1 ﬁrma 1 społeczność 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2022 Nr 52

03
Pomoc dla Ukrainy
Huta ArcelorMittal Warszawa włączyła się w organizację pomocy dla osób,
które w Warszawie szukają schronienia przed wojną.
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w Hucie 42 lata

Po raz 11 załoga Huty oceniła
warunki pracy w naszej ﬁrmie

Obróbka cieplna na nowo
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Dar Huty ArcelorMittal Warszawa
z okazji Jubileuszu 50-lecia
odbudowy Zamku Królewskiego
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Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego
segmentu ArcelorMittal Europa – Wyroby długie
Z dniem 1 kwietnia nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora generalnego segmentu, do którego należy Huta ArcelorMittal Warszawa,
czyli ArcelorMittal Europa Wyroby Długie. Dotychczasowy dyrektor generalny Augustine Kochuparampil postanowił przejść na
emeryturę. Nowym dyrektorem generalnym ArcelorMittal Europe Long Products został Sanjay Samaddar.
Obaj panowie odwiedzili Hutę ArcelorMittal Warszawa 10 marca. Jeden, by się z nami pożegnać, drugi by nas poznać.
Przy tej okazji poprosiliśmy ich o wypowiedź.

Augustine Kochuparampil
10 marca 2022 po raz
ostatni odwiedziłem
ArcelorMittal Warszawa jako
Prezes ArcelorMittal Europe
Long Products. Po 47 latach
w przemyśle stalowym
i 27 latach w ArcelorMittal
zdecydowałem się przejść na
emeryturę. Ale z pewnością
będę dalej śledził dalszy rozwój Huty ArcelorMittal
Warszawa i patrzę z optymizmem na jej przyszłe
perspektywy.
Powodem, dla którego to
mówię, jest ogromny postęp,
jakiego dokonała Huta
ArcelorMittal Warszawa,
odkąd odwiedziłem ją po raz
pierwszy. Pamiętam, że na
samym początku podczas
naszych dyskusji o przyszłości
zakładu nie byliśmy nawet
pewni, czy on przetrwa. Był
daleko w tyle za swoim głównym konkurentem, czyli hutą
CMC. Dziś jest zupełnie inaczej. W 2021 roku Huta Warszawa osiągnęła lepsze wyniki
niż CMC. Warszawska Huta
ma bardzo dobry zespół, który przez lata udowodnił, że
gdy pojawia się problem, jego
członkowie wiedzą, jak znaleźć rozwiązanie i potraﬁą się
mocno zaangażować w jego
wdrożenie. Dziś jesteśmy

przekonani, że Huta Warszawa może stać się punktem
odniesienia dla innych zakładów europejskich.
Ogromny postęp, który
dokonał się w Hucie Warszawa, daje mi wielką satysfakcję.
Muszę jednak przyznać, że
poczułem ogromne rozczarowanie, gdy zeszłego lata
dowiedziałem się o śmiertelnym wypadku, który wydarzył
się na Stalowni. Nigdy bym nie
pomyślał, że taka tragedia
może wydarzyć się właśnie
w zakładzie, który uważałem
za jeden z najlepszych także
pod względem bezpieczeństwa. Ale muszę pochwalić
sposób, w jaki zareagowano
na tę tragedię. Zespół dostrzegł powagę sytuacji
i aktywnie podjął wiele działań
w celu wyeliminowania przyczyn wypadku. Dlatego dziś
jesteśmy przekonani, że Huta
Warszawa może pracować
nad tym, by stać się benchmarkiem w zakresie
bezpieczeństwa dla innych
europejskich zakładów.
ArcelorMittal Warszawa
ma perspektywę zrównoważonego rozwoju. Temat zrównoważonego rozwoju jest
W ciągu ostatnich lat odbardzo ważny i kierownictwo wiedzałam Hutę Warszawa
Huty doskonale o tym wie.
wiele, wiele razy i zawsze

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę prezes Marek Kempa i dyrektor generalny Artur Gierwatowski
wręczyli Augustinowi Kochuparampilowi statuetkę z historycznym znakiem ﬁrmowym Huty Warszawa

czułam się tu mile widziany.
Współpraca z Wami była
fantastycznym doświad-

czeniem. Dziękuję Wam
jestem przekonany, że ma
wszystkim. Huta już dokonała nadal duży potencjał aby się
bardzo dużej poprawy, ale
rozwĳać.

Sanjay Samaddar
Po odbyciu 10 marca mojej
pierwszej wizyty w ArcelorMittal Warszawa chciałbym
podzielić się z kolegami
pierwszymi wrażeniami.
Podczas tej wizyty miałem
przyjemność poznać kadrę
zarządzającą. To zespół pełen
pozytywnej energii i entuzjazmu. W ciągu wielogodzinnej
rozmowy omówiliśmy możliwości doskonalenia i ogólną
strategię na kolejne lata.
Odwiedziłem również obszar
produkcyjny: Stalownię, Walcownię i Wykańczalnię, gdzie
– jak się przekonałem - pracują bardzo zaangażowane
zespoły. Jestem z tego bardzo
zadowolony, bo wierzę
w prawdziwą pracę zespołową, która nie tylko gwarantuje dobre miejsce pracy, ale
także realne przestrzeganie
zasady uważajmy na siebie
nawzajem w obszarze bezpieczeństwa. Podczas mojej
pierwszej wizyty na halach
produkcyjnych ArcelorMittal
Warszawa zwróciłem też
uwagę na panujący tam
porządek.
Wróciłem z pozytywnym
przekonaniem co do przyszłego rozwoju ArcelorMittal

Warszawa. Dlaczego?
Powodów jest kilka, ale najważniejsze są następujące:
- Zespół zakomunikował swoje silne zaangażowanie w budowanie solidnej kultury BHP.
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla całej
Grupy ArcelorMittal. Podczas
mojej wizyty usłyszałem, że
reakcja na zeszłoroczny wypadek śmiertelny była konstruktywna. Jesteśmy przekonani, że Warszawa posiada
wszystkie wymagane elementy, aby stać się w obszarze
BHP wzorcem do naśladowania w grupie podobnych
zakładów. Czekam z niecierpliwością na dobre inicjatywy
w zakresie bezpieczeństwa,
które zostaną podjęte
w Warszawie.
- ArcelorMittal Warszawa
posiada technologię produkcji
opartą na elektrycznym piecu
łukowym, która – w dobie
wysokich kosztów CO2
- jest bardziej konkurencyjna
niż produkcja stali u konkurentów bazujących na wielkich
piecach.
- Huta ArcelorMittal Warszawa przyjęła dobrą strategię
rozwoju produkcji prętów ze

stali jakościowej (SBQ), czyli
wyrobów o dużej wartości
dodanej, uzupełniając ją
produkcją prętów zbrojeniowych. Ten model jak dotąd
okazał się skuteczny.
Poprosiłem również zespół
Huty Warszawa o rozpoczęcie
procesu ciągłej wymiany najlepszych praktyk z kolegami
z zakładów w Dąbrowie,
Sosnowcu i Hucie Królewskiej.
Bycie częścią międzynarodowej grupy daje nam ogromną
przewagę – możemy uczyć
się od siebie za darmo! Może
to stać się bardzo dobrym narzędziem do realizacji planów
doskonalenia we wszystkich
zakładach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa.
- Współpraca z partnerami
społecznymi jest dobra. Podczas mojej wizyty spotkałem
się z przewodniczącymi obu
Związków Zawodowych i bardzo ucieszyło mnie ich konstruktywne podejście do dialogu społecznego.
Polskę znam bardzo dobrze,
bo żyję tu od 17 lat i mieszkam w Krakowie – ulubionym
mieście zarówno dla mnie, jak
i mojej rodziny! Odwiedzam

Sanjay Samaddar - nowy dyrektor generalny ArcelorMittal Europe Long Products

Warszawę regularnie; więc
zaskakujące jest to, że nie
miałem wcześniej okazji
odwiedzić ArcelorMittal
Warszawa. Teraz to się

zmieni i jestem przekonany,
że wspólnie zbudujemy
silną strategię, która zapewni
dalszy rozwój Huty
Warszawa.

