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Wyniki za II kwartał i pierwsze półrocze 2021 r.
List Dyrektora generalnego do pracowników
Drogie Koleżanki, Drodzy
Koledzy,
29 lipca ogłosiliśmy wyniki
ﬁnansowe za pierwsze półrocze.
Po dwóch trudnych latach
w branży stalowej – a w szczególności ostatnim roku, kiedy
musieliśmy przeprowadzić ﬁrmę
przez COVID, co było największym wyzwaniem w naszej
historii – ten rok jest dla ArcelorMittal wyjątkowo udany. Siły
napędzające rynek, o których
mówiliśmy w maju, ogłaszając
wyniki za pierwszy kwartał, czyli
wzrost popytu i uzupełnianie
stanów magazynowych przez
naszych klientów, utrzymały się
w drugim kwartale. To sprawiło,
że nasze wyniki kwartalne i za
pierwsze półrocze są najlepsze
od 2008 roku. Najważniejsze
dane poniżej:
ź Wskaźnik EBITDA za drugi
kwartał wyniósł 5,2 mld dolarów;
wskaźnik EBITDA za pierwsze
sześć miesięcy wyniósł
8,3 mld dolarów - to dwa
najwyższe wskaźniki od 2008 r.
ź Wynik netto za pierwsze pół
roku wyniósł 6,3 mld dolarów,
z uwzględnieniem 1 mld dolarów
udziału w JV oraz jednostkach
stowarzyszonych, co odzwierciedla dobre wyniki naszych JV
z Nippon Steel, czyli AM/NS India
oraz AM/NS Calvert;
ź 2 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych w pierwszej
połowie roku, mimo 3,5 mld
dolarów zainwestowanych
w kapitał obrotowy; co pomogło
zmniejszyć dług netto do 5,0 miliardów dolarów - to najniższy poziom jaki udało nam się kiedykolwiek osiągnąć.
ź Wysyłki na poziomie 32,6 mln
ton za pierwsze 6 miesięcy, wysyłki w drugim kwartale wzrosły
o 2,4% wobec pierwszego
kwartału.
Nie ma wątpliwości, że udało
nam się skorzystać z dobrej
koniunktury oraz dobrej sytuacji
cenowej, a także wykorzystać
szanse, jakie dał nam rynek. Nie
było to łatwe zadanie i wszyscy
zasługujecie na uznanie za wkład

w sukces, jaki udało nam się
osiągnąć w tym roku. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o działalność
w poszczególnych segmentach,
widzimy dobre wyniki w sektorze
stalowym, wynikające z większego poziomu produkcji i lepszych
marż. Niemniej jednak, pojawiły
się problemy związane z niezawodnością w europejskim segmencie wyrobów płaskich oraz
w krajach NAFTA, natomiast wyniki w Brazylii i z krajów WNP były
wyższe niż zakładano, podobnie
jak AM/NS India oraz AM/NS
Calvert. Kolejny słaby punkt
w naszym działaniu związany
jest z segmentem wydobywczym
- w Kanadzie miały miejsce zakłócenia produkcji w związku
z negocjacjami pracowniczymi,
a w Liberii z powodu wykolejenia
się lokomotywy. Obydwie kwestie
zostały rozwiązane i oczekujemy,
że praca segmentu wydobywczego ustabilizuje się w trzecim
kwartale.
Bezpieczeństwo: prowadzone
szerokie działania, by
poprawić wyniki
Podczas gdy nasze wyniki
ﬁnansowe są bardzo dobre,
obszar, z którego nie możemy
być zadowoleni to BHP. W ostatnich 6 miesiącach miało miejsce
15 wypadków śmiertelnych,
a także pogorszył się nieznacznie
wskaźnik wypadków z przerwą
w pracy – to trend, którym musimy się pilnie zająć. Widzę jednak
w naszych segmentach nowy
impuls i wiele nowych inicjatyw,
które mają poprawić nasze bezpieczeństwo oraz sprawić, że
podróż do zera wypadków
śmiertelnych będzie możliwa.
Większość tych prac jest koordynowana przez radę BHP, składającą się z ekspertów ds. BHP
z naszej Grupy oraz dyrektorów
zarządzających. Wysiłki koncentrują się na trzech obszarach:
przywództwo, zarządzanie ryzykiem oraz zapobieganie wypadkom śmiertelnym – uruchomiono
kilka wspólnych inicjatyw we
wszystkich segmentach.
Mowa o: ponownym skoncen-
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trowaniu się na szkoleniach BHP,
zwiększonej obecności kierownictwa w zakładach i wymianie
doświadczeń pomiędzy zakładami
z najlepszymi wynikami i tymi
z najgorszymi, aby przyspieszyć
proces wymiany wiedzy oraz
dzielenia się najlepszymi praktykami. Kolejną inicjatywą jest parasol bezpieczeństwa – uruchamiany po zdarzeniu, które mogłoby
skutkować poważnymi konsekwencjami - to 40-dniowy okres
analiz i wyciągania wniosków.
Więcej uwagi poświęcamy także
analizie zdarzeń wypadkowych
potencjalnie poważnych.
Rezultaty tych wysiłków nie są
jeszcze widoczne w naszych
statystykach BHP, jestem jednak
pewien, że jesteśmy na właściwej
drodze, by poprawić nasze wyniki. Jeﬀerson de Paula, przewodniczący rady BHP, ciągle mi przypomina, że zbudowanie kultury
potrzebnej do osiągnięcia doskonałości w bezpieczeństwie jest
podróżą, nie „miejscem docelowym" i wymaga ciągłej uwagi,
koncentracji oraz dyscypliny.
Nie wystarczy od czasu do czasu
pomyśleć o bezpieczeństwie.
Musi ono przeniknąć do wszystkiego, co robimy i być w centrum
naszej uwagi cały czas. Wszyscy
musimy uwierzyć, że nasza podróż do zera wypadków jest możli-

wa i zobowiązać się, że zrobimy
wszystko, co potraﬁmy, aby ten
cel osiągnąć. Te działania to wybory, nad którymi mamy kontrolę.
Budowanie kultury troski, jakiej
potrzebujemy, to ciężka praca,
ale to jest także wybór. Mając to
na uwadze, chciałbym wszystkim
przypomnieć o trwającej kampanii, która ma wspierać nasze
wysiłki budowania kultury troski.
Jeśli jeszcze nie widzieliście strony lub nie podjęliście zobowiązania wobec kolegi lub koleżanki,
szczegóły znajdziecie pod tym
adresem: https://commitment.
arcelormittal.com/
Przyspieszamy w naszej podróży do neutralności klimatycznej; dzisiaj opublikowaliśmy drugi
Raport działań na rzecz klimatu
Mamy ambicję być liderem
w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mimo że nie
do końca mamy satysfakcjonujące
wyniki w obszarze BHP, to
w innych obszarach robimy
znaczne postępy. Nigdzie nie jest
to tak widoczne, jak w naszych
planach dotyczących osiągnięcia
neutralności klimatycznej. Na
początku roku wprowadziliśmy
markę XCarb™ obejmującą
wszystkie nasze inicjatywy niskoi zeroemisyjne. Z przyjemnością
informuję, że trzy inicjatywy
wdrożone w ramach XCarb™ mia-

ły bardzo udany start. Zaoszczędziliśmy około 100 000 ton CO2,
wyprodukowaliśmy ponad
45 000 ton zielonych certyﬁkatów XCarb™, które kupili nasi klienci. Zauważamy znaczne zainteresowanie ze strony naszych
europejskich klientów z obszaru
wyrobów długich produktami
XCarb™ wytworzonymi w oparciu
o źródła odnawialne i recykling.
Zespół zajmujący się funduszem
na innowacje XCarb™ zaczął działać, inwestując 10 mln dolarów
w Heliogan - ﬁrmę zajmującą się
energia słoneczną oraz 25 mln
dolarów w Form Energy - ﬁrmę
zajmującą się magazynowaniem
energii.
Wszystkie te działania wynikają
z potrzeby przyspieszenia naszych działań dekarbonizacyjnych, aby jeszcze w tej dekadzie
osiągnąć znaczny postęp. To
niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć
neutralność klimatyczną do roku
2050. Na początku tego miesiąca
ogłosiliśmy nasze plany co do
zakładu w Sestao – chcemy, by
stał się on pierwszym na świecie
zeroemisyjnym zakładem już
w 2025 roku. To olbrzymie wyzwanie, ale jestem pewien, że uda
nam się je zrealizować.
Plan zakłada inwestycje o wartości 1 mld dolarów w instalacje
DRI w zakładzie w Asturii oraz
rozwój infrastruktury potrzebnej
do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych w Hiszpanii. W dniu
ogłoszenia tych planów był z nami premier Hiszpanii. Projekt ten
jest doskonałym przykładem na
to, że współpraca rządu i przemysłu może być motorem głębokich zmian.
W naszym drugim Raporcie na
rzecz klimatu, opublikowanym
dzisiaj, pokazujemy, jak ważna
jest potrzeba wprowadzania
zmian. W raporcie przedstawiamy
nowy cel Grupy zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla o 25% do
2030 roku oraz zwiększamy cel
dla Europy - do 35% (wcześniej
zakładano 30%) do roku 2030.
To najbardziej ambitne plany
w branży hutniczej, gdyż chcemy
być liderem w tym zakresie. Ra-

port, do przeczytania którego
zachęcam Was wszystkich, tutaj
pokazuje założenia do realizacji
tych celów, a także wymagane
inwestycje – o wartości 10 mld
dolarów. Zakładamy, że połowę
tej kwoty będzie stanowiło
wsparcie rządów poszczególnych
krajów.
Kończąc tematy związane ze
zrównoważonym rozwojem,
przypomnę, że nasze trzy europejskie zakłady - w Belgii, Niemczech oraz Luksemburgu - w zeszłym tygodniu otrzymały certyﬁkat ResponsibleSteel™. To
pierwsze huty na świecie, które
przeszły niezależny audyt i sprostały standardom wymaganym
przez ResponsibleSteel™, to
pierwszy tego typu standard dla
przemysłu stalowego. Ten bardzo surowy standard – celowo,
żeby był wiarygodny – został
opracowany we współpracy
z wieloma interesariuszami, jak
klienci czy organizacje pozarządowe. W jego opracowanie byliśmy zaangażowani przez ostatnich
pięć lat. Przejście całego procesu
i uzyskanie akredytacji dla tych
zakładów – a dokonaliśmy tego
jako pierwsza stalowa ﬁrma na
świecie - jest fantastycznym
osiągnięciem. Z pewnością docenią to również nasi klienci. Moje
podziękowania i gratulacje dla
kolegów, którzy byli zaangażowani w ten proces.
Podsumowując, wyniki za
pierwsze pół roku były bardzo
dobre, udało nam się zrobić postępy w wielu obszarach.
Dziękuję wszystkim za wysiłek
oraz wkład w ten sukces. Mamy
szansę skorzystać z dobrej
koniunktury w drugiej połowie
roku, kontynuując jednocześnie
proces przekształcania naszej
ﬁrmy, który zagwarantuje nam
sukces w długiej perspektywie.
Wszystkim z Was, którzy udają
się wkrótce na wypoczynek życzę
udanego i bezpiecznego urlopu.
Pozdrawiam serdecznie
Aditya Mittal
dyrektor generalny

