystko to jednocześnie szło 

Aditya Mittal jest nowym dyrektorem generalnym ArcelorMittal



List prezesa

Coraz mniej odpadów 
– oczyszczanie dawnego 
wysypiska
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 Od lat powtarzamy, że 
bezpieczna praca to dla nas 
priorytet. Ale czy rzeczywiście 
wszyscy kierujemy się tą zasadą 
w naszej codzienności? Gdyby 
tak było, nie dochodziłoby już od 
dawna do żadnych wypadków. W 
ArcelorMittal Warszawa 
przepracowaliśmy już kilka lat bez 
wypadków i wiemy, że to 
możliwe. Niestety rok 2020 do 
nich nie należał – mieliśmy jeden 
poważny wypadek na Stalowni, w 
którym ucierpiał pracownik firmy 
podwykonawczej. Podjęliśmy 
potem szereg działań 
naprawczych, dzięki którym 
podobne zdarzenie już się nie 
powtórzy.  Gdybyśmy jednak 
zrobili to wcześniej, gdybyśmy 
wykazali odpowiednią czujność i 
wyobraźnię, nigdy by do niego nie 
doszło. 

Szanowni Państwo, 

 Świadomość zapobiegania 
wszystkim sytuacjom, które 
mogą doprowadzić do zagrożenia 
musi nam towarzyszyć na 
każdym kroku. Augustine 
Kochuparampil, Dyrektor 
generalny naszego  segmentu 
ArcelorMittal Europa – Wyroby 
Długie, podjął decyzję, że od  
2021 roku  wszyscy prezesi 
wykonawczy oraz osoby kierujące 
działami BHP w hutach, będą raz 
w miesiącu spotykali się online, 
żeby wymienić się 
doświadczeniami i omówić 
konkretne działania, które 
podejmują w swoich zakładach, 
by zapobiegać wypadkom. Ta 
nowa inicjatywa nosi nazwę 
„Fatality free”. W lutym wraz z 
Jarosławem Szabłowskim 
wzięliśmy udział w pierwszym 
spotkaniu tego cyklu. 

Chcemy wrócić do szkoleń dla 
pracowników produkcji z cyklu 
„Bezpieczeństwo to MY” (Take 
Care). Będą one organizowane w 
mniejszych grupach, z 
zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Dział BHP przygotowuje też 
nowe szkolenia online 
przypominające cztery 
podstawowe standardy 
Zapobiegania Wypadkom 
Śmiertelnym (FPS); prace na 
wysokości, izolacja, praca w 
przestrzeniach zamkniętych i 
praca suwnic - operacje 
podnoszenia. Szkolenia te przejdą 
wszyscy pracownicy produkcji. 
 Jak się z nami obszedł wirus 
Covid -19? W ArcelorMittal 
Warszawa od początku pandemii 
do końca lutego mieliśmy 
zgłoszone i potwierdzone 44 
przypadki zakażeń, a w naszej 
spółce złomowej ArcelorMittal 
Recykling Polska  - 4. Szczęśliwie 
większość osób już wyzdrowiała.  
Jeszcze raz dziękuję 
pracownikom za rozsądek, 
przestrzeganie zasad reżimu 
sanitarnego i  wysiłek, który 
umożliwił nam zachowanie 
ciągłości produkcji mimo 
trwającej już od roku pandemii. 
 W 2021 rok weszliśmy z 
nadzieją na stopniowy powrót do 
normalności. Optymistyczne 
sygnały docierają do nas z rynku. 
Odbiorcy stali jakościowej 
zwiększają zamówienia już od 
czwartego kwartału ubiegłego 
roku.  
Wydziały produkcyjne wróciły do 
realizacji inwestycji.  Część z nich 
polega na usprawnianiu i 
ulepszaniu produkcji. Na 
Walcowni trwają przygotowania 
do uruchomienia wytwarzania  
grubszych prętów żebrowanych o 

średnicy 50 mm.  
 Kolejna część projektów jest 
skierowana na ograniczanie 
naszego oddziaływania na 
otoczenie. Zgodnie ze strategią 
inwestycji środowiskowych, którą 
opracowaliśmy w 2019 roku, 
podejmujemy kolejne działania, 
mające wyciszyć naszą produkcję 
i jeszcze bardziej ograniczyć 
emisję pyłów. Realizujemy te 
wielomilionowe inwestycje nie 
dlatego, że wymuszają to nakazy 
instytucji, które nas kontrolują, 
gdyż takich nakazów nie 
otrzymaliśmy. Opracowaliśmy i 
wdrażamy naszą strategię 
ponieważ jesteśmy nowoczesnym 
przedsiębiorstwem, świadomym 
zasad zrównoważonego rozwoju i 
zależy nam na ochronie 
środowiska tak samo, jak 
społecznościom lokalnym. 
Środowisko nie jest ani „wasze” 
ani „nasze”, wszyscy mamy 
wobec niego obowiązki. 
Realizowane inwestycje pokazują, 
że naszą  część tych obowiązków 
traktujemy bardzo poważnie.
 Patrzymy w przyszłość z 
optymizmem, ale zdajemy sobie 
sprawę  z wyzwań, które stoją 
przed przemysłem hutniczym w 
Polsce. Problemem pozostają 
wysokie koszty energii 
elektrycznej. Koniec roku 2020 i 
początek 2021 przyniósł 
znaczny wzrost cen pozwoleń na 
emisję CO2, co skutkowało 
również znaczącymi wzrostami 
na rynku SPOT i w kontraktach 
terminowych. Dlatego też coraz 
większe znaczenie ma wielkość 
rekompensat dla sektorów 
energochłonnych. Mamy nadzieję 
że również w tym roku, pomimo 
limitów wydatków 
przeznaczonych na wypłaty, 

naszym zakładom uda się 
pozyskać odpowiednią kwotę, 
która przynajmniej w części 
zrekompensuje  koszty energii 
elektrycznej. Liczymy, że w 
przyszłości ustawa zostanie 
znowelizowana w taki sposób, by 
wesprzeć polskie huty i zapewnić 
równe zasady konkurencji na 
rynkach europejskich i 
światowych.
W 2021 roku, zgodnie z Ustawą 
o Rynku Mocy weszła w życie 
opłata mocowa. Jest to kolejny 
czynnik, powodujący bardzo 
znaczący  wzrost kosztów energii 
elektrycznej. Zapisy ustawy 
przewidywały ulgi w opłatach dla 
odbiorców przemysłowych. 
Niestety jak dotąd nie zostały one 
ratyfikowane. Dlatego pokładamy 
dużą nadzieję w zmianach, które 
wprowadzi rząd, a które pozwolą 
na jak najszybsze wejście ulgi w 
życie.
 W marcowym numerze Jedynki 
staramy się zawsze oddać głos 
żeńskiej części naszego zespołu. 
Czytając to, co opowiadają o 
swojej pracy w Hucie nasze 
koleżanki, widzimy jak wiele 
ważnych obszarów działalności 
jest w ich rękach. Widzimy też, że 
podchodzą do swojej pracy z 
ogromnym zaangażowaniem. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet to 
jednodniowe święto. Drogie 
Panie, korzystam z tej okazji, by 
przekazać Wam najserdeczniejsze 
życzenia sukcesów i zadowolenia 
z pracy w imieniu swoim i całego 
męskiego zespołu Huty. Niech 
spełniają się przez cały rok, nie 
tylko 8 marca. 

Z poważaniem 
Marek Kempa 

 Profesjonalny przerób odpadów, 
zgromadzonych na wysypisku przy 
ulicy Wójcickiego przez prawie 
40 lat działalności Przedsiębiorstwa 
Państwowego Huta Warszawa, 
rozpoczęto w 1994 roku. Wybu-
dowano wtedy linię technologiczną 
do przetwarzania żużla w kruszy-
wo, wykorzystywane do budowy 
dróg. Resztki złomu stalowego, 
znajdujące się w żużlu, były odzy-
skiwane dzięki zainstalowaniu 
separatorów  magnetycznych. 
Rozpoczęto również ewakuację 
pyłu stalowniczego do cementowni, 
gdzie można go wykorzystać przy 
produkcji cegieł klinkierowych. 

 Ogółem w latach 1994 do 2007 
przerobiono i wywieziono ze skła-
dowiska ponad 3 mln ton odpadów, 
głównie żużla i materiałów ognio-
trwałych, a także ok. 100 tys. ton 
pyłów stalowniczych.
 W roku 2007 ze względów 
finansowych prace przy przetwa-
rzaniu hałdy zostały wstrzymane. 
Na składowisku pozostało wtedy  

 W 2004 roku Huta zaprzestała 
składowania odpadów na hałdzie, 
dowożono tam tylko odpady z bie-
żącej produkcji do natychmiasto-
wego  przerobu. W 2007 linia 
technologiczna, na której przera-
biane są odpady z bieżącej produk-
cji, została przeniesiona w pobliże 
Stalowni. Od tej pory na wysypisko 
nie trafiały już nowe odpady, trwał 
jedynie proces przetwarzania tych, 
które tam zgromadzono wcześniej.  O przyszłym  zagospodarowaniu 

tego terenu zadecyduje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego  dla terenów m.in. 

ok. 200 tysięcy ton. 
 Prace są kontynuowane i do 
końca 2022 planujemy zakończenie 
wydobywania i przetwarzania 
odpadów, a następnie przystąpimy 
do remediacji terenu.

dawnego Przedsiębiorstwa 
Państwowego Huta Warszawa, 
który aktualnie jest w opracowaniu 
przez Biuro Architektury i Plano-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miasta St. Warszawy.

dawnego składowiska odpadów 
pohutniczych powinien zakończyć 
się do końca roku 2024.

jeszcze około 0,7 mln ton 
odpadów.
 W roku 2017, w oparciu o decy-
zję o likwidacji składowiska, pono-
wnie  rozpoczęto przetwarzanie 
odpadów pohutniczych. Do końca 
roku 2020 przetworzono ponad 
500 tysięcy ton. W pierwotnych 
planach zakładaliśmy, że wszystkie 
odpady znikną z terenu hałdy do 
końca 2020 roku. W miarę postępu 
prac okazało się jednak, że składo-
wanych przed kilkudziesięciu laty 
odpadów jest więcej niż szacowa-
liśmy, znajdują się one także w za-
głębieniach terenu, na głębokości 
kilku metrów. Trzeba zatem więcej 
czasu i środków, by doprowadzić 
do końca proces oczyszczania 
składowiska. Aktualnie do prze-
tworzenia i usunięcia pozostało 

 Zgodnie z decyzją Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
proces rekultywacji terenu 

Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy

w dziale Kontroli Jakości i Rozwoju 
Procesu piastuje już trzecią kaden-

W uroczystości, która odbyła się 

 Trofeum i pamiątkową grawe-
ro-waną tabliczkę wręczył Józef 
Fĳołek, Nadinspektor Pracy PIP. 