Jestem bardziej niż podekscytowany rozpoczęciem mojej przygody z pracą w obszarze ArcelorMittal Wyroby
Długie.
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List dyrektora generalnego
Szanowni Państwo,
1 marca przejąłem operacyjne
stery Huty ArcelorMittal Warszawa,
jako dyrektor generalny i członek
zarządu. Pan Marek Kempa pozostaje prezesem zarządu ArcelorMittal Warszawa, podejmując zarazem nowe obowiązki w ArcelorMittal Poland, gdzie objął stanowisko dyrektora zarządzającego
obszaru Wyrobów Długich.
Chciałbym zacząć mój pierwszy list
do pracowników od podziękowania
panu prezesowi Markowi Kempie,
który kierował naszą Hutą przez
ostatnich 9 lat. W tym okresie
nasz zakład bardzo się rozwinął,
udoskonalił i poprawił wiele
wskaźników.
Jako nowy dyrektor generalny
powinienem się Państwu przedstawić, ale wiem przecież, że większość załogi i współpracowników
Huty zna mnie doskonale. Czuję się
jednym z Was. Fakt, że zarządzanie
Hutą kierownictwo naszego koncernu powierzyło właśnie osobie
z wewnątrz, a nie – jak przez wiele
poprzednich lat - komuś spoza
naszej organizacji, uważam za potwierdzenie dobrej oceny naszej
zespołowej pracy. Jestem przekonany, że jest to wyraz zaufania dla
kompetencji i zaangażowania całego warszawskiego zespołu.
Dla porządku przedstawiam
jednak kilka informacji o sobie.
Jestem absolwentem Politechniki
Warszawskiej. Studia inżynierskie
ukończyłem na kierunku Mechanika
i Budowa Maszyn ze specjalnością
Inżynieria Produkcji, a magisterskie
na kierunku Mechanika i Budowa
Maszyn o specjalności technologie
metali i przetwórstwa tworzyw
sztucznych.
Już pracując w Hucie ukończyłem
studia menedżerskie MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.
Swoją karierę zawodową rozpocząłem jeszcze jako student, podejmując kilkunastomiesięczny staż
w jednej z podwarszawskich ﬁrm
motoryzacyjnych. W 2010 roku,
zacząłem swoją przygodę z Hutą
- jako stażysta w Dziale Utrzymania
Ruchu Stalowni. Pierwsze 3 lata
pracy w Hucie spędziłem w większości jako specjalista ds. Utrzymania Ruchu odcinka wytapiania
stali Stalowni. W połowie roku
2013 zostałem koordynatorem UR,
a od stycznia 2014 kierowałem
całym Utrzymaniem Ruchu Huty
ArcelorMittal Warszawa.
Podsumowując – tajniki maszyn
i procesu hutniczego poznawałem
tu, na miejscu. Miałem też okazję
do międzynarodowej współpracy
z kolegami z innych zakładów, należących do ArcelorMittal. W latach
2017 – 2020 byłem współtwórcą
i późniejszym liderem Agory Utrzymania Ruchu w dywizji Bars&Rods
ArcelorMittal Europe Long Products
– panelu ekspertów Utrzymania
Ruchu zakładów naszej dywizji
z Europy i Afryki.
Pierwszym zadaniem, jakie stawiam sobie w nowej roli, jest dalsza
poprawa bezpieczeństwa pracy
w naszym zakładzie. Już dzisiaj jesteśmy najlepszym zakładem jakościowym w regionie. Moim marzeniem jest, żebyśmy produkowali
najlepszą stal jakościową w sposób
bezpieczny! Żebyśmy stali się najbezpieczniejszym zakładem hutniczym w Polsce! W myśl zasady
‘’Najlepsi w produkcji, najlepsi
w BHP’’ . Wiele już zostało zrobione, ale ciągle mamy przed sobą
sporo pracy, by w pełni zrozumieć,
gdzie mogą pojawić się zagrożenia,
jak im zaradzić oraz wyegzekwować w 100% przestrzeganie zasad
BHP. Nie może tu być żadnych
kompromisów – stawką jest zdrowie i życie członków naszego
zespołu. Musimy nadal pracować
nad budowaniem solidnej i realnej
– a nie papierowej - kultury bezpiecznej pracy. Wdrażamy działania,
mające na celu zwiększenie proaktywnego BHP w naszym zakładzie, wzmocnienia działu BHP przez
zespoły WSIP, Związki Zawodowe
oraz przedstawicieli dozoru z wydziałów produkcyjnych. Chcemy by
wszyscy pracownicy Huty przyjęli
proaktywne podejście do BHP.
Ważnym kierunkiem zmian jest

również jeszcze większe zaangażowanie kierownictwa na wszystkich szczeblach organizacji w sprawy BHP oraz ich stalą obecność na
halach wydziałowych, tak aby byli
dla pracowników nie tylko kierownikami, ale też realnymi liderami BHP.
Stawiamy również na większą motywację w zakresie BHP. W porozumieniu z organizacjami związkowymi został zmieniony Regulamin
zgłaszania zdarzeń potencjalnie
wypadkowych, niebezpiecznych
sytuacji/zachowań, w wyniku czego
wzrosła wysokość nagród - zarówno w przypadku zgłoszeń indywidualnych, jak zespołowych. Bardzo
dużą wagę przykładamy również do
pełnego wdrożenia standardów
zapobiegania wypadkom śmiertelnym ArcelorMittal tzw. FPS (Fatal
Prevention Standards) i ciężko pracujemy aby do końca br. uzyskać
najwyższy ich poziom wdrożenia
tj. poziom 5. Do osiągnięcia tego
celu niezbędne jest zaangażowanie
każdego z pracowników Huty.
W zakresie powyższych zmian
mamy pełne wsparcie ze strony
koncernu. Rozpoczęliśmy w marcu
bliższą współpracę z ArcelorMittal
Poland w zakresie BHP. Nasza Huta
jest jednym z kilku europejskich
zakładów ArcelorMittal, które zostały objęte oceną stanu bezpieczeństwa przedstawicieli ﬁrmy
DuPont Sustainable Solutions
(DSS). Jego pierwszy etap przeszliśmy w połowie lutego br., drugi
rozpoczyna się z początkiem
kwietnia. Firma DSS jest światowym
liderem z ponad 50-letnim doświadczeniem w dostarczaniu zakładom produkcyjnym nowoczesnych i skutecznych rozwiązań
w dziedzinie BHP. Audytorzy badali
Hutę bardzo szeroko – analizując
procedury, organizację spraw BHP,
zabezpieczenia techniczne sprzętu
jak również zachowania oraz zaangażowanie pracowników i kierownictwa. Badanie objęło praktycznie wszystkie obszary produkcyjne oraz wspierające produkcję.
Przeprowadzono wiele rozmów
z pracownikami oraz przełożonymi
(zarówno huty jak i ﬁrm podwykonawczych), odbyły się również
dyskusje z pracownikami w małych
grupach. Przed nami kolejne wizyty
specjalistów DSS, które mają nam
pomóc w zaplanowaniu i wdrożeniu
strukturalnego planu poprawy
bezpieczeństwa. Musimy wszyscy
mieć również świadomość, że
bezpieczna Huta, jest niezbędnym
fundamentem dalszego rozwoju
naszego zakładu.
Przechodząc do kwestii naszej
strategii jest ona jasno określona
i - co chyba najważniejsze dla nas
wszystkich - ukierunkowana na
wieloletni rozwój w kierunku zwiększenia produkcji stali jakościowych
(SBQ) w naszym zakładzie, stali,
która dzisiaj jest naszą najlepszą
wizytówką.
Strategia zaproponowana przez
nas w ostatnich tygodniach szefostwu segmentu B&R oraz nowemu CEO ArcelorMittal Europe
p. Sanjay`owi Samaddarowi znalazła
uznanie i poparcie.
Główne założenia to wspomniane wcześniej zwiększenie udziału
naszego SBQ w rynku, jak też
otwarcie się na nowe rynki i nowe
produkty. Pamiętajmy, że naszą
wielką przewagą jest proces elektryczny Stalowni, który sam w sobie
wpisuje się w najnowsze trendy
związane z dążeniem do zeroemisyjności przemysłu hutniczego, co
jest jednym z głównych wieloletnich
elementów strategii ArcelorMittal.
Realizacja tej strategii wymaga
szeregu inwestycji i z wielkim zadowoleniem pragnę podkreślić, że jest
już realizowana. Pierwszym jej
etapem, pewnego rodzaju bramą do
dalszych inwestycji, jest zwiększenie produktywności SBQ Walcowni
poprzez zainstalowanie dodatkowej
piły. W dalszych planach są projekty
związane ze zwiększeniem przekroju wsadu Walcowni, zwiększenie
możliwości produkcyjnych oraz
produktywności Wykańczalni oraz
kontynuacja projektów związanych
z produktywnością Stalowni, które
w zasadzie rozpoczęły się już
w marcu.
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Z satysfakcją informuję, że
w 2022 roku realizujemy największy plan remontowo inwestycyjny
od wielu lat. Oprócz wspomnianych
powyżej projektów, które pozwolą
nam rozwĳać dalej produkcję wyrobów jakościowych, planujemy też
bardzo ważne inwestycje w poprawę warunków pracy, szczególnie
Stalowni oraz Wykańczalni
i w Ochronę Środowiska. Duża
część z nich jest już rozpoczęta
i zostanie zrealizowana jeszcze
w tym roku.
Jedno z pierwszych zadań, jakie
będzie zrealizowane w 2022 roku
jest wymiana chłodnic na odpylni
oraz budowa dodatkowych punktów ssących pyły z DogHouse.
Ta inwestycja zwiększy skuteczność odpylania i zdecydowanie
poprawi warunki pracy na Stalowni.
Efekty będą widoczne najpóźniej
w listopadzie bieżącego roku.
Planujemy też inwestycje zmierzające ku dalszemu wyciszaniu
produkcji, by poprawić komfort
akustyczny wokół naszego zakładu.
W tym roku również rozpoczynamy
inwestycje w modernizację Odpylania Stalowni, która powinna zostać zakończona do końca 2023r.
Poza powyższymi jest wiele mniejszych projektów.
Podsumowując wszystkie powyższe plany, nie będzie przesadą
jeżeli stwierdzimy, że w roku 2022
wydamy najwięcej pieniędzy na remonty i inwestycje od czasu budowy nowej Walcowni.
Rok 2022 jest dla nas szczególny
także dlatego, że dokładnie 65 lat
temu Huta Warszawa zaczęła produkcję. Pierwszy wytop na Odlewni
odbył się 29 kwietnia 1957 roku.
W wigilię tego wydarzenia, czyli
28 kwietnia br, spotkamy się wszyscy na Dniu BHP, podczas którego
rozpoczniemy świętowanie
65 urodzin Huty.
Jako osoba zaangażowana od
ponad 12 lat w działalność Huty
poznałem nie tylko cały jej obszar,
maszyny i urządzenia. Poznałem
też potrzeby naszej społeczności
wewnętrznej - czyli pracowników
i współpracowników - i społeczności zewnętrznej – mieszkańców
okolicznych osiedli, lokalnych aktywistów i przedstawicieli władz
Dzielnicy.
Jestem głęboko przekonany, że
Huta będzie się nadal rozwĳać, czego najlepszym dowodem są planowane obecnie inwestycje. Mam też
pełną świadomość, że ten rozwój
musi odbywać się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb
wszystkich interesariuszy - i tych
wewnętrznych i tych zewnętrznych.
Huta ArcelorMittal Warszawa ma
przed sobą pewną, stabilną przyszłość. Dlaczego jestem tego pe-