Klimat

ArcelorMittal ogłosił nowy cel Grupy na 2030 r.
Zmniejszenie emisji CO2 o 25% globalnie i o 35% w zakładach europejskich
ArcelorMittal publikuje drugi Raport o działaniach na rzecz klimatu
W lipcu 2021 r. ArcelorMittal
opublikował drugi Raport, dotyczący działań na rzecz klimatu.
Pierwszy ukazał się w 2019 roku.
W maju 2020 opublikowano
europejski raport na temat
działań na rzecz klimatu.
W nowym raporcie ArcelorMittal po raz pierwszy zadeklarował,
że do 2030 r. zamierza globalnie
zredukować emisję dwutlenku
węgla o 25%. W Europie cel redukcji emisji dwutlenku węgla
do 2030 r. został zwiększony
do 35% z 30% deklarowanych
wcześniej. Wszystkie cele
dotyczą zakresu 1 i 2.
Cele Spółki opierają się na kilku
założeniach:
1. Koszt ekologicznego wodoru
w ciągu następnej dekady będzie
się stawał coraz bardziej konkurencyjny, ale nadal będzie wymagał rządowego wsparcia.
2. Zbudowanie infrastruktury
wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS)
na dużą skalę będzie wymagało
czasu. Zakłada się, że Europa
obejmie wiodącą rolę w tym
zakresie, ale infrastruktura CCUS
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie ma możliwości szybkiego
rozwoju, co stanowi pewien
potencjał do wzrostu
naszych założeń.
3. Różne regiony świata będą
nadal podejmować działania
w bardzo różnym tempie,

a poziom ambicji klimatycznych
będzie różny w poszczególnych
obszarach.
4. Wprowadzenie polityki przyjaznej klimatowi w innych regionach świata będzie opóźnione
o 5-10 lat w stosunku do Europy.
5. Odzwierciedlając te założenia,
każdy region, w którym działa
Spółka, został oznaczony jako
„Accelerate -Przyspieszenie”
(istnieje w nim bardziej ambitna
polityka w zakresie zmian klimatycznych) lub „Move - Ruch”
(polityka środowiskowa, która
nie zapewnia jeszcze żadnego
znaczącego wsparcia dla przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu stalowego i gdzie przyspieszenie to, bez polityki wsparcia, spowoduje utratę konkurencyjności wobec krajowej/regionalnej konkurencji).
Nowy raport na temat działań
na rzecz klimatu przedstawia
obecny sposób myślenia ﬁrmy na
drodze do osiągnięcia zeroemisyjnej produkcji stali. Pięć kluczowych elementów będzie stanowić
o osiągnięciu zeroemisyjnej produkcji do 2050 r. Są to: transformacja produkcji stali, transformacja energetyczna, zwiększone wykorzystanie złomu,
pozyskiwanie czystej energii
elektrycznej oraz zrównoważenie
emisji resztkowych.
Spółka oszacowała, że aby
osiągnąć taką redukcję, będzie

potrzebować ok. 10 miliardów
dolarów nakładów kapitałowych.
Spółka planuje wydać około
35% tej kwoty do 2025 r., a pozostałą część w drugiej połowie
tej dekady.
Oczekuje się, że z biegiem czasu i wraz z wdrożeniem odpowiednich technologii, niskoemisyjne technologie wytwarzania
stali staną się bardziej konkurencyjne niż technologie wytwarzania stali o wyższym zużyciu węgla. Jednak obecnie tak nie jest.
Dlatego ﬁrmy będą potrzebowały
wsparcia przez dobrze pomyślaną
politykę, by złagodzić koszty nakładów kapitałowych, które nie
przyniosą dobrego zwrotu
EBITDA w krótkim i średnim okresie, a także spowodują wyższe
koszty operacyjne w okresie
przejściowym, co może spowodować utratę konkurencyjności.
ArcelorMittal uważa, że aby
w okresie przejściowym umożliwić ﬁrmom utrzymanie konkurencyjności na szczeblu regionalnym i globalnym, będzie potrzebne wsparcie w wysokości
około 50% całkowitych kosztów.
Firma przedstawiła w raporcie
również zestaw instrumentów
politycznych, które, jej zdaniem,
będą konieczne nie tylko do rozwiązania kwestii znacznych nakładów kapitałowych, koniecznych by przejść na nowe technologie o zerowej emisji dwutlenku
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węgla, ale także znacznie wyższych kosztów operacyjnych,
związanych z tymi technologiami,
co najmniej w perspektywie krótkoterminowej, czyli do czasu, gdy
technologie o niskiej i zerowej
emisji dwutlenku węgla staną się
konkurencyjne. Instrumenty
polityczne, takie jak kontrakty

różnicowe, wykorzystywane już
skutecznie, by umożliwić osiągnięcie konkurencyjności sektorowi
energii odnawialnej, odegrają
ważną rolę w zapewnieniu równych warunków działania w okresie przejściowym.
ArcelorMittal zamierza aktywnie i bezpośrednio współpracować

z decydentami i organizacjami,
opowiadającymi się za polityką
i warunkami, które pozwolą na
szybkie osiągnięcie zeroemisyjnej
produkcji stali, przy jednoczesnym
zachowaniu konkurencyjności.
Więcej informacji w raporcie,
który można pobrać ze strony
ArcelorMittal.
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List prezesa zarządu
Historyczny spacer śladami
sierpnia 80
Ponad 100 osób wzięło udział w letnim spacerze
historycznym, który odbył się w trzech grupach na terenie
Huty ArcelorMittal Warszawa w sobotę 28 sierpnia 2021.
Mieszkańcy Bielan zwiedzili zabytkowym autobusem typu
„ogórek” miejsca, gdzie doszło do kluczowych wydarzeń
strajku, ogłoszonego przez hutników 28 sierpnia 1980 roku.
Historię tych dramatycznych
dni sprzed 41 lat opowiadali ich
uczestnicy: Andrzej Binduga, Jerzy
Watson, Adam Szymański. Przewodnikiem był Mateusz Napieralski,
historyk badający historię Bielan.
Uczestnicy wycieczki mogli wysłuchać archiwalnych nagrań przemówienia Seweryna Jaworskiego
do robotników i obejrzeć zdjęcia
z tamtych dni. Dodatkową atrakcją
było przejście przez pamiętającą
tamte czasy halę W48 – obecnie
Wykańczalnię.
Jeden z przystanków został
wyznaczony przy pomniku wytapiacza pod halą Stalowni. Tu przypomniano nie tylko historię powstania samego pomnika, lecz także informacje na temat bieżącej działal-

ności Huty, jej produkcji i zatrudnienia. Ostatni przystanek był wyznaczony przy Krzyżu, upamiętniającym mszę św. odprawioną 31 sierpnia 1980 roku dla strajkujących
hutników przez księdza Jerzego
Popiełuszkę.
- Dziękujemy za tę wycieczkę,
to było szalenie ciekawe. Wspaniałe
przeżycie! – mówili uczestnicy.
– Dowiedzieliśmy się tylu ciekawych rzeczy nie tylko o wydarzeniach, które dla młodych ludzi są
już zamierzchłą historią, lecz także
o współczesnej Hucie.
Spacer po Hucie był ostatnim
z cyklu czterech spacerów historycznych organizowanych tegorocznego lata przez Bielańską
Fototekę.

41 rocznica podpisania
Porozumień Sierpniowych
Szanowni Państwo,
Jak zwykle zaczynam od
sprawy najważniejszej, czyli
bezpieczeństwa w pracy. Tym
razem robię to z ciężkim sercem. Po wielu latach przepracowanych bezpiecznie, przy
bardzo rzadko zdarzających
się wypadkach, 15 lipca 2021
na Stalowni poważne poparzenia odniosło dwóch pracowników. Trzeci - który
udzielał pomocy rannym
kolegom, doznał mniej rozległego poparzenia dłoni. Do
wypadku doszło w rozdzielni
podpiecowej LF, do której
pracownicy weszli by odłączyć kabel 30 kV, przed badaniem stanu technicznego.
W trakcie tych czynności
doszło do wytworzenia się
łuku elektrycznego, który
spowodował poparzenia
pracowników. Dwóch
najciężej poszkodowanych
zostało przetransportowanych do szpitali. Jednego
z nich nie udało się uratować.
Po tym tragicznym wydarzeniu, podjęliśmy szereg
działań, żeby uniemożliwić
jego powtórkę. Huta ArcelorMittal Warszawa, zgodnie
z zasadami naszego koncernu
została objęta tak zwaną
kwarantanną, czyli specjalną
procedurą, stosowaną w zakładach, w których doszło do
poważnego wypadku. Polega
ona na przeprowadzeniu szeregu audytów, które odbywają
się w sposób niezapowiedziany, także w weekendy
i w nocy, na wszystkich
wydziałach produkcyjnych
- czyli na Stalowni, Walcowni
i Wykańczalni. W sumie od
31 lipca do 22 września przeprowadziliśmy 156 audytów.
Brał w nich udział cały zarząd,
kierownicy wyższego i śred-

niego szczebla zarządzania
z obszaru operacyjnego
i nieoperacyjnego, kierownictwo liniowe, specjaliści
z różnych obszarów Huty,
przedstawiciele związków
zawodowych oraz pracownicy
działu BHP.
Niestety audyty pokazały,
że w niektórych obszarach,
mimo nieustannych szkoleń,
pracownicy nadal nie znają
zasad bezpieczeństwa, które
obowiązują na ich stanowiskach. Jest to niedopuszczalne i musimy to natychmiast
zmienić. Chcę jednak podkreślić, że podczas audytów
rozmawiałem także z pracownikami, których wiedza
na temat zasad bezpiecznej
pracy była wręcz imponująca.
Ten tragiczny wypadek,
w którym stracił życie jeden
z naszych kolegów, uświadomił nam boleśnie, że nawet
jeśli wszystkie zasady i procedury są przestrzegane formalnie na papierze, to nie wystarcza – musimy dotrzeć i wyegzekwować je w praktyce
od każdego, kto u nas pracuje.
Nie wolno nam dopuścić do
podobnych zagrożeń w przyszłości.
Przechodząc do wyników
produkcyjnych ostatnich miesięcy, warto podkreślić, że są
one bardzo dobre we wszystkich obszarach. Walcownia
P20 świętowała 5-milionową
tonę produkcji, która pojawiła
się na ciągu walcowniczym
12 lipca. Gratuluję całemu
zespołowi, który zwiększył
znacznie wydajność dzięki
ewolucyjnym zmianom organizacyjnym wprowadzonym
w ostatnich latach. Kiedy
zaczynałem pracę w ArcelorMittal Warszawa, miesięczna produkcja wydziału oscylowała wokół 35 tysięcy ton.