10 grudnia 2020 w okrojonej 
formule, podyktowanej przez 
ograniczenia wynikające z pandemii 
COVID19, wzięli udział także: 
Franciszek Piotrowski, radca PIP 
Alina Bielecka, dyrektor Biura 
Personalnego, Grzegorz Antkie-
wicz, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
ArcelorMittal Warszawa i Zbigniew  
Perlejewski Zakładowy Społeczny 
Inspektor Pracy w ArcelorMittal 
Warszawa. 
 Grzegorz Mikityn jest specjalistą 
ds. technologii. Należy do NSZZ 
Solidarność i funkcję wydziałowego 
Społecznego Inspektora Pracy 

 Grzegorz Mikityn został laure-
atem konkursu na najaktywniejsze-
go Społecznego Inspektora Pracy 
na Mazowszu. Konkurs organizo-
wany jest od trzech lat przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy. Wyróżnia 
osoby, które aktywnie angażują się 
w pracę Społecznego Inspektora 
Pracy w swoim zakładzie. 

cję - od 2012 roku. Oprócz tego 
jest koordynatorem standardu prac 
szczególnie niebezpiecznych 
- prace na wysokości, wykonywane 

– powiedziała Alina Bielecka. 

w całej Hucie.  Państwowa Inspek-
cja Pracy doceniła także dużą 
aktywność jego zespołu w zgła-
szaniu zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych.  
 - Gratulujemy Grzegorzowi 
Mikitynowi zwycięstwa w konkursie 
i jesteśmy dumni, że najaktywniej-
szy Społeczny Inspektor Pracy 
w województwie mazowieckim 
pracuje właśnie w naszej Hucie 

Edward Koźmik
edward.kozmik@arcelormittal.com
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Huta inwestuje 4,3 mln zł 
w ochronę środowiska

Kolejny projekt, który został 
zrealizowany pod koniec 2020 
roku, polegał na  powiększeniu 
okapu na piecem elektrycznym 
Stalowni. Jego celem było zarów-
no dalsze wyciszenie pracy pieca, 
jak i jego uszczelnienie. Objętość 
okapu wrosła z 4600 m³ do 
5900 m³, czyli prawie o jedną 
trzecią. Większy okap może 
pomieścić większą ilość spalin 

tej strategii? Jakie przyniosą 
korzyści?  

Jakie są pozostałe inwestycje, 
które realizujecie w ramach 

nie będą im przeszkadzały? 
A odgłosy nowej instalacji 

w hali. Aktualnie trwają prace nad 
doszczelnieniem górnej połaci 
dachu Stalowni. Prace są na 
ukończeniu. Uszczelnienie dachu 
minimalizuje ryzyko wydosta-
wania się pyłu na zewnątrz hali.

Nie, ponieważ budujemy ją 
w miejscu oddalonym od granic 
naszego terenu przemysłowego 
i otoczonym istniejącymi halami 
produkcyjnymi, które będą 
stanowiły dodatkową osłonę 
akustyczną. Ponadto nowa 
instalacja jest lepiej wyciszona. 

z pieca i ogranicza wydostawanie 
się ich na halę Stalowni. Dodatko-
wo w ramach projektu usunięto 
naturalne kanały wentylacyjne 

Efekt zmian już jest widoczny. 

koszt poniesiony do tej pory 

Pyły nie wydostają się natural-
nymi kanałami wentylacyjnymi 
poza halę, a wewnątrz niej 

to 2,3 mln zł. 

w jeszcze większym stopniu 
wyciszyć naszą produkcję. 
To powinno stanowić kolejny 
krok, podnoszący komfort 
akustyczny wokół Huty. 

finansowej zakładu. 

na postulaty zgłaszane przez 
społeczność lokalną, że niczego 

są odciągane przez system 
odpylania. Efektem tych 

Mamy w planach kolejne 
działania, które pozwolą 

na realizację tego projektu 

Czy Huta planuje jakieś dalsze 
inwestycje, które mogą 
ucieszyć jej sąsiadów? 

Ich realizacja wymaga jednak 
znacznych nakładów i będzie 
uzależniona od sytuacji 

by ograniczać maksymalnie  
oddziaływanie Huty na środo-
wisko. Dowodzą, że reagujemy 

działań będzie także ograniczenie 
rozprzestrzeniania się hałasu, 
który generuje praca pieca 
elektrycznego. Całkowity 

Zrealizowane już projekty i te, 
które są w trakcie realizacji, 
pokazują najlepiej, że podej-
mujemy niemały wysiłek 
organizacyjny i finansowy, 

nie lekceważymy. Jednak są 
pewne granice możliwych działań 
i nasi sąsiedzi powinni mieć tego 
świadomość. Huta jest dużym 
zakładem przemysłowym, który (w tym 86 rozjazdów i 25 prze-

pracuje w dzień, w nocy i podczas 
weekendów. Na jej terenie są nie 
tylko hale produkcyjne ale też 
38 km torów kolejowych 

jazdów). Zakład eksploatuje 
4 lokomotywy i 86 wagonów. 
Warto o tym pamiętać kiedy się 
podejmuje decyzję o zamiesz-
kaniu w bliskim sąsiedztwie. 

Budujemy nową chłodnię, żeby 
zastąpić obecną, położoną 
w pobliżu granicy terenu prze-
mysłowego Huty od strony ulicy 
Rokokowej. Spełniamy w ten 
sposób postulat jej mieszkańców, 
którzy zgłaszali od pewnego 
czasu, że przeszkadza im szum, 
jaki generuje ta instalacja. 

W najbliższym czasie zaczniemy 
przygotowywanie instalacji tech-
nologicznych wewnątrz obiektu 
Wykańczalni. Jeżeli nie wstąpią 
jakieś nadzwyczajne okoliczności, 
planujemy uruchomienie nowej 
chłodni na przełomie drugiego 

na ostatnie decyzje i pozwolenia 
na rozpoczęcie prac ziemnych. 

Na jakim etapie jest realizacja 
tej inwestycji?

Prace nad realizacją projektu idą 
zgodnie z założonym wcześniej 
planem. Duża część elementów 
nowej instalacji czyli  chłodnie, 
zbiorniki, pompy i osprzęt zostały 
dostarczone do Huty w grudniu 
2020. Aktualnie oczekujemy 

i trzeciego kwartału, prawdo-
podobnie w lipcu 2021 roku. 
Wtedy będziemy mogli wyłączyć 
starą instalację, której szum 
przeszkadza  mieszkańcom 

We wrześniu zeszłego roku 
Huta poinformowała o uru-
chomieniu budowy nowej 
chłodni za 2 mln złotych. 

ulicy Rokokowej. 

Huta ArcelorMittal Warszawa realizuje od 2019 roku strategię  środowiskową, która obejmuje szereg 
inwestycji, mających na celu dalsze ograniczanie oddziaływania na otoczenie. O to, jak przebiega 
realizacja tych projektów, pytamy Artura Gierwatowskiego, kierownika Utrzymania Ruchu.

Pierwsza pomoc

Drużyna Ratunkowa w nowej odsłonie

 Trwa cykl szkoleń z pierwszej 

w pracy – mówi Przemysław 
Tynda. 

 W roku 2020 podjęliśmy dzia-
łania, mające na celu reorgani-
zację i usprawnienie działania 
naszej Drużyny Ratunkowej. 
Zaczęliśmy od aktualizacji in-
strukcji, z którą są zapoznawani 
członkowie Drużyny Ratunkowej. 
Chęć dołączenia do niej wyraziło 
trzech pracowników. Jednym 

Myślę jednak, że  to, czego 

z nich jest Przemysław Tynda 

w pracy członków Drużyny, 
wprowadziliśmy listę obecności 
dostępną na wartowni, którą 
podpisuje każdy członek przy-
chodzący do pracy. 

moje umiejętności przyszłego 
ratownika nie musiały być 
wykorzystane w Hucie. 

 - Zdecydowałem się dołączyć 
do Drużyny Ratunkowej, bo 
chciałem spróbować czegoś 
nowego. Zawsze fajnie jest 
zdobyć nowe doświadczenie 

Lubię pomagać, ale w tym 
przypadku wolałbym, żeby 

z Wykańczalni. 

i wiedzę, która pozwala 
skutecznie pomagać innym. 

