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Musimy być jeszcze bardziej zieloni 
ArcelorMittal stawia sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 35% do 2030 roku, 
by osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050

Sprawniejsza kontrola dostępu 
poprawiła bezpieczeństwo 

Projekt zespołu Walcowni P20 
nagrodzony za innowacyjne rozwiązanie

Liderzy zmiany
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 ArcelorMittal podpisał list 
intencyjny z rządami Belgii i Flan-
drii w sprawie wsparcia projektu 
zbudowania w Gandawie zakładu 
o mocach produkcyjnych 2,5 mln 
ton rocznie w oparciu o techno-
logię bezpośredniej redukcji 
żelaza (DRI). Powstaną tam także 
dwa nowe piece elektryczne. 
Inwestycja będzie kosztowała 
1,1 mld Euro. 

z technologią produkcji żelaza 

 Technologia DRI zamiast węgla 
wykorzystuje do redukcji rudy 
żelaza gaz ziemny i potencjalnie 
wodór, co znacznie ogranicza 
emisję CO2 w porównaniu 

w wielkich piecach. Dwa piece 
elektryczne będą topić DRI i złom 
stalowy, które następnie zostaną 
przetworzone w stalowni na 
kęsiska stalowe, a potem na 
gotowe produkty. Po zbudowaniu 

na neutralny pod względem 

z wielkiego pieca A do pieca DRI 

trzy miliony ton rocznie.

DRI i pieców elektrycznych 
nastąpi okres przejściowy, 
podczas którego produkcja 
będzie stopniowo przenoszona 

Do 2030 roku spowoduje to 
redukcję emisji CO2 o około 

 Wsparcie tego projektu 
zarówno przez rząd krajowy, 

i pieców elektrycznych. Piec A 
zostanie zamknięty, gdy jego 
żywotność dobiegnie końca. 

jak rząd Flandrii a kluczowe 
znaczenie dla jego realizacji, 
biorąc pod uwagę znaczne 
koszty związane z przejściem 

emisji dwutlenku węgla proces 
wytwarzania stali.
 Wymagana będzie również 
zgoda Komisji Europejskiej na 
wsparcie finansowe.

Wyniki za III kwartał 2021 roku
List Dyrektora generalnego do pracowników

ź Ebitda na poziomie 6,1 mld 
dolarów – poprawa o 20 pro-
cent względem drugiego kwar-
tału kiedy Ebitda była na pozio-
mie 5,1 mld dolarów;

z zakłóceń produkcji w Kanadzie 
związanych z negocjacjami spo-
łecznymi oraz wykolejenia loko-
motywy w Liberii. To wpłynęło 

- ArcelorMittal to duża, globalna 

ź Wysyłki stali w wysokości 
14,6 mln ton i rudy żelaza 
(tylko AMMC i Liberia) 
w wysokości 6,9 mln ton.

Najważniejsze informacje doty-
czące naszych wyników to:

ź 1,6 mld dolarów wolnych 
przepływów pieniężnych, po-
mimo inwestycji kapitału obro-
towego w wysokości 2,9 mld 
dolarów, co przyczyniło się do 
zmniejszenia zadłużenia netto 
do poziomu 3,9 mld dolarów;

 Wyniki z ogólnej perspektywy 
wyglądają dobrze. Generowanie 
zysków było dobre, generowaliś-
my wysokie poziomy gotówki 

ź Zysk netto w wysokości 
4,7 mld dolarów, w tym 
0,8 mld dolarów pochodzących 
z działalności spółek joint-ven-
ture i innych spółek, odzwier-
ciedlający dobre wyniki naszych 
joint-venture z Nippon Steel – 
AM/NS India i AM/NS Calvert

 Wyniki naszego segmentu 
wydobywczego również popra-
wiły się i udało mu się podnieść 
po problemach wynikających 

i dalej wzmacnialiśmy nasz bilans, 
a także ponownie otrzymaliśmy 
ocenę inwestycyjną od trzech 
agencji ratingowych, które nas 
obsługują. Ebitda wzrosła we 
wszystkich segmentach stalo-
wych z wyjątkiem Afryki i krajów 
WNP. Na wyniki tego segmentu 
wpłynęła nieco słabsza sytuacja 
rynkowa w krajach WNP oraz 
opóźnienie w wysyłce zamówień 
eksportowych.

na wyniki w ostatnim kwartale.
Chcę podziękować wszystkim 
za Wasz wkład i ciężką pracę 

i wydajności wymaga wysiłku 
każdego z naszych prawie 

 Trzeba jednak przyznać, że 
mimo dobrych wyników finanso-
wych mogły być one lepsze, bo 
po raz kolejny ucierpieliśmy z po-
wodu problemów z niezawodnoś-
cią instalacji. To, wraz z wcześniej 
wspomnianymi opóźnieniami 

170 000 pracowników.

w wysyłce i anulowaniem niektó-
rych umów z producentami sa-
mochodów z powodu problemów 
z łańcuchem dostaw w branży, 
przyczyniło się do spadku na-
szych wysyłek, które były niższe 

i zróżnicowana firma, a utrzyma-
nie i podtrzymanie działalności 

o 9 procent w porównaniu z po-
przednim kwartałem.
 Niezawodność naszych insta-
lacji była dla nas problemem 
przez cały ten rok. To rozczaro-
wujące, że kiedy nasze rynki 
stwarzają tak atrakcyjne możli-
wości, nie jesteśmy w stanie na 
nie odpowiedzieć. To nie pierwszy 
raz, kiedy znajdujemy się w takiej 
sytuacji. Nasz zespół CTO wyko-
nał dużo pracy, aby zbadać czyn-
niki leżące u podstaw problemów 
z niezawodnością i wraz z seg-
mentami opracował plan dzia-
łania, aby rozwiązać te problemy 
w 2022 roku.
 Chociaż nie udało nam się 
osiągnąć wyników w zakresie 
bezpieczeństwa, nasze ogólne 
wyniki w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju są lepsze, zwłasz-
cza jeśli chodzi o zmiany klima-

tyczne. Od ogłoszenia naszych 
wyników półrocznych zapowie-
dzieliśmy dalsze znaczące inwe-
stycje w zakresie dekarbonizacji 
w ArcelorMittal Dofasco w Ka-
nadzie, ArcelorMittal Gent 
w Belgii, a w zeszłym tygodniu 
na COP26 – inwestycję w Arce-
lorMittal Mines Canada mającą na 
celu zwiększenie produkcji pelletu 
na potrzeby DRI (bezpośrednia 
redukcja żelaza) – kluczowego 
surowca, gdy przechodzimy 
z technologii produkcji w wielkich 
piecach i konwertorach na tech-
nologię produkcji przy wykorzy-
staniu DRI-EAF, czyli bezpośred-
niej redukcji żelaza i pieców elek-
trycznych, które ostatecznie za-
silane mają być ekologicznym 
wodorem. Dołączyliśmy również 
do wspieranego przez Billa 
Gatesa przedsięwzięcia Break-

through Energy Catalyst, którego 
celem jest połączenie wysiłków 
sektora prywatnego z rządami 

a zostać uruchomione docelowo 
w 2027 r. Dodatkowo urucho-
miono dwie inicjatywy, które 
odpowiadają na silny sygnał 

w pełni gotowi na tę rzeczywi-
stość i rozumieć, że mamy do 
odegrania rolę w przyspieszaniu 
tego, co możliwe.

 Było też kilka ważnych zmian 
dla sektora stalowego. Został on 
uwzględniony w „Glasgow Break-
throughs”, który ma za cel spra-
wienie, że czyste technologie 

 Uczestniczyłem w szczycie 
COP26. Tegoroczne wydarzenie 
wiązało się z dużymi oczekiwa-
niami. Oczywiście nie wszystkie 
zostały jeszcze spełnione, ale 
nastąpił postęp. Obejmuje on 
ustanowienie przez Indie pierw-
szego celu zerowego netto oraz 
ważne zobowiązania ogłaszane 
przez wielu - jeśli jeszcze nie 
wszystkich - sygnatariuszy poro-
zumienia paryskiego, dotyczące 
zaprzestania wylesiania, stop-
niowego wycofywania energii 

w grupie roboczej tej drugiej ini-
cjatywy – ma ona pomóc w okre-
śleniu zielonych standardów przy 
zamówieniach publicznych na stal 
stosowaną w budownictwie.

w celu przyspieszenia dostępno-
ści czystych technologii nowej 
generacji.

z węgla i znacznej redukcji emisji 
metanu. Szacunki przewidywa-
nego wzrostu średniej tempera-
tury na świecie wynoszą obecnie 
od 1,8°C do 2,4°C w porów-
naniu z 2,7°C na początku COP.

 Niedawny audyt interesariuszy 
pokazuje, że jesteśmy uważani za 
lidera branży w zakresie dekarbo-
nizacji. To miłe, ale nie możemy 
popadać w samozadowolenie. 
Jeśli coś jest pewne, to to, że 
oczekiwania będą nadal rosły. 

 Kolejnym priorytetowym 
obszarem, w którym możemy 

o dużym zapotrzebowaniu – ko-
alicja pierwszych inicjatorów i ini-
cjatywa głębokiej dekarbonizacji 
przemysłu. Uczestniczymy 

i zrównoważone rozwiązania 
staną się do 2030 roku najbar-
dziej przystępną cenowo, do-
stępną i atrakcyjną opcją w sek-
torach emisyjnych na całym świe-
cie. Green Hydrogen Catapult 
wyznaczyła jako cel powstanie 
elektrolizerów o mocy 45 giga-
watów – co wystarczy do zasile-
nia 45 średniej wielkości hut - za-
silanych zieloną energią elek-
tryczną, które mają zostać przy-
gotowane wraz z zabezpieczo-
nym finansowaniem do 2026 r. 