Teraz normą jest 40 tysięcy
ton. Możemy zatem zakładać,
że wyprodukowanie kolejnych
5 milionów ton zajmie załodze
Walcowni dużo mniej niż
13 lat.
Dobra sytuacja na rynku
i spore zamówienia na pręty
ze stali jakościowej, przekładają się na satysfakcjonujące
wyniki ﬁnansowe. To daje nam
dobre perspektywy na realizację kolejnych inwestycji,
w tym także tych, które
zawarte są w naszym planie
ograniczania oddziaływania
na środowisko.
Postanowiliśmy podsumować inwestycje wykonane
w tym obszarze do tej pory
– powiększenie objętości
okapu na piecem elektrycznym Stalowni, uszczelnienie jej
dachu oraz uruchomienie nowej chłodni wentylatorowej,
która zastąpiła starą. Weryﬁkacją skuteczności naszych
działań były pomiary hałasu,
wykonane 28 sierpnia b.r. na
polecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w wyznaczonych przez Urząd punktach
wokół Huty.
Pomiary potwierdziły, że
poziom hałasu zmniejszył się
i że normy nie są przekroczone w żadnym ze wskazanych
punktów ani w dzień ani
w nocy.
Pod koniec września zaprosiliśmy do nas przedstawicieli
samorządu Młocin, żeby
przedstawić im to, co już
zrobiliśmy oraz dalsze inwestycje, które będziemy realizować z najbliższej przyszłości, żeby w jeszcze większym
stopniu wyciszyć naszą produkcję. Jestem przekonany, że
spotkanie dało nam wszystkim
okazję do wyjaśnienia wątpliwości i odpowiedzenia na

wszelkie pytania, które nurtują
społeczność Młocin. Wydaje
mi się, że otwarty dialog i rzetelne pokazywanie naszych
działań i planów to dobra
droga. Ustaliliśmy z naszymi
gośćmi – a zarazem sąsiadami
- że będziemy takie spotkania
organizować częściej pozostając w stałym kontakcie
w sprawach bieżących.
Na zakończenie chciałbym
powiedzieć kilka słów o ogólnej sytuacji naszej branży. Stoi
ona globalnie przed wyzwaniem znacznego ograniczenia
emisji CO2. ArcelorMittal chce
być liderem na drodze do neutralności klimatycznej i deklaruje ograniczenie emisji
CO2 w swych europejskich
zakładach aż o 30% w najbliższym dziesięcioleciu. Jak
wpisuje się w tę politykę huta
ArcelorMittal Warszawa?
Oczywiście my także pracujemy nad dalszym zmniejszaniem śladu węglowego,
w czerwcu br. powołaliśmy
Zespół Roboczy do realizacji
zadań w ramach korporacyjnego programu redukcji emisji
CO2. Warto jednak podkreślić,
że światowe hutnictwo rozpoczęło proces stopniowego
odchodzenia od cyklu wielkopiecowego i zastępowania go
produkcją stali w piecach
elektrycznych, czyli dokładnie
taką, jaką my od lat prowadzimy w warszawskiej hucie.
Jako zakład produkujący stal
w cyklu elektrycznym, który
emituje o ponad 70% mniej
dwutlenku węgla niż proces
wielkopiecowy, a także zakład
wytwarzający stal jakościową
o dużej wartości dodanej, mamy przed sobą solidne perspektywy dalszej stabilnej
działalności.
Bądźcie zdrowi!
Marek Kempa

31 sierpnia w Hucie ArcelorMittal Warszawa odbyła się
uroczystość upamiętnienia 41. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych oraz strajku w Hucie „Warszawa”
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prezydenta w Hucie ArcelorMittal
Warszawa powitali: prezes zarządu
Marek Kempa oraz przewodniczący
komisji międzyzakładowej NSZZ
Solidarność Grzegorz Antkiewicz.
Pod Pomnikiem-Krzyżem, upamiętniającym mszę świętą, odprawioną
31 sierpnia 1980 roku dla strajkujących hutników przez księdza Jerzego Popiełuszkę, zebrali się pracownicy i kierownictwo ArcelorMittal Warszawa, przedstawiciele Rady
Warszawy, przedstawiciele Regionu
Mazowsze NSZZ Solidarność oraz
goście honorowi: hutnicy, którzy
przed 41 laty brali udział w strajku
solidarnościowym z robotnikami
Wybrzeża.
Po krótkiej modlitwie, którą wygłosił ks. Michał Kotowski, Duszpasterz Ludzi Pracy w Archidiecezji
Warszawskiej, Prezydent RP złożył
wieniec wspólnie z delegacją
uczestników strajku.
Zwracając się następnie do obecnych Andrzej Duda podkreślił, że
podczas dzisiejszej uroczystości
oddaje hołd robotnikom Sierpnia
1980 r., którzy w Hucie Warszawa
i w całej Polsce, w ponad 700 zakładach zażądali praw dla ludzi pracy.
- Zażądali tego, co należy się
każdemu człowiekowi, czyli po prostu zażądali wolności, i uzyskali jej
ważne elementy, które - jestem
pewien - przesądziły, że później

możliwy był rok 1989 i zmiana
ustrojowa, która zmieniła Polskę,
była kulminacyjnym momentem
historycznej przemiany - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że siłą
napędową tej przemiany była
pielgrzymka Ojca Świętego do
Polski w 1979 r.
Prezydent nawiązał też do
Pomnika-Krzyża upamiętniającego
msze święte ks. Jerzego Popiełuszki
na terenie Huty Warszawa. Jak mówił, można śmiało powiedzieć, że to
właśnie tu bł. ks. Jerzy Popiełuszko
narodził się jako kapelan Solidarności, ale przede wszystkim kapelan
ludzi pracy. - Swoim życiem od
tamtego momentu i swoją śmiercią
napisał wielki rozdział polskiej
historii i śmiało można powiedzieć,
że wpłynął na bieg tamtejszych
i późniejszych wydarzeń - stwierdził prezydent.
Andrzej Duda przypomniał,
że w sierpniu porozumienia były
zawierane w różnych miejscach
kraju. - Tamten wielki strajk lata
1980 roku zmienił Polskę, a najbardziej zmienił ją tamten sierpień
- powiedział.
Przed wyjazdem z Huty ArcelorMittal Warszawa Andrzej Duda
złożył na ręce prezesa Zarządu
Marka Kempy podziękowania za
umożliwienie i znakomite przygotowanie uroczystości.
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Nowa chłodnia już działa
W początku sierpnia br. w Hucie ArcelorMittal Warszawa ruszyła nowa chłodnia wentylatorowa. Dzięki tej inwestycji,
o wartości ponad 2 mln złotych, można było wyłączyć starą instalację, której szum przeszkadzał mieszkańcom ulicy Rokokowej.
Artur Gierwatowski
artur.gierwatowski@arcelormittal.com

Nowa chłodnia 4 sierpnia przejęła
chłodzenie urządzeń wydziału
Wykańczalni. Jest ona dużo
wydajniejsza od starej instalacji.
Nawet w gorące sierpniowe dni
pracowała wykorzystując tylko
40% wydajności wentylatorów.
Było to wystarczające, żeby
utrzymać wymagane parametry
chłodzącej wody w obiegach.

Nawet przy wykorzystaniu pełnych mocy nowa chłodnia pracuje
znacznie ciszej. Ponadto została
zbudowana celowo w miejscu otoczonym halami produkcyjnymi, które stanowią dodatkową naturalną
osłonę akustyczną.
Aby sprawdzić skuteczność naszej pracy nad sukcesywnym obniżaniem hałasu 28 sierpnia br. zostały przeprowadzone pomiary
akustyczne w godzinach dziennych
i w nocy. Jeden z punktów, w których wykonała je akredytowana

ﬁrma, znajdował się na granicy
zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Rokokowej.
Pomiary wykazały jednoznacznie
obniżenie poziomu hałasu zarówno
w tym punkcie jak w pozostałych,
co potwierdza, że realizowane
w Hucie inwestycje przynoszą
pożądane efekty.
Projekt nowej chłodni jest jednym z kilku, realizowanych w ramach przyjętej przez ArcelorMittal
Warszawa strategii inwestycji
środowiskowych.

W ubiegłym roku zwiększyliśmy
objętość okapu na piecem elektrycznym Stalowni i uszczelniliśmy
jej dach.
Mamy w planach kolejne działania, które pozwolą w jeszcze większym stopniu wyciszyć naszą produkcję. To powinno stanowić kolejny krok, podnoszący komfort
akustyczny wokół Huty. Realizacja
tych projektów wymaga znacznych
nakładów, więc musi być rozłożona
w czasie, ale jest wdrażana konsekwentnie krok po kroku.

Kamień milowy

5 milionów ton na Walcowni
12 lipca 2021 roku Walcownia P20
osiągnęła produkcję 5 mln ton.
Pięciomilionowy kęs wszedł na ciąg
walcowniczy o godzinie 11:00.
- Cieszę się, że możemy razem
świętować przy tej okazji. Tylko
nieliczni z naszej obecnej załogi
pamiętają początki Walcowni, która
ruszyła w lutym 2008 roku. Dziś
są z nami także młodzi pracownicy,
którzy dołączyli do naszego zespołu niedawno. Wszyscy macie
swój wkład w te 5 milionów ton
– powiedział Janusz Grzybek, kierownik Walcowni P20, podczas
uroczystości zorganizowanej z tej
okazji. Zebrali się na niej pracownicy Walcowni, Utrzymania Ruchu,
związki zawodowe, zarząd i kiero-

wnictwo Huty ArcelorMittal Warszawa.
- Gratuluję tego wyniku! Wszyscy
na niego zapracowaliście. Może
banalne jest stwierdzenie, że prawdziwym bogactwem każdego zakładu są jego pracownicy, ale chcę
je dziś raz jeszcze powtórzyć, bo
taka jest prawda. – dodała Alina
Bielecka.
Prezes zarządu Marek Kempa
przypomniał, że Walcownia działa
od 13 lat. – Ja zacząłem pracę
w Hucie 9 lat temu. Pamiętam, że
wtedy Walcownia P20 produkowała ok 35 tysięcy ton miesięcznie.
Teraz normą jest 40 tysięcy ton.
Taka zmiana była możliwa wyłącznie dzięki zmianom i ulepszeniom,

które wprowadzaliśmy ewolucyjnie,
bez dodatkowych inwestycji.
Gratuluję Wam tego wyniku! Warszawska walcownia jest wyjątkowa.
Nie znam drugiej walcowni na świecie, która jest w stanie produkować
naprzemiennie dwa tak odrębne
produkty – pręty żebrowane dla
budownictwa i pręty jakościowe.
Gratuluję załodze tych niezwykłych
umiejętności.
Na zakończenie spotkania pojawiły się torty i upominki. Wszyscy
członkowie zespołu Walcowni P20
otrzymali specjalne polary z napisem ”Walcownia 2008–2021
5 mln ton” i czapki z historycznym
znaczkiem Huty Warszawa.