 Aby uprościć procedurę 
informowania o obecności 

Obecnie do Drużyny Ratunkowej 
należy 16 osób. 

się uczymy podczas szkoleń, 
może się przydać nie tylko 

Małgorzata Rzezak
malgorzata.rzezak@arcelormittal.com

pomocy przedmedycznej, które 
odświeżą wiadomości i umieję-
tności dotyczące działania w 
zespole oraz tego, jak postę-
pować z poszkodowanym 

ź udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej w następu-
jących przypadkach:

w grupie kilkuosobowej z zacho-
waniem reżimu sanitarnego. 

Do głównych zadań Drużyny 
Ratunkowej należą:

ź czynny udział w szkoleniach 
i ćwiczeniach z w/w dziedzin,

i tym samym zwalniającym 
ratownika z udzielania oddechów 
ratunkowych, od których 

W kolejnych tygodniach odby-
wają się dalsze szkolenia. 

ź nadzór nad stanem 
i terminowością przeglądu 
ratunkowego sprzętu 
osobistego,

  - w wypadkach, w których

w czasach pandemii. Szkolenia 
uczą więc jak prawidłowo 
udzielać pomocy z wykorzy-
staniem defibrylatora AED, 
jak posługiwać się workiem 
samosprężalnym (workiem 
ambu), służącym do wentylacji 
poszkodowanego przez usta 

w sytuacji pandemicznej można 
odstąpić. Pierwsze szkolenie 
odbyło się 5 lutego 2021 r. 

ź stawienie się w jak najkrót-
szym czasie od powiado-
mienia w wyznaczonym 
punkcie zbiórki oraz jak 
najszybsze dotarcie na 
miejsce zdarzenia,

   doszło do różnego rodzaju 
  urazów, zranień, poparzeń itp. 
  zarówno w wypadkach przy 
  pracy jak również w wypad-
  kach samochodowych i innych
   nieprzewidzianych sytuacjach,
  - w sytuacjach zagrożenia
   zdrowia lub życia osób 
  przebywających na terenie 

ź utrzymywanie stałego 
kontaktu z dowódcą zmiany 
ochrony i przekazywanie na 
bieżąco informacji o stanie 
poszkodowanych osób,

  huty związanych z zasłabnię-
  ciem, ustaniem czynności 
  krążeniowo-oddechowych, 
  utratą przytomności itp.,

ź udzielanie bieżących 
informacji nadjeżdżającym 
wykwalifikowanym służbom 
zewnętrznym o stanie 
poszkodowanych osób oraz 
w miarę możliwości innych 
posiadanych informacjach 
np. dotyczących usytuowania 
wyłączników źródeł energii, 

ź wsparcie w razie potrzeby 
odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie ewakuacji.

zasilania awaryjnego,
ź prawidłowe użycie gaśnicy 

i wewnętrznych hydrantów 
do gaszenia pożarów 
o niewielkich rozmiarach,

1    ArcelorMittal Warszawa    marzec 2021
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Cyfryzacja

  umowę, Zamówienie z auto-
 matu przechodzi tylko do

 1. System wdrażania Kon-
 traktów w SAP dla lepszego
  zarządzania zakupami 
 i automatycznego tworzenia
  Zamówienia.

 zwiększa efektywność  

 bieżącego i minionych.
 6. Zarządzanie zapasami 

 stan zapasów w Warszawie, 

 magazynu i umożliwia lepsze 
 planowanie dostaw. 
 Warszawskie biuro zakupów 

 raportowania zakupów 

 konsygnacyjnymi, które obniża 

  odpowiednich zatwierdzeń.

 4. Umowy typu call-off 
 (automatyczne zamówienie
  generowane w oparciu 
 o  zapotrzebowania na zakup) 
 - po wystawieniu Zapotrze-
 bowania w oparciu o ważną

 5. Raporty SAP w chmurze, 
 dające możliwość pełnego 

 2. Podpis elektroniczny 
 i wysyłka zamówień pocztą
  elektroniczną, co skutkuje 
 zwiększeniem wydajności  
 kupującego.
 3. E-zatwierdzanie Kontrak-
 tów, które pomaga w lepszym 
 zarządzaniu zakupami i powo-
 duje automatyczne Zamówienia
  po wystawieniu Zapotrzebo-
 wania.

 materiałów i usług z roku 

 W 2020 roku sześć projektów 
IT zostało pomyślnie zakończo-
nych. Dwa kolejne mają zostać 
zakończone do końca roku 2021. 
Oto one:

 Kolejnym krokiem w 2021 
roku będzie wdrożenie projektu 
automatyzacji handlu i projektu 
e-katalogów.

 8. I wreszcie, projekt E-sour-
 cing ARIBA (CPO), który 
 poprawia efektywność zaku-
 pów, centralizuje dane, oraz 

 7. Umowy serwisowe - baza 
 SAP dla indeksów serwisowych, 
 która daje nam historię wszyst-

 możliwość automatycznych 
 Zamówień przy istniejącym 

 dostawców (dostęp do 
 850 000 dostawców na całym 

 jest liderem wprowadzania 
 rozwiązań informatycznych 
 w segmencie  

 świecie w Ariba Discovery). 
 Zapewnia również lepszą 
 przejrzystość, sprawozdaw-
 czość i możliwość korzystania  

 poprawne raportowanie oraz 

 z funkcji aukcji odwrotnej.

 zwiększa dostępny koszyk 

 kich zakupów usługowych, 

 Kontrakcie.

 Projekt automatyzacji handlu 
SAP Ariba, który będzie piloto-
wany w pierwszym kwartale 
2021 roku, to niezawodny 
system przesyłania zamówień, 
automatyzacji PZ, który pozwala 
także ograniczyć spory dotyczące 
faktur. Oszczędza czas, obniża 
koszty, zwiększa wydajność 
o 80% i przekształca operacje 
biznesowe. Platforma ta zmniej-
szy również o 62% opóźnienia 
w płatnościach i zwiększy 
możliwości zatrzymania 

O projektach integracyjnych IT, które w minionym 
roku zostały zrealizowane w obszarze zakupów 
oraz o tym, co zostało zaplanowane na najbliższe 
miesiące, opowiada Dorota Witczak, kierownik 
Biura Zakupów ArcelorMittal Warszawa

 W ArcelorMittal Warszawa 
jesteśmy pełni energii i opty-
mizmu i chętnie przyjmiemy 
więcej takich narzędzi infor-
matycznych w dziale zakupów. 
Uważam, że są one warte 
każdego grosza z zainwesto-
wanego budżetu.

 W łańcuchu dostaw, tak jak 
w życiu, nigdy nie można po 
prostu „wdrożyć i zapomnieć”  
codziennych operacji. To, 

pozyskanych Dostawców.
 Projekt e-katalogów również 
planowany na 2021 rok, zapewni 
użytkownikom unikalną proce-
durę i łatwy dostęp do produktów 
i usług dostawców ArcelorMittal 
co wymusi określone procesy 
zakupowe i zgodność cenową. 
Pozwoli tez zmniejszyć kapitał 
obrotowy poprzez drastyczne 
przyspieszenie czasu od zgłosze-
nia zapotrzebowania do zakupu, 
co znacznie ograniczy  wysoki 
poziom zapasów (prognozowany 
czas dostawy).

 Chcemy stać się punktem 
odniesienia dla zakupów w Ar-
celorMittal Europe - Long Prod-
ucts East. Ten proces wymaga 
oceny obecnego stanu transfor-
macji cyfrowej w Warszawie, 
kosztów wdrożenia oraz korzyści 
z projektów. Obejmuje również 
ciągłe monitorowanie i ocenę 
wyników oraz skuteczności 
wdrażanych projektów. 

co działało w zeszłym roku, 
w zeszłym miesiącu lub nawet 
w zeszłym tygodniu, może nie 
być odpowiednie w dzisiejszych 

 Muszę przyznać, że realizacja 
projektów IT w 2020 roku była 
dla mnie bardzo trudnym i ekscy-
tującym doświadczeniem. Pier-
wszym wyzwaniem było prze-
konanie zespołu, że świat zaku-
pów szybko się zmienia, dając 
nam nowe możliwości, w tym 
możliwość odgrywania  strate-
gicznej roli w biznesie. Musiałam 
przekonać współpracowników, 

warunkach, a gotowość do 
zmiany ma kluczowe znaczenie 
dla udanych zakupów.

Drugim wyzwaniem było prze-
konanie zespołu, że brak reakcji 
lub zbyt wolna adaptacja do 
zmian cyfrowych, może skutko-
wać obniżeniem wyników bizne-
sowych.
Moim zdaniem firmy, które nie 
wykorzystają przełomowych 
technologii, ryzykują zostanie 

Opracowanie: 

 Głównym celem zakupów 

w tyle, podczas gdy konkurenci, 
którzy wyprzedzają najnowsze 
trendy, będą iść naprzód.

Joseph Anne 

w Warszawie jest ochrona i po-
prawa marż poprzez uzyskanie 
najlepszej ceny i jakości towarów. 
Technologia sprawia, że proces 
jest bardziej wydajny i opłacalny.

ale stwarza możliwość skrócenia 
czasu spędzanego na pozyskiwa-
niu transakcji, dając nam więcej 
czasu na realizację innych waż-
nych projektów i rozwój talentów.

nie tylko oszczędza pieniądze, 
że automatyzacja zakupów 

w styczniu. Modernizacja 
sprawdziła się, pasmo nie 

więc nie było również rys.

 Jak to potocznie zwykło się 
mawiać - potrzeba jest matką 
wynalazku. Narodził się pomysł, 
żeby całkowicie wyeliminować 
powierzchnie styku pasma 
z płytami wyrzutnika poprzez 
zastosowanie rolek pionowych.