W ArcelorMittal musimy być 

a co możemy zrobić lepiej.

w realizacji projektów o wysokiej 
jakości, dających wysokie zwroty 
na rynkach, mających wysoką dy-
namikę wzrostu. Wiemy, na czym 
musimy się jeszcze bardziej sku-
pić – a jest to bezpieczeństwo.

w Meksyku.

Pozdrawiam serdecznie

i finalizacji planów na przyszły 
rok dla każdego zakładu. Wkrótce 
uruchomimy również nową ankie-
tę Speak Up + – prosimy o Wasz 
udział, ponieważ Wasza opinia 
jest ważna i pomaga nam zro-
zumieć, co robimy dobrze, 

dyrektor generalny

 Nowy rok rozpoczniemy na 
mocnych fundamentach, po re-
pozycjonowaniu naszego bilansu, 
wznowieniu zwrotu kapitału dla 
akcjonariuszy, przygotowaniu się 
do przejścia na gospodarkę nisko-
emisyjną i dokonaniu postępu 

odnotować postępy, jest stra-
tegiczny wzrost. Skupiamy się 
przede wszystkim na projektach, 
które spełniają trzy kryteria: za-
pewniają wysokie zwroty; popra-
wiają jakość naszego asortymentu 
produktów; i pozwalają wykorzy-
stać możliwości rozwoju rynków 
wschodzących. Postępuje realiza-
cja ogłoszonych wcześniej pro-
jektów – w szczególności nowej 
walcowni gorącej taśm w Mek-
syku, która choć spóźniona, zo-
stanie oddana do użytku przed 
końcem roku oraz projektu w Li-
berii, gdzie niedawno podpisaliś-
my aneks do umowy na wydoby-
cie rudy w celu rozszerzenia 
naszej działalności do 15 mln ton 
rudy żelaza rocznie. Dziś ogło-
siliśmy trzy dodatkowe projekty. 
Dzięki nim zwiększymy zdolność 
produkcyjną walcówki w Mon-
levade w Brazylii oraz zainwes-
tujemy w nasze kopalnie Las 
Truchas (Meksyk) i Serra Azul 
(Brazylia), aby zapewnić dostawy 
wysokiej jakości surowców dla 
naszej działalności hutniczej 

Aditya Mittal

 U progu ostatnich miesięcy 
tego roku warunki rynkowe po-
zostają zdrowe, nawet jeśli ceny 
stali nieznacznie odbiegają od 
ostatnich rekordowych pozio-
mów. Spodziewam się, że rok 
2022 będzie kolejnym pracowi-
tym rokiem, jak zawsze pełnym 
wyzwań, ale także rokiem, który 
przyniesie ekscytujące możliwo-
ści. Następne sześć tygodni to 
czas, w którym musimy zapew-
nić, że dobrze się przygotowaliś-
my. Roczny cykl strategii bizn-
esowej rozpocznie się wkrótce, 
będziemy dokonywać przeglądu 

i kopalniach. Wierzę, że wszyscy 
podjęli prawdziwy i autentyczny 
wysiłek – jednak musimy przy-
znać, że nie widzimy wyników, 

Drogie Koleżanki, Drodzy 
Koledzy,

 W chwili wybuchu w kopalni 
znajdowały się 64 osoby. Na 
szczęście 56 zostało bezpiecznie 
ewakuowanych, ale sześć straciło 
życie, a dwóch pracowników 
zostało ciężko rannych. Nasze 
myśli są z rodzinami osób po-
szkodowanych i wspieramy je 

W tym roku dużo mówiliśmy 

 11 listopada ogłosiliśmy wyniki 
za trzeci kwartał. Finansowo był 
to dobry kwartał, ale radość na-
sza została przyćmiona strasz-
nym wydarzeniem – w jednej 
z naszych kopalń w Kazachstanie 
doszło do tragicznego wypadku.

w tym bardzo trudnym czasie.

o wysiłkach, jakie podejmujemy 
w całej Grupie, aby poprawić po-
ziom bezpieczeństwa i wyeli-
minować wszystkie wypadki 
śmiertelne w naszych hutach 

na jakie liczyliśmy. Wniosek może 
być tylko jeden – musimy zrobić 
więcej.
Na początku tego roku Jefferson 
De Paula został powołany na 
przewodniczącego globalnej 
Komisji ds. BHP. Jefferson wyko-
nał świetną robotę – on i nasza 
brazylĳska firma pokazują, co jest 
możliwe i dlatego też musi to być 
możliwe wszędzie. Jefferson bę-
dzie nadal przewodniczył komisji, 
a ponadto będzie go wspierał 
Brad Davey, wiceprezes i szef 

w zakresie BHP.

ds. optymalizacji biznesowej, 
który przejmie dodatkową 
odpowiedzialność za korpora-
cyjny dział BHP. Robin Paulmier 
ponownie dołączył do naszej 
firmy jako General Manager ds. 
BHP i będzie pomagał Jefferso-
nowi i Bradowi w działaniach 

 Wspólnie będą pracować nad 
tym, abyśmy konsekwentnie sto-
sowali rygorystyczne standardy 
bezpieczeństwa we wszystkich 
zakładach. Mają moje pełne 
poparcie; nie możemy zaakcepto-
wać obecnych wyników BHP. 
Opracowany został plan działania, 
aby zintensyfikować nasze dzia-
łania, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych segmentów i jedno-
stek, które stoją przed najwięk-
szymi wyzwaniami. Prezes wyko-
nawczy naszej Grupy i ja będzie-
my odbywać regularne spotkania 
w celu nadzorowania działań 
i postępów.
 Trudno jest celebrować jakikol-
wiek wynik finansowy, jeśli mamy 
do czynienia z tak tragicznymi 
wypadkami w zakresie BHP. 

Aditya Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal

ArcelorMittal podpisał list intencyjny z rządami Belgii i Flandrii, 
w sprawie wsparcia inwestycji o wartości 1,1 mld euro 
w technologie dekarbonizacji w Gandawie

Redukcja CO2



List prezesa zarządu

Żołnierze Wojskowej 
Akademii Technicznej w Hucie
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Szanowni Państwo, 

 Natomiast podsumowanie 
naszych tegorocznych wyni-
ków produkcyjnych daje nam 
jednoznaczne powody do sa-
tysfakcji. Zespoły Stalowni, 
Walcowni i Wykańczalni prze-
kraczały w tym roku kolejne 
rekordy produkcji. Walcownia 
wyprodukowała w lipcu swoją 
pięciomilionową tonę. 

 Trudno mi ocenić mĳający 
rok w sposób jednoznaczny. 
Gdyby nie tragiczny wypadek, 
w wyniku którego w lipcu 
poniósł śmierć jeden z na-
szych kolegów – podsumo-
wanie  roku 2021 dałoby nam 
wiele powodów do satysfakcji. 
Jednak to tragiczne wydarze-
nie, które przeżyłem osobiście 
po raz pierwszy odkąd pracuję 
w branży hutniczej, kładzie się 
czarnym cieniem na całym 
tym okresie. Jak już podkre-
ślałem ten tragiczny wypadek 
unaocznił niedociągnięcia 
w naszym systemie zapobie-
gania zagrożeniom w pracy. 
System istnieje, są procedury, 
zasady i szkolenia, ale w prak-
tyce okazuje się, że w niektó-
rych obszarach jest on dziura-
wy.  Pracujemy teraz ciężko 
i nadal będziemy pracować 
nad tym, by te dziury wyelimi-
nować. Nie możemy dopuścić 
więcej do sytuacji, w której   
wystąpi zagrożenie zdrowia 
naszych pracowników 

 Te sukcesy były wynikiem 
zaangażowania nie tylko pra-
cowników produkcji lecz także 
Utrzymania Ruchu oraz Działu 
Jakości i Technologii. Chcę 
podkreślić, że są one efektem 
nieustannej pracy nad ulep-
szaniem poszczególnych ele-

i współpracowników. To nasz 
podstawowy i najważniejszy 
obowiązek. 

w tym roku rekordowo duże 
podatki. 

 Mamy w planach kolejne 
działania, które pozwolą 

 W tym roku uzyskaliśmy 
dodatkowe wsparcie z rynku. 
Wzrost zamówień na pręty 
jakościowe (SBQ), przezna-
czone przede wszystkim dla 
przemysłu samochodowego,  
pozwolił nam zwiększyć aż 

mentów, które składają się na 
nasz proces produkcyjny. 
Gratuluję twórczych pomy-
słów, zapału i zaangażowania. 
Bez nich tych wszystkich 
osiągnięć by nie było. 

o 13% ich udział w naszej 
całościowej produkcji w poró-
wnaniu z rokiem 2020.  Jak 
wiemy, są to wyroby, których 
produkcja wymaga znacznego 
wysiłku i umiejętności, ale jest 
bardziej rentowna niż mniej 
wymagająca produkcja prętów 
żebrowanych. 
 Wszystko to razem złożyło 
się na bardzo dobry wynik 
finansowy, którym zamykamy 
2021 rok. Jest to najlepszy 
wynik, jaki osiągnęliśmy odkąd 
pracuję w ArcelorMittal War-
szawa. To dobra wiadomość 
także dla samorządu i skarbu 
państwa, bo odprowadzimy 

 Do pozytywnych wydarzeń 
w 2021 roku trzeba zaliczyć 
zakończenie pierwszego eta-
pu planu inwestycyjnego, re-
alizowanego w ramach przy-
jętej przez ArcelorMittal War-
szawa strategii inwestycji śro-
dowiskowych. W sierpniu 
uruchomiliśmy nową chłodnię, 
przedtem powiększyliśmy 
okap nad piecem elektrycz-
nym i uszczelniliśmy dach Sta-
lowni. Pomiary hałasu po-
twierdziły skuteczność tych 
inwestycji. 

w jeszcze większym stopniu 

 Jak Państwu wiadomo, nad-
szedł dla mnie czas pożegnań.  
Funkcję prezesa i dyrektora 
generalnego ArcelorMittal 
Warszawa będę pełnił tylko 
do końca stycznia. Z dniem 

wyciszyć naszą produkcję. 
Będą one wdrażane w najbliż-
szych 2 latach. Dobra wiado-
mość jest taka, że prace nad 
realizacją części z nich już 
ruszyły. To powinno stanowić 
kolejny krok, podnoszący 
komfort akustyczny wokół 
Huty. 

