1 ﬁrma 1 społeczność 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa czerwiec 2022 Nr 53

04
Emisja CO2: redukcja to nasz obowiązek
Ograniczamy zarówno emisję pośrednią jak bezpośrednią
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W maju uruchomiliśmy na urządzeniu
do Ciągłego Odlewania stali (COS)
metodę łączenia sekwencji Fly Tundish

W czerwcu z Huty wyjechały pierwsze
wyroby ze świadectwem produkcji
z recyklingu

Janusz Grzybek, wieloletni kierownik
Walcowni P20 przepracował
w Hucie prawie 47 lat

Leszek Strózik

Anna Iwaniuk

Zespół Ciągłego Odlewania Stali
zwiększa wydajność

leszek.strozik@arcelormittal.com

Pierwsza dostawa prętów
ze znakiem X Carb™

anna.iwaniuk@arcelormittal.com

Mówią pracownicy
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Dzień Otwarty
W sobotę 11 czerwca ponad 200 osób
zwiedziło Stalownię i Walcownię
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ArcelorMittal Europe

Drogie koleżanki i koledzy,
Mam zaszczyt pisać do
Państwa jako dyrektor operacyjny (COO) ArcelorMittal
Europe – Long Products
i korzystając z okazji pragnę
powitać Państwa w tej nowej
organizacji operacyjnej,
która zaczęła działać
1 kwietnia 2022 r.
Przejście z pionów biznesowych do „jednej organizacji
operacyjnej” ma na celu
wzmocnienie naszych działań
prowadzących do doskonałości operacyjnej. Ma też dać
nam lepsze możliwości radzenia sobie z bardziej agresywną
konkurencją, rosnącym importem i szybko zmieniającymi
się oczekiwaniami klientów.
Co więcej, pandemia Covid
stworzyła nowy kontekst
biznesowy, charakteryzujący
się niespotykaną dotąd zmiennością wymagań klientów,
trendów cen surowców, cen
energii i wahań kursów walut.
Kwestie geopolityczne przyczyniają się do dalszego nasilenia tej zmienności.
Wierzymy, że nowy model
operacyjny, który obejmuje
obecnie siedem ośrodków:
ArcelorMittal Gandrange,
ArcelorMittal Hamburg,
ArcelorMittal Warszawa,
ArcelorMittal Bośnia,
ArcelorMittal Hunedoara,
ArcelorMittal Olaberria
-Bergara i ArcelorMittal
Duisburg oraz trzy klastry
ArcelorMittal Asturias
i ArcelorMittal Poland
(raportujace podwójnie
do segmentów Europe Flat
i Long Products ), oraz
ArcelorMittal