Następnie wykonaliśmy 
dwa prototypy segmentów.

 Poprawiliśmy jakość 

 Po zakończeniu kampanii 
zdemontowaliśmy dwa 
segmenty wyrzutnika, 
dokładnie wszystko pomie-
rzyliśmy i naszkicowaliśmy 
koncepcję, którą przedy-
skutowaliśmy z technologami.   

Pierwsze próby wykonaliśmy 

miało już powierzchni styku 
z płytami, nie było tarcia, 

wyrobu gotowego i zao-
szczędziliśmy czas i pienią-
dze na wymianę płyt wyrzut-
nika, które dotąd co roku 
sukcesywnie wymienialiśmy.

 Głównym problemem jest 
powstawanie rys na powierzchni 
walcowanego pręta. Powstają 
one głownie w rejonie samotoku 
i chłodni.
 Podczas grudniowej kampanii  
walcowania SBQ te trudności 
sięgnęły apogeum. Straciliśmy 
wiele godzin na poszukiwanie 
rys, wszystkie miejsca styku 
materiału zostały kilkakrotnie 
wypolerowane lecz rysy, co 
prawda mniejsze, pojawiały się 
nadal.

 Podczas produkcji prętów 
ze stali jakościowej (SBQ) 
najważniejszym aspektem 
na walcowni niezmiennie 
pozostaje  jakość wyrobu 
gotowego.
 Osiągniecie dobrej jakości 
powierzchni prętów SBQ na linii, 
która produkuje również pręty 
żebrowane  jest dla nas nie lada 
wyzwaniem.

Krzysztof Janicki
krzysztof.janicki@arcelormittal.com

Walcownia rozwiązuje 
problemy - zastosowanie 
rolek pionowych na 
wyrzutniku chłodni  

 „Projekty integracji IT przynio-
są w Warszawie wiele korzyści. 
IT przejmie niektóre zadania, 
dzięki czemu nasza praca będzie 
bardziej wydajna. Zapewni 
również lepszą kontrolę nad 
procesem zakupu, umożliwiając 
nam lepszą analizę i raportowanie 
oraz zapobieganie oszustwom” 
- dodaje Dariusz Marchewka, 
dyrektor finansowy (CFO), 
ArcelorMittal Warszawa. 
Jest on przekonany, że projekty 
przeniosą organizację na wyższy 
poziom i będą opłacalną 
inwestycją dla firmy. - Gratuluję 
zespołowi tego osiągnięcia!

rozwiązaniem w obliczu pandemii 
i ograniczeń w podróżowaniu. 
Pozwala na optymalizację 
procesów i uwalnia kupującego 
od rutynowych, powtarzalnych 
czynności.

  „Warszawa jest w IT liderem 
i przewodnikiem dla innych zakła-
dów, będzie dla nich punktem 
odniesienia w pierwszym półro-
czu 2021 r. Wszystkie projekty 
były wykonywane wewnętrznie 
przez nasz lokalny i centralny 
zespół IT bez angażowania 
zewnętrznego konsultanta”
-  podkreśla Rajkumar Daryanani, 
szef działu East metalics
 i organizacji zakupów. Dodaje, 
że cyfryzacja była jedynym 

 Zespół ArcelorMittal Warszawa 
wdrożył w tym roku wiele proce-
sów informatycznych, które po-
prawiają  efektywność zakupów. 
Wśród tych projektów jest wdro-
żenie systemu SAP ARIBA, który 
daje dostęp do ogromnej bazy 
potencjalnych nowych dostaw-
ców, czyli możliwość uzyskania 
lepszej ceny i jakości.

Warszawskie 
biuro zakupów 
jest liderem 
wprowadzania 
rozwiązań 
informatycznych 
w segmencie  
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Kobieca Huta 
W marcu tradycyjnie oddajemy głos żeńskiej części zespołu Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Na tej i poprzedniej stronie nasze koleżanki opowiadają o swojej pracy 

zespół jest bardzo zgrany, 

 Uważam, że wszystkie osoby, 
które u nas pracują świetnie się 
nadają do pracy na tych stano-
wiskach. Panuje dobra atmosfera, 
ciągle ze sobą rozmawiamy, bar-
dziej doświadczeni chętnie prze-
kazują swoją wiedzę młodszym. 
Jest sporo pomysłów na mniejsze 

 Od maja ubiegłego roku kieruję 
obszarem, który nosi nazwę 
„Planowanie Operacyjne”. 

8 kobiet – wszystkie zajmują się 
zarządzaniem zamówieniami, 
czyli mają bezpośredni kontakt 

 Jesteśmy w bezpośrednim 
kontakcie z klientami, więc 
umiejętność utrzymania z nimi 
dobrych relacji ma kluczowe 
znaczenie. Trzeba do tego 
empatii i cierpliwości, ale też 
wiedzy i ogromnej precyzji. 

a potem jej śledzeniu i przekazy-
waniu informacji klientom. Cały 
proces kończy się organizacją 
spedycji i wystawieniem faktury. 

Nie można się zniechęcać, trzeba 
do skutku szukać alternatywnych 
możliwości, które zadowolą 
naszych odbiorców. Nasz 

Na etapie wprowadzania 
zamówień nie można popełnić 
żadnego błędu, wszystko w naj-
drobniejszych szczegółach musi 
być zgodne ze specyfikacją. 
Trzeba się też wykazać dużą 
samodzielnością w działaniu. 

dobrze się w nim pracuje. 

Praca naszego zespołu polega na 
rejestrowaniu zamówień, następ-
nie na planowaniu ich realizacji 

z klientami. W takiej pracy bardzo 
ważne są zaangażowanie, 
dokładność i elastyczność 
w poszukiwaniu rozwiązań. 

 Pracuje u nas 16 osób, w tym 

Składa się on z trzech działów: 
planowanie produkcji, zarządzanie 
zamówieniami i dział spedycji. 

z zamówieniem dokumenty. 

projekt na wdrożenie SAP w pla-
nowaniu produkcji, będziemy 

Z większych projektów - na po-
ziomie korporacyjnym - przygo-
towujemy się do  wdrożenia plat-
formy Netsteel, na której klienci 
będą mogli śledzić stan realizacji 
zamówień i wszystkie związane 

i większe projekty, które uspraw-
niają naszą pracę. Robimy burze 
mózgów jeśli trzeba znaleźć 
jakieś nowe rozwiązania. Bardzo 
cenię to, że koleżanki i koledzy 
z naszego działu mają ciągle 
nowe pomysły i że mają chęć

 i że mamy do siebie zaufanie. 

 je zgłaszać i wdrażać. To chyba 
świadczy najlepiej o tym, że 
dobrze nam się razem pracuje

W tym roku ma także ruszyć 

w tym aktywnie uczestniczyć. 

i mam poczucie, że rozwĳam 

 Pracuję w Hucie od 1999 roku, 
zdobywałam doświadczenie na 
różnych stanowiskach. To, co 
najbardziej lubię w swojej pracy, 
to fakt, że nigdy się nie nudziłam, 
ciągle się czegoś nowego uczę 

Anna Iwaniuk

i działem handlowym. Zależy mi, 
żeby obsługa klientów była na jak 
najwyższym poziomie. Wedle 
mojej wiedzy badania korpora-
cyjne pokazują, że nasza huta 
dobrze wypada jeśli chodzi 

swoje umiejętności. W naszej 
pracy mamy kontakt z pracowni-
kami różnych obszarów, ściśle 
współpracujemy z produkcją

o czas reakcji na zgłoszenie 
klienta i niewielką ilość opóźnień. 
 Obszar zarządzania zamówie-
niami jest u nas bardzo sfemini-
zowany. Powstał on w wyniku 
szeregu reorganizacji i przejął 
część pracowniczek dawnego 
działu handlowego, który, odkąd 
pamiętam, zatrudniał wiele 
kobiet. Żyjemy w takich czasach, 
że w pracy nie robimy takich 
rozróżnień i nie ma znaczenia czy 
dane stanowisko zajmuje kobieta 
czy mężczyzna. Po prostu liczą 
się kompetencje oraz to, czy 
z daną osobą można dobrze 
współpracować i spędzać miło 
czas w pracy. Wszyscy traktu-
jemy się po partnersku. 

 Pracę w Hucie zaczęłam dwa 
lata temu. Mój mąż był tu zatrud-
niony już wcześniej, jest klasyfika-
torem złomu na Stalowni. Opo-
wiadał mi o swojej pracy, o dzia-
łalności Huty. Ciekawiło mnie to, 
o czym mówił. Ukończyłam stu-
dia na wydziale Górnictwa i Geo-
logii na Politechnice Wrocławskiej. 