1 lutego 2022 obejmę stano-
wisko dyrektora zarządza-
jącego oddziału wyrobów dłu-
gich ArcelorMittal Poland. 
 Koniec roku zawsze skłania 
do podsumowań. W tej sytua-
cji chciałbym jednak moim 
podsumowaniem objąć cały 
okres, który spędziłem 
w Warszawie pracując z Wa-
mi. Od 1 stycznia 2013 roku, 
kiedy zaczynałem jako prezes 
Huty ArcelorMittal Warszawa, 
minęło 9 lat. Wtedy celem, jaki 
sobie stawiałem, było spra-
wienie, że warszawska huta 
stanie się najlepszym zakła-
dem produkującym pręty ze 
stali jakościowych i pręty że-
browane na świecie.  Uważam, 
że w dużej mierze to się uda-
ło. Mimo wielu wyzwań i pro-
blemów, z którym się mierzy-
liśmy przez te lata, dzięki Wa-
szej pracy i determinacji by  
ciągłe doskonalić naszą dzia-
łalność, Huta dokonała zna-
czącego postępu.  Dobrym 
przykładem, który to obra-
zuje, są wyniki Walcowni P20. 
Kiedy 9 lat temu obejmowa-
łem swoją funkcję, produko-
wała ok. 35 tysięcy ton mie-
sięcznie. Teraz normą jest 
40 tysięcy ton. Taka zmiana 
była możliwa dzięki zmianom 

 Życzę obecnym i byłym 
pracownikom Huty, jej współ-
pracownikom i członkom biel-
ańskiej społeczności lokalnej, 
dobrego, zdrowego i bez-
piecznego 2022 roku.

w mniej emisyjnym cyklu elek-
trycznym  i dysponujący 
świetną załogą. 

Marek Kempa

 Dziękuję Wam wszystkim, 
pracownikom huty i jej podw-
ykonawcom, za lata wspólnej 
pracy,  za gorące dyskusje, 
zaangażowanie i otwartość. 
 Nowemu prezesowi, który 
zapewne przedstawi się Pań-
stwu w kolejnym wydaniu Je-
dynki, życzę wielu sukcesów. 
Jestem przekonany ze Huta 
ArcelorMittal Warszawa ma 
przed sobą znakomite per-
spektywy, jako nowoczesny 
zakład, produkujący stal 

i ulepszeniom, które wpro-
wadzaliśmy ewolucyjnie, bez 
dodatkowych  inwestycji.
 Te wyniki i wiele innych 
pokazują, że ArcelorMittal 
Warszawa ma wspaniałą zało-
gę, składającą się z ludzi po-
siadających nie tylko dużą 
wiedzę, ale też otwarte gło-
wy, chętne do poszukiwania 
i przyjmowania nowych roz-
wiązań. 
 Dla mnie osobiście lata 
spędzone w Warszawie to był 
dobry i ważny okres w życiu. 
Tu urodził się mój drugi syn, 
a pierwszy zaczął swoją 
szkolną edukację. Zawarłem 
wiele nowych znajomości 
i przyjaźni. Czuję się bardzo 
związany z Hutą i jej pra-
cownikami. Mam nadzieję, że 
nadal będziemy mieli okazję 
do współpracy. Z pewnością, 
jeśli  tylko nadarzy się ku temu 
okazja, będę Was wspierał.  

 - W Hucie przyjęto nas miło, 
pracownicy zakładu pokazali nam 
od podszewki cały proces pro-
dukcji. Największe wrażenie zro-
biło na mnie wylewanie płynnej 
stali, ogromny piec hutniczy, 

i z czego produkowana jest stal. 
Ponadto, miałem okazję zobaczyć 
jak z zewnątrz i wewnątrz wy-
glądają poszczególne obiekty hu-
ty. Taka wiedza, zdecydowanie 
przyda mi się w dalszej pracy. 

- Po dwóch godzinach spędzo-
nych w przedsiębiorstwie Arce-
lorMittal Warszawa mogłem po-

 - Zakład zrobił na mnie ogrom-
ne wrażenie,  miałem możliwość 
„dotknąć” jego historii oraz na 
własne oczy zobaczyć, jak 

Po powrocie z wycieczki żoł-
nierze zgodnie podkreślali, że 
zorganizowanie jej to był super 
pomysł. Podzielili się też na nami 
swoimi wrażeniami. 

a później walcownia - niesamowi-
ty widok. Uświadomiłem sobie 
jaka to ciężka praca. Pracownicy 
mówili nam, jak huta się zmieniała 
na przestrzeni lat - to było też 
ciekawe doświadczenie - pod-
kreśla jeden z uczestników. 

– dodaje inny. 

znać całą ścieżkę, jaką pokonuje 
przywieziony surowiec, rozładu-
nek, przetapianie, do momentu 
wyprodukowania gotowych pro-
duktów – w tym przypadku były 
to pręty żebrowane.  Bardzo cie-
kawą informacją było to, że war-
szawska huta jest miejscem recy-
klingu stali (złomu) i nie przetwa-
rza rudy żelaza – powiedział ko-
lejny uczestnik kursu WAT, do-
dając, że jest pełen podziwu dla 
osób, które tu pracują.

z płynną stalą, przenoszonych 
przez suwnice. Trzeba przyznać, 
że ten zakład robi wrażenie. Do-
datkowym zaskoczeniem jest to, 
że panuje tu taki porządek. Dzięki 
porównaniu zdjęć  historycznych 
z tym, co widziałem na żywo 
można zobaczyć postęp techno-
logiczny, jaki dokonał się w hut-
nictwie. 

 - Mogliśmy obejrzeć stalownię 
i walcownię, która obecnie jest 
jedną z najnowocześniejszych linii 
walcowniczych w Europie – pod-
kreśla kolejna osoba. - Wszyscy 
uczestnicy otrzymali kaski i strój 
ochronny, zostaliśmy też zapo-
znani z przepisami BHP. Najwięk-
sze wrażenie robił widok kadzi 

Rowerostrada wzdłuż 
bocznicy kolejowej Huty?

i biegła w kierunku północnym, 
wzdłuż toru prowadzącego do 
Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Rowerzyści mogliby wygodnie 
przejechać przez Las Bemowski, 
potem minąć górkę na Radiowie 

z Markiem Kempą, prezesem  

Powstał pomysł utworzenia no-
wej drogi rowerowej, która połą-
czy Babice z Młocinami. Rozpo-
czynałaby się przy ulicy Kocjana 

 24 listopada wójt Starych Babic 
Sławomir Sumka oraz burmistrz 
Bielan Grzegorz Pietruczuk i jego 
zastępca Włodzimierz Piątkowski 
rozmawiali o budowie drogi 

i dojechać z dala od samochodów 
aż do stacji metra Młociny.

 Chęć uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu zadeklarował 
burmistrz dzielnicy Bielany. 
Samorządowcy Starych Babic 

a mieszkańcom Bielan i Bemowa 
da nową możliwość dojazdu 
rowerem do Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

Huty ArcelorMittal Warszawa, do 
której należy teren. Przychylił się 
on wstępnie  do pomysłu, który 
umożliwi mieszkańcom Babic 
dojazd rowerem do Warszawy, 
w tym do stacji metra Młociny, 

i Bielan liczą na to, że budowę 
drogi rowerowej uda się 
sfinansować dzięki dotacji 
mazowieckiego sejmiku.

5 listopada br  oprowadziliśmy po Hucie 11 żołnierzy 
zawodowych, którzy odbywają kurs zaawansowanego 
rozpoznania obrazowego na Wojskowej Akademii 
Technicznej  w Warszawie.
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Musimy być jeszcze bardziej zieloni

na środowisko po pierwsze musimy 
zadbać o efektywność energetycz-
ną. Najłatwiej to zrobić poprzez 
wymianę starych, nieefektywnych 
urządzeń, na nowe. Przykład ta-
kiego działania mamy na Wykań-
czalni. Uruchomiliśmy tam w tym 
roku nową chłodnię wentylatorową. 
Dzięki tej inwestycji uda nam się 
zredukować emisję pośrednią CO2 
o 1.2 tys. t w kolejnych latach.  
 Oczywiście nawet najnowocześ-
niejsze urządzenia potrzebują zasi-
lania i zużywają prąd. To oznacza, 
że żeby zredukować emisję pośred-
nią, musimy korzystać z energii wy-
produkowanej w źródłach bezemi-
syjnych. Obecnie w warunkach po-
lskich są to odnawialne źródła ener-
gii (OZE). Może w przyszłości bę-
dziemy mogli czerpać energię z si-
łowni atomowych, ale na razie nie 
ma takiej możliwości. 

Jakie działania powinniśmy 
podjąć, aby zapewnić Hucie 
zieloną energię? 
 Możemy zbudować instalację 
fotowoltaiczną. Pierwsze kroki 
zostały już podjęte. Mamy plany 
zagospodarowania wyremontowa-
nego dachu na Wykańczalni i wol-
nego terenu w okolicy. Z obliczeń 
wynika, że w ten sposób będziemy 

w stanie pozyskać nawet 14 GWh 
energii, co pozwoli nam zreduko-
wać emisję CO2 o 11 tys. t rocznie.
 Kolejnym działaniem jest zakup 
„Gwarancji Pochodzenia”. Jest to 
dokument, który pozyskują właści-
ciele wiatraków, farm fotowoltaicz-
nych czy elektrowni wodnych. Po-
świadcza on, że w danym okresie 
producenci  oddali do sieci odpo-
wiednią ilość zielonej energii. Od-
biorca końcowy, taki jak nasza Huta, 
może kupić i umorzyć takie gwa-
rancje. Będzie to oznaczało, że 
w tym samym czasie, taka ilość 
energii została przez nas pobrana 

w tym roku zakupiła pierwsze 

z sieci, czyli w skrócie, że zużywa-
liśmy tę energię, którą wyproduko-
wał właściciel gwarancji. Huta już 

gwarancje za rok 2020 na wolu-
men 2400 MWh. Zredukowało 

2 tys. t CO2. 
to naszą emisję za 2020 o prawie 

 Trzecim sposobem zakupu ener-
gii z OZE  jest podpisanie umowy 
PPA (Power Purchase Agreement). 
Są to umowy długoterminowe po-
między producentem OZE, a od-
biorcą końcowym. W uproszczeniu 
polega to na tym, że producent zo-
bowiązuje się wybudować źródło 
OZE o danej mocy i oddawać do 
sieci całą wyprodukowaną energię. 