wien? Po pierwsze dlatego, że nasz
zakład wytwarza stal wysokiej jakości, na którą jest duże zapotrzebowanie. Po drugie dlatego, że
nasza stal powstaje w procesie
recyklingu, czyli przetwarzania
złomu w piecu elektrycznym. To
jest obecnie najbardziej pożądana
ścieżka technologiczna, na którą
będą stopniowo przestawiać się
inne zakłady hutnicze w Europie
i na świecie, ponieważ zostawia ona
dużo niższy ślad węglowy, niż produkcja stali z rudy żelaza w wielkich
piecach. Ślad węglowy zyskuje
coraz większe znaczenie w epoce
rosnącej świadomości tego, że
wszyscy mamy do wykonania swoją
część w walce o zatrzymanie zmian
klimatycznych. Po trzecie: mamy do
dyspozycji coraz nowocześniejsze
rozwiązania i środki na ich wdrożenie. Mamy też – co najważniejsze
– znakomity zespół, składający się
z wysokiej klasy fachowców.
Huta ArcelorMittal Warszawa ma
więc cały szereg atutów, które,
dzięki wiedzy i umiejętnościom
swojej załogi, będzie z pewnością
umiała wykorzystać. Czy to znaczy,
że rzeczywistość oszczędzi nam
wyzwań? Na to liczyć nie możemy.
Będziemy się z pewnością mierzyć
z wieloma problemami, przede
wszystkim z wielką niepewnością,
wywołaną wojną na Ukrainie, zaburzeniem przepływów materiałów
do produkcji, a także rosnącymi
jeszcze przed wojną kosztami
energii elektrycznej i gazu oraz
ich pochodnych.
Przed nami także wyzwania wynikające z konieczności ograniczenia emisji CO2 o 35% w ciągu najbliższych 8 lat. Taki cel przyjął dla
zakładów Europejskich ArcelorMittal, a my będziemy nad realizacją
swojej części tego planu rzetelnie
pracować.
Jestem przekonany, że damy
sobie radę i że będziemy umieli
się rozwĳać w sposób całkowicie
zrównoważony. Wierzę w dialog,
deklaruję wolę spotykania się
zarówno z pracownikami, jak
z naszymi sąsiadami i szeroko
pojętą społecznością lokalną,
by coraz lepiej się rozumieć
i wspólnie znajdywać rozwiązania
tych problemów, które będą
się pojawiały.
Na zakończenie chciałbym
podziękować panu Augustinowi
Kochuparampilowi, który przez
wiele lat kierował naszym europejskim segmentem Wyrobów
Długich i który zawsze nas wspierał
w realizacji planów, służących
rozwojowi Huty ArcelorMittal
Warszawa.
Artur Gierwatowski
Dyrektor Generalny
ArcelorMittal Warszawa

Huta ArcelorMittal Warszawa
oraz ArcelorMittal Recykling
Polska od pierwszych dni napaści Rosji na Ukrainę włączyły
się aktywnie w pomoc dla osób,
które szukają schronienia przed
wojną w Warszawie.
Informacje o rzeczach, które
potrzebne są najpilniej w punktach recepcyjnych na Bielanach
przekazali nam koordynatorzy
z Urzędu Dzielnicy. Dostarczyliśmy żele pod prysznic, kilkaset
par klapek, skarpety, bieliznę.
W zbiórkę potrzebnych
rzeczy włączyli się także
pracownicy.
Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Warszawa postanowiła
przekazać kwotę 3.000,00 zł
(w tym 500,00 zł od Koła
Emerytów i Rencistów) na
wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy na specjalne
konto uruchomione przez
Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. Ogłosiła
też zbiórkę darów.
Huta ArcelorMittal Warszawa
wyposażyła w dresy i ubrania
grupę młodych piłkarzy z Ukrainy, którzy po wielu dniach

trudnej podróży dotarli 26 marca na Bielany, gdzie zostaną na
dłużej. Zawodnicy z drużyny
juniorskiej FC Kramatorsk
zamieszkali w internacie LIX
Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego im.
J.Kusocińskiego. Część młodych
zawodników przyjechała
z matkami, ale niektórzy byli
sami, bo przez wojnę stracili
rodziców.
- To wszystko nie byłoby
możliwe bez zaangażowania
wielu osób i ﬁrm. Z inicjatywą
zabrania młodych piłkarzy
z Ukrainy wyszli Gabor - Grzegorz Jędrzejewski i Maciej
Witkowski. W zorganizowaniu
transportu pomógł Mazowiecki
Związek Piłki Nożnej. Opieką
naszych gości otoczyli dyrektor
Dorota Grabiec ze współpracownikami. Bez Huty ArcelorMittal Warszawa, oraz pozostałych darczyńców nie
byłoby możliwe skompletowanie ubrań i wielu innych
przedmiotów codziennego
użytku, z których skorzysta
drużyna. Dziękujemy! – mówi
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz
Dzielnicy Bielany.

Trwa także zbiórka na rzecz
pomocy humanitarnej na
Ukrainie. W początku marca
grupa ArcelorMittal uruchomiła
program zbiórki z UNICEF,
w którym każda wpłata dokonana przez pracowników ArcelorMittal będzie powiększona
o tę samą kwotę i wpłaconą
przez ﬁrmę.

Wpłaty można dokonywać
poprzez stronę:
www.unicef.lu/arcelormittal
Akcja spotkała się z ogromny
odzewem. Na 21 marca jako
pracownicy ArcelorMittal
zebraliśmy kwotę 2,5 mln €.
Po podwojeniu przez
ArcelorMittal mamy już
5 mln €.
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Obróbka cieplna na nowo
O projekcie, polegającym na udoskonaleniu procesu obróbki cieplnej dlagatunku stali C45,
opowiadają pracownicy Działu Jakości i Technologii
Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Prowadzony na Wykańczalni
proces obróbki cieplnej – wyżarzanie sferoidyzujące, w celu
uzyskania wymaganej struktury
tj. skoagulowanego cementytu
w osnowie ferrytycznej, powodował od pewnego czasu problemy.
Po przeprowadzeniu ww. wyżarzania, po raz pierwszy na gatunku stali C45, okazało się, że aby
uzyskać pożądaną strukturę
sferoidytu trzeba go powtarzać
dwukrotnie
- Każdy taki proces trwa około
34 godzin. Razy dwa - to już
68 godzin, czyli prawie trzy doby,
podczas których piec jest zajęty
i zużywa znaczne ilości energii
– opowiada Oktawia Paszko.
Dodaje, że powtarzanie obróbki
powodowało coraz większe problemy logistyczne i opóźnienia
w dostawach do klienta.
- Żeby znaleźć rozwiązanie,
które wyeliminuje ten problem,

stworzyliśmy trzyosobowy
zespół. Oprócz mnie jest w nim
Ewa Gajewska – mająca ogromne
doświadczenie metalograﬁczne
i Tomasz Morelowski, który
z kolei pracuje z nami zaledwie
od roku i ma najświeższą wiedzę
teoretyczną. Ja sama wniosłam
nabyte już doświadczenie
praktyczne – mówi Oktawia.
Próby zaczęły się we wrześniu
2021 roku. – Postanowiliśmy
poddać obróbce próbki surowego
materiału. Były one wygrzewane
w różnych temperaturach
i w różnym czasie - mówi Tomasz Morelowski. Podkreśla przy
tym, że w przeprowadzeniu tych
badań pomogli zarówno koledzy
z warsztatu, którzy przygotowywali próbki, jak koledzy z Wykańczalni, którzy tak organizowali
pracę, by umożliwić przeprowadzenie kolejnej próby. Po każdej
z nich struktura materiału była
badana pod mikroskopem.
– Wnioski z każdej próby poddawaliśmy trzyosobowej burzy
mózgów, żeby ustalić parametry

obróbki cieplnej dla następnych
testów – opowiada Oktawia
Paszko. Drobiazgowa analiza
wyników przez wszystkich
członków zespołu pozwalała
na podjęcie kolejnych kroków.
W sumie przeprowadzono
25 prób, które dały zespołowi
zasób wiedzy, pozwalający na
przeprowadzenie „próby generalnej” już na produkcji. – Było trochę stresu, na wyniki czekaliśmy
z biciem serca, ale okazały się pozytywne – mówi Oktawia Paszko.
Ostatecznie proces obróbki
cieplnej, pozwalający uzyskać
pożądaną sferoidyzację stali został wydłużony w czasie, ale przy
zastosowaniu obniżonych temperatur. Na wstępie pręty poddawane są działaniu dwóch różnych
temperatur, a potem następuje
faza najdłuższa, prowadzona już
w stałej temperaturze.
Próby trwały ok 3 miesięcy. Od
grudnia proces prowadzony jest
już według nowo ustalonych
dobrze sprawdziła – mówią
parametrów. – Mamy satysfak- członkowie zespołu z Działu
cję, praca zespołowa nam się
Jakości i Technologii. Podkreślają,

Jakość środowiska pracy

że to nie koniec.
– Proces obróbki cieplnej został wydłużony, teraz chcemy

sprawdzić, czy przy zachowaniu
dobranych temperatur da się go
skrócić. Więc pracujemy dalej.