 Pracuję na Walcowni w obsza-
rze wsadu. Oprócz mnie jest 
jeszcze jeden kolega na takim 
samym stanowisku oraz czterech 
wsadowych, plus dwie osoby na 
każdej zmianie. Zajmuję się roz-
dzielaniem wsadu na zamówienia, 
głównie stali jakościowej. Dzia-
łalność naszego obszaru prze-
biega w skrócie tak: wsadowi 
umieszczają na magazynie wsad 
przychodzący ze Stalowni zgod-
nie z informacją zawartą w karto-
tece wsadu, w której zapisane 
jest gdzie i jaki materiał jest 
umieszczony. Potem my na pod-
stawie kart walcowania, które 
dostajemy z planowania produk-
cji, rozpisujemy wsad z poszcze-
gólnych wytopów. Na podstawie 
tych kart wsadowi sadzą piec 
w kolejności walcowania. 
 Prowadzimy całą dokumen-
tację wsadu przychodzącego 

Nie jest to wykształcenie bez-
pośrednio związane z pracą 

ale daje jednak pojęcie o proce-
sach produkcyjnych przemysłu 
ciężkiego. Postanowiłam więc 
spróbować i złożyłam swoje CV. 
Okazało się, że na Walcowni 
poszukiwano w tym czasie pra-
cownika i zostałam przyjęta. Tak 
trafiłam do Huty na  stanowisko 
Rozdzielca rozliczeniowy - dys-
ponent. 

w zakładzie metalurgicznym, 

ze Stalowni. Po każdej kampanii 
robimy też inwentaryzację ma-
gazynu wsadu. Moja praca prze-

w Hucie, chciałam się zapoznać 
 Gdy zaczynałam pracę 

 Na Walcowni jestem jedyną 
kobietą. Jest jeszcze koleżanka, 
która pracuje na stanowisku 
ekonomistki, ale jej biuro mieści 
się w budynku socjalnym Stalow-
ni. Więc na Walcowni jestem je-
dyna. Zupełnie mi to nie prze-
szkadza, bardzo dobrze się poro-
zumiewam z chłopakami, z któ-
rymi pracuję. Nie dają mi nigdy 
odczuć, że się do czegoś nie 
nadaję, bo jestem dziewczyną. 
Nie brak mi koleżanek w pracy, 
mam je życiu prywatnym 
- w Hucie wystarczą mi koledzy.  

z całym procesem produkcji. 
Wszystko mnie bardzo ciekawiło, 
wszystko było dla mnie nowe, 
nigdy nie widziałam takiego 
procesu na żywo. Wiele rzeczy 
mnie zaskoczyło, ale raczej pozy-
tywnie, bo uważam że produkcja 
Huty jest bardzo ciekawa. 

biega głównie przy komputerze, 
ale wymaga też dość regularnych 
wizyt na hali Walcowni. 

Aleksandra Goźlińska

 Cieszę się, że zdobywam 
nowe doświadczenia. Obecnie 
dział IT pracuje nad stworze-
niem elektronicznego magazynu 
wsadu. Już testujemy te rozwią-
zania. Będzie to dla nas duże 
ułatwienie. Zniknie wiele doku-
mentów papierowych, wszy-
stko będzie sprawniejsze. 

 Dzień Kobiet kojarzy mi się 

się bardzo sympatycznie wobec 
naszej kobiecej mniejszości.   

w lecie -  rower. 

 Po pracy lubię czytać książki, 
szczególnie kryminały. Lubię 
spotkania ze znajomymi, 

z kwiatami, które lubię dostawać. 
Pamiętam, że zaraz po rozpo-
częciu pracy w Hucie w okazji 
Dnia Kobiet pan prezes odwie-
dzał wydziały i wręczał nam 
kwiaty. To było bardzo miłe. 
Możliwość wcześniejszego 
wyjścia z pracy też była miłą 
niespodzianką. O kwiatach na 
dzień Kobiet pamiętają też często 
koledzy. Trzeba przyznać, że 
męski zespół Huty zachowuje 

w dziale Planowania Operacyj-
nego i zajmuję się zarządzaniem 
zamówieniami. Moja codzienna 
praca polega na przyjmowaniu 
zamówień do produkcji, a na-
stępnie monitorowaniu stanu ich 
realizacji. W chwili kiedy materiał 
jest już przekazany na magazyn, 
kontaktuję się z klientami w celu 
ustalenia harmonogramu dostaw. 
W tej kwestii ściśle współpracuję 
z kolegami z Działu Spedycji.

 W naszej pracy liczy się zdo-
byta wiedza, doświadczenie, 
umiejętność współpracy oraz 
dokładność. W momencie 
wprowadzania zamówień trzeba 
dobrze zrozumieć wszystkie 
techniczne wymagania klienta. 
Zawsze możemy liczyć na wspar-
cie kolegów z Działu Jakości. 

 Pracę w Hucie rozpoczęłam 
w 1998 roku w Dziale Marketin-
gu, bezpośrednio po ukończeniu 
studiów na wydziale Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej Poli-
techniki Częstochowskiej.  
 Aktualnie od wielu lat pracuję 

z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Czech, Słowacji, Węgier i krajów 
skandynawskich.

 Zajmuję się obsługą klientów 
polskich i zagranicznych m.in. 

w Hucie, o czym najlepiej świad-
czy fakt, że jestem tu od tak 
dawna. Pracuję w swoim zawo-
dzie, wykorzystując wiedzę,
którą zdobyłam na studiach. 
Praca ta pozwala mi rozwĳać 
nowe umiejętności i zdobywać 
nowe doświadczenia. 

 Jestem zadowolona z pracy 

Nie można pozwolić sobie na 
najmniejszą pomyłkę. Na tym 
etapie jest ważne, żeby niczego 
nie pominąć. 

 W naszym zespole jest prze-
waga kobiet, ale to, co naprawdę 
się liczy, to dobra komunikacja, 

do siebie. Jesteśmy grupą ludzi 

w naszym zespole największą 
zaletą jest koleżeńskość. 
Działamy wspólnie i pomagamy 
sobie. Bardzo to doceniam. 

o różnych charakterach, z różnym 
bagażem doświadczeń, ale dzięki 
temu możemy wymieniać swoje 
spostrzeżenia. Uważam, że 

współpraca, umiejętność słucha-
nia siebie nawzajem i szacunek 

Urszula Brysiak

 Czas po pracy lubię spędzać 
z rodziną.  Lubię  podróżować,
 ale pandemia trochę nam 
możliwości ograniczyła. 

w systemie hybrydowym – 
częściowo na miejscu, częścio-
wo zdalnie. Trudne doświad-
czenie dla wszystkich, 
ale musimy dać radę. 

Narzuciła nam też nową 
organizację pracy. Pracujemy 

się często. 
 Zanim przyszłam do Huty 

 Mój staż w Hucie nie jest długi, 
pracuję tu od 2 lat. Jednak po-
średni  kontakt z Hutą miałam już 
w dzieciństwie – mój tata spędził 
cale swoje życie zawodowe na 
wydziale kolejowym, gdzie pra-
cował do 2000 roku. Bardzo 
dobrze wspominam  hutnicze 
kolonie. Pamiętam też pewien 
gorący, letni dzień, kiedy tata 
zabrał nas z  bratem na krótką 
podróż koleją, po terenie Huty. 
Pozbawiliśmy go wtedy w go-
dzinę całej skrzynki przydziałowej 
oranżady, która miała  starczyć 
na tydzień. Taka atrakcja w 
czasach PRL-u nie zdarzała 

 Zostałam zatrudniona w ob-
szarze zarządzania zamówie-
niami. Początki były trudne, 

Po trzecie chciałam sprawdzić 
siebie i  zmierzyć się z całkiem 
nowym wyzwaniem. 

 Zdecydowałam się na zmianę 
pracy z kilku powodów. Po 
pierwsze uznałam, że coraz 
bardziej potrzebuję poczucia 
stabilności. W tych korporacjach, 
w których pracowałam, na wiele 
aspektów pracownik nie miał 
wpływu, więc odczucie pewnej 
stałości nie miało miejsca. Pracę 
w Hucie odbierałam jako stabilną, 
a jednocześnie ciekawą, ze 
względu na rodzaj działalności, 
który był dla mnie czymś zupełnie 
nowym. Po drugie interesowała 
mnie praca w obszarze produkcji, 
czyli u źródła - tam, gdzie 
powstają wyroby, a nie tylko tam, 
gdzie są dystrybuowane. 

pracowałam w wielu firmach, 
także w kilku zagranicznych 
korporacjach. Moja praca nie 
miała nic wspólnego z metalurgią, 
zajmowałam się głownie 
dystrybucją sprzętu IT. 

– klamka zapada i nie da się tego 
cofnąć, więc jest to duża odpo-
wiedzialność.  

się już pewnie na moim stano-
wisku pracy, ale mam świado-
mość, że wciąż muszę zgłębiać 
nieznane obszary. Zajmuję się 
klientami niemieckimi, węgier-
skimi, tureckimi i polskimi, którzy 
zamawiają u nas stal jakościową, 
a również żebrowaną. To bardzo 
szeroka dziedzina, dużo już się 
nauczyłam i doceniam, że w pew-
nym sensie każde zamówienie 
jest inne. Gatunków stali i wymo-
gów technicznych jest tyle, że 
nie ma miejsca na rutynę. Zajmuję 
się też materiałami łuszczonymi 
i  codziennym kontaktem z pod-
wykonawcami usługi łuszczenia.

bo w dziedzinie produkcji nie 
miałam żadnego doświadczenia. 
Jednakże dzięki wsparciu współ-
pracowników udało mi się nie-
zbędną wiedzę pozyskać. Mo-
głam pytać o wszystko. Było też 
trochę stresu, bo kiedy wprowa-
dzi się zamówienie do produkcji 

 Po dwóch latach pracy czuję 

 Lubię ludzi, z którymi pracuję. 
Pracowałam w  wielu różnych 

Monika Kielak

 Odkąd jestem w Hucie mam 
poczucie stabilizacji. Uważam, 

w miejscu, gdzie ludzie się 
nawzajem szanują.