 Następnym dużym wyzwaniem 
najbliższych lat będzie przebudowa 
kotłowni zasilanej gazem ziemnym. 
Zastosowanie bardziej wydajnych 
kotłów i odzysku ciepła pozwoli 
zredukować emisję o kolejne 
2 tys. t CO2 rocznie. 

Ograniczamy zużycie gazu 
ziemnego 
 Niestety oprócz emisji pośred-
nich nasza Huta zużywa gaz i 
węgiel w różnej postaci. Są to źród-
ła emisji bezpośredniej, o wielkości 
ok. 90 tys. t CO2 rocznie. Aby poz-
być się tej emisji musimy maksy-
malnie zredukować zużycie gazu 
ziemnego, zastąpić węgiel innymi, 
akceptowanymi przez prawo sub-
stancjami, a z czasem wymienić 
urządzenia gazowe na elektryczne.
 Dobrym przykładem właściwego 
kierunku postępowania jest moder-
nizacja palników kadzi głównej na 
Stalowni. Już przebudowa trzech 
palników dała nam oszczędności 
rzędu 2,3 tys. t CO2 rocznie. Dal-
sza modernizacja pozwoli nam 
zmniejszyć emisję o kolejne 200 t. 

Z drugiej strony odbiorca zobowią-
zuje się do zakupu i pobrania z sieci 
tej energii.

 Innym przykładem zastąpienia 
gazu energią odnawialną, jest przej-

Aby zrealizować ambitne cele, któ-
re postawiliśmy przed sobą w za-
kresie redukcji emisji CO2 jako kon-
cern i Huta, musimy podejmować 
konkretne działania. W ArcelorMit-
tal Warszawa produkujemy stal 
w oparciu o recykling złomu w pie-
cu elektrycznym. To proces, w któ-
rym emisja CO2 jest o 70% mniej-
sza, niż w procesie wielkopieco-
wym, w którym stal wytwarzana 
jest z rudy żelaza. Ale musimy pa-
miętać, że nasza elektryczna Stal-
ownia rocznie zużywa około 430 
GWh energii. W Polsce energia wy-
twarzana jest dużej mierze w opar-
ciu o węgiel. Dlatego – choć pro-
dukcja w Hucie jest mniej emisyjna  
- musimy pamiętać o dwutlenku 
węgla powstającym w elektrow-
niach, które nas zasilają.  Jest to 
tzw.  emisja pośrednia, która 
-  przyjmując polskie warunki wy-
twarzania - odpowiada za ok. 
340 tys. ton wyemitowanego 
do atmosfery CO2 rocznie.  

Nowe urządzenia zużywają 
mniej energii 
 Aby zredukować oddziaływanie 

1    ArcelorMittal Warszawa    grudzień 2021

Zbigniew Kołak
zbigniew.kolak@arcelormittal.com

by osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050
ArcelorMittal stawia sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Europie o 35% do 2030 roku, 

Troska o bioróżnorodność

 Aby to sprawdzić i jednocześnie 
spełnić wymogi jednego ze stan-
dardów Responsible Steel Huta 
podpisała umowę ze firmą konsul-
tingową ANSEE, specjalizującą się 

i pielęgnować?

 ResponsibleSteel™,  zobowiązuje 
nas też do poszanowania obszarów 
chronionych oraz do zarządzania 
negatywnym wpływem naszej 
działalności na różnorodność biolo-
giczną na obszarze, należącym do 
spółki. 
 Wydawałoby się, że teren Huty 
ArcelorMittal Warszawa jest mocno 
przekształcony w wyniku wielolet-
niej działalności przemysłowej i dla-
tego nie należy się tu spodziewać 
niczego ciekawego z przyrodnicze-
go punktu widzenia. A jednak wielu 
z nas widziało tu sarny, zające, dzi-
ki, różne ptaki, płazy, ciekawe rośli-
ny. Może jednak jest co chronić 

 Finalnym etapem umowy będzie 
opracowanie Planu Zarządzania 
Różnorodnością Biologiczną. Praw-
dopodobny termin sporządzenia 
planu to połowa przyszłego roku. 

 Przede wszystkim konieczne jest 
przeprowadzenie inwentaryzacji 
środowiska przyrodniczego w Hu-
cie. Pierwszy etap tej inwentaryza-
cji jest już na ukończeniu. Drugi 
etap zrealizujemy w okresie wiosny. 
W międzyczasie Ansee oceni wpływ 
naszej działalności na otaczające 
siedliska przyrodnicze i inne tereny 
chronione. W sąsiedztwie Huty 
mamy przecież obszar Natura 
2000 (dolina Wisły), Kampinoski 
Par Narodowy, rezerwat przyrody 
Las Bielański. 

w ocenach środowisk przyrodni-
czych. Umowa przewiduje opraco-
wanie planu działań na rzecz za-
chowania bioróżnorodności. 

 Huta ArcelorMittal Warszawa 
zaczęła proces ubiegania się o no-
wy certyfikat ResponsibleSteel™, 
czyli - w wolnym tłumaczeniu 
-  Stal Odpowiedzialna. Ma on dać 
pewność naszym interesariuszom 
na całym świecie, że stal którą wy-
twarzamy, została wyprodukowana 
w sposób odpowiedzialny, zrówno-
ważony, z poszanowaniem zasad 
etyki i odpowiedzialnego biznesu na 
każdym etapie; od pozyskiwania 
surowców, poprzez procesy pro-
dukcji i zarządzanie ich wpływem 
na środowisko. Wdrożenie Standar-
du obejmuje zatem wiele różnych 
aspektów naszej działalności: praw-
ne, produkcyjne, środowiskowe, 
kulturowe, bhp, społeczne.

Środowisko przyrodnicze

Procedura przeciwdziałania 
mobbingowi

 Ustawodawca nakłada na pra-

pracownika lub skierowane przeciw-
ko pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika, wywo-
łujące u niego zaniżoną ocenę przy-
datności zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub ośmie-
szenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników.

 Wzorem ArcelorMittal Poland 
stworzyliśmy taką procedurę, która 
stanowi załącznik do regulaminu 
pracy.

codawców obowiązek przeciwdzia-
łania mobbingowi.  Jednak brzmienie 
przepisu nie pozwala wskazać, w jaki 
sposób obowiązek ten trzeba wyko-
nać. Zatem wykształciła się praktyka 
tworzenia zakładowych procedur 
antymobbingowych. 

 Obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi dotyczy wszystkich pra-
cowników. Szczególną uwagę powin-
ni zwracać na to zagadnienie kierow-
nicy.  Podczas szkoleń pracowników 
fizycznych na temat  kodeksu etyki 
biznesu będą odtąd szerzej omawia-
ne zagadnienia dotyczące mobbingu. 
Pracownicy umysłowi będą mieli 
spotkania szkoleniowe poświęcone 
temu zagadnieniu w swoich działach.

 W obecnie obowiązującym sta-
nie prawnym istnieją przepisy prawa 
zawierające ustawową definicję poję-
cia „mobbing”. Stosownie do treści 
art. 943 § 2 ustawy z 26.6.1974 r. 
- Kodeks pracy mobbing oznacza 
działania lub zachowania dotyczące 

opisujący przeciwdziałanie mobbingowi.
Regulamin Pracy ArcelorMittal Warszawa został uzupełniony o załącznik, 

Regulamin pracy

Musimy się wszyscy 
zaangażować 
 Jak widać,  czeka nas wiele wyz-
wań. Nadchodzące lata z perspek-
tywy energetyki, ochrony środo-
wiska, ale też techniki i technologii 
w naszej Hucie będą na pewno tru-

ście z pieców gazowych na induk-
cyjne. Dotyczy to zarówno Wykań-
czalni jak i Walcowni.

z nas zna najlepiej swoje stanowisko 
pracy i wie,  co można jeszcze zro-
bić w celu obniżenia zużycia prądu, 
gazu, paliwa, a co za tym idzie 
- emisji CO2.

dne, ale też bardzo ciekawe. Aby 
podołać tym wyzwaniom musimy 
wszyscy jako pracownicy  wykazać 
się nie tylko zrozumieniem dla 
działań na rzecz zachowania 
klimatu, ale też inicjatywą. Każdy 

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

Marian Eliasz
marian.eliasz@arcelormittal.com

Modernizacja palników kadzi głównej 
na Stalowni pozwoli zmniejszyć 

emisję CO2 o 2,5 tysięcy ton
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Innowacje na co dzień 

A kiedy zaczął Pan 

Jaka uczelnia przygotowała 
Pana do pracy w naszym 
zakładzie?

z firmami, które przedstawiały 
nam swoje oferty. Nauczyłem się 
wielu ciekawych rzeczy, przy-
dawała się też znajomość 
angielskiego

Na czym polegał projekt, 
którym się Pan ostatnio 
zajmował? 