Wolontariat

Dobre samopoczucie

Pomagamy
w pomaganiu

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

W środowisku biznesu najpierw, a później i nauki pojawiło
się określenie Wellbeing. W języku
polskim najczęściej jest ono tłumaczone jako „dobrostan” – co
nie oddaje w pełni znaczenia tego
pojęcia. Wellbeing w organizacji
jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Odnosi się przede wszystkim do kształtowania warunków
środowiska pracy, które mają
budować dobre samopoczucie
pracowników i pozytywnie wpływać na ich rozwój zawodowy,
poczucie bezpieczeństwa,
wzmacnianie więzi między
nimi, a w efekcie końcowym
na zrównoważony rozwój ﬁrmy.
To, jak ludzie sobie radzą z obowiązkami zawodowymi, zależy
zarówno od ich funkcjonowania
psychicznego, jak ﬁzycznego.
Świat dookoła człowieka, dużo
coraz częstych zmian, rozwój
technologii, globalizacja powodują
permanentny stan napięcia, żeby
nie powiedzieć chaos, wywołujący lęk. Trudno rozdzielić, gdzie
kończy się nasze dobre samopoczucie prywatne, a gdzie zaczyna zawodowe.
Ciekawa praca, rozwój, poczucie bezpieczeństwa, dobra atmosfera, empatyczny szef – kto
z nas nie chciałby pracować
w takim miejscu? Tymczasem aż
62% pracowników w Polsce (wg
Forum Odpowiedzialnego Biznesu) przyznaje, że zmaga się
z ostrym „syndromem niedzielnego popołudnia” (Sunday Night
Blues) – sytuacją, w której odczuwa silny stres związany z nadchodzącym poniedziałkiem i pracą. Niestety długotrwały stres
negatywnie wpływa na zdrowie
pracowników, ich relacje w zespole, ale też jakość wykonywanej
pracy.
Niewątpliwie dla wielu osób
stabilizacja ﬁnansowa jest podstawowym elementem warunkującym poczucie zadowolenia.
Trzeba jednak pamiętać, że ten

Od lewej: Oktawia Paszko, Ewa Gajewska, Tomasz Morelowski

Huta ArcelorMittal Warszawa
wspiera pracowników, którzy
chcą się angażować w pomoc
innym.
Chcemy też pomagać w realizacji Waszych pasji i zarażaniu
nimi innych. Jak to rozumiemy?
Jeśli pasjonuje Was bieganie lub
inny sport – możecie zorganizować zawody dla dzieci. Fascynaci
techniki mogą na przykład wspierać pobliską świetlicę i pomagać
w zajęciach z robotyki. To oczywiście tylko przykłady.
Generalnie, jeśli macie pomysł
na wsparcie jakiejś organizacji,

motywator ma swoje
ograniczenia. Jak mówi Simon
Sinek, autor książki „Liderzy jedzą
na końcu” ludzie bowiem,
zarówno w życiu prywatnym, jak
w miejscu pracy szukają czegoś
więcej – głębszej wartości, sensu,
rozwoju, zrozumienia. Stąd też
coraz częściej pracodawcy, także
my, wychodzą naprzeciw różnorodnym potrzebom pracowników.
Wspierają ich sportowe pasje
i talenty, zachęcają do zaangażowania się w wolontariat, promują zdrowy tryb życia.
W ArcelorMittal Warszawa
staramy się wspierać pracowników w realizacji ich życiowych
zainteresowań. Od kilku lat ﬁnansujemy na przykład pakiety
uprawniające do udziału w imprezach sportowych – przede
wszystkim biegach długodystansowych i przeszkodowych.

Chcemy te działania rozszerzyć i powiązać je z wolontariatem. W tym celu uruchamiamy
program grantowy na realizację
indywidualnych lub grupowych
projektów, związanych z pasją
pracowników i jednocześnie
przekładających się na korzyści
dla społeczności. Szczegółowe
informacje znajdziecie obok.
Wracając do pojęcia Wellbeing,
warto wiedzieć, że Instytut
Gallupa wraz z ﬁrmą Healthways
określiły tak zwany wskaźnik
dobrostanu - Wellbeing Index
– czyli drogowskaz, wskazujący na pięć kluczowych elementów, które zapewniają
poczucie zadowolenia i spełnienia zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.
Są to:
ź sens (purpose): chęć do
realizacji celów życiowych

ź

ź

ź

ź

i zawodowych, lubienie tego,
co się robi,
relacje (social): przyjazna atmosfera, kontakty z przyjaciółmi, znajomymi, współpracownikami opierający się na wzajemnej życzliwości, szczerości
i otwartości, a także zaufaniu,
ﬁnanse (ﬁnancial): poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa
ﬁnansowego, ale też przekonanie, że wynagrodzenie jest
adekwatne do pełnionych
obowiązków,
społeczność (community):
wspólnotowość w miejscu
zamieszkania, pracy, poczucie
dumy z bycia częścią
społeczności, ﬁrmy, więź ze
współpracownikami,
stan ﬁzyczny (physical): dobre
zdrowie i zasoby energii pozwalające na codzienną aktywność plus zdrowe odżywianie.

chcecie zorganizować zbiórkę
na rzecz potrzebujących osób
lub zwierząt, macie pomysł na
organizację akcji charytatywnej
– zgłaszajcie się do Działu komunikacji (tel. 22 835 83 37,
ewa.karpinska@arcelormittal.com).
Każda propozycja zostanie przeanalizowana.
Możemy zaoferować wsparcie organizacyjne, promocję danej
akcji wśród pracowników, udostępnienie gadżetów ﬁrmowych,
pokrycie kosztów związanych
z akcją wolontariatu. Czekamy
na Wasze propozycje.

Nasz kolega Konrad Walewski podczas charytatywnej gali
BIZNES BOXING POLSKA z której środki przeznaczono na zakup
Ambulansów Motocyklowych dla ratownictwa medycznego
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Podsumowanie 2021 roku na Wykańczalni
Rafał Skowronek
rafal.skowronek@arcelormittal.com

Rok 2021 w sytuacji pandemii
Covid-19 był rokiem pełnym wyzwań zarówno pod kątem BHP, organizacyjnym jak i bardzo dużych
oczekiwań co do planów produkcji.
Pomimo trudności załoga Wykańczalni stanęła na wysokości zadania
i to w wielu obszarach.
Cieszy mnie, że obok powtórzenia kolejny rok z rządu bardzo dobrego wyniku w ilości zgłoszonych
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, pokazującego zaangażowanie załogi w proaktywne działania
na rzecz BHP, pracownicy coraz
częściej i chętniej stosują w pracy
hasło „Uważajmy na siebie nawzajem”. Powtórzenie bardzo dobrego
wyniku z 2020 roku jest dużym
osiągnięciem, ale z drugiej strony
wiemy, że sytuacja w obszarze BHP
nigdy nie jest na tyle dobra, by nie
dało się jej jeszcze poprawić. Dlatego, nie ustajemy w wysiłkach aby
stale podnosić wśród pracowników
świadomość zagrożeń i bezpieczeństwa w codziennej pracy.
Jeśli chodzi o sprawy produkcyjne, to załoga Wykańczalni osiągnęła w ostatnim roku kilka najlepszych
w historii wyników. Na ogromne
uznanie zasługuje uzyskana
w 2021 roku najwyższa w historii

Wykańczalni ilość produkcji SBQ
– 166.400 ton, co w sytuacji
wakatów i częstych absencji było
nie lada wyzwaniem. W marcu
2021 pobity został także rekord
produkcji na Linii B – 9.270 ton.
Dwukrotnie w 2021 roku został
pobity rekord produkcji na agregacie do ulepszania cieplnego,
w październiku wykonano 1.258
ton a w grudniu 1.263 ton. W marcu zaś zanotowano historyczny
przerób materiału na liniach wykańczających – był on na poziomie
ponad 20.000 ton, a w kwietniu
uzyskano najwyższy miesięczny
wynik jeśli chodzi o produkcję netto
na Wykańczalni w ilości 16.902
tony. Do tego dochodzą znakomite, niskie wskaźniki zużycia gazu
i energii elektrycznej oraz najwyższe roczne produkcje na poszczególnych liniach.
Oczywiście tych wyników nie
udało by się osiągnąć, gdyby nie
dobra współpraca ze służbami
Utrzymania Ruchu i Działu Jakości
oraz pozostałymi Wydziałami i obszarami huty. Po gorszym 2020 roku, w zeszłym roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost uzysku na
liniach wykańczających, co świadczy o poprawie jakościowej prętów
produkowanych na Walcowni, z dostarczanych przez naszą Stalownię
kęsów.
Wiemy doskonale, że nasza kon-