że największa zaletą, jaką doce-
niam, jest fajna atmosfera i bard-
zo dobre relacje z koleżankami 

 Wolne chwile spędzam naj-
chętniej z córką. Jej pasja to jazda 
konna. Od 10 lat regularnie by-
wamy w stadninach. Sama nie 
jeżdżę konno, ale lubię konie 

i kolegami. Dobrze jest być 

firmach i mogę to naprawdę 
docenić. W naszym zespole  
wszyscy chętnie dzielą się swoją 
wiedzą, nikt nie trzyma jej dla 
siebie. Jeżeli ktoś ma problem, 
nigdy nie zostaje z nim sam. Ro-
bimy burze mózgów, żeby zna-
leźć rozwiązanie. W pracy mam 
także dużo kontaktów z działem 
jakości i spedycją. Chociaż kole-
dzy pracują pod dużą presją cza-
su, to nadal potrafią być na luzie. 

i czas spędzany na świeżym 
powietrzu. Poza tym czekam już 
na rozpoczęcie sezonu rowero-
wego. Ostatnio jest to moja ulu-
biona forma  relaksu.
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Mówią pracownicy

Głos mają Liderzy Zmiany

Andrzej Lal
Lider osprzętu i tokarni 
walców na Walcowni P20

 Pracę w Hucie zacząłem 
w 1999 roku, na walcowni Grubej 
W45, na tokarni walców. Moim 
pierwszym kierownikiem był pan 
Maciej Orłowski. Mamy ciągle ze 
sobą kontakt, bo obecnie pracuje 
on w Biurze Zakupów, gdzie 
często składam zamówienia. 
Po 3 latach zostałem przeniesio-
ny do firmy Zarmen, która wtedy 
przejęła Utrzymanie Ruchu.  
 Od 2007 roku jest z powrotem 
pracownikiem Huty. W 2008 roku 
ruszyła nowa walcownia, a rok 
wcześniej rozpoczęła pracę to-
karnia walców. Instalowano w niej 
kolejne maszyny. W tej chwili ma-
my trzy: dwie polskie tokarki Po-
remba do toczenia walców i wło-
ską frezarkę Atomat do nacinania 
żeber na walcach. Na tej maszynie 
robimy też napis „Epstal” i znak 
graficzny z naszego logo. Dodat-
kowo jest jeszcze 5 żeberek 
poszerzonych o 20 – 50 %. 
To znak rozpoznawczy poka-
zujący, że pręty zostały wypro-
dukowane u nas. 
 Walce wykańczające pręty 
żebrowane są od pewnego czasu 
wykonywane ze stali szybkotną-
cej. To specyficzny gatunek stali, 
trudnej w obróbce. Trochę się po-
czątkowo namęczyliśmy, zanim 
udało nam się opracować odpo-
wiednie standardy. Teraz już 
obróbka walców ze stali szybk-
otnącej jest sprawna i precyzyjna. 
Kalibrujemy  też walce do walco-
wania gładkich prętów ze stali 
jakościowej (SBQ). Ich obróbka 
jest łatwiejsza, nie mają żeber.
 Koordynuję pracę dwóch ze-
społów: zespołu tokarni walców 
oraz warsztatu osprzętu, którego 
praca polega na składaniu walców 
w klatki i regeneracji osprzętu.
W sumie to 14 pracowników. 
 Warsztat osprzętu to jeden 
wielki magazyn, w którym  skła-
dowanych  jest wiele części, słu-
żących do prowadzenia materiału 
walcowanego;  prowadnice, pa-
zury, rolki, wkładki rozcinające 
itd. Pracownicy warsztatu muszą 
pilnować, żeby nigdy nie zabrakło 
potrzebnych części – tu praca 
jest bezpośrednio powiązana 
z produkcją i liczy się czas. 
 Z kolei tokarnia walców musi 

w zapasie ok. 4 – 8 kompletów 
walców. 
 Zużyte walce regenerujemy.  
Kiedy nie można już tego zrobić,  
są one złomowane i odbierane 
przez firmę zewnętrzną. Walce 

pracować niejako z wyprzedze-
niem w stosunku do produkcji. 
Ponieważ nigdy z góry nie wiemy, 
jaka ilość produkcji będzie zreali-
zowana w kolejnym okresie, ile 
walcy trzeba będzie wymienić, 
musimy mieć zawsze zapas. 
Oczywiście znamy plan produkcji 
na dany miesiąc, ale walce musi-
my przygotować w poprzednim 
miesiącu. Plan produkcji bywa 
dynamiczny, więc do końca nie 
mamy pewności jakie będą profile 
i tonaże. Dlatego musimy mieć 

 Oba zespoły, których pracę 
koordynuję, składają się zarówno 
z doświadczonych, jak nowych 
pracowników. Podobnie jak w in-
nych obszarach Huty trwa wy-
miana pokoleniowa. Nowy praco-
wnik, który podejmuje u nas pra-
cę,  musi na wstępie odbyć dwa 
szkolenia; kurs hakowego i kurs 
suwnicowego. Elementy z któ-
rymi mamy do czynienia są na 
tyle ciężkie, że trzeba je przeno-
sić za pomocą suwnicy, więc bez 
takich uprawnień nie można pra-
cować. Nowi pracownicy do-
świadczenie nabywają potem 
przez wiele miesięcy, ale można 

są wykonane ze specyficznych 
gatunków stali, więc nie są przy-
datne jako złom do przetopienia 
w naszym piecu na stalowni. 

Czujemy się za to odpowiedzialni. 
Pamiętam, że kiedyś kolega 

w pełni sprawny. Lubię na nim 
jeździć. 

w lecie jeździmy na rowerze. 
Interesuję się motoryzacją, mam 
motocykl Junak M10 z 1965 
roku. Sam go remontuję – jest 

 W naszym zespole wszyscy 
nowi pracownicy chcą się uczyć, 
są zainteresowani zdobywaniem 
nowych umiejętności i to jest dla 
nas bardzo ważne. Ogólnie rzecz 
ujmując nasza praca wymaga du-
żej precyzji, każdy błąd zostanie 
odwzorowany na materiale. 

 Cenię pracę w Hucie za 
stabilność, która w dzisiejszych 
czasach jest bardzo potrzebna. 

powiedzieć, że trwa to całe życie, 
bo ciągle wprowadzamy jakieś 
zmiany czy ulepszenia i trzeba 
dostosować do nich swoje umie-
jętności. Ostatnio na przykład 
wprowadziliśmy nowe chłodze-
nie. Koledzy z Utrzymania Ruchu 
uruchomili dodatkowe nowe 
kolektory, z których czerpiemy 
wodę do lepszego chłodzenia, 
żeby zwiększyć żywotność rolek.  

W zimie chodzimy na sanki, 

 Czas po pracy staram się spę-
dzać z moją ośmioletnią córką. 

z tokarni pomylił się i źle opisał, 
to , co wykonał. Tak go to 
męczyło, że specjalnie przyjechał 
do pracy następnego dnia, mimo 
że miał wolne, żeby naprawić 
swój błąd. Do tej pory się z tego 
śmieje, ale to świadczy o jego 
solidności.  

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

 Przed pandemią moja praca 
zaczynała się codziennie od od-
prawy przedzmianowej, na której 
omawialiśmy wspólnie plan pro-
dukcji i wszystkie istotne  sprawy 
na daną zmianę. Teraz komuniku-
jemy się telefonicznie, panowie 
się meldują kolejno, rozdzielam 

Tomasz Knyt
Lider zmiany „C” 

 Pracę w Hucie zacząłem 
w 2000 roku na Walcowni drob-
nej. Potem była Walcownia śred-
nia, teraz pracuję na Walcowni 
P20. Liderem zmiany jestem od 

 Lider zmiany ma zupełnie inny 
zakres obowiązków i dużo więk-
szą odpowiedzialność niż opera-
tor. Początkowo byłem więc pod 
dużą presją. Nie było mi łatwo 
dostosować się do nowej odpo-
wiedzialności. Teraz po 3 latach 
mogę powiedzieć, że się uodpor-
niłem, potrafię sprawnie i spokoj-
nie prowadzić zmianę.  Nauczy-
łem się selekcjonować informacje 
i ustalać priorytety. Początkowo 
ilość informacji była przytłaczają-
ca, teraz wiem w jakiej kolejności 
należy je przyjmować, co jest 
ważne dla sprawnego przebiegu 
produkcji, a co jest mniej ważne 
i może chwilę zaczekać. Przeko-
nałem się też, jak duże znaczenia 
ma to, by cały zespół umiał ze 
sobą współpracować. Zmianę C 
tworzy 19 pracowników. To różni 
ludzie, mają różne charaktery. 
Sztuka polega na tym, żeby te 
wszystkie odmienności pogodzić 
ze sobą i żeby nie dochodziło 

czasu posiwiałem.  

na Walcowni P20

3 lat. Przedtem pracowałem na 
stanowisku  operatora mostka 
drugiego. Objęcie funkcji lidera 
było dla mnie bardzo dużą 
zmianą, sporym wyzwaniem. 
Czasem żartuję, że od tego 

 Gdy przyjmujemy nowych pra-
cowników, trzeba ich wdrożyć, 
muszą się nauczyć poruszać po 
wydziale, przebywać w środowi-
sku hali produkcyjnej i przede 
wszystkim pracować bezpiecznie. 
Podstawowych czynności uczą 
się ok 3 – 4 miesiące. Aby samo-
dzielnie pracować jako operator 
mostka czy walcownik trzeba 
zdobywać doświadczenie przez 
co najmniej rok. 

do konfliktów. To także zadanie 
lidera. 

pracę. Przyzwyczailiśmy się już 
do tego, ale jest trudniej, bo jed-
nak kontakt twarzą w twarz jest 
dużo łatwiejszy i skuteczniejszy. 
Mieliśmy kilka przypadków zaka-
żenia koronawirusem, przez pe-
wien czas Walcownia musiała 
pracować bez jednej zmiany. 
Oczywiście stosujemy wszystkie 
zalecane środki bezpieczeństwa 
– maseczki, dezynfekcja rąk, 
dezynfekcja powierzchni. Teraz 
mamy pełne obsady i miejmy 
nadzieję, że tak będzie nadal. 
 Co jest najtrudniejsze w mojej 
pracy? Lider jest na pierwszej linii 
frontu. Więc pojawia się stres, 
gdy jest awaria albo niezgodności 
w produkcji. W takich chwilach 
trzeba bardzo szybko podej-
mować decyzje i to wywołuje 
napięcie, wynikające z poczucia 
odpowiedzialności. 
 Największą satysfakcję odczu-
wam, gdy wszystko idzie gładko, 
produkcja toczy się bezawaryjnie, 
nie ma żadnych potknięć i niebez-
piecznych sytuacji, a wszyscy 
wracają do domu  cali i zdrowi. 
Wtedy mam poczucie, że to 
był dobry dzień. Jednak w pracy 
lidera trzeba się liczyć z tym, 

 W czasie kampanii prętów że-

że każdy kolejny  może przynieść 
jakieś zaskoczenia. 

się do Marek. Przed pandemią 
chodziłem na siłownię - teraz to 
niemożliwe. Lubię czytać książki 
historyczne, interesują mnie filmy.
  Mam nadzieję, że w 2021 roku 
wrócimy stopniowo do normalnej 
pracy i że wróci także możliwość 
korzystania z aktywności rucho-
wej na siłowni, której bardzo mi 
brakuje.