Zdecydowałem się na pracę 

Był to projekt polegający na wy-
eliminowaniu postojów na chło-
dzenie oleju hartowniczego na 
piecu H6. Aby to osiągnąć należa-
ło podnieść sprawność układu 
chłodzenia. Niestety, z uwagi na 
obostrzenia środowiskowe nie 
mogliśmy tego zrobić w prosty 
sposób poprzez obniżenie tem-
peratury wody, ponieważ wiąza-
łoby się to ze wzrostem hałasu 

pracę u nas? 

w Hucie właśnie ze względu na 
projekty inwestycyjne. Realizacja 
takich zadań wymaga zarówno 
wiedzy technicznej jak wiedzy 
ekonomicznej i umiejętności 
zarządzania. Jest to dla mnie 
ciekawe i mam poczucie, że 

W biurze Technicznym miałem 
ciekawe zadania i możliwość 
brania udziału w realizacji pro-
jektów od samego początku, 
uczestniczyłem w spotkaniach 

Jestem absolwentem Politechniki 
Warszawskiej. Studia inżynierskie 
skończyłem na Inżynierii Pro-
dukcji. Magisterskie na kierunku 
Global Production Engineering 
and Management. Od ponad 6 lat 
mieszkam w Warszawie, ale po-
chodzę z okolic Ciechanowa. 
Zauważyłem,  że jest sporo pra-
cowników Huty, którzy prze-
jechali tu z moich okolic. 

Trzy lata temu, w październiku 
2018 roku. Najpierw w Biurze 
Technicznym u Grzegorza 
Kamińskiego. Zajmowałem się 
projektami inwestycyjnymi zwią-
zanymi z Wykańczalnią. W tym 
czasie poznałem sam wydział 
i ludzi z nim związanych. Współ-
pracowałem z Jakubem Kamolą, 
dużo się od niego nauczyłem. 
Dlatego, gdy przeszedłem na jego 
miejsce na Wykańczalnię, byłem 
już nieźle przygotowany i zmiana 
poszła dość gładko. 

ciągle się uczę czegoś nowego. 

z Biurem Technicznym o zapro-
jektowaniu nowej chłodnicy, 

emitowanego przez chłodnię 
wentylatorową. Także z uwagi na 
ograniczenia techniczne instalacji 
wodnej, nie było możliwe zwięk-
szenie przepływu wody. Wów-
czas pomyśleliśmy wspólnie 

o zmienionej konstrukcji, która 
miałaby większą sprawność. No-
wa konstrukcja chłodnicy zdała 
swój egzamin, co pozwoliło nam 
na usprawnienie produkcji.

W jaki sposób?
Najlepiej to wytłumaczyć opisując 
pracę pieca hartowniczego w ob-
szarze Obróbki Cieplnej Wykań-
czalni. Pręty wymagające obróbki 
cieplnej, ładowane są do elek-
trycznego pieca hartowniczego, 
w którym nagrzewane są do tem-
peratury maksymalnie 910 st C. 
Po nagrzaniu trafiają do wanny 
olejowej. W wyniku tej operacji 
temperatura oleju w wannie 
wzrasta, więc musi on zostać 
schłodzony do temperatury tech-
nologicznej. Ograniczenia w pracy 
starej chłodni oraz ówczesna 
konstrukcja chłodnicy oleju po-
wodowały, że proces chłodzenia 
bywał niedostateczny, w szcze-
gólności w okresie wiosenno-let-

Zmiany dają wyniki

w wannie do nowej, większej 
chłodnicy, ale dzięki dobremu 
planowaniu i doskonałej współ-
pracy z UR udało nam się to zro-
bić bez zbytniej straty czasu, 
podczas zwykłego postoju pieca. 
Dzięki temu mamy konkretne 
wyniki – udało nam się wyelimi-
nować całkowicie postoje, spo-
wodowane zbyt wysoką tempe-
raturą oleju. Rekordowy wynik 
ilości materiału ulepszanego 
cieplnie osiągnięty przez Wykań-
czalnię w październiku, pokazuje 
wymierne efekty tego projektu.

nim i trzeba było robić przerwy 
między zanurzeniem kolejnych 
partii prętów w oleju, czekając aż 
olej ostygnie, czyli robić postoje 
pieca. To oczywiście obniżało 
wydajności produkcyjne. Nowa, 
większa chłodnica zamontowana 
w wannie olejowej spowodowała, 
że temperatura oleju jest utrzy-
mywana cały czas w odpowied-
nich granicach temperaturowych. 
Oczywiście montaż chłodnicy też 
wymagał kilku przeróbek - trzeba 
było dostosować podstawę 

Nad czym pracujecie teraz? 
Nad procesem sferoidyzacji na 
piecu H1. Jest to obróbka cieplna, 
pozwalająca uzyskać odpowiednią 

Rafał Skowronek
rafal.skowronek@arcelormittal.com

Wykańczalnia 
w październiku 
z kolejnym rekordem 
produkcyjnym

to możliwe dzięki wprowadzonym 
wspólnie z Biurem Technicznym 
oraz Utrzymaniem Ruchu mody-
fikacjom technicznym chłodnicy 
wanny olejowej i wyeliminowaniu 
do zera postojów agregatu z uwa-
gi na przegrzewanie się oleju har-
towniczego. Był to także rezultat 
ciągłego doskonalenia załogi wy-
działu Wykańczalni w zakresie 
nadzoru nad procesem 
technologicznym. 

 W październiku br. Wykańczal-
nia wyprodukowała na agregacie 
H6 rekordową ilość materiału 
ulepszonego cieplnie: 1258 ton. 
Tym samym został pobity 
o 23 tony dotychczasowy, 
wydawało się nie do pobicia, 
rekord z czerwca 2018 roku. Było 
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z naszych produktów części dla 
przemysłu samochodowego. 

z tym problemem. Wspólnie 
opracowaliśmy nową technologię. 
W uproszczeniu polega ona na 
zmianie temperatur podczas 
obróbki i zmniejszeniu prędkości 
procesu. 

Do tej pory aby uzyskać pożądaną 
sferoidyzację  musieliśmy powta-
rzać obróbkę na piecu trzykrot-
nie. Zwiększało to koszty i czas.  

strukturę  wewnętrzną stali, a co 
za tym idzie właściwości, których 
wymaga klient, wytwarzający 

We współpracy z Działem Jakości 
postanowiliśmy zmierzyć się 

Myślimy też o modernizacji pieca 
gazowego H2 oraz o nowym, in-
dukcyjnym piecu do obróbki ciepl-
nej - staramy się o finansowanie 
na te projekty. Na pewno pracy 
nam nie brakuje, ciągle pojawiają  
się nowe pomysły i wyzwania, 

W listopadzie zrobiliśmy próby, 
które wyszły pozytywnie. Bez 
dodatkowych inwestycji udało 
nam się zmienić ustawienia pieca 
w taki sposób, by jedna obróbka 
zamiast trzech przynosiła pożą-
dany efekt sferoidyzacji i zwięk-
szyła wydajność procesu.  

nie można narzekać na monotonię. 
Mnie się to bardzo podoba.  

Czy starcza panu czasu 
na jakieś hobby poza 
zawodowe? 
Poza pracą gram półzawodowo 
w rugby w drużynie z Ciecha-
nowa. Odnosimy pewne sukcesy 
– w Pucharze Polski zdobyliś-
my brązowy medal. W rugby 
gram już od 10 lat. Teraz ten 
sport zaczął w Polsce zyskiwać 
coraz większą popularność. 
Lubię też podróżować. 
Jestem kibicem Realu Madryt, 
więc odwiedzam ich stadion, 
gdy tylko mogę. 

O swojej pracy w Hucie ArcelorMittal Warszawa i o zmianach, 
które poprawiają produkcję na Wykańczalni opowiada specjalista 
technolog Mateusz Rokicki.

Polityka społeczna



w czasie audytu stało się w Arcelor-
Mittal Warszawa codziennością. 

 Przyłączam się do tego apelu. 
Bardzo bym chciał,  żeby zaanga-
żowanie, które wszyscy wykazali 

 System realizacji standardów FPS 
nie jest biurokratycznym zbiorem 
zasad. Ten system ratuje życie i musi 
działać sprawnie każdego dnia roku 
w dzień i w nocy. 

wiadomości lokalne6 1    ArcelorMittal Warszawa    grudzień 2021

Pomysły na bezpieczniejszą pracę

Sprawniejsza kontrola dostępu poprawia bezpieczeństwo

 W ramach nowej inicjatywy, 
uruchomionej w naszej dywizji 
ArcelorMittal Europe Long Products 
co miesiąc jeden zespół pracowni-
ków zostaje nagrodzony za najlep-
szy pomysł poprawiający bezpie-
czeństwo pracy. 

 W październiku  nagrodzony zo-
stał projekt wdrożony na warsztacie 
mechanicznym Walcowni P20. 

 - Chcemy w ten sposób wzmoc-
nić kulturę bezpieczeństwa w na-
szym segmencie – mówi Augustine 
Kochuparampil, dyrektor generalny 
ArcelorMittal Europe Long Products.

Polega on na automatyzacji dostępu 
do maszyn i obrabiarek. Nagrodę 

Projekt zespołu Walcowni P20 nagrodzony za innowacyjne rozwiązanie

 System sprawdza się doskonale 

 Poprzez dodanie do grupy upraw-
nień system pozwala na ustawienie, 
którzy pracownicy mają dostęp do 
maszyn.

i jest dalej rozbudowywany, dostęp 
do szatni, pomieszczeń socjalnych 
również odbywa się za pomocą 
karty lub chipa, w przyszłości plano-
wany jest jego montaż również na 
wózkach widłowych.

 Po zbliżeniu karty do terminalu 
zostaje zapisana informacja o tym, 
kto i kiedy uzyskiwał dostęp do 
urządzenia.  

 - Cieszę się że projekt zyskał ta-
kie uznanie, najważniejsze jednak że 
mogliśmy dodać kolejną cegiełkę do 
poprawy bezpieczeństwa w naszym 
zakładzie – dodaje Krzysztof Janicki.