Informacje

Biuro Personalne odpowiada
We wrześniu Panie z Biura Personalnego zebrały najczęstsze pytania od pracowników i wspólnie udzieliły na nie odpowiedzi.
Oto rezultat. Zachęcamy do lektury.
1. Do kiedy będą dostępne
papierowe paski wynagrodzeń?
Pracownicy, którzy wypełnili
oświadczenie o przekazywaniu
pasków wynagrodzeń na adres
mailowy otrzymują elektroniczne
paski płacowe. Pozostali pracownicy otrzymują papierowy pasek płacowy. Zaplanowaliśmy, by ostatni
pasek papierowy został wygenerowany za wrzesień 2021 r.
2. Czy do ubezpieczenia w PZU
Zdrowie mogę zgłosić rodziców?
Nie, umowa nie daje takiej możliwości. Do opieki medycznej można
zgłosić: współmałżonka/partnera
i dzieci.
3. Przystąpiłem do programu
Multisport od dnia 01 września
2021, a nie miałem potrącenia
na pasku wynagrodzeń.
Jeśli pracownik przystępuje do programu Multisport od września to
potrącenie jest na pasku wynagrodzeń za wrzesień 2021 (przelew
wynagrodzenia do 10 dnia października).
4. Zrezygnowałam w programu
Multisport w dniu 06 września
2021 r. Dlaczego mam na pasku
wynagrodzeń za wrzesień 2021
potrącenie?
Złożona rezygnacja w dniu
06 września 2021 r. kończy
korzystanie z programu Multisport
z dniem 30 września 2021 r.
Ostatnie potrącenie będzie z wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień
2021 r. (przelew wynagrodzenia
do 10 dnia października).
5. Zgłosiłem współmałżon-

ka/dziecko do ubezpieczenia
zdrowotnego w ZUS. W przychodni lekarskiej dostałem
informację, że współmałżonka/dziecka nie ma w ewidencji.
Dlaczego?
Trudno nam jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Prawdopodobnie współmałżonek/dziecko
w okresie, w którym był objęty
Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym, podjął pracę zarobkową. Wystarczy jeden dzień podjętej pracy
zarobkowej, by ZUS automatycznie
dokonał wyrejestrowania z Twojego
ubezpieczenia.
6. Kiedy mogę zmienić wariant
ubezpieczenia w Generali?
Wariant ubezpieczenia możesz
zmienić tylko raz w roku. Jest to
czas, gdy obchodzimy „rocznicę”
podpisania polisy. W naszym
przypadku jest to kwiecień
każdego roku.
7. Dlaczego mam potrącone
składki na PPK?
Przystąpienie do PPK następuje
automatycznie po 3 miesiącach
od daty zatrudnienia.
8. Zrezygnowałam z PPK.
Czy mogę ponownie
przystąpić do programu?
Tak. W każdej chwili można
ponownie przystąpić do programu.
Należy zgłosić się do działu płac
i złożyć oświadczenie o woli
ponownego przystąpienia.
9. Poleciłem do pracy kolegę.
Kiedy otrzymam wynagrodzenie
z programu „Rekrutuj razem
z nami”?

Program „Rekrutuj razem z nami”
przewiduje wypłatę w II transzach.
Pierwsza transza w wysokości
500 zł wypłacana jest po 4 miesiącach pracy poleconej osoby;
druga transza w wysokości 300 zł
– po kolejnych 6 miesiącach.
10. Czy mogę otrzymać doﬁnansowanie do nauki w szkole średniej/ szkole wyższej/ na studiach
podyplomowych?
Zachęcamy wszystkich pracowników do kształcenia, każdy może
otrzymać doﬁnansowanie do nauki
na wszystkich poziomach. Wnioski
składa się w Biurze Personalnym.
W przypadku studiów wyższych
i podyplomowych wybrany kierunek
musi się zgadzać z aktualnymi lub
przyszłymi obowiązkami, wykonywanymi na danym stanowisku.
11. Czy mogę sam zapropono
wać szkolenie, którym jestem
zainteresowany?
Procedura jest taka, że szkolenia
do planu szkoleń podają kierownicy,
jednak dopuszczamy możliwość
ubiegania się przez pracownika
o dodatkowe szkolenie zgodne
z zajmowanym stanowiskiem lub
planowanym rozwojem.
12. Mam różne pomysły usprawniające pracę, czy otrzymam
za to dodatkową gratyﬁkację?
W ﬁrmie istnieje program motywowania do innowacyjności – zachęcania pracowników do zgłaszania
wszelkich pomysłów usprawniających pracę w Hucie (w zakresie
technologii, organizacji pracy, jakości wyrobu/ procesu itp.). Każdy

zatwierdzony i zrealizowany wniosek jest nagradzany, wysokość nagrody wynosi od 100 do 1000 zł
netto w zależności od rodzaju
i treści wniosku.
13. Będę uczył nowo zatrudnionego pracownika, czy zostanie
to docenione ﬁnansowo?
Kilka lat temu został wdrożony
w hucie program szkoleń stanowiskowych. Osoba szkoląca podpisuje
zobowiązanie w stosunku do ArcelorMittal Warszawa, a program
obejmuje szkolenie teoretyczne
i praktyczne. Szkolenie kończy się
egzaminem. W momencie zdania
egzaminu przez osobę przygotowywaną do pracy na nowym stanowisku, szkolący nabywa prawo do
wynagrodzenia, zgodnie z podpisanym przed rozpoczęciem szkolenia
zobowiązaniem.
14. Czy ten sam pracownik
może przeszkolić tylko jedną
osobę czy kolejno kilku
pracowników w ramach programu
szkoleń stanowiskowych?
Doświadczony pracownik, nasz
„ekspert” może kolejno szkolić wielu
pracowników. Po zatwierdzeniu
przeszkolenia przez przełożonych
otrzyma kwotę 300, 600 lub
900 zł brutto w zależności od
długości szkolenia.
15. Ile przysługuje pracownikowi
dni urlopu wypoczynkowego,
gdy podejmuje pracę po raz
pierwszy?
Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, urlop wypoczynkowy

przysługuje z upływem każdego
miesiąca pracy w wymiarze 1/12
przysługującego wymiaru.
16. Kiedy przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni?
Urlop wypoczynkowy przysługuje
w wymiarze 26 dni jeżeli pracownik
jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do tego okresu wlicza się również
naukę w szkole (zasadniczej, średniej, policealnej, wyższej).
17. W jakim wieku pracownik
nabywa prawo do emerytury?
Powszechny wiek emerytalny
wynosi dla kobiet 60 lat dla
mężczyzn 65 lat
18. Jakie warunki trzeba
spełniać, aby móc przejść na
wcześniejszą emeryturę?
Obecnie można przejść na emeryturę pomostową jeżeli spełnia się
następujące warunki:
Mężczyzna: osiągnął wiek 60 lat,
posiada staż pracy co najmniej
25 lat, ma okres pracy w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat,
praca w warunkach szczególnych

musi być wykonywana przed
1.01.1999 rokiem oraz po dniu
31.12.2008 roku.
Kobieta: osiągnęła wiek 55 lat, posiada staż pracy co najmniej 20 lat,
ma okres pracy w szczególnych
warunkach co najmniej 15 lat,
praca w warunkach szczególnych
musi być wykonywana przed
1.01.1999 rokiem oraz po dniu
31.12.2008 roku.
19. Jak ustala się podstawę do
wynagrodzenia/zasiłku
chorobowego, a jak do
wynagrodzenia za urlop?
Podstawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12
miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym powstała niezdolność
do pracy. Do wyliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
do obli-czeń należy przyjąć wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.
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Pomiary potwierdzają, że Huta pracuje ciszej
Od 2 lat ArcelorMittal Warszawa realizuje program inwestycji, który ma doprowadzić do ograniczenia emisji hałasu.
W sierpniu, wraz z uruchomieniem nowej chłodni wentylatorowej zakończył się pierwszy etap realizacji tego planu.
Aby zobaczyć jakie dał efekty 27 sierpnia 2021 roku przeprowadzono pomiary hałasu wokół terenu ArcelorMittal Warszawa.
wytypowane przez Urząd Marszałkowski.
marian.eliasz@arcelormittal.com
Punkt pierwszy (P1) – na granicy
zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Rokokowej 130E
Pomiary wykonano na polecenie
Punkt drugi (P2) – przy ul. ImproUrzędu Marszałkowskiego Wojewizacji, na granicy terenu Archidiewództwa Mazowieckiego, który
cezjalnego Seminarium Misyjnego
chciał sprawdzić, czy inwestycje
przy ul. Heroldów 12
zrealizowane przez Hutę w 2020
i 2021 roku są skuteczne i ograni- Punkt trzeci (P3) – na granicy
terenu zabudowy mieszkaniowej
czyły emisję hałasu. Najnowszą
inwestycją jest nowa chłodnia wen- przy ul. Encyklopedycznej 16.
Pomiar wykonano w czasie nortylatorowa, uruchomiona 4 sierpnia
b.r. Przejęła ona pracę starej, głoś- malnej pracy podstawowych wydziałów produkcyjnych i pomocniniejszej, instalacji i umożliwiła jej
czych huty (m.in. stalownia, walwyłącznie. Projekty zrealizowane
w 2020 roku polegały na uszczel- cownia, wykańczalnia, transport,
nieniu dachu stalowni i powiększe- Utrzymanie Ruchu) oraz ﬁrm
współpracujących (m.in. Zarmen,
niu pojemności okapu nad piecem
Linde, AMRP). W czasie pomiarów
elektrycznym.
uruchomiona była pompownia
Pomiary przeprowadziła posiai wszystkie trzy wentylatory
dająca akredytację ﬁrma Sonitech
S.C. Wykonano je zarówno w porze nowej chłodni.
Wyniki pomiarów:
dziennej, jak i nocnej.
Dla pory dziennej poziom hałasu
Punkty, w których dokonano
wynosi:
pomiarów akustycznych zostały

Marian Eliasz

- w punkcie P1: LAeqD = 42,8 dB,
wartość dopuszczalna: 55 dB
- w punkcie P2: LAeqD = 41,9 dB,
wartość dopuszczalna: 55 dB
- w punkcie P3: LAeqD = 39,2 dB,
wartość dopuszczalna: 55 dB
Dla pory nocnej poziom hałasu
wynosi:
- w punkcie P1: LAeqN = 42,2 dB,
wartość dopuszczalna: 45 dB
- w punkcie P2: LAeqN = 41,1 dB,
wartość dopuszczalna: 45 dB
- w punkcie P3: LAeqN = 36,5 dB,
wartość dopuszczalna: 45 dB
W żadnym z trzech punktów
pomiary nie wykazały przekroczeń,
a poziom hałasu zmniejszył się.
Potwierdza to skuteczność opracowanego przez Hutę ArcelorMittal
Warszawa w 2019 roku planu
ograniczania emisji hałasu.
Będzie on kontynuowany w najbliższych latach. Część projektów,
skupiających się na dalszym wyciszaniu hali Stalowni jest już w trakcie realizacji.