 Po pracy przez kilka miesięcy 
zajmowałem się wykańczaniem  
mieszkania, przeprowadziłem 

browanych produkcja jest łatwiej-
sza. Idzie szybciej, nie musimy się 
martwić o wady powierzchniowe. 
Przy walcowaniu prętów jako-
ściowych (SBQ) jest trudniej. 
Musimy zwolnić tempo, włożyć 

 Nasz zespól po trzech latach 
wspólnej pracy jest zgrany. Dla 
wszystkich ważne jest bezpie-
czeństwo w pracy. Ja sam brałem 
udział w szkoleniach Take Care 
jako osoba szkoląca. Uważam, 

w produkcję więcej uwagi i wysił-
ku. Ale w sumie mamy satysfakcję 
gdy jest więcej stali jakościowej 
do walcowania, bo pręty żebro-
wane to jednak rutyna. 

że to były dobre szkolenia, które 
ludziom zostawiają w głowie 
ważne rzeczy. O bezpieczeństwie 
trzeba ciągle mówić, żeby te 
zasady nie spowszedniały. 

Bądźmy zdrowe - zachęcamy kobiety pracujące 
w spółkach ArcelorMittal Warszawa do profilaktyki 

na spacer, a co dopiero stać 

dla kręgosłupa, relaks przy 

w kolejkach do lekarza i to nie 
jednego. I tak zlatują kolejne lata. 
Kończymy 30, 40, 50 lat. Niby 
wszystko jest w porządku, cza-
sem najwyżej mamy katar, ale 
ten, wiadomo, sam przechodzi, 
po co więc lekarz? Tak myśli wiele 
z nas. Często bardziej dbamy 

raz w tygodniu wyskoczyć na 
dwie godziny z przyjaciółkami 

o naszych bliskich niż o siebie.
 Program „Bądźmy zdrowe” ma 
nam pomóc w wykonaniu solidnej 
kontroli stanu zdrowia, tyle że 
rozłożonej w czasie. Zaczynamy  
od kampanii informacyjnej, za-
chęcającej do wykonania badań 
profilaktycznych. Odbędą się też 
spotkania edukacyjne, panie 
otrzymają informacje na temat  
zakresów potencjalnych badań 
(kontrolne wizyty u ginekologa, 
cytologia, mammografia, USG, 
szczepienia przeciwko HPV). 
 W ramach programu plano-
wane są też rozmaite warsztaty 
skierowane do kobiet (np. ulga 

tworzeniu ogrodów w szkle).
 Myślimy jeszcze o promocji 
książek sprzyjających wypoczyn-
kowi i rozwojowi osobistemu, 
będziemy polecać wybrane sesje 
z bogatych zasobów ArcelorMittal 
University. Grupa oferuje poważne 
merytoryczne wykłady, ale znaj-
dziemy tam także nieraz zabaw-
ne, jasno sformułowane treści 
z zakresu psychologii i socjologii, 
wiele z nich jest dostępnych po 
polsku. Współpracujemy z Kam-
pusem korporacyjnego uniwersy-
tetu w Dąbrowie, który organizuje 
liczne szkolenia, zawsze możemy 
liczyć na kilka miejsc.
 W marcu, z okazji Dnia 
Kobiet, żeńska część zespołu 
ArcelorMittal Warszawa i po-
wiązanych spółek, tradycyjnie 
otrzyma bon na wydatki 
zdrowotno-kosmetyczne. 
 Program ma budzić wrażliwość 
zdrowotną, celem kampanii jest 
uświadomienie, że wczesne roz-
poznanie i leczenia chorób, jak 
również kontynuacja terapii, są 
niezwykle istotne.

komunikacji. Ale nie ukrywajmy, 
to także dobra wymówka.

w przychodniach, środkach 

z powodu ograniczonego dostępu 
do wizyt lekarskich. Niektóre 

 W lutym 2021 w Hucie Arce-
lorMittal Warszawa ruszył pro-
gram, który potrwa do końca ro-
ku. Jest on skierowany do kobiet 
pracujących w ArcelorMittal War-
szawa, ArcelorMittal Recykling 
Polska i Partnerze (Warszawa).

u nas kobiet na zdrowie. Pande-
mia część z nas uśpiła, także 

 W tym kwartale chcielibyśmy 
zwrócić uwagę pracujących 

z nas boją się wychodzić i kontak-
tować z nieznaną grupą osób 

 Oferując program „Bądźmy 
zdrowe”, chcemy zachęcić nasze 
koleżanki do robienia badań pro-
filaktycznych. Wszystkie jesteśmy 
zabiegane. Praca, dom, dzieci.  
Wiele z nas nie ma czasu nawet 

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com
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Krótko ze świata

w porcie w Rotterdamiew porcie w Rotterdamie

w zakresie kosztów i zrównoważonego rozwojuw zakresie kosztów i zrównoważonego rozwoju

w wielkim piecu Bw wielkim piecu B

Vow ASA i ArcelorMittal łączą siły, aby zbudować biogazownię Vow ASA i ArcelorMittal łączą siły, aby zbudować biogazownię 

ArcelorMittal Asturias rozpoczyna wtrysk gazu koksowniczego ArcelorMittal Asturias rozpoczyna wtrysk gazu koksowniczego 

w Luksemburguw Luksemburgu

ArcelorMittal pomaga w budowie nowego terminalu zbiorników ArcelorMittal pomaga w budowie nowego terminalu zbiorników 

Nowa stal klasy 80 zapewnia przemysłowi budowlanemu korzyści Nowa stal klasy 80 zapewnia przemysłowi budowlanemu korzyści 

Long Products Canada przekazuje 25 000 masek medycznych Long Products Canada przekazuje 25 000 masek medycznych 
dla obszaru Greater Montrealdla obszaru Greater Montreal

w porcie w Rotterdamie

Jestem przekonany, że utoruje to drogę do dalszych sukcesów 
osiąganych dzięki współpracy między naszymi dwoma podmiotami”.

Wyspecjalizowany dostawca technologii dekarbonizacji przemysłu 
ciężkiego, Vow ASA i ArcelorMittal Europe - Long Products będą 
współpracować przy budowie pierwszej dedykowanej biogazowni 
dla przemysłu stalowego w ArcelorMittal Rodange w Luksemburgu. 
Zakres współpracy obejmuje: inżynierię, tworzenie modeli 
biznesowych i finansowania. Docelowo zakład ma zostać 
uruchomiony do 2023 r.

w zakresie kosztów i zrównoważonego rozwoju

w wielkim piecu B

Vow ASA i ArcelorMittal łączą siły, aby zbudować biogazownię 

Biogaz będzie wytwarzany przy użyciu opatentowanej przez Vow 
technologii pirolizy „Biogreen”, która polega na ogrzewaniu biomasy 
w wysokich temperaturach. Gazy emitowane podczas tego procesu 
są następnie wychwytywane i przetwarzane na biogaz, który 
bezpośrednio zastąpi gaz ziemny w piecu grzewczym walcowni 
zakładu Rodange. Produkty uboczne, takie jak bio-węgiel, będą 
również powstawały w trakcie tego procesu i będą ponownie 
wykorzystywane w ArcelorMittal, bezpośrednio zastępując węgiel.

ArcelorMittal Asturias rozpoczyna wtrysk gazu koksowniczego 

na idei zmniejszenia ilości CO2, powstającego w procesie produkcji 
surówki, poprzez ponowne wykorzystanie części gazu, powstające-
go w bateriach koksowniczych, do zastąpienia części koksu, używa-
nego jako paliwo w wielkim piecu. Zastosowanie tej innowacyjnej 
technologii spowoduje redukcję emisji CO2 o 125 000 ton rocznie, 
co odpowiada emisji generowanej przez roczne zużycie 84 000 
hiszpańskich gospodarstw domowych z indywidualnymi systemami 
grzewczymi na gaz ziemny *.

w Luksemburgu

* Na podstawie ostatnich badań przeprowadzonych przez Hiszpański 
Instytut Dywersyfikacji i Oszczędności Energii (IDAE).