Audyt FPS - ten system ma ratować życie

 Weryfikacja standardu 006 Po-
jazdy oraz kierowanie pojazdami   
także nie wzbudziła zastrzeżeń. Eric 
pozytywnie ocenił dobrą zewnętrz-
ną i wewnętrzną  wizualizację zasad 
obowiązujących w hucie. Zauważył 
dobre rozwiązanie, jakim jest ka-
mera, rejestrująca szybkość z jaką 
poruszają się pojazdy na naszym 
terenie. Operacje załadunku i roz-
ładunku zostały przez audytora 
ocenione bardzo dobrze wraz 

 Przy ocenie realizacji standardu 
001 Izolacja źródeł energii Eric 
dobrze ocenił solidną pracę, jaka 
została wykonana przy dopraco-
wywaniu i uaktualnianiu Instrukcji  
operacyjnych systemu Izolacji. Od-
notował ponadto, że audyty we-
wnętrzne odnośnie tego standardu 
są nadal prowadzone i nie pokazały 
dotąd żadnych odstępstw.   

pierwsze. Nasz audytor pochwalił 
nas za skuteczną komunikację oraz 
raportowanie, a także nadzór.

z praktyką codziennej weryfikacji 
wizualnej i praktycznej pojazdów.  

i urządzeń dźwigowych oraz identy-
fikację i oznaczenie czerwonymi 
światłami ostrzegawczymi obsza-
rów i operacji podwyższonego ryzy-
ka. Zauważył jednak, że w trakcie 
przenoszenia kadzi z płynną stalą 
jest to sygnalizowane przy pomocy 
dźwięku, ale brak sygnalizacji świetl-
nej dla pieszych, pozwalającej unik-
nąć skrzyżowania ich przejść z dro-
gą, którą wędruje kadź. Odnotował 
też łańcuchy leżące na ziemi i zasu-
gerował byśmy wykorzystali u nas 
rozwiązania stosowane w hucie 
w Belval. 

Ale są też elementy do poprawy. 
Audytor nie przeoczył niezabezpie-
czonego ładunku na jednej z cięża-
rówek oraz braku gaśnicy w jednym 
z wózków widłowych. Zasugerował, 
by obecność gaśnicy została wpi-
sana w check listę do weryfikacji 
stanu pojazdów przed ich użyciem. 
 Przy ocenie realizacji Standardu 
007 Suwnice i urządzenia dźwigowe  
Eric pochwalił nas za dobrą praktykę 
codziennej weryfikacji stanu suwnic 

• Wyzwaniem jest zapewnienie 
przestrzegania zasady „uważajmy na 
siebie nawzajem” i dbałości o innych 

 Standard 003 Prace na wysokości  
został oceniony pozytywnie za do-
bre zabezpieczanie wejść na drabiny 
i  dachy  oraz skuteczną kontrolę 
stanu środków ochrony indywidu-
alnej  do prac na wysokości dzięki 
zainstalowanym chipom, które 
identyfikują także właściciela tego 
sprzętu. 
 Oto wnioski jakie nam przedstawił 
Eric po zakończeniu audytu: 
• W ArcelorMittal Warszawa istnieją 
procedury i narzędzia zapewniające 
bezpieczne miejsce pracy
• Wszystkie osoby poznane podczas 
audytu są wyraźnie zaangażowane 
w kwestie bezpieczeństwa 
• Na halach produkcyjnych 
w ostatnich miesiącach nastąpiła 
znacząca poprawa 
• Innowacyjność to DNA warszaw-
skiego zespołu Utrzymania Ruchu

• Konsekwencje muszą być zawsze 
komunikowane i egzekwowane 

 Jeśli chodzi o standard 008  
Współpraca z podwykonawcami 

W tym celu spędził wiele godzin 
kolejno na wszystkich wydziałach 
naszego zakładu. Zrobił wiele zdjęć, 
ilustrujących zarówno pozytywne jak 
negatywne spostrzeżenia. 

Products.  Postanowił on poddać 
weryfikacji 5 z 11 standardów FPS.  

 Audyt przeprowadził Eric Merly, 
szef obszaru BHP w segmencie 
ArcelorMittal Europe – Long 

 Od 1 do 3 grudnia 2021 r. w Hu-
cie ArcelorMittal Warszawa odbył 
się audyt, dotyczący przestrzegania  
korporacyjnych Standardów Zapo-
biegania Wypadkom Śmiertelnym 
(Fatality Prevention Standards 
– FPS) oraz sprawdzenia, jak fun-
kcjonuje systemu BHP na stano-
wiskach pracy (Safety Shop Floor 
Review).

w raporcie znalazły się tylko te 

Jarosław Szabłowski
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

 - Zachęcam zespól ArcelorMittal 
Warszawa do dalszej energicznej 
pracy i zaangażowania w to, by 
nasze środowisko pracy było wolne 
od wszelkich zagrożeń wypadkiem 

(pozytywne i negatywne), aby 
zapewnić zrównoważony rozwój 
i poprawić kulturę bezpieczeństwa.

– stwierdził na zakończenie Eric 
Merly. 

– czasochłonne, ciężko nam było 
utrzymać dyscyplinę, klucze nigdy 
nie były odkładane na miejsce, przez 

z maszyny bądź obrabiarki należało 
wpisać początek pracy do odpo-
wiedniej książki i pobrać klucz do 
stacyjki urządzenia. Możliwość uru-
chomienia urządzenia otrzymywało 
się przez przekręcenie klucza w sta-
cyjce. Koniec pracy z urządzeniem 
również musiał zostać zarejestro-
wany, a klucz odłożony na swoje 
miejsce. 
 - Stara procedura korzystania 
z maszyn była uciążliwa, a reje-
stracja w książce i pobranie klucza 

2 grudnia wręczył Eric Merly, szef 
obszaru BHP ArcelorMittal Europe 
Long Products.  
 W przeszłości, by skorzystać 

co dostęp do maszyn mogły uzy-
skać osoby do tego nie upoważnio-
ne. Stwarzało to potencjalne zagro-
żenie wypadkiem – opowiada 
Sławomir Tupaczewski.

 Jest to bezpieczniejsze, wygod-
niejsze i szybsze rozwiązanie niż to, 
stosowane poprzednio. 

 - Obok każdej z maszyn umiesz-
czono terminal dotykowy, który po 
zbliżeniu odpowiednio zaprogramo-
wanej karty/bądź chipa umożliwia 
skorzystanie z urządzenia – tłuma-
czy Krzysztof Janicki.  

 Podczas jednej z odpraw przy 
omawianiu tego tematu, pojawił się 
pomysł, by pozbyć się kluczy, na 
maszynach założyć czytniki i korzy-
stać z kart BHP, które zawsze każdy 
pracownik ma przy sobie. 

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Mówią pracownicy

Głos mają Liderzy Zmiany

Lider zmiany na Walcowni 
Sylwester Sitko

 W 2008 roku przeniesiono mnie 
na startującą wówczas Walcownię 
P20 na obszar chłodni. Ta praca mi 
się nie podobała. Postanowiłem się 
rozstać z Hutą. Złożyłem wymówie-
nie. Ale w ostatnim dniu pracy kie-
rownik Janusz Grzybek zapropono-
wał mi powrót na Walcownię 
Średnią – na stanowisko walcowni-
ka. Zgodziłem się na to, praca przy 
walcarkach mi odpowiadała. Prze-
pracowałem tam kolejne dwa lata, 
aż do zamknięcia Walcowni Średniej. 
Potem już nie było wyjścia, prze-
szedłem na Walcownię P20, ale 
jako operator mostka pierwszego 

 Pracuję w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa od 23 lat. Zaczynałem na 
Walcowni Średniej. Potem pracowa-
łem przez kilkanaście lat na Walco-
wni Grubej, na Wykańczalni. 

na ciągu walcowniczym.  

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

u nas był „pacjent 0”, później cała 
zmiana została rozwiązana na pe-
wien czas. Ale szczęśliwie wszystko 
wróciło do normy. 

tknęła w zeszłym roku pandemia 
COVID 19. Na Walcowni właśnie 

 W gruncie rzeczy praca lidera 

 Praca lidera daje też z pewnością 
satysfakcję. Można dzięki niej zapra-
cować na szacunek i poważanie 
w zespole. Lider ma dużo obowiąz-
ków, ale jest osobą w pełni decy-
zyjną na swojej zmianie, szczegól-
nie na drugiej lub trzeciej, kiedy nie 
ma się kogo poradzić i wszystkie 
decyzje trzeba podejmować sa-
modzielnie. To oznacza sporą wła-
dzę i dużą odpowiedzialność. Jakoś 
sobie z tym radzę – jeszcze nie 
osiwiałem. 

w piłkę nożną. Mamy taką umowę, 
że ja z nim chodzę na boisko, 
a potem on mi gra na gitarze. 
W miarę możliwości wożę go 

polega na podejmowaniu decyzji. 
Oczywiście wiąże się z tym stres, 
jest presja na wykonanie planu pro-
dukcyjnego. Klienci są coraz bardziej 
wymagający, jakość pracy musi być 
ciągle wyższa. 

 Po pracy staram się jak najwięcej 
czasu poświęcać rodzinie i mojemu 
11-letniemu synowi. Praca w sys-
temie zmianowym tego nie ułatwia, 
więc kiedy tylko mogę, organizuję 
wspólne zajęcia. Gramy  sporo 

też na basen i zajęcia z angielskiego. 
Obaj jesteśmy bardzo zajęci….

2018 roku. Początkowo nie było 
łatwo, nigdy wcześniej nie zajmo-
wałem takiego wysokiego stano-
wiska, obarczonego tak dużą odpo-
wiedzialnością. 