Stal od kuchni

Teren ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o

Teren AMW Sp. z o.o

Dialog

Goście w Hucie

Spotkanie z sąsiadami

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Po ponad półtorarocznej przerwie,
spowodowanej pandemią COVID19,
wróciliśmy do organizowania wycieczek dla osób, które z różnych
powodów chcą zwiedzić nasz
zakład. We wrześniu odbyły się aż
trzy takie wycieczki.
11 września Hutę zwiedzali
członkowie Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej.
- Zwiedzając Hutę - zobaczyliśmy magię - gigantyczny, żyjący
organizm – mówi Michał Bukowski.
- Ogromne wrażenie zrobiła na nas
wielkość zakładu, jego życie, tętno
- płomienie, ruch, dynamika. Monumentalne hale, plątaniny stalowych
pomostów, potężne rurociągi, kadzie, suwnice, kominy, splecione
tory. Z jednej strony stare budynki,
z drugiej nowoczesne konstrukcje
kryjące w swych wnętrzach nowe,
sprawne organy. Tam widzieliśmy
jak wśród płomieni z tego, co ludziom było zbędne, rodzi się stal.
Tam, ten początkowo niezgrabny
materiał ściskany dziesiątkami
walców pędził coraz szybciej aby
stać znów potrzebnym. Temperatura, huk wentylatorów, kłęby pary,
czerwona linia sunącego metalu
przecinająca długość hali - to musi
w każdym kto kocha technikę
wywoywać zachwyt. I jeszcze ta
wszechobecna wielkość i siła - tu
człowiek zaczyna myśleć jak słabym i nikłym stworzeniem jest.
Tam, gdzie wielkie tryby walcarek
zazębiając się połyskują smarem
a ogromne nożyce gwałtownie
obcinają początek rozżarzonej
sztaby - tam jest miejsce, gdzie
serce miłośnikowi techniki bĳe jak
oszalałe. To uczucie lęku, podniecenia i zachwytu zarazem. Nawet
schowany gdzieś na uboczu warsztat remontowy daje do myślenia
jak wielką pracę wykonuje Wasz
zakład, gdy idzie się mĳając dziesiątki wielkich maszyn i setki
ogromnych walców które muszą
być przez mechaników pielęgnowane, aby służyć tworzeniu czegoś,
bez czego nasza cywilizacja nie
była by w stanie sobie poradzić

- najpotrzebniejszego tworzywa,
jakim jest stal.
Wszyscy, którzy podczas tej
trzygodzinnej podróży po hucie
poznali coś, co poznać może tylko
mikroskopĳny ułamek ludzkości,
twierdzili zgodnie: nigdy nie sądziliśmy że znajdziemy się w takim
miejscu i zobaczymy takie niesamowite rzeczy. To nie była wycieczka - to było przeżycie. To była
magia.
20 września 2021 roku Hutę odwiedzili uczniowie 3 klasy LO Zespołu Szkół im. Wojciech Górskiego
na Bielanach. - Zwiedzanie Huty
było dla nas ciekawym doświadczeniem. Największe wrażenie zrobiły na nas ogromne hale pełne pieców, maszyn, i tajemniczych
przejść. Przekonaliśmy się, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa
w tak ekstremalnych warunkach.
Cieszymy się, że mogliśmy poznać
również ciekawą historię zakładu,
związaną z tworzeniem się Solidarności i ks. Jerzym Popiełuszką.
Zwiedzanie Huty pozostanie dla nas
niezapomnianą lekcją w terenie.
25 września Hutę odwiedziła
17 osobowa grupa mieszkańców
Warszawy.
- Nigdy wcześniej nie byłam
w hucie i wyobrażałam sobie ciągły
hałas, zapach smarów, no i oczywiście świetne efekty świetlne.
- mówi Dorota Leonowicz, która
starała się od wielu tygodni o umożliwienie zwiedzania naszego zakładu. - Myślałam, że jest więcej

małych pieców. Zastaliśmy względną ciszę - nawet nie użyłam pobranych od Państwa zatyczek do uszu.
Hałas, jaki pojawił się po uruchomieniu jedynego, dużego pieca
przypominał mi partię kotłów
w orkiestrze, a cały proces dosypywania złomu, topienia i wylewania, z otwieraniem się drzwi pieca scenę z opery "Orfeusz i Eurydyka"
wg Trelińskiego i Kudlicki, w której
rodzina żegna zmarłą Eurydykę.
Mocne.
Wyposażenie Huty sprawiało
wrażenie czystości. Poza pyłem,
którego grubej warstwy się nie
spodziewałam.
No i huta okazała się praktycznie
bezwonna, przynajmniej w maseczkach przeciwpyłowych.
To, co mnie zmartwiło, to informacja o planowanym rozebraniu
kominów pieców wgłębnych. Dużo
podróżuję krajoznawczo i kominy,
jako elementy widoczne z daleka,
nieraz dostarczyły mi ciekawych
wrażeń.
- Wspaniała wycieczka – dodaje
kolejny uczestnik - Hałas był
znacznie mniejszy niż się spodziewałem. Jak zrozumiałem z akcentu
położonego na zapobieganie zanieczyszczeniom nie mają w Hucie łatwego życia z otoczeniem. Trudno
się dziwić. Poziom ignorancji technicznej połączonej z dogmatyczną
religią klimaaktywistów jest zatrważający. Największe wrażenie
zrobiły na mnie...Tokarki i frezarka.
Piękne maszyny.

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

28 września 2021 roku zaprosiliśmy do Huty przedstawicieli Samorządu Młociny. Chcieliśmy przedstawić sąsiadom obecny stan realizacji programu ograniczania oddziaływania Huty ArcelorMittal
Warszawa na środowisko i opowiedzieć o dalszych etapach tego planu. Celem spotkania było także wysłuchanie opinii i sugestii mieszkańców Młocin. Poprzednie takie spotkanie połączone z wizją lokalną na
terenie Huty odbyło się w 2019
roku. Kolejne zostały zawieszone
z powodu pandemii COVID19.
W spotkaniu udział wzięło czterech przedstawicieli samorządu
Młociny. Na ich pytania
odpowiadali: Marek Kempa –
prezes zarządu, Artur Gierwatowski
– kierownik Utrzymania Ruchu,
Marian Eliasz – kierownik działu
Ochrony Środowiska oraz Ewa
Karpińska – rzeczniczka prasowa
ArcelorMittal Warszawa.
Przedstawiciele Huty podsumowali dotychczasowe inwestycje
– zrealizowane kosztem ponad
4 mln zł - mające na celu stopniowe
ograniczanie oddziaływania Huty

ArcelorMittal Warszawa na
środowisko – przede wszystkim
emisję hałasui pyłu.
Przedstawili następnie wyniki pomiarów, wykonanych 28 sierpnia br.
Potwierdzają one, że emisja hałasu
się zmniejszyła, a normy nie są przekraczane ani w dzień ani w nocy.
Na pytania techniczne, dotyczące poszczególnych działań odpowiadał Artur Gierwatowski. Informacje na temat techniki wykonania
oraz wyników pomiarów hałasu
przekazał Marian Eliasz.
Prezes Marek Kempa przedstawił
dalsze działania, mające na celu
ograniczenie emisji hałasu w rejonie
odpylni oraz wyjaśnił, że ich realizacja została ujęta w budżecie ArcelorMittal Warszawa na przyszły rok.
- Trwają już przygotowania i zbieranie ofert. Zakładamy wstępnie,
że termin realizacji tego projektu
to IV kwartał 2022 roku – dodał
Artur Gierwatowski.
Przedstawiciele Samorządu Młocin pytali też o nieprzyjemne zapachy, które czasami wyczuwane są
wokół Huty. W dalszej dyskusji
stwierdzono, że do tej pory nie
udało się jednoznacznie stwierdzić
ich źródła. Pojawiają się one niezależnie od rytmu produkcji zakładu,
w różnych porach dnia i nocy. - Nie

jest możliwe – o co podejrzewają
nas niektórzy mieszkańcy - czasowe wyłączanie odpylania lub celowe
„wietrzenie” hal, skutkujące zwiększonym wydostawaniem się pyłu
na zewnątrz i powodującym zapachy – powiedział Marian Eliasz.
– Zdecydowanie temu zaprzeczmy.
Tak się nie dzieje i nie jest to realne
z przyczyn technicznych. Piec
elektryczny nie może działać przy
wyłączonym systemie odpylania.
Radna Dzielnicy Bielany Agnieszka
Gola pytała też o dalsze działania
związane z oczyszczaniem dawnego składowiska odpadów. Marian
Eliasz poinformował, że usuwanie
odpadów zostanie zakończone do
2022 roku a remediacja terenu do
2024 roku zgodnie z decyzją
Marszałka Mazowsza.
Przedstawiciele Młocin dobrze
ocenili spotkanie. - Dzięki uzyskanym dziś informacjom przekonaliśmy się, że Huta realizuje konsekwentnie program, mający duże
znaczenie dla społeczności lokalnej.
My ze swej strony będziemy się
chętnie angażować w dalsze działania, mające na celu identyﬁkację
źródeł hałasu i uciążliwych zapachów. Chcemy w tym zakresie
współpracować z ArcelorMittal
Warszawa.
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ArcelorMittal Warszawa podpisała Kartę Różnorodności
Huta została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności 22 września 2021 roku. ArcelorMittal Warszawa dołączyła w ten
sposób do grona ponad 20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, aktywnie przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingowi poprzez
tworzenie przyjaznych miejsc pracy.
Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

Przeciwdziałanie dyskryminacji
i mobbingowi to od lat jedna
z kluczowych zasad, obowiązujących w ArcelorMittal Warszawa
– stanowi o tym Kodeks Etyki
Biznesu, przyjęty we wszystkich
zakładach naszej grupy. Zapisy
korporacyjnej Polityki Różnorodność i integracja dotyczą
wszystkich pracowników koncernu. Dokładnie to samo mówi
polskie prawo pracy, realizujące
unĳne dyrektywy - przepisy
Kodeksu pracy, oprócz szczegółowego zdeﬁniowania dyskryminacji i mobbingu, nakładają
także na pracodawcę obowiązek
przeciwdziałania tym zjawiskom,
uznając je za niepożądane w miejscu pracy. To jeden z pierwszych

paragrafów w naszym Regulaminie pracy. Podpisanie Karty Różnorodności jest kolejnym krokiem,
umacniającym publiczne zobowiązanie ﬁrmy w tym zakresie.

ale przenika wszystkie obszary
aktywności ﬁrmy oraz zwiększa
jej innowacyjność. Przyczynia się
także do poprawy wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa.

Dlaczego nowoczesne ﬁrmy
stawiają na różnorodność?
Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda
zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona i w którym
może w pełni realizować swój potencjał. W ﬁrmie szanującej różnorodność pracownicy aktywniej
uczestniczą w jej działalności,
w pełni wykorzystując swoje możliwości. Czują, że się ich słucha,
szanuje, że są ważni, przede
wszystkim, że mogą być sobą.
W dojrzałych organizacjach
zarządzanie różnorodnością nie
tylko zwiększa poziom integracji
i zaangażowania pracowników,

Karta Różnorodności
Podpisanie Karty oznacza zobowiązanie do równego traktowania
wszystkich osób pracujących lub
współpracujących z naszą ﬁrmą
bez względu na ich płeć, wiek,
niepełnosprawność, stan zdrowia,
rasę, narodowość, pochodzenie
etniczne, religię, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne,
przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość
płciową, status rodzinny, styl
życia.
Firmy podpisujące Kartę różnorodności zobowiązują się także
do dzielenia się wiedzą i uświadamiania nie tylko pracownikom
i współpracownikom ale też par-

tnerom biznesowym, klientom,
dostawcom i podwykonawcom,
że ich obowiązkiem jest przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom,
które mogą kogokolwiek
dyskryminować.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej,
realizowana w takich krajach Unii
Europejskiej jak: Austria, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Cze-

chy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Włochy.
W Polsce Karta Różnorodności
funkcjonuje od 2012 r. Jej koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012
roku tekst Karty podpisało 300
sygnatariuszy. Nasi koledzy
z ArcelorMittal Poland zrobili to
w 2013 roku. Kartę różnorodności podpisały, bądź są w trakcie
podpisywania, wszystkie większe
spółki naszej Dywizji ArcelorMittal Long Europe.
Organizacje podpisujące Kartę
raportują o podjętych działaniach
społecznych oraz upowszechniają
zarządzanie różnorodnością
wśród swoich partnerów biznesowych. Podpisanie Karty Różnorodności jest dobrowolne.