kurencja nie śpi, dlatego kolejne lata
będą stanowiły dla nas jeszcze
większe wyzwanie, w szczególności
jeśli chodzi o jakość materiału, terminowość dostaw i obsługę Klientów. Aby temu sprostać w 2021
roku wdrożyliśmy oraz rozpoczęliśmy kilka większych i mniejszych
projektów inwestycyjnych i organizacyjnych. Na uwagę zasługuje
zakup nowego urządzenia Foerster
na Linię A do badania prętów pod
kątem ewentualnych wad powierzchniowych czy też zakup urządzenia Spectro, do kontroli składu chemicznego. Zakupiono także urządzenie do grawerowania, co bardzo
poprawiło jakość trwałego znakowania prętów oraz zwiększyło wydajność i ergonomię pracy. Wygospodarowano i przygotowano także
wewnątrz hali Wykańczalni obszar
pod nowy magazyn wyrobów gotowych, którego uruchomienie planowane jest w połowie br. oraz wydłużono tor nr 120, celem poprawy
logistyki Wykańczalni. W marcu br.
wprowadzono nowe przywieszki
z kodem QR, wg ujednoliconego
przez naszą korporację wzoru.
Nie zapomniano także o inwestycjach w obszarze środowiskowym.
Pod koniec lipca ubiegłego roku
służby UR oddały do ruchu nową
chłodnię na potrzeby Obróbki
Cieplnej, czym rozwiązano problem
nadmiernej emisji hałasu. Realizo-

wano także projekty w zakresie
BHP tj. naprawy dachu, posadzek,
wymiana kabin operatorskich wraz
z wyposażeniem czy instalacja
nowych lamp oświetleniowych hali
oraz zrealizowano na wniosek
pracowników wiele innych mniejszych lub większych prac, poprawiających bezpieczeństwo pracy.
Obecny rok też zapowiada się
bardzo pracowicie. Jeśli chodzi
o nowe projekty, planujemy przy
współpracy z UR i Biurem Technicznym m.in.: modernizację stołu
NDT oraz urządzenia Foerster na
Linii B, modernizację suwnic czy
dalszy etap modernizację Linii C.
Ciekawym i innowacyjnym w skali
naszego koncernu będzie wdrożenie technologii RFID w zakresie
znakowania materiału, co pozwoli
na lokalizowanie on-line w hali Wykańczalni i identyﬁkację wyrobów
produkcji w toku oraz na Magazynach Wyrobów Gotowych. Równolegle wdrażana będzie Elektroniczna
Karta Walcowania i Wykańczalni, co
pozwoli na wyeliminowanie papierowej wersji dokumentu. Jak widać
proces cyfryzacji naszej ﬁrmy, który
miałem przyjemność rozpocząć kilka lat temu z zespołem na Stalowni,
jest kontynuowany i rozwĳany
w kolejnych obszarach przy wsparciu Działu IT. Ale w naszych planach
rozwoju Wykańczalni nie ograniczamy się tylko do projektów krót-

koterminowych. W kolejnych latach
planujemy zmodernizować piec H2
do obróbki cieplnej, wybudować
piłę do cięcia prętów czy też budowę kolejnej, czwartej linii wykańczającej, co pozwoli nam osiągnąć
moce produkcyjne w granicach
24.000 ton miesięcznie. Wraz ze
wzrostem produkcji musi iść poprawa logistyki i rozbudowa powierzchni magazynowych, o czym też już
teraz myślimy.
Mam nadzieję, że w 2022 roku
uda się, pomimo trudności na rynku
usług budowlanych, zrealizować
wspierany przez oraz pana prezesa
Marka Kempę i nowego dyrektora
generalnego pana Artura Gierwatowskiego, jaki i Związki Zawodowe projekt nowej szatni dla pracowników zatrudnionych na Wy-

kańczalni i tym samym poprawić
ich obecne warunki sanitarne.
Nie zapominamy oczywiście
o doskonaleniu umiejętności naszych pracowników. Kontynuujemy
proces wewnętrznych szkoleń
zarówno zawodowych jak i BHP,
jakościowych czy środowiskowych,
celem zapewnienia jak największej
mobilności, wielofunkcyjności i najwyższej jakości, bezpiecznej pracy
naszej załogi.
Po raz kolejny sprawdza się
w praktyce, że dzięki zaangażowanej, odpowiednio wyszkolonej
i zmotywowanej załodze, możliwe
jest osiąganie najwyższych celów,
o czym świadczą znakomite wyniki
Wykańczalni, za co wszystkim
pracownikom i współpracownikom
bardzo dziękuję.

zmiany. Wdrażaliśmy SAP, mieliśmy mnóstwo pracy. W ciągu
tygodnia rzadko zdarzało mi się
wychodzić do domu przed godziną 20. Czasem jeszcze później.
Dodatkowo zaczęłam studia
ekonomiczne na Uczelni Warszawskiej im Marii Curie Skłodowskiej.

Pracę magisterską obroniłam
12 kwietnia 2010 roku. Studia podjęłam po części dzięki wsparciu ze
strony Huty. Pierwsze trzy lata były
ﬁnansowane przez naszą ﬁrmę. Potem kolejne dwa lata studiów magisterskich ﬁnansowałam już sama.
Zajęcia odbywały się co drugi weekend. Mimo pomocy ze strony męża
i córki, którzy przejęli na siebie dużą
część obowiązków domowych - bywało mi bardzo ciężko.
Po zrobieniu licencjatu miałam
moment zmęczenia i zawahania.
Zastanawiałam się czy kontynuować
studia okupione takim wysiłkiem.
Kiedy ja zrobiłam licencjat, moja
córka kończyła studia. Postanowiłam się zmobilizować i doprowadzić
do końca to, co rozpoczęłam. No
i dałam radę.
W tamtym czasie w Hucie następowały zmiany personalne na skutek
których powierzono mi funkcję p.o.
głównej księgowej. To było spore
wyzwanie, które pozwoliło mi się
dużo nauczyć, doceniam to doświadczenie.
Z perspektywy 42 lat przepracowanych w Hucie Warszawa pamiętam raczej tylko dobre rzeczy. Zaw-

sze lubiłam swoją pracę. Zespól był
i nadal jest super, dobrze nam się
współpracuje. Huta ArcelorMittal
Warszawa jest stabilnym przedsiębiorstwem, dającym poczucie
bezpieczeństwa. Mieszkam nie
daleko, nie tracę czasu na dojazdy,
co dawało mi zawsze dodatkowy
komfort.
W tym roku wielką przyjemność
sprawiła mi wycieczka po stalowni
i walcowni, która zorganizowano
dla chętnych z okazji Dnia Kobiet.
Po tylu latach pracy w biurze było
bardzo ciekawie zobaczyć znowu
naszą produkcję.
Teraz szykuję się do emerytury.
Cieszę się, że będę mogła odpocząć,
choć nie wiem jeszcze jak to będzie.
Po latach tak intensywnej pracy
trudno sobie wyobrazić, że człowiek
ma nagle sporo wolnego czasu.
Bardzo lubię spacery, jazdę na
rowerze, książki, muzykę i podróże,
wiec myślę, że nie będę się nudzić.
W księgowości żartujemy, że
„dzień bez huty, to dzień stracony”,
więc do końca nie wiem jak to się
ułoży… Na razie nie mam czasu
o tym myśleć, przede mną jeszcze
kilka miesięcy intensywnej pracy.

Mówią pracownicy

Teresa Pakoca
Pracę w Hucie Warszawa zaczęłam w grudniu 1980 roku. Przedtem
chodziłam do technikum hutniczego.
Ale tak naprawdę do pracy tutaj
namówił mnie mąż, który był zatrudniony na Kuźni. Jego rodzina była
mocna związana z Hutą – na
Stalowni pracowała jego siostra,
a szwagier też w Kuźni, na młotowni. W mojej rodzinie także byli
hutnicy – wujek został ściągnięty
do Warszawy z Huty Stalowa Wola,
potem pracowała tu także jego
żona.
Ja zaczynałam na Kuźni, gdzie
przez dwa lata jeździłam na suwnicy. Potem była przerwa na urlop
macierzyński i wychowawczy. Wróciłam już nie na produkcję tylko do
działu księgowości, z którym jestem
związana do dziś.
Mimo tylu lat przepracowanych
w jednym obszarze trudno mówić
o monotonii. Jak wiele innych miejsc
w hucie księgowość przeszła
ogromne zmiany. Pierwsze nastąpiły

zaraz po prywatyzacji.
Kiedy w 1992 roku zarzadzanie
Hutą przejął Lucchini, zaczęła się
przebudowa organizacji. W chwili
prywatyzacji odeszło całe kierownictwo księgowości, zostali tylko
szeregowi pracownicy. Włosi wprowadzili swój system FM, którego
musieliśmy się szybko nauczyć.
Przedtem nasza praca była ręczna,
teraz pojawiły się komputery, a wraz
z nimi intensywne szkolenia, które
trzeba było pogodzić z bieżącą pracą. Zaczęła się też redukcja zatrudnienia. Rynek pracy się zmienił, było
duże bezrobocie. Mieliśmy obawy,
utrzymanie pracy stało się mniej
pewne.
Ale trzeba przyznać, że współpraca z Włochami nie była zła, dużo
się w tym czasie nauczyłam.
Ogólnie muszę powiedzieć, że
atmosfera w zespole księgowości
była bardzo dobra. Dawniej urządzano imieniny, były to okazje na
wspólną kawę i ciasto, które sta-

nowiły miłą chwilę oddechu w naszej
intensywnej pracy, ale też okazję do
poznania się lepiej od strony ludzkiej,
a nie tylko zawodowej. Teraz już
takich spotkań prawie nie ma, zespół
jest dużo mniejszy, rytm pracy
jeszcze przyspieszył.
W 2005 roku Hutę przejął
Arcelor i ponownie zaczęły się

Nowy Regulamin

Większe nagrody za zgłaszanie Zdarzeń
Potencjalnie Wypadkowych, Niebezpiecznych
Sytuacji, Niebezpiecznych Zachowań
Zaktualizowaliśmy Regulamin
Programu Identyﬁkacji Zdarzeń
Potencjalnie Wypadkowych/
Niebezpiecznych Sytuacji/
Niebezpiecznych Zachowań,
dzięki czemu zmieniła się
znacząco wysokość nagród.
Nagroda za zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
wynosi 102 PLN brutto. Jeżeli
zgłoszone zdarzenie potencjalnie
wypadkowe ma charakter incydentu o poważnie potencjalnych
konsekwencjach, nagroda zostaje
zwiększona do 153 PLN brutto.