Do każdego trzeba umieć trafić, 

 Pewnym problemem, z którym 
borykają się wszyscy liderzy na 

 Liderem zmiany zostałem po-

 Mam świadomość, że cały czas 
się uczę, choć zdobyte doświadcze-
nie daje mi coraz większą pewność 
w codziennej pracy. Wiem, na co 
zwracać większą uwagę, zaczynam 
wpadać w rytm, jednak każdy dzień 
jest inny. Praca lidera jest trudna, 
każdy z nas codziennie spotyka się 

nad trzy lata temu – w czerwcu 

z nowymi wyzwaniami i problemami 
do rozwiązania. Najtrudniejszym 
zadaniem jest praca z ludźmi. 

a ludzie są bardzo różni. 

Walcowni, jest zapewnienie obsad. 
Mamy stały główny „kręgosłup” 
zespołu, składający się z doświad-

czonych pracowników, ale uzu-
pełniamy ich młodszymi, wśród 
których jest spora rotacja. Wielu 
z nich zniechęca praca w systemie 
zmianowym, mają też wysokie 
wymagania płacowe. 
 Staram się organizować pracę tak, 
żeby była możliwość wymiany sta-
nowisk. Nie da się zastąpić każdego, 
ale tam, gdzie można, staram się, 
żeby pracownicy się zmieniali, uczyli 
się pracy na  różnych stanowiskach. 
Im pracownik jest bardziej wszech-
stronny tym lepiej dla mnie – bo 
mogę sprawniej zorganizować pracę 
na zmianie. Kiedy ktoś zachoruje 
i  trzeba go nagle zastąpić, jest to 
łatwiejsze. Jest to także korzystne 
dla pracownika, bo staje się lepszym 
fachowcem. Niektórzy chętnie się 
uczą nowych umiejętności, inni są 
trochę oporni, ale ta decyzja należy 
do mnie i koniec końców to się 
udaje. 
 Moją zmianę dość boleśnie do-
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Hutniczy wolontariat 

akcji wśród pracowników, udostępnienie gadżetów firmowych, pokrycie kosztów związanych z akcją wolontariatu.

Huta ArcelorMittal Warszawa wspiera wolontariat pracowniczy oraz akcje społeczne. Pracownicy zaangażowani 
w działanie na rzecz społeczności lokalnych mogą liczyć na naszą pomoc: wsparcie organizacyjne, promocję danej 
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 Pracownicy Huty już po raz 

w Laskach.

 W czerwcu 17 osób z kadry 
Huty wzięło udział w pracach 

 Ponad 4 godziny ciężkiej fi-
zycznej pracy, pozwoliły na 
zmontowanie mebli kuchennych, 
szafki łazienkowej i regału w do-
mu chłopców oraz na zainstalo-
wanie wyposażenia kuchni i ła-
zienki. W ogrodzie rozsypano 
około 20 ton podłoża i kompostu. 

na rzecz Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niewi-
domych im. Róży Czackiej 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

drugi pomagali w poprawie 
wyposażenia Ośrodka dla Dzieci 
Niewidomych w Laskach. Na 
początku października 2019 roku 
odnawiali i malowali tam ławki 
ogrodowe. 
 W listopadzie zbieraliśmy też 
upominki mikołajkowe dla dzieci  
z Lasek. Pracownicy ofiarowali 
górę specjalistycznych książeczek 
do terapii widzenia dla dzieci,
taśmy tapingu potrzebne przy 
rehabilitacji ruchowej  i odtwa-
rzacz płyt CD dla Domu Chłop-
ców.

i w ten sposób wywalczyć środki, 
przeznaczone na zakup ambu-
lansów motocyklowych dla 
ratownictwa medycznego. 

 Walka była bardzo wyrównana, 
a werdykt sędziów nie jednogłoś-
ny. Ostatecznie kilkoma punktami 
wygrał przeciwnik Konrada, ale 

 Nasz kolega z laboratorium 
Konrad Walewski postanowił 
stanąć na ringu podczas Gali 
zorganizowanej 25 listopada 
przez  BIZNES BOXING POLSKA 

 Przez 8 tygodni przygotowy-
wał się do Gali, trenując w War-
szawskim Centrum Atletyki. Gdy 
wchodził  na ring, został przed-
stawiony jako pracownik Huty 
ArcelorMittal Warszawa, który 
dba o czystość stali.  

liczył się efekt końcowy tej akcji 
charytatywnej: zebrano 
rekordową kwotę 105 tysięcy 
złotych! 42 tysiące zł zostanie 
przeznaczonych na zakup nowej 
karetki  przez Fundację Ratow-
nictwa Motocyklowego, a 63 ty-
siące zł dla małej Poli, dziewczyn-
ki z porażeniem mózgowym,  
córki Daniela Omielańczuka 
(byłego zawodnika UFC I KSW). 

i kolegów. Środki z zakupu bile-
tów także zasiliły akcję charyta-
tywną.

 Huta ArcelorMittal Warszawa 
wsparła Konrada promując zbiór-
kę pieniędzy wśród pracowników. 
Kupiliśmy także pulę biletów na 
Galę, dzięki czemu podczas walki 
dopingowała go grupa koleżanek 

David Florek z Biura Zakupów 
wraz z narzeczoną Agatą stara 
się od lat pomagać potrzebują-
cym. Uważa, że ktoś taki jak on, 
komu życie się układa - na co 
oczywiście ciężko pracuje - może 
dzielić się z tymi, którym życie 
stawia większe trudności. 
 Huta wspiera go promując 
akcje i zbiórki. Dzięki nim udało 
się na przykład – w ramach akcji 
Szlachetna Paczka - pomóc sa-
motnej matce, która uciekła od 
przemocowego męża. Dostała 
ubrania i potrzebne na co dzień 
rzeczy, a jej syn prezent pod cho-
inkę – deskorolkę, o której ma-
rzył.  Po kilku miesiącach kobieta 
dostała przydział na mieszkanie. 
Dzięki pomocy przetrwała pierw-
szy najtrudniejszy okres i wyszła 
na prostą. 

 David organizował też m.in. 
zbiórkę prezentów świątecznych 
dla mieszkanek Domu Samotnej 
Matki w okolicach Raszyna oraz 
zbiórkę prezentów dla klubu Śro-
dowiskowego „Przyjaciele” 

 On i Agata starają się pomagać 
także zwierzętom – organizowali 
zbiórki karmy oraz asortymentu 
przydatnego do pielęgnacji zwie-
rząt dla fundacji „Tusia”. Dla fun-
dacji „Różaland” zbierali karmę 

w Płocku.

i kupili 1 tonę jabłek dla koni. 
Wraz z kolegą z Biura Zakupów 
zbierali jabłka w sadzie należącym 
do jego rodziny. W ten sposób  
udało się zgromadzić 600 kg 
owoców dla fundacji „Pegazus”, 
która opiekuje się starymi końmi. 
Ofiarowali jej też karmę dla innych 
zwierząt. 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach 

Wyboksowane ambulansy motocyklowe 
dla ratownictwa medycznego

Pomoc dla ludzi 
i zwierząt 

Historia 

70 lat temu podjęto decyzję 
o budowie Huty Warszawa 
a szczególnie stali. Zrujnowany 
kraj musiał się odbudować. 

Import stali z krajów, które 
posiadały nadwyżki, takich jak 
Szwecja, był niezwykle kosz-
towny. Polski na zaspokojenie 
potrzeb importem stali nie było 
stać. Stąd też decyzje o budowie 
krakowskiej Nowej Huty 

 Wybudowanie huty w centrum 
Polski to wypełnienie przed-

i huty w centralnej Polsce. 

Powstawał przemysł stocznio-
wy, budowano fabryki samo-
chodów osobowych, ciężarowych 
i traktorów, maszyn i urządzeń, 
odbudowywano zrujnowane 
miasta, drogi i mosty. 

i budowniczego Centralnego 
Okręgu Przemysłowego inż. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
który uważał, że ze względów 
strategicznych duży zakład 
metalurgiczny winien znajdować 
się w znacznych odległościach od 
granic państwa. 

wojennego marzenia twórcy 

 Po II wojnie światowej Polska 
potrzebowała wszystkiego, 

szawie. 26 kwietnia 1951 roku 
rząd Polski zdecydował o loka-
lizacji huty na Młocinach.
 W dniu 15 maja 1951 roku 
minister przemysłu ciężkiego 
Julian Tokarski powołał kie-
rownictwo huty. Inż. Janusz 
Jerlicz został dyrektorem 
naczelnym, mając 33 lata i długi 
staż pracy w  BIPROHUT Zabrze. 
26-letni inż. Roman Bortnowski 
został powołany na stanowisko 
głównego inżyniera. Znał biegle 
język rosyjski, gdyż ukończył 
Moskiewski Instytut Stali. 
 W Polsce od 1947 roku 
pracował w BIPROHUT Zabrze. 

Plany na hutę w centrum 
Polski

70 km od Warszawy, o wydaj-
ności 300 tysięcy ton stali 
surowej. 

Dlaczego warszawskie 
Młociny?

 W końcówce lat 40. XX wieku 
przygotowano w zabrzańskim 
BIPROHUT perspektywy i po-
trzeby polskiego przemysłu me-
talurgicznego. Według tych wy-
tycznych Polsce potrzebna była 
huta zlokalizowana w centrum 
Polski, w odległości najwyżej 

 Hutę zaprojektował radziecki 
Państwowy Instytut Projekto-
wania Zakładów Metalurgicznych 
GIPROMEZ. 

 
 Długo wybierano lokalizację 
pod przyszłą hutę, albowiem  
według kryteriów naukowych 
lokalizacja ta winna spełniać kilka 
istotnych warunków: teren 
w miarę równy, niezabudowany, 
ziemia nieurodzajna, niski stan 
wód gruntowych, bliskość rzeki, 

w sprawie utworzenia przed-
siębiorstwa państwowego pod 
nazwą Huta Warszawa w War-

 Zaproponowano aż 8 możli-
wych lokalizacji tej inwestycji, 

a więc łatwiejsze pozyskanie 
specjalistów, i z uwagi na zalud-
nienie – łatwiejszy dostęp do siły 
roboczej, już wykwalifikowanej 
chociażby przy odbudowie 
zrujnowanej Warszawy. 

przyjmuje się datę 22 kwietnia 
1951 roku, gdy minister prze-
mysłu ciężkiego Julian Tokarski 
podpisał Zarządzenie nr 110 

sieci dróg kolejowych i drogo-
wych, bliskość surowców, miejsc 
zbytu, zaplecze dużego miasta 
oraz pozyskanie siły roboczej.