Od czasów rozruchu nowej
Walcowni nasz zespół bardzo się
zmienił. Obecnie pracuje w nim
tylko jedna osoba, która zaczynała ze mną na początku. Trzon stanowią jednak doświadczeni pracownicy, do którego dołączają
młodzi, których nieustannie rekrutujemy. Wśród młodych ludzi
jest duża rotacja – przychodzą na
kilka miesięcy, ale zniechęcają się
przede wszystkim systemem pracy na zmiany, bo chcą mieć wolne
weekendy. Więc przyjmujemy
i szkolimy kolejnych. W końcu ktoś
połyka „hutniczego bakcyla” i zostaje na dłużej.
Moim zdaniem najważniejszą
cechą dobrego lidera zmiany jest
cierpliwość i konsekwencja. Trzeba mieć indywidualne podejście
do każdego, poprawiać jeśli coś
jest nie tak – uczyć solidności.
Bardzo ważna jest dobra atmosfera w pracy. W naszym zespole
często jest wesoło, lubimy się
pośmiać. Ja sam stworzyłem żartobliwy ﬁlm pt. „ Królowie walco-

wania” , w którym pokazuję zakleszczenia materiału na ciągu
walcowniczym – a był okres, że
zdarzały się często. Jako tło
dźwiękowe podłożyłem muzykę
z ﬁlmu „Piraci z Karaibów”. Film
powstał trochę dla żartu, ale pokazujemy go nowym pracownikom, żeby wiedzieli co się może
zdarzyć w czasie zakleszczenia.
Od razu rozumieją, że walcownik
musi mieć oczy dookoła głowy.
Wolny czas po pracy ostatnio
spędzam głównie na działce, którą kupiliśmy wśród lasów ok 50km
od Warszawy. Włożyłem już tam
sporo ciężkiej ﬁzycznej pracy – co
dobrze wpłynęło na moją kondycję, bo zrzuciłem 9 kg. Czekam
też na ważne rodzinne wydarzenie – w tych dniach będziemy
świętować ślub córki.
Czuję się bardzo związany
z Hutą i cieszę się, że mój syn
kontynuuje rodzinną hutniczą tradycję – pracuje na Wykańczalni.
Mam nadzieję, że nasza Huta będzie się nadal dobrze rozwĳała.

Mówią pracownicy

Głos mają Liderzy Zmiany
Kontynuujemy cykl wywiadów z pracownikami, którzy są menadżerami
na pierwszej linii produkcji – czyli liderami zmiany z różnych wydziałów.
Tomasz Kwiatkowski
Lider zmiany na Stalowni

Sławomir Sutkowski
Lider zmiany C na Walcowni P20

W 2006 roku przeniosłem się
do Warszawy z innego miasta.
Szukałem pracy. Zatrudnienie
w ﬁrmie Partner Huta znalazłem
w czerwcu. Nie miałem żadnego
doświadczenia pracy w branży
metalurgicznej. Skierowano mnie
do Stalowni - na halę lejniczą,
gdzie odlewano stal we wlewkach
- na stanowisko rozlewacza stali.
Zaczynałem od bardzo prostych
czynności – przygotowania worków i wiązania ich, przygotowania
zasypek. W hali lejniczej odlewano
głównie stal łożyskową. Było
często gorąco, praca ciężka, ale
Stalownia mnie nie wystraszyła.
Zdecydowałem się na zatrudnienie tu, bo ArcelorMittal Warszawa to duża i solidna ﬁrma, dająca
perspektywę stabilnego zatrudnienia, a tego potrzebowałem po
przenosinach do Warszawy.
W 2007 zostałem zatrudniony
już bezpośrednio w ArcelorMittal
Warszawa. Byłem chętny do
nauki – lubię się uczyć nowych
rzeczy - i po pewnym czasie ówczesny lider zmiany Sławek Spychaj przeniósł mnie na piec elektryczny. Poznawałem stopniowo
urządzenia i cały proces wytapiania stali w piecu elektrycznym.
Pracowałem w brygadzie A, uczył
mnie Jacek Ślasa - obecnie także
lider zmiany. Krok po kroku poznawałem obsługę pieca, po
pewnym czasie mogłem już sam
go prowadzić. Ale proces nauki
trwał nadal - kiedy zostałem liderem odcinka wytapiania, musiałem poznać pracę kolejnych urządzeń: pieca LF i VD. Zacząłem
czasami zastępować lidera
zmiany.
W 2013 roku zostałem przeniesiony do brygady D, którą kierował Jan Małek. Miałem go zastąpić, gdy przejdzie na emeryturę. Wtedy miałem największe
obawy – nie znałem tego zespołu, było w nim wielu doświadczonych pracowników. Nie wiedziałem jak mnie przyjmą – byłem

W Hucie pracuję od 1993 roku.
Przyszedłem tu za namową teścia, który pracował na piecu Walcowni Średniej. Zaczynałem jako
piecowy nagrzewacz na tym
wydziale.
Bezpośrednio po uruchomieniu
nowej Walcowni P20 w 2008 roku, pracowałem tam przez kilka
miesięcy na piecu. Włosi szkolili
nas z jego obsługi, ale okazało się,
że mieliśmy dużą wiedzę nabytą
na Walcowni średniej, więc szkolenia ograniczyły się do sprawdzianu tego, co wiemy. Jeszcze
tego samego roku zostałem liderem zmiany na nowej Walcowni.
To było spore wyzwanie, musiałem poznać cały obszar produkcji
poza piecem, nauczyć się kierować ludźmi, wydawać im polecenia, egzekwować ich wykonanie.
Wydział był nowy, początkowo
zdarzały się dość często awarie.
To był stresujący okres mojej
pracy w Hucie.
Na pewno bardzo przydały mi
się szkolenia, podczas których
uczyliśmy się zasad sprawnego
zarzadzania zespołem. Powoli
nabierałem doświadczenia.
Dziś z perspektywy czasu
wiem, że najważniejszym zasadą
naszej pracy jest troska o bezpieczeństwo. Przy każdym zadaniu, którego wykonanie powierzam pracownikowi czuję, że ciąży na mnie odpowiedzialność za
jego bezpieczeństwo. Człowiek
ciągle analizuje, zastanawia się
czy niczego nie przeoczył, nie
popełnił żadnego błędu. Oczywiście sprawy produkcyjne są też
ważne, ale w tak dobrym i profesjonalnym zespole, jakim kieruję,
każdy dokładnie wie, co robić
i wszystko zazwyczaj idzie gładko. Dlatego na Walcowni najspokojniej jest kiedy toczy się produkcja. Wszyscy są zadowoleni,
kiedy udaje się wykonać zaplanowane ilości. Każda awaria
zakłóca ten rytm i powoduje
napięcie.

dużo młodszy, z krótszym stażem pracy, a miałem nimi rządzić.
Ale jakoś się to ułożyło. Od tej
pory pracuję na stanowisku lidera
zmiany. Zdarza się, że pomagam
na piecu elektrycznym lub na LF,
gdy trzeba nagle kogoś zastąpić.
Uważam, że największym wyzwaniem w pracy lidera jest umiejętność zarządzania ludźmi. Kiedy się
odpowiada tylko za własną pracę,
trzeba po prostu wykonać ją solidnie i to wydaje się proste. Ale
już nakłonienie wszystkich członków zespołu, żeby zrobili to, co
trzeba i to w najbardziej efektywny sposób – to już całkiem inne
zadanie, dużo trudniejsze. Każdy
człowiek wymaga odrębnego podejścia, więc trzeba się nauczyć
rozmawiać z każdym inaczej.
W zespole którym kieruję, trzon
stanowią pracownicy ze sporym
doświadczeniem, część jest
młodsza, ale po 6-8 latach pracy
mają już wszystkie wymagane
umiejętności. Dochodzą nowi,
młodzi pracownicy, których uczymy. Problemem wśród tych młodych pracowników jest duża rotacja. Często się zmieniają, nie zostają na tyle długo, by nabrać doświadczenia.

Jednym z ważnych zadań lidera
zmiany jest dbałość o bezpieczeństwo. Gdy się z pracownikami o tym rozmawia na co dzień,
zazwyczaj wykonują swoje czynności w sposób bezpieczny. Tylko młodzi i niedoświadczeni pracownicy uważają czasem, że wiedzą lepiej, że mogą obchodzić
pewne zasady, że i tak nic im się
nie stanie. Ale praca na piecu
szybko to weryﬁkuje. Przy naszej
pomocy uświadamiają sobie
zagrożenia i zaczynają rozumieć,
że na ryzykowne zachowania nie
ma tu miejsca.
Każda zmiana przepracowana
spokojnie, zgodnie z planem, bez
awarii i zdarzeń niebezpiecznych,
daje mi satysfakcję. Wydaje mi
się, że tak czują wszyscy pracownicy naszego zespołu.
W wolnym czasie lubię z żoną
wyjeżdżać w góry, sporo wtedy
chodzimy. Z Hutą ArcelorMittal
Warszawa czuję się związany na
stałe, lubię stabilną sytuację i nie
szukam innej pracy. Uważam, że
od czasów wiązania worków na
hali lejniczej przeszedłem daleką
drogę, zdobyłem bardzo dużo
nowych umiejętności i jestem
z tego zadowolony.
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44 lata w Hucie
Wiesław Nowak
Pracę w Hucie Warszawa zacząłem
w 1977 roku jako absolwent szkoły
hutniczej z wykształceniem metalurgicznym. Przyjęto mnie więc od
razu na stanowisko II wytapiacza na
Stalowni.
W tamtym czasie warunki pracy
były bardzo ciężkie. Na otwartej hali
pracowało 5 pieców elektrycznych
i 3 martenowskie, powodujące bardzo duże zapylenie i hałas. Nasze
- wykonane z azbestu - ubrania
ochronne były ciężkie i niewygodne.
Żelazostopy dodawaliśmy do pieców ręcznie, najpierw wrzucając ich
kilkudziesięcio-kilogramowe kawały
na wagę, a potem przerzucając je
do koryta wsadzarki pieca. W czasie
jednej zmiany trzeba było podać ok
2 ton żelazostopów, czyli – biorąc
pod uwagę te dwie operacje przerzucaliśmy w sumie ponad
4 tony.
Szybko awansowałem na pierwszego wytapiacza, a w 1984 roku
zostałem mistrzem trzech pieców
elektrycznych. Miałem dobre wyniki
i po trzech latach powierzono mi
stanowisko starszego mistrza energetyka pieców elektrycznych. To
była ważna funkcja, ustalałem
wszystkie parametry pracy pięciu
pieców elektrycznych i nadzorowałem ich utrzymanie. Po 2 latach
zostałem kierownikiem oddziału
pieców elektrycznych i martenowskich. Piece martenowskie w latach
89 -90 kolejno zamykaliśmy jako
przestarzałe.
Wprowadziliśmy wtedy kilka innowacji, które były dużym osiągnię-