Europa

ArcelorMittal Asturias zakończył projekt wtrysku gazu koksowni-
czego w wielkim piecu B w zakładzie w Gĳón. Projekt opiera się 

ArcelorMittal pomaga w budowie nowego terminalu zbiorników 

ArcelorMittal Projects i ArcelorMittal Europe - Flat Products 
połączyły siły, aby dostarczyć stal do nowego terminalu zbiorników 
w porcie w Rotterdamie. Terminal zbiorników Hartel, który jest 
jednym z największych projektów, nad jakim kiedykolwiek pracowała 
Foundation Solutions w Holandii, będzie spełniał najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz najnowsze 
przepisy. Uruchomienie terminala powinno nastąpić w ostatnim 
kwartale 2021 roku.
Denis Parein, Dyrektor Handlowy Heavy Plates Europe w ArcelorMit-
tal, skomentował: „Ten projekt odniósł sukces dzięki dobrym zrozu-
mieniu i doskonałemu wykorzystaniu uzupełniających się atutów 
ArcelorMittal Projects i ArcelorMittal Europe - Flat Products... 

Ameryki
Nowa stal klasy 80 zapewnia przemysłowi budowlanemu korzyści 

Long Products Canada przekazuje 25 000 masek medycznych 
dla obszaru Greater Montreal
Ponieważ pandemia trwa na całym świecie, wspieranie naszych 
społeczności pozostaje najwyższym priorytetem. Od początku 
kryzysu Covid-19 nasze wysiłki koncentrują się na usuwaniu 
niedoborów sprzętu medycznego w naszych społecznościach. 

W sumie elementy kolumny, w których zastosowano stal klasy 80, 
spowodowały 38% redukcję CO2 w porównaniu z typowymi 
gatunkami stali. Ponadto szczuplejsze profile kolumny pozwoliły 
właścicielowi i deweloperowi, firmie Riverside Investment and 
Development, zaoferować najemcom więcej otwartej przestrzeni 

Innowacyjna stal klasy 80 firmy ArcelorMittal została zastosowana 
po raz pierwszy w wieżowcu Union Station Tower w Chicago w USA. 
Stale klasy 80, które zostały opracowane przez globalne zespoły 
badawczo-rozwojowe firmy, oferują szereg korzyści dla branży 
budowlanej, czego przykładem jest ich zastosowanie przy budowie 
51-piętrowej wieży Union Station Tower. Doskonała wytrzymałość 
tych stali, wynosząca 80 ksi, umożliwiła zespołowi projektowemu 
zmniejszenie ilości stali używanej w kolumnach wieży o prawie 20%, 
co ograniczyło koszty projektu, a także emisję CO2 w budynku. 

na wyższych kondygnacjach.

Firma ArcelorMittal Long Products Canada niedawno stała się 
ostatnim segmentem, który wniósł swój wkład, przekazując 25 000 
masek medycznych instytucjom i organizacjom w regionie Greater 
Montreal w Quebecu w Kanadzie. We współpracy z United Way of 
Greater Montreal przesyłka została wysłana do Centrum Koordy-
nacji Środków Awaryjnych Miasta Montrealu (EMCC), które jest 
odpowiedzialne za identyfikację miejsc, w których maski są 
potrzebne i ich dystrybucję do tych obszarów.

Przemysł ciężki to ja 
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Na okładce: 
Jako wiodący światowy producent stali, nasza 
firma ma obowiązek przewodzić wysiłkom, 
zmierzającym do dekarbonizacji procesu produkcji 
stali. Robimy duże postępy technologiczne 

- Smart Carbon i Innovative DRI. 
Zdjęcie przedstawia plac budowy naszego zakładu 
Carbalyst w ArcelorMittal Ghent, który będzie 
zakładem demonstracyjnym, testującym na skalę 
przemysłową proces, w którym węgiel będzie 
wychwytywany z gazów odlotowych wielkiego 
pieca i biologicznie przetwarzany na etanol 
- surowiec do produkcji biopaliw lub zasób węgla 
z recyklingu dla przemysłu chemicznego. 
Uruchomienie zakładu planowane jest na 2022 
rok. Nakłady inwestycyjne wynoszą 120 mln $.

w obu metodach produkcji stali o niskiej emisji 
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- Jak zmieniało się środowisko 
dźwiękowe huty w trakcie 

- od obecnych oraz byłych 
pracowników huty autorzy 
projektu czekają pod 

z nielicznych wielkich zakładów 
przemysłowych w Warszawie.

- Czy pracujecie "na słuch"? 

- Jak w praktyce wygląda 
ochrona słuchu i jak radzicie 
sobie z pracą w hałasie?
- Czy macie w hucie swoje 
ulubione, albo najmniej lubiane 
dźwięki?

Które z dźwięków huty są dla 
Was charakterystyczne, 
najważniejsze?

 Efektem wizyt Szczepanka 

 "Również i tą drogą, czyli za 
pośrednictwem <<1 - czaso-
pisma huty ArcelorMittal War-
szawa>>, chcielibyśmy spytać 
Was o słuchowe wrażenia 
towarzyszące codziennej pracy. 
Ciekawi nas szczególnie:

i Płacheckiej w Hucie Arcelor-
Mittal Warszawa będzie 
reportaż-słuchowisko. Z jednej 
strony nagrywają więc całe 
środowiska dźwiękowe - po-
szczególne maszyny, procesy 
produkcji, atmosfery zarówno 
wielkich hal, jak i pomieszczeń ze 
stanowiskami kontroli. Z drugiej 
strony interesują ich wypowiedzi 
pracowników. Głosy przewo-
dników nie tylko pomagają 
zrozumieć ten audiowizualny 
spektakl, w którym góra złomu 
krok po kroku staje się prętem 
jakościowej stali. Pozwalają też 
artystom (i przyszłym słucha-
czom ich utworu) spojrzeć 
"życzliwym uchem" na te wszy-
stkie hałasy i wyobrazić sobie, 
czym one są dla załogi jednego 

lat Waszej pracy?”

Na wiadomości - nawet krótkie 

Jacek Szczepanek

Organizator: 
MAL Samogłoska / Bielański 
Ośrodek Kultury
fb.com/malsamogloska 

adresem email: 
samogloska.bok@gmail.com

instagram.com/mal.samogloska 

jacekszczepanek.wordpress.com

w Nowej Rudzie, na Dolnym 
Śląsku i huty stali w Dortmundzie, 
w Niemczech. Pytałem ich o to, 
jak zapamiętali dźwięki towarzy-
szące swojej pracy w miejscach, 
po których nie zostało już śladu. 
Dla wielu z nich odtwarzanie 
dźwięków z pamięci i tłumaczenie 
ich laikowi było frajdą, ale niektó-
rzy mówili po prostu, że tego się 
nie da opowiedzieć - to trzeba 
usłyszeć samemu. Cieszę się więc 
z możliwości wejścia z mikrofo-
nem do czynnej huty, i to tej kon-
kretnej, działającej w moim ro-
dzinnym mieście. Nareszcie na 
własne uszy poznałem odgłosy, 
które znałem wcześniej tylko 
z opowieści."

 "Kilka lat temu pracowałem 

 "Odgłosy, efekty świetlne i 
skala przestrzeni huty zrobiły na 
mnie potężne wrażenie. To wszy-
stko jest bardzo widowiskowe! 
Suwnice transportujące w powie-
trzu wielkie kadzie z rozgrzaną 
do czerwoności stalą. Ogromny 
piec, który pochłania kolejne por-
cje złomu i towarzyszące temu 
dźwięki. Wizyta na stalowni była 
prawdziwym przeżyciem."

 Hutę z daleka zna każdy, ale 
tylko nieliczni mają szansę usły-
szeć, jak brzmi od środka. Wśród 
nich znalazł się Jacek Szczepa-
nek, artysta dźwiękowy, który 
od lutego br. prowadzi tu swój 
projekt "Przemysł ciężki to ja". 

z dawnymi pracownikami nie-
czynnych już wtedy, wielkich 
zakładów - kopalni węgla 

 Jacek Szczepanek jest autorem 
reportaży multimedialnych, sound 
designerem, udźwiękawia audio-
booki, organizuje akcje artystycz-
ne w przestrzeni publicznej, 
wydaje płyty ze swoimi nagrania-
mi terenowymi. Jest laureatem 
pierwszej nagrody w ubiegło-
rocznym konkursie na dźwiękowy 
reportaż o architekturze "Słysz... 
architekturę", organizowanym 
przez Fundację Bęc Zmiana. 
Warszawską część projektu 
"Przemysł ciężki to ja" koordynuje 
natomiast Anna Płachecka z Miej-
sca Aktywności Lokalnej Samo-
głoska, działającego na Młoci-
nach. Dla niej również była to 
pierwsza wizyta w hucie: 

Najdłuższy most w stolicy z naszej stali

wyprodukowanych w ArcelorMit-
tal Warszawa. 
 Pierwsi kierowcy pojechali Mos-
tem Południowym oraz nowym 
odcinkiem obwodnicy 22 grudnia 
po południu. Mają do  dyspozycji 

dwie jezdnie, każda ma trzy pasu 
ruchu na dojeździe oraz cztery 
na samym moście.
 Na nową część Południowej 
Obwodnicy Warszawy można 
dostać się z czterech stron, przez 

Przy realizacji Mostu Południo-
wego oraz fragmentu drogi 
o długości 6,45 km od węzła 
Przyczółkowa do węzła Wał 
Miedzeszyński wykorzystano  
8000 ton prętów żebrowanych ze wschodniej części Polski.

węzły: Wilanów, Wał Miedze-
szyński, Patriotów i Lubelska. 
Częścią ostatniego z nich jest 
nowy wjazd do stolicy dla 
kierowców, zmierzających 

22 grudnia 2020 roku został otwarty most Południowy 
Warszawy. To najdłuższy most w stolicy i ważny 
element południowej obwodnicy Warszawy

Warszawskie pręty zbrojeniowe
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