Nagroda za zgłoszenie niebezpiecznej sytuacji oraz niebezpiecznego zachowania wynosi
65 PLN brutto. Jeżeli zgłoszona
niebezpieczna sytuacja/zachowanie
ma charakter incydentu o poważnie potencjalnych konsekwencjach, nagroda zostaje zwiększona
do 80 PLN brutto.
Za przedstawienie propozycji poprawy nieprawidłowości
- 76 PLN brutto.
Ponadto po zakończeniu roku,
w podczas obchodów Dnia BHP
zostaną przyznane nagrody

w wysokości:
ź od 1273 do 3820 PLN brutto dla
trzech osób, które złożyły najwięcej wniosków zaakceptowanych (nie mniej niż 8 w danym
roku kalendarzowym)*
ź od 1273 do 3820 PLN brutto dla
trzech osób, które złożyły najbardziej proaktywny incydent
ź o potencjalnie poważnych konsekwencjach (PSIF/SO)*
ź 255 PLN brutto dla każdej osoby
w zespole, w którym zostały
zrealizowane wszystkie cele
proaktywne tj. audyty lidera,

zgłoszenia ZPW, niebezpiecznych
zachowań/sytuacji oraz dodatkowe szkolenia BHP (należy uzyskać powyżej 90% realizacji
celów).
W przypadku szczególnych
osiągnięć w zakresie realizacji
niniejszego programu, uzyskanych
przez grupę pracowników (wydziału/działu/zmiany), Zarząd Huty
może podjąć decyzję o przyznaniu
nagród specjalnych.
*obowiązuje system podium
(1 miejsce – 3820 PLN brutto,
2 miejsce – 2547 PLN brutto,
3 miejsce – 1273 PLN brutto)
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Badanie satysfakcji pracowników
- mamy wyniki 11. badania
Po raz 11 rozdaliśmy ankiety, prosząc, by wypowiedzieli się Państwo na temat warunków pracy i satysfakcji z pracy w naszej ﬁrmie.
Statystyczny hutnik z obszaru produkcji jest poważnym
mężczyzną
po czterdziestce, z ponad 11- letnim stażem
alina.bielecka@arcelormittal.com
pracy, najczęściej posiadającym dzieci. Praca powinna
Badania zostało przeprowadzone pod koniec 2021 roku zapewnić środki do życia i rozwoju, dla niego i rodziny.
Klimat społeczny i stosunki międzyludzkie także znalazły
własnymi siłami. Wiele wizyt Pani Małgorzaty Węcławek
oraz pomoc Kierowników i Liderów Zmiany na wydziałach się bardzo wysoko w hierarchii czynników motywujących
pozwoliły osiągnąć frekwencję na wysokim poziomie 83%. nas do pracy.
Rozdaliśmy 385 formularzy, ankietę wypełniło 318 osób.
Awans niemal zawsze jest na jednym z ostatnich lub
Dziękujemy.
ostatnim miejscu, a jednak każdego roku kilkanaście osób
interesuje się zmianą stanowiska na wyższe.
Wyniki opracowała ﬁrma zewnętrzna.
Alina Bielecka

Badanie opinii to dla nas źródło informacji o oczekiwaniach i nastrojach pracowników. Odpowiadając na pytania
zawarte w ankietach nasi pracownicy włączają się w życie
Huty. Liczymy, że uzyskane w ten sposób poczucie przynależności i zaangażowania przełoży się na dalszy rozwój
naszego zakładu.

Wynagrodzenia – jeżeli za niskie i nieadekwatne,
są równolegle pierwszą i największą przyczyną
niezadowolenia z pracy u nas.

Przedstawiam wybrane zagadnienia z 11. edycji badania.
Kolejny raz odnotowaliśmy procentowy wzrost liczby
zwrotów wypełnionych ankiet w stosunku do poprzednich
lat. Efektywność wyniosła 83%, jest to drugi najlepszy
wynik od początku realizacji badania.

Z drugiej zaś strony, w tym badaniu osiągnięty został
trzeci najwyższy wynik poczucia stabilności pracy w ﬁrmie
–w 2017 miało go 80% - teraz 73% pracowników czuje,
że ich praca i ﬁrma są stabilne.
Zatrudnieni u nas są zadowoleni z bezpieczeństwa pracy
zapewnianego przez ﬁrmę– w 2003 roku potwierdzało je
67%, a teraz ponad 80% pracowników. Cieszy fakt, że
95% uczestników deklaruje, że przestrzega przepisów bhp,
94% zadeklarowało, że reaguje na nieprzestrzeganie
przepisów przez innych, a 84% uważa, że przełożeni przestrzegają przepisów bhp. Pożądany jest lepszy wskaźnik
poczucia u pracowników, że przełożeni stosują zasady BHP.
Kolejnym bardzo pozytywnym elementem we wszystkich
badaniach są relacje ze współpracownikami, od początku
ponad 90% uważa, że układają się bardzo dobrze i dobrze.
Co więcej, około 80% ocenia dobrze także relacje z przełożonymi, deklarując zaufanie do przełożonego.
Pracownicy potwierdzają wysoką świadomość wpływu
ich pracy na osiąganie celów jakościowych – 83%, ale już
działania prowadzone w ﬁrmie w związku z zintegrowanym
systemu zarządzania dobrze ocenia tylko 63%.
W wolnych wypowiedziach wielu pracowników zgłosiło
postulaty dotyczące poprawy warunków sanitarnych i warunków na stanowiskach pracy. Informuję, że już rozpoczęły się i trwają prace w tym obszarze w kilku punktach
na wydziałach.

Porównując wskaźnik ogólnej satysfakcji pracowników
z pracy w Hucie na przestrzeni lat widzimy, że jest on na
podobnym poziomie. Historycznie najwyższy wynik
osiągnęliśmy cztery lata temu w 9. badaniu, w roku 2017.
Jednak dziś mamy do czynienia z wyraźniejszym spadkiem
satysfakcji - 62% pracowników jest ogólnie zadowolona
- to poniżej trendu. Nadal bardziej zadowoleni są pracownicy, którzy nie są zatrudnieni bezpośrednio
w obszarze produkcji. Ciężka ﬁzyczna praca zmianowa
w halach i przy urządzeniach produkcyjnych, obniża
atrakcyjność huty, jako miejsca pracy. Jeszcze raz
dziękujemy naszym pracownikom. Mamy świadomość
wyzwań i Państwa wkładu w funkcjonowanie zakładu.

Żywotnym obszarem zainteresowania pracowników są
zarobki. Wykres poniżej pokazuje priorytety:
Co dla pani/pana jest najważniejsze w pracy?
Należało wskazać 3 czynniki.

Kilkanaście zapisów dotyczyło konieczności wzrostu płac.
W lutym br. zostało podpisane porozumienie płacowe
o podwyżkach na ten rok i specjalnym dodatku dla pracowników pracujących w systemie 4-brygadowym oraz świadczeniu promującym BHP (Szczepienie przeciw Covid-19).

Przykłady spontanicznych wypowiedzi na temat elementów, które sprawiają, że nie odczuwamy satysfakcji
w codziennej pracy:

ź

wariant systemu 4-brygadowego najmniej
korzystny dla pracownika, a najbardziej dla
pracodawcy

ź

beznadziejne jedzenie

ź

szkodliwe warunki pracy

ź

brak pomocy, nawał obowiązków

ź

warunki socjalne (szatnia, toalety, pomieszczenia
socjalne) w negatywnym stanie

ź

brak okien na hali, najbardziej wzdłuż LA i XX,
strasznie wieje i często trzeba chodzić się ogrzać.
Nierówna powierzchnia hali, można kostkę skręcić.
W ubikacjach strasznie śmierdzi i jest syf.

ź

zbyt niskie wynagrodzenia

ź

zatrudnione nowe osoby zarabiają więcej od
stałych pracowników

ź

nieadekwatny poziom wynagrodzenia w stosunku
do zajmowanego stanowiska, odpowiedzialności,
osiągniętych wyników produkcyjnych. Brak
zrozumienia problemów wydziałów produkcyjnych
przez wydziały pomocnicze

ź

niska płaca (3600 netto - śmiech na sali)

ź

nieadekwatny poziom wynagrodzenia w stosunku
do stanowiska, odpowiedzialności, osiągniętych
wyników produkcyjnych.