ciem. Wyeliminowaliśmy świeżenie
rudą żelaza i zastąpiliśmy ja tlenem
gazowym, podawanym lancą pod
dużym ciśnieniem. Jako pierwsi
w Polsce wprowadziliśmy na piecu
argonowanie przez trzon. Wszyscy
się pukali w głowę, uważano, że robienie dziury w trzonie pieca jest
zbyt niebezpieczne. Nam się wtedy
udało, a dziś jest to powszechnie
stosowana technologia. Inną ówczesną nowością, dziś powszechnie
wykorzystywaną, było wprowadzenie spieniania żużla. Ważnym
projektem, przy którym pracowałem było uruchomienie nowoczesnego urządzenia VAD, dzięki
któremu udało się poprawić jakość
i czystość stali łożyskowej.
Po prywatyzacji i przejęciu Huty
Warszawa przez włoskiego inwestora, zostałem kierownikiem pieców stalowniczych. W 1995 zaczęła się modernizacja Stalowni,
a ja zostałem zastępcą kierownika
Stalowni ds. produkcji. Uczestniczyłem aktywnie w rozruchu nowych urządzeń i rozwiązywaniu kolejnych problemów, których pojawiało się mnóstwo. W 1999 roku
zostałem kierownikiem Stalowni.
Pracownicy ciągle uczyli się nowych
urządzeń, było wiele niedoróbek ,
które powodowały awarie. Pracowaliśmy bardzo ciężko, spędzając
w Hucie długie godziny poza normatywnym czasem pracy. To był
najtrudniejszy i najgorszy czas mojej pracy w Hucie. Mimo tego mam
do dziś dużą satysfakcję, że brałem
udział w tym trudnym procesie,

który dzięki ciężkiej pracy całego
zespołu Stalowni przyczynił się do
późniejszych sukcesów tego wydziału.
Z tamtego okresu pamiętam
dzień, w którym wysiadły na Stalowni wszystkie urządzenia: Piec
EAF, LF i suwnice. A my mieliśmy
cały wytop w kadzi głównej i nie
było co z nim zrobić. Próbowaliśmy
przechylać kadź, żeby wylać stal
górą. Ale ani kropla się nie wylała,
wszystko zastygło. Wszyscy mówili, że nie da się już nic zrobić
- stal zmarnowana, zostanie nam
ten dzwon zastygły w kadzi. A ja
uparłem się, żeby spróbować wstawić kadź do pieca LF i podgrzać ją
powoli od góry. Nikt nie wierzył, że
to zadziała, ale się udało. Wytop
uratowany. Była spora satysfakcja.
Dużym sukcesem było wprowadzenie suchych mas na kadziach
pośrednich – skróciło to czas przygotowania kadzi z 6 godzin do godziny i umożliwiło odlewanie krótszych sekwencji.
W kolejnym etapie mojej hutniczej kariery nastąpiła duża zmiana;
w 2000 roku zostałem przeniesiony w obszar Walcowni gdzie zajmowałem się wprowadzaniem AS
400. Pracowałem też przy budowie
nowego stanowiska do uzdatniania
kęsów. Prowadzono tam śrutowanie, badanie UD i szlifowanie kęsów
przede wszystkim stali łożyskowej.
Na Wykańczalni uruchamialiśmy
i zwiększaliśmy funkcjonalność
trzech linii: A i B oraz Foerstera.
W 2006 roku wróciłem na Sta-

lownię jako kierownik odlewania
stali, nadzorując prace COS i produkcję wlewków. I tu przepracowałem ostatnich 15 lat przed odejściem na emeryturę w sierpniu
2021 roku.
Udało nam się wprowadzić wiele
nowych rozwiązań, dzięki którym
ograniczyliśmy znacznie ilość ucieczek stali. Kiedy zaczynałem pracę
na COS zdarzały się kilkadziesiąt
razy miesięcznie - teraz ten problem pojawia się najwyżej raz na
miesiąc.
Dzięki wprowadzeniu manipulatora do obsługi ochrony strumienia
między kadzią główną a pośrednią
poprawiliśmy bezpieczeństwo i ułatwiliśmy pracę operatorów. Manipulowana kiedyś ręcznie ciężka
osłona obecnie jest zdalnie sterowana przy pomocy joysticka.
Dużą satysfakcję dał nam projekt, polegający na zmianie klasycznych wylewów 13QC na zintegrowane. W 2019 roku otrzymaliśmy
za niego główną nagrodę w konkursie CI Challenge ArcelorMittal
Europe, a nasze rozwiązanie zostało wprowadzone we wszystkich
zakładach koncernu.
Przez te wszystkie lata przepracowane na Stalowni, mimo codziennych wyzwań i stresów, czułem zawsze, że to jest moje miejsce. Cieszył mnie widok pomarańczowej płynnej stali, dobrze się
czułem w tym otoczeniu, wiedziałem, że „to jest to”. Na każdym
stanowisku uczyłem się nowych
rzeczy, rozwĳałem się, zawsze

Wiesław Nowak (drugi od lewej) z zespołem CI
było ciekawie.
Bardzo dużo zawdzięczam moim
dwóm mentorom; pierwszym był
Józef Wocial, drugim Jan Ledzion.
To oni nauczyli mnie całej praktycznej metalurgii. Przez wszystkie
te lata pracowałem w większości
z kolegami życzliwymi i chętnymi
do współpracy. Oczywiście zdarzali
się też tacy, którzy nie znali słowa
„współpraca”, asertywni do bólu
i zapatrzeni w siebie. Takie jednostki pojawiają się w każdej ﬁrmie
i trzeba to tolerować. Jednak
ogromna większość wszystkich
zespołów, w których pracowałem
w Hucie umiała i chciała świetnie
współpracować. Dziękuję im za to,
to była przyjemność.
COS zostawiłem Leszkowi
Strózikowi, z którym świetnie się
rozumieliśmy i nadawaliśmy na tych

samych falach. Jest to kolega, który
będzie kontynuował dalszy rozwój
odcinka odlewania. Życzę mu również szybkich awansów.
Teraz, na emeryturze, chcemy
z żoną trochę podróżować, odwiedzić miejsca o których marzyliśmy,
a brakowało na nie czasu. W pierwszej kolejności wybieramy się do
Włoch.
Mamy też „gniazdko” nad Bałtykiem, wśród pięknych lasów i chcemy tam spędzać wszystkie cieplejsze miesiące roku. Czeka mnóstwo
ﬁlmów do „obrobienia” – na to także zawsze brakowało czasu. Lubię
modelarstwo, składam modele starych lokomotyw. Nuda mi nie grozi.
Ale na pewno 44 lata w Hucie
i wspomnienie ludzi, którzy ze mną
pracowali, zostaną we mnie, jako
bardzo ważna część życia.

Dziedzictwo

Nie tylko stal
Huta ArcelorMittal Warszawa to nie tylko zakład produkcyjny, a jej dorobek to nie tylko miliony ton
wyprodukowanej stali, lecz także historia. Jakie obiekty, tworzące dziedzictwo kulturowe mamy na naszym
terenie? Jakie wydarzenia i publikacje zrealizowaliśmy, by zachować i popularyzować historię naszego zakładu?
Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Pomniki
Pomnik upamiętniający bohaterską obronę Warszawy
w 1939 roku przez żołnierzy
z I Batalionu 30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Pomnik został
odsłonięty 29 września 1979 roku.
Wykonano go w Hucie, według projektu artysty plastyka Zbigniewa
Kowalskiego. Huta opiekuje się
pomnikiem i co roku współorganizuje uroczystości patriotyczne
przypominające bohaterską obronę
Warszawy.
Hutnicza Nike. Oﬁcjalna nazwa
rzeźby młodej kobiety to „Hymn
Warszawianka”, ale przez niektórych hutników nazywana jest „Hutniczą Nike”. Autorką jest Teresa
Brzóskiewicz. Rzeźba powstała
w 1977 roku w ramach pleneru artystycznego organizowanego przez
Hutę Warszawa.
Krzyż. 31 sierpnia 1980 roku ks.
Jerzy Popiełuszko, skierowany do
Huty przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na prośbę strajkujących
hutników, odprawił mszę na terenie
zakładu. Robotnicy Huty Warszawa
zbudowali na tę okazję prowizoryczny ołtarz. Nad ołtarzem górował okazały sosnowy krzyż z przewieszoną stułą, wykonany przez
pracowników stolarni Huty Warszawa. Krzyż powrócił na ołtarz
31 sierpnia 1981 roku w rocznicę
strajku, z okazji Mszy św., którą
odprawił ksiądz Jerzy przed bramą

Huty Warszawa. Po Mszy św. z inicjatywy ks. Jerzego, krzyż został
wniesiony na teren Huty i tam wkopany dla upamiętnienia tych wydarzeń. W 2010 roku, oryginalny
krzyż został przeniesiony do
kościoła Św. Stanisława Kostki.
W Hucie zastąpił go nowy krzyż,
przy którym odbywają się uroczystości rocznicowe NSZZ
Solidarność.
Wytapiacz. W 1980 roku przed
stalownią Huty Warszawa stanął
pomnik, którego pomysłodawcą,
autorem i wykonawcą był, zatrudniony na tym wydziale Jerzy Szulc
– elektryk, potem suwnicowy. Pomnik wytapiacza ustawiono przy
Hali Stalowni. Stał się „maskotką”
Stalowni.
Klatka Walcownicza. 30 września
2015 roku przed bramą Huty ArcelorMittal Warszawa został uroczyście otwarty nowy pomnik: klatka
walcownicza, która symbolizuje
pracę wielu pokoleń warszawskich
hutników. Klatka przez 44 lata
była częścią ciągu Walcowni
Średnio-Drobnej. - Postanowiłem,
że trzeba zachować pamiątkę,
która stanie na zawsze przed
bramą Huty, by przypominać
mieszkańcom Bielan historię wielu
pokoleń pracowników Huty Warszawa. Ta klatka walcownicza
produkowała wyroby stalowe, dając
pracę i szansę na godne życie wielu
tysiącom ludzi. Mamy do dziś
w hucie osoby, które są hutnikami
już w 3 pokoleniu. Ten pomnik to
symbol ich pracy – powiedział prezes Marek Kempa, inicjator i pomysłodawca pomnika.