 Za Młocinami przemawiała 
bezpośrednia bliskość stolicy, 

Początek

 Za dzień narodzin huty 

a wśród nich były m.in.: Warka, 
Wyszków, Góra Kalwaria i Mło-
ciny w pobliżu Warszawy. Po 
gruntownej analizie wybrano 
warszawskie Młociny.

Pierwsza siedziba Huty 

Ponad 60-letniego Stanisława 
Majewskiego, mającego staż 
pracy w ekonomice hutnictwa od 
roku 1907 mianowano na stano-
wisko głównego księgowego. 

– pokój w śródmieściu

1 czerwca 1951 roku w resorcie 
budownictwa przemysłowego 
powołano odrębne przedsiębior-
stwo pod nazwą  Przedsiębior-

Siedzibą Huty Warszawa był pokój 
w warszawskiej delegaturze Cen-
tralnego Zarządu Przemysłu Hut-
niczego przy ul. Na Skarpie. 

Marek Łuszczyński

stwo Budowy Huta Warszawa. 
Pierwszym szefem tej firmy zo-
stał Leonard Borkowicz. Do końca 
1951 roku praca w hucie polegała 
na tworzeniu struktur organiza-
cyjnych i zadań przyszłego przed-
siębiorstwa, na tłumaczeniu doku-
mentacji przysyłanych z radziec-
kiego biura projektów oraz po-
szukiwaniu kompetentnej kadry 
inżynieryjnej, która w przyszłości 
pokieruje zakładem.

Na podstawie wspomnień inż. 
Janusza Jerlicza

Pierwsi od lewej Agata i David
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o powierzchni 5,7 ha. Docelowo 
wyprodukowana energia 
elektryczna wyniesie 3 GWh/rok 

 Niedawno firma Differdange 
przyczyniła się do powstania 
pierwszej pływającej farmy 
fotowoltaicznej w Luksemburgu. 
Na dawnym stawie w wodą 

i będzie w stanie zasilić blisko 
800 lokalnych domów, pokry-
wając roczne zużycie energii 
elektrycznej 3200 osób. 

do lokalnej sieci i przyczyni się 

Energia elektryczna produkowana 
na pływającej farmie fotowol-
taicznej będzie doprowadzona 

do samowystarczalności ener-
getycznej Luksemburga. 
Cieszymy się, że możemy 
przyczynić się do dekarbonizacji 
Luksemburga.

chłodzącą, należącym do Arce-
lorMittal Differdange, powstało 
25 000 m² paneli słonecznych 
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ArcelorMittal otrzymał najwyższe wyróżnienie Quebeku w dziedzinie 
ochrony przeciwpożarowej

CEMEFI wyróżnił ArcelorMittal za program „Kobiety ze stali”

Ameryka Południowa

Program „Kobiety ze stali” ArcelorMittal Mexico został doceniony 
przez meksykańskie Centrum Filantropii (CEMEFI) za zrealizowanie 
ciągu 11 lat 36 udanych inicjatyw, skupiających się na rozwoju 
lokalnych społeczności. 

Program „Kobiety ze stali” promuje rozwój, integrację i upodmioto-
wienie społeczności w regionie Lazaro Cardenas i poza nim. Osta-
tecznym celem programu jest ułatwienie społecznościom wprowa-
dzania zmian, przekształcania ich pomysłów w rzeczywistość i two-
rzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Ma również na celu 
podniesienie świadomości tego jak ważne jest uczestnictwo w two-
rzeniu odpowiedniego środowiska społecznego

Ameryka Północna

ArcelorMittal Mines and Infrastructure Canada, wspólnie z PMU 
Québec, zdobył nagrodę  Zielonego Trójkąta (Prix Triangle Vert 
2020) przyznawaną przez Stowarzyszenie Techniczne Zapobiegania 
Pożarom w Quebeku (ATPIQ).

Nagroda jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości planów goto-
wości firmy na wypadek awarii, a także przygotowania zespołu 
ds. bezpieczeństwa i ochrony.  Nagroda  Zielonego Trójkąta jest 
najbardziej prestiżową nagrodą w swojej kategorii w Quebeku. 
Zazwyczaj otrzymują ją wydziały miejskie o najwyższych stan-
dardach w tej dziedzinie, dlatego firma ArcelorMittal jest szcze-
gólnie dumna z wyróżnienia. Nagroda pozwoliła jej dołączyć do 
elitarnego klubu organizacji zasługujących na uznanie ATPIQ.
Gratulacje dla naszego zespołu w Kanadzie!

Europa
Gestamp podpisuje umowę z ArcelorMittal na wykorzystanie 
certyfikatów zielonej stali XCarb® w swojej działalności przemysłowej

Firma Gestamp podpisała umowę z ArcelorMittal na rozpoczęcie 
stosowania certyfikatów zielonej stali XCarb® do produkcji kom-
ponentów samochodowych, w ramach ambitnej strategii zrów-
noważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie dekarbonizacji 
we wszystkich swoich działaniach. Dzięki tej inicjatywie Gestamp 
staje się pierwszym dostawcą w sektorze motoryzacyjnym, który 
oferuje swoim klientom - wiodącym światowym producentom 
pojazdów - produkty o niższym śladzie węglowym. Wytwarzanie ich 
jest możliwe dzięki skutecznym działaniom  ArcelorMittal w zakresie 
dekarbonizacji.

Drugą inwestycją, stanowiącą część pakietu o wartości 125 mln zł, 
był remont walcowni taśm zimnowalcowanych, który zakończył się 
w tym roku. Obejmował on najbardziej istotne dla procesu pro-
dukcyjnego urządzenia, tj. wytrawialnię, walcarkę nawrotną, piece 
wodorowe oraz linię cięcia wzdłużnego.

125 mln zł – tyle przeznaczył na swoje kluczowe instalacje sosno-
wiecki oddział ArcelorMittal Poland. Inwestycje objęły modernizację 
wydziału walcowni walcówki i remont walcowni taśm zimnowalco-
wanych.

Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland zakończył inwestycje warte 
125 mln złotych

Dzięki tej umowie firma nabyła certyfikaty zielonej stali ArcelorMittal 
XCarb®, które umożliwiają klientom oszczędność emisji pośredniej 
CO2 powstającej w procesie produkcji stali.  Pozwala to firmie 
Gestamp na zmniejszenie emisji CO2 poprzez wpływ na dekarbo-
nizację swojego łańcucha dostaw.

Jako pierwszy modernizacji poddany został wydział walcówki. Prace 
zrealizowane zostały w dwóch etapach, na przestrzeni dwóch lat.
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Spotkanie plenerowe 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Huty - Warszawscy Hutnicy

 W Krogulcu czekała na człon-
ków Stowarzyszenia Przyjaciół 
Huty - Warszawscy Hutnicy zupa 
grochowa z wkładką mięsną 
„regeneracyjną”, tak jak to bywało 
w dawnych latach w Hucie 
Warszawa.  
 - Cieszymy się z ponownego 
spotkania po tak długim okresie. 
Jednym z celów statutowych 
SPHW jest podtrzymywanie ser-
decznych więzi wśród emery-
towanych warszawskich hutni-

o lotnisko toczyły się na terenie, 
na którym potem, w latach 50. 
wybudowano Hutę Warszawa.

zdobycia niemieckiego lotniska 
wojskowego Bielany. Walki 

ków i umożliwienie wzajemnych 
kontaktów koleżeńskich – powie-
dział na powitanie Marek Łusz-
czyński, prezes SPHW, który 
przedstawił następnie historię 
powstania Huty Warszawa.  
 Wśród gości pikniku był prezes 
Huty ArcelorMittal Warszawa 
Marek Kempa, który  zapewnił, 
że członkowie SPHW mogą 
liczyć na dalsze wsparcie huty. 
 - Poczucie wspólnoty hutników 
warszawskich jest nadal żywe. 
Huta ArcelorMittal Warszawa jest 
kontynuatorką nie tylko działal-
ności produkcyjnej dawnej huty, 
ale też utożsamia się z jej 70-
letnią historią – podkreślił Marek 

 Po drodze do Puszczy 
Kampinoskiej, do wsi Krogulec,  
odwiedzili  cmentarz wojenny 

 Emerytowani pracownicy Huty 
Warszawa po ponad 1,5-rocznej 
przerwie, spowodowanej obo-
strzeniami związanymi z pan-
demią, spotkali się z okazji 70. 
rocznicy podjęcia decyzji o bu-
dowie Huty Warszawa i 77. rocz-
nicy Powstania Warszawskiego. 

we wsi  Wiersze, która podczas 
Powstania Warszawskiego 
w 1944 roku była stolicą Niepod-
ległej Rzeczpospolitej Kampino-
skiej. 1 sierpnia 1944 roku oraz 
w nocy z 1 na 2 sierpnia Zgru-
powanie Kampinos podjęło próbę 

 - Dobrze, że znowu byliśmy 
razem – mówili uczestnicy 
pikniku. - Dziękujemy 
wypróbowanym przyjaciołom 
SPHW - Radzie i Zarządowi 
Dzielnicy Bielany i Zarządowi 
Huty ArcelorMittal Warszawa za 
umożliwienie tego spotkania!

Kempa.

w lata 50. i 60., prezentując 
przeboje tamtego okresu. Można 
też było spróbować puszczań-
skich wędlin, sałatek, surówek, 
smalcu z ogórkiem kiszonym 

 Po części oficjalnej do tańca 
zaprosiła hutników Kapela War-
szawska, która przeniosła ich 

i ciast, a także potraw z grilla.