ź

zbyt niskie płace, brak podwyżek

Dalej wnioskowano o więcej akcji społecznych, np. sadzenia drzew. Wychodząc temu naprzeciw uruchomiliśmy
w tym roku m.in. program grantowy, będziemy kolejny
raz robić nasadzenia drzew w hucie i na terenie Dzielnicy
Bielany.
Proszono o zmianę ﬁrmy przygotowującej posiłki.
Przeprowadziliśmy przetarg, ponownie wybrany został
Compass GROUP. Inne ﬁrmy nie były w stanie spełnić
naszych wymagań ofertowych. Przyjęliśmy z Compass
ustalenia, które mają poprawić jakość posiłków.
Pojawiły się prośby o to, aby było więcej szkoleń. Zwrócimy się ponownie do kierowników o rozmowy z pracownikami i rozeznanie dodatkowych potrzeb. W czerwcu, przed
tygodniem nauki, każdy pracownik ma szansę zgłoszenia
szkolenia, na które chciałby pójść.

Za udział w badaniu jeszcze raz wszystkim serdecznie
Od pierwszego badania większość pracowników odpowiadających na ankietę – blisko 80% - wiązała swoją przy- d z i ę k u j ę.
szłość zawodową z pracą w Hucie. Obecnie procent osób,
które „zdecydowanie tak” i „raczej tak” wiążą swoje losy
z naszą ﬁrmą w ciągu najbliższych 3 lat wyniósł 70%.
To zauważalny spadek.
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Dar Huty ArcelorMittal Warszawa z okazji
Jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego
Decyzję o odbudowie Zamku
Królewskiego w Warszawie podjęto
19 stycznia 1971 roku. W listopadzie 2021 roku, z okazji Jubileuszu
50-lecia, Huta ArcelorMittal Warszawa podarowała zabytkowy
przybornik (ekrytuar) sprowadzony
z Francji. Wzbogacił on wyposażenie nowej wystawy stałej na Zamku
Królewskim – pokojów prezydenckich, które zostały otwarte dla
publiczności 21 grudnia 2021 roku.
- Warszawscy hutnicy brali
czynny udział w odbudowie Zamku
Królewskiego. Pamiętając o tym, po
50. latach chcieliśmy także dołożyć
pamiątkową cegiełkę, która stanie
się częścią ekspozycji Zamku Królewskiego w Warszawie – mówi
Alina Bielecka, członek Zarządu
ArcelorMittal Warszawa.
Siedziba Prezydentów RP
Nie wszyscy wiedzą, że to nie
Belweder ani obecny Pałac Prezydencki, ale właśnie Zamek Królewski
w Warszawie był przed wojną siedzibą prezydenta RP. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918 roku Zamek został oddany
do dyspozycji najpierw Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego, a następnie prezydentów. Gabriel Narutowicz nie zdążył się tu zagospodarować, ale już Stanisław Wojciechowski, chociaż rezydował w Belwederze, część swojej politycznej
i reprezentacyjnej aktywności realizował w historycznej siedzibie
polskich królów. Prezydent Ignacy
Mościcki wybrał Zamek nie tylko na
miejsce urzędowania, ale i miejsce
zamieszkania.
- Chcieliśmy o tym przypomnieć,
otwierając nową, stałą ekspozycję,
na którą składa się Gabinet Ignacego Mościckiego i Gabinet Władz
Polskich na Uchodźstwie – podkreślają przedstawiciele Zamku. To
właśnie tu można podziwiać zabytkowy przybornik, zakupiony
dzięki środkom oﬁarowanym przez
Hutę ArcelorMittal Warszawa. Jest

Jubileusz

wykonany z marmuru i dekorowany złoconym brązem. Został wykonany ok. 1850 roku przez jednego
z wybitniejszych brązowników
i odlewników paryskich: Ferdynanda
Barbedienne’a (1810-1892).
- To obecnie najlepszy tego typu
obiekt na rynku antykwarycznym.
Zbliżony do zaginionego ekrytuaru,
który znajdował się przed 1939 r.
na Zamku, w gabinecie prezydenta
Ignacego Mościckiego (oryginał
był z malachitu i brązu) – podkreślają przedstawiciele Zamku
Królewskiego.
Warszawscy Hutnicy
odbudowują Zamek
We wrześniu 1939 r. Zamek
Królewski został zbombardowany,
jednak muzealnicy, pod kierunkiem
prof. Stanisława Lorentza, zdołali
uratować niektóre elementy
wystroju wnętrz i dzieła sztuki.
We wrześniu 1944 r. Zamek
został wysadzony przez wojska
niemieckie.
Decyzję o odbudowie Zamku
Królewskiego podjęto dopiero
w 1971 roku. Fundusze na odbudowę zbierali ludzie w całej Polsce.
W tym załoga Huty Warszawa.
Pierwsi do działania ruszyli młodzi pracownicy Stalowni. Poinformowali szefa wydziału, inż. Bogdana Krawczyńskiego, o rozpoczęciu zbiórki pieniędzy na odbudowę Zamku.
- Wypłaty były dokonywane na
wydziałach każdego piętnastego
dnia miesiąca. Prosiliśmy pracowników, aby dawali same końcówki
wypłat. Był to bilon, ale zdecydowana większość dawała 10, 20
złotych; były też setki. W ciągu jednej wypłaty w Stalowni zebrano
4 427, 80 zł. – wspomina Stanisław Andrzej Pawlikowski, były pracownik Stalowni. Zbiórkę powtórzono po miesiącu. Zakładowy
radiowęzeł namawiał ludzi do
wpłat. Franciszek Lendzion przekazał całe honorarium za otrzy-

many tytuł Wicemistrza racjonalizacji roku 1970 i Mistrza racjonalizacji 1971 – kilka tysięcy złotych. 10 stycznia 1972 roku
Zarząd Zakładowy Racjonalizatorów
przekazał na odbudowę Zamku
Królewskiego 18 268 złotych,
które mgr Władysław Kółeczko
z kilkoma hutnikami włożył do skarbonki ustawionej w holu głównym
budynku administracji Huty.
Pracownicy WO3 zadeklarowali
5215 godzin pracy przy odbudowie. Przebywające na kolonii w Tęgoborzu dzieci hutników zbierały
zioła, wysuszyły je i sprzedały
w „Herbapolu” za 300 złotych,
które także dołożono do skarbonki.
Każdy wydział Huty miał ambicję,
by w taki czy inny sposób, „opodatkować się” na rzecz Zamku Królewskiego. Stalownicy wyjeżdżali po
pracy na teren budowy. Wykonywali przydzielone roboty: porządkowanie terenu, składowanie zużytego drewna i desek, usuwanie gruzu oraz prace murarskie. Ponieważ
mury Zamku wykonywano w specjalnej technologii, potrzebni byli
murarze „biali”, a tacy spece byli
w Hucie: Czesław Musiał, Zdzisław
Ostrowski, Władek Bździon i wielu
innych.
Pieniędzy w skarbonce przybywało. - Zebraliśmy 84 tysiące złotych, przepracowaliśmy tysiące godzin przy odbudowie – wspomina
Stanisław Andrzej Pawlikowski
10 lipca 1972 roku Huta „Warszawa” dokonała ostatniej wpłaty.
„Obywatelski Komitet Odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
dziękuje za wpłatę 33 441 złotych”
– podpisał dyrektor Biura Wojciech
Lipiński.
Zegar prawie
z Huty Warszawa
Gdy stanęły już mury i wieża
Zamku, zaczęły się prace nad
rekonstrukcją zegara.
Członkowie Zespołu Budowy
Zegara otrzymali rysunki poszcze-

gólnych części. Zegar na zamkowej
wieży ma ich około 400. Te największe – jak płyty korpusowe
- zostały zamówione do odlania
w Hucie Warszawa.
- Po wykonaniu pierwszej próby
okazało się jednak, że jakość płyt,
jakie mogliśmy wykonać w naszej
Odlewni była niewystarczająca.
Ostateczne płyty zrobiono w Zakładach Mechanicznych „Wola” –
wspomina Karol Szadurski. Odlano
je wykorzystując formę z Huty
Warszawa. Gdy płyty traﬁły na wieżę Zamku okazało się, że na froncie
korpusu zegara odlano napis: "HUTA
WARSZAWA 1973'', dodany tam
przez hutników na etapie wykonywania formy. Przed uruchomieniem zegara wyraz "HUTA" został
zeszlifowany, ponieważ zespół budowniczych zegara uznał, iż nie należy sugerować następnym pokoleniom, że został on wykonany w Hucie Warszawa, co nie było zgodne
z prawdą. Zegar uruchomiono
19 lipca 1974 roku o godzinie
11:45. Zrekonstruowane wnętrza
Zamku Królewskiego udostępniono
zwiedzającym w 1984 roku.
Jubileusz trwa
- W latach 2021–2024 obchodzimy jubileusz 50-lecia odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie.
W tym czasie chcemy przypomnieć,
jak bardzo prace wokół Zamku zjednoczyły Polaków, przywołać emocje sprzed lat, atmosferę społecznego zaangażowania oraz oﬁarności, która przekroczyła wszelkie
oczekiwania. Pragniemy uhonorować osoby, dzięki którym Zamek
powrócił do życia. Jubileusz to okazja, aby z perspektywy wielu lat
podsumować to wyjątkowe w skali
światowej przedsięwzięcie docenione wpisem na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, które udało
się zrealizować z sukcesem w tak
krótkim czasie (1971–1984)
– czytamy na stronie Zamku
Królewskiego.