wisko 3xStrajk. Pierwszą część
spektaklu stanowiła premiera ﬁlmu
Nie byliśmy bohaterami pod
opieką artystyczną Andrzeja Wajdy
w reżyserii Pawła Łączkowskiego.
Drugą - musical 21 w reżyserii Jarosława Stańka i Jerzego Jana Połońskiego z muzyką Michała Lorenca i librettem Maryny Miklaszewskiej. W tym niezwykłym wydarzeniu, zorganizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności w ramach obchodów 30-lecia Solidarności, wzięło udział wielu uczestników Sierpnia `80. Obok Henryki
Krzywonos, Jerzego Borowczaka,
Henryka i Ludwiki Wujców, Zbigniewa Bujaka, Janusza Onyszkiewicza,
zasiadło wiele osób, które współtworzyły w 1980 roku Solidarność.
Na widowni było też wielu bardzo
młodych ludzi, dla których Sierpień
`80 jest historią.
Nadanie nazwy Rondo Hutników
Warszawskich w 2014 roku na
skutek wielomiesięcznych starań
pracowników, byłych pracowników,
kierownictwa i Związków Zawodowych ArcelorMittal Warszawa, na
sesji Rady Warszawy przyjęto
jednomyślnie nazwę skrzyżowania
ulic Kasprowicza, Lindego, Reymonta: „Rondo Hutników Warszawskich.
Rondo nazwane na cześć hutników
znajduje się w nieprzypadkowym
miejscu. W latach 50., kiedy trwała
jeszcze budowa Huty, dokładnie
w tym miejscu był końcowy przyWydarzenia
stanek autobusu numer 132, któMusical 3 x strajk 5 września
rym hutnicy dojeżdżali do pracy.
2010 roku w nieistniejącej już hali
dawnej Ciągarni powstała widownia Noc Muzeów w Schronie Od
na 1500 osób. W tej niecodziennej 2016 roku ArcelorMittal Warszawa
bierze udział w warszawskiej Nocy
scenerii widzowie obejrzeli wido-

Wystawy
Nasz kapelan ksiądz Jerzy Popiełuszko w 2010 roku została
otwarta na ogrodzeniu Huty ArcelorMittal Warszawa wystawa
unikalnych historycznych zdjęć,
ilustrujących przyjaźń księdza Jerzego Popiełuszki z Hutnikami Warszawskimi.Autorem projektu graﬁcznego wystawy jest Adam Szymoński, fotograf, były pracownik
Huty Warszawa.
Odbudowa Zamku Królewskiego.
Wystawa przypomniała udział
pracowników Huty „Warszawa”
w odbudowie Zamku Królewskiego
w 1971 roku. Brali oni udział
w pracach odbudowy a także zbierali pieniądze na ten cel. ArcelorMittal Warszawa była sponsorem
wystawy, którą można było oglądać
na Placu Zamkowym w lipcu i sierpniu 2016 roku.
60 lat Huty 9 maja 2017 r. na stacji metra „Młociny” została uroczyście otwarta wystawa fotograﬁczna, prezentująca na 8 planszach
zdjęcia archiwalne pokazujące
60 lat historii Huty.
40 lat Solidarności Od 6 maja
2020 roku na ogrodzeniu przy
bramie głównej Huty ArcelorMittal
Warszawa można oglądać wystawę
fotograﬁczną, pokazującą 40 lat historii NSZZ Solidarność w warszawskiej hucie.

Muzeów, oferując mieszkańcom
Warszawy możliwość zwiedzania
schronu, a właściwie "Stanowiska
Dowodzenia Obrony Cywilnej"
mieszczącego się w podziemiach
biurowca ArcelorMittal Warszawa.
Obiekt powstał na przełomie lat
’50 i `60 XX wieku i został zachowany w stanie nienaruszonym
wraz z pełnym wyposażeniem.
Publikacje
Książki ze wspomnieniami
hutników. W latach 2007-2014
ukazały się trzy tomy wspomnień
pracowników Huty Warszawa.
ArcelorMittal Warszawa udzieliła
autorom pomocy organizacyjnej
i merytorycznej. W 2016 roku ukazał się kolejny to pt. „Ludzie Huty”

– wydany przy wsparciu ArcelorMittal Warszawa.
Filmy dokumentalne. W 2017
roku z okazji 60-lecia produkcji na
zlecenie ArcelorMittal Warszawa
powstał ﬁlm „Od Huty Warszawa
do ArcelorMittal Warszawa”.
Jest on dostępny na stronie
http://www.arcelormittalwarszawa.com/ w zakładce FILMY.
W 2020 roku powstał ﬁlm
„Idziemy po Wolność” - opowiada on o wydarzeniach sierpnia
1980 roku w Hucie „Warszawa”
kiedy robotnicy rozpoczęli strajk
solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża. Film zrealizowany na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bielany
powstał przy wsparciu organizacyjnym ArcelorMittal Warszawa.
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Krótko ze świata

Bieg Hutnika
10 października 2021, amatorzy
ekstremalnych przeszkód w industrialnym klimacie przebiegli
12 kilometrową trasę Biegu
Hutnika na terenie ArcelorMittal
Warszawa. Największą atrakcją
Biegu Hutnika jest pokonywanie
przeszkód na terenie działających
hal produkcyjnych.

z 28 uczestników. Wśród nich był
nasz kolega z Walcowni Damian
Postek, który pokonał hutnicze
przeszkody osiągając najlepszy
czas w drużynie: 1.26.46.

obszerny plac, gdzie roiło się od
górek i dołów, zwieńczonych
kilkumetrową ścianą, do pokonania której trzeba było użyć liny.
Później nie było łatwiej. Bieganie
po hałdach piasku i żwiru mocno
Organizatorzy zapowiadali
obciąża, a gdy do tego dochodzi
wyższy poziom trudności i słowa dźwiganie wiader z gruzem,
dotrzymali. Po pokonaniu góry
wysiłek sięga zenitu. Na trasie do
opon okraszonej pirotechniką
sforsowania było kilka wagonów
W piątej – jubileuszowej - edy- i przebiegnięciu kilkuset metrów kolejowych oraz m.in. koparka.
pojawił się długi odcinek uzbrocji biegu wystartowało ponad
Organizatorzy jak zwykle wyka300 osób. W tym drużyna Huty, jony drutem kolczastym, pod któ- zali się kreatywnością w wymyrym trzeba było się przeczołgać. ślaniu hutniczych elementów do
która wypadła znakomicie.
Po nim zawodnicy wbiegali na
Składała się w tym roku aż
przenoszenia, m.in. ciężkich tarcz.

Ostatni odcinek, oprócz klasycznej przeszkody OCR, zawierał
również ciąg kontenerów z lodowatą wodą.
Rywalizację toczyli również
najmłodsi. Na specjalnie wydzielonym torze przeszkód ścigali się
na dystansach od 600 do 1600m
w zależności od kategorii wiekowej. Nikt nie odpuszczał, choć
najważniejsza była zabawa i frajda
z pokonywanych przeszkód. Po
przekroczeniu linii mety każdy
uczestnik otrzymywał medal.

ArcelorMittal i SEKISUI CHEMICAL zaczynają
współpracę nad recyklingiem dwutlenku węgla
ArcelorMittal i SEKISUI CHEMICAL współpracują przy projekcie wychwytywania i ponownego wykorzystania węglowych gazów odlotowych, powstających w czasie produkcji stali, co może zmniejszyć wykorzystanie zasobów kopalnych i przyczynić się do dekarbonizacji
produkcji stali.
Projekt zakłada, że CO2, zamiast zostać wyemitowany do atmosfery,
będzie oddzielany i odzyskiwany z bogatych w węgiel gazów odlotowych, powstających w czasie wytwarzania stali. Innowacyjny proces
chemiczny, opracowany w Japonii przez SEKISUI CHEMICAL, przekształca następnie odpadowy CO2 w gaz syntezowy, bogaty w tlenek
węgla (tlenek węgla i wodór). Gaz syntezowy jest następnie zawracany do procesu wytwarzania stali jako alternatywny czynnik redukujący
rudę żelaza, zmniejszając tym samym ilość zasobów kopalnych,
wykorzystywanych w procesie produkcji stali.
W trzecim kwartale 2021 zaczynają się testy tej technologii w jednym z laboratoriów badawczo-rozwojowych ArcelorMittal w Asturii
w Hiszpanii. Będą one trwały 3 lata. Koszt inwestycji to 1,9 mln USD.

Ameryka Południowa
ArcelorMittal Tubarão uruchamia największy
zakład odsalania wody morskiej w kraju
Największy zakład odsalania wody morskiej w Brazylii rozpocznie w tym
miesiącu działalność w ArcelorMittal Tubarão. Innowacyjny system powstał dzięki inwestycji o wartości 50 mln BRL. Ma on zdolność odsalania wody na poziomie 500 m³/godz. i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwo wodnego Spółki i kraju.
Zbudowany na powierzchni około 6000 m² zakład będzie zużywał
blisko 3 MW energii elektrycznej, co stanowi mniej niż 1% całkowitej
energii, wytwarzanej przez samowystarczalną energetycznie fabrykę
ArcelorMittal Tubarão. Jednym z najbardziej imponujących aspektów
projektu jest jego modułowa konﬁguracja. Pierwszy moduł będzie miał
zdolność odsalania 500 m³/godz. wody morskiej (wystarczająco na zaopatrzenie ok. 80 tys. osób/dobę), kolejne moduły mogą zostać dodane później.

Europa
Powrót legendarnego zespołu ABBA zaczyna się
od koncertów w ArcelorMittal Orbit w Londynie
We wrześniu 2021 r. ArcelorMittal Orbit został wybrany jako platforma startowa dla serii koncertów zespołu ABBA.
Prawie cztery dekady po rozpadzie zespołu i po wielokrotnym zarzekaniu się, że nigdy nie wrócą do wspólnych występów, szwedzkie
supergwiazdy zespołu ABBA ogłosiły muzyczny powrót z nowym
albumem i londyńskim show, w którym ich występy są pokazane
przez cyfrowe awatary. W 2022 roku ABBA przekroczy granicę
między światem ﬁzycznym a cyfrowym występując na stadionie
w pobliżu ArcelorMittal Orbit w Parku Olimpĳskim Królowej Elżbiety.
Prezentacja Trailtech ﬁrmy ArcelorMittal - naczepy lżejsze
nawet o 25% zmniejszą emisje i zużycie paliwa
Trailtech ArcelorMittal to pokaz rozwiązań stalowych do podwozi naczep towarowych, które zostały opracowane przez ArcelorMittal Europe – Flat Products.
Wykorzystując kombinację stali o wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości z gamy Amstrong® i Amstrong® Ultra, Trailtech wykazał, że ciężar
typowego podwozia można zmniejszyć o 25% bez wpływu na osiągi.
Zmniejszyłoby to zapotrzebowanie na paliwo i mogłoby zaoszczędzić
do 4000 kilogramów CO2 rocznie na każdą naczepę.
Ponieważ transport jest źródłem znacznych emisji CO2 w Unii Europejskiej, Trailtech może mieć duży wpływ na osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.
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w Brazylii rusza w ArcelorMittal Tubarão.
Nowoczesny system powstał dzięki inwestycji o wartości 50 mln BRL, ma zdolność
odsalania wody na poziomie 500 m³/godz.
i wzmocni bezpieczeństwo wodne Spółki
i państwa. Projekt jest świadectwem
ambicji ArcelorMittal w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oprócz stworzenia
ponad 200 miejsc pracy na etapie budowy,
woda odsalana w zakładzie zastąpi część
wody wydobywanej z rzeki Santa Maria
da Vitória, pozostawiając jej więcej dla
ludności.