Wspieramy WOŚP

Huta produkuje od 65 lat Huta wylicytowana

Pierwsza stal została odlana
w Hucie Warszawa 65 lat temu
- 29 kwietnia 1957 roku. Ten jubileusz uczcimy kilkoma wydarzeniami, na które serdecznie zapraszamy
wszystkich pracowników i współpracowników Huty.
28 kwietnia odbędzie się tradycyjnie Dzień BHP. Oprócz wydarzeń
dedykowanych promocji bezpiecz-

26 marca Stalownię i Walcownię
zwiedzili pan Hubert Lisowski z żoną Magdaleną i dziećmi - Bartkiem
i Lidką. Voucher na wycieczkę po
naszym zakładzie zdobyli wygrywając licytację dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
- Mieszkamy na Ursynowie.
Wzięliśmy udział w licytacji przede
wszystkim żeby wesprzeć WOŚP.
Voucher na zwiedzanie Huty wydał
nam się bardzo ciekawą propozycją.
Szukamy okazji do przeżycia i zobaczenia w rzeczywistości, poza
wirtualnym światem, rzeczy
niezwykłych i ciekawych. I to się
udało w 100%!
Hubert Lisowski pracuje w branży
IT. Jest zatrudniony w duńskiej
spółce, która buduje farmy wiatrowe. Pani Magda pracuje w ﬁrmie
Avon i czasami odwiedza zakłady
zajmujące się produkcją kosmetyków.
- To była niesamowita wycieczka. Do nieznanego świata – powiedział po zwiedzeniu hal pronej pracy i zdrowia z okazji jubile11 czerwca zapraszamy miesz- dukcyjnych Huty pan Hubert.
uszu zapraszamy na premierę ﬁlmu, kańców Warszawy na jubileuszowy - Dzięki przemiłemu przewodnikowi poznaliśmy cały proces proktóry powstał specjalnie na 65-le- Dzień Otwarty. Zapisy uruchodukcyjny - od złomu do gotowych
cie Huty. Będzie też tort urodzino- mimy 9 czerwca na stronie
prętów.
wy i upominki.
www.hutawarszawazaprasza.pl
- Duże wrażenie zrobiła na nas
25 czerwca zapraszamy
12 maja o godzinie 12:00 zawielkość wszystkich urządzeń.
praszamy na uroczysty przemarsz pracowników Huty i spółek
Pył na Stalowni dodawał tajemnipowiązanych wraz z rodzinami na
z ronda Hutników Warszawskich
czości. Zapamiętamy ciepło bĳące
do Huty, gdzie powitamy gości hut- Piknik z okazji 65-lecia Huty na
od rozgrzanych do czerwoności
terenie AWF.
niczym poczęstunkiem.

kęsów i „pędzące” pręty na Walcowni. Pracownicy witali nas
z uśmiechem i dzielili się szczegółami pracy. Zmęczeni (szcze-

gólnie dzieci), ale z bagażem
ciekawych wspomnień opuszczaliśmy teren Huty. Bardzo dziękujemy za gościnę.
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Międzynarodowy
Dzień Kobiet
w ArcelorMittal
Warszawa

39. Bieg Chomiczówki
12 lutego 2022 blisko 500
zawodników przebiegło trasę
39 edycji Biegu Chomiczówki.
W tym roku, podobnie jak
w roku ubiegłem liczba zawodników została ograniczona ze względu na trwającą
pandemię. Bieg odbył się na
terenie AWF.
W drużynie Huty ArcelorMittal Warszawa pobiegli
w tym roku: Tomasz Wnuk,
Maciek Libold, Adam Nowak,
Grzegorz Baran, Daniel Bańcer, Maciej Pośpiech i Przemysław Tynda.
Bieg Chomiczówki to jeden
z najstarszych biegów zimowych w Polsce. Biegaczki i biegacze startowali w kategoriach wiekowych od 20 do
70+. Zawodnicy mieli do pokonania trasę 4 x 3625 m.
+1 x 500 m, czyli łącznie 15 km.
Huta ArcelorMittal Warszawa
jest od wielu lat sponsorem
Biegu.
Wycieczka bielańskich licealistów

Lekcja geograﬁi w Hucie
Z okazji Dnia Kobiet oprócz
życzeń i kwiatów dla każdej
z Pań zatrudnionych w ArcelorMittal Warszawa i spółkach
powiązanych przygotowaliśmy bon upominkowy. Panie
pracujące w Hucie otrzymały
też zaproszenie na webinar
dedykowany kobietom,
pt „Kobieca strona Himalajów
– o sile i potencjale kobiet”
prowadzony przez himalaistkę
Kingę Baranowską.
Dodatkową atrakcją była
wycieczka po Stalowni i Walcowni. Z zaproszenia skorzystało 11 koleżanek.
- Jestem bardzo wdzięczna
za możliwość odbycia tej
wycieczki. Jako pracownik
z krótkim, półrocznym stażem, miałam możliwość zobaczenia działania Huty na żywo
– mówi Monika Pawelec
z działu księgowości i podkreśla, że jest pełna podziwu
dla bardzo ciężkiej pracy

pracowników wydziałów
produkcyjnych. Dodaje, że
ogromnym zaskoczeniem był
dla niej fakt, że wszystkie
procesy produkcyjne są tak
skomputeryzowane i zmechanizowane.
- Cieszę się, że jestem jednym z „małych trybików” tej
całej świetnie działającej machiny – mówi pani Monika.
- To była fascynująca wycieczka, którą zapamiętam na
długo. Świetny prezent dla
pracownika biurowego – dodaje Edyta Wróblewska, która
także pracuje w dziale księgowości.
Małgorzata Waluśkiewicz,
która jest koordynatorem
wysyłki podkreśla, że zobaczenie z bliska „serca zakładu”, jakim jest produkcja, nieodmiennie wprawia ją w zachwyt. - Dopiero wejście w ten
zupełnie inny, niż znany nam
na co dzień świat, pozwala

w pełni docenić jak ciężka
i wymagająca jest praca na
wydziałach produkcyjnych.
Dziękuję za możliwość wejścia
i „dotknięcia” tego uniwersum.
Małgorzata Piec z księgowości
przyznaje, że Stalownia zrobiła na niej trochę przytłaczające wrażenie ze względu na
hałas, drganie powietrza, wysoką temperaturę przy piecu,
wielkość urządzeń. – Wszędobylski pył i kurz bardzo mi
przeszkadzał, ale wiem, że to
specyﬁka tej pracy i nie udałoby się utrzymać idealnego
porządku. Wielki szacunek dla
Panów i Pań którzy tam pracują!!! To ciężka, odpowiedzialna praca.
- Pracuję w naszej Hucie
20 lat, i każdy pobyt na
wydziałach produkcyjnych
to dla mnie wielkie przeżycie
i wielki zachwyt. Dziękuję!
– dodaje Anna Malczewska
z biura personalnego.

Recykling od przedszkola

Serce na nakrętki
Przedszkole nr 272 im. Misia
Uszatka na Bielanach od lat
zbiera plastikowe nakrętki aby
ułatwić recykling i chronić
środowisko a zarazem
wspomóc rehabilitację dzieci.
W tym roku pomoc będzie
skierowana do Natalii Lewandowskiej, chorej na dziecięce
porażenie mózgowe. Huta
ArcelorMittal Warszawa
postanowiła pomóc w tej akcji
i wyposażyła przedszkole
w metalowy pojemnik, który
ułatwia zbiórkę.
- Podejmujemy różne działania promujące wolontariat
wśród dzieci. Zachęcamy też
rodziców naszych przedszko-

laków, do brania w nich
udziału. Czasami mały gest
lub odrobina dobrych chęci
potraﬁą odmienić ludzkie
życie, a zarazem przyczynić
się do polepszenia stanu środowiska naturalnego – mówi
Beata Nowak, dyrektorka
przedszkola 272.
- Pragniemy serdecznie podziękować ﬁrmie ArcerolMittal
Warszawa za wsparcie naszej
inicjatywy. Dzięki zrozumieniu
i pomocy mogliśmy usprawnić
zbieranie nakrętek. Cieszymy
się, że to właśnie w Was
- naszych bliskich sąsiadach
- znaleźliśmy sojusznika
- podkreśla Beata Nowak.

23 marca 2022 druga klasa
bielańskiego Liceum Zespołu
Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja
2 zwiedzała Hutę Warszawa.
- Najpierw zapoznaliśmy się
z historią oraz ciekawostkami
o Hucie ArcelorMittal Warszawa. Przed wyruszaniem na
zwiedzanie hal produkcyjnych
otrzymaliśmy ubrania, okulary,
maski i kaski – opowiada Tomasz Markowski, nauczyciel
geograﬁi, który przyprowadził
na zwiedzanie huty swoją

klasę.
– Przerabiamy teraz temat
pt. „Przemysł”. Młodzież
mieszkająca w Warszawie
ma rzadko możliwość zobaczenia prawdziwego zakładu
przemysłowego. My na Bielanach mamy Hutę, więc postanowiłem to wykorzystać
i poprosiłem o zorganizowanie
tej wycieczki – opowiada Tomasz Markowski. Według
uczniów najciekawszym
widokiem była kadź z płynną

stalą, przenoszone przez
suwnice. Kolejnym niezwykle
ciekawym etapem zwiedzania
była Walcownia prętów oraz
widok gorących kęsów wychodzących z pieca.
- Wygląd samej Huty bardzo nas zaskoczył, ponieważ
jest ona niezwykle nowoczesna. Uważamy, że była to
jedna z najciekawszych wycieczek i bardzo ciekawa
lekcja geograﬁi – dodają
uczniowie.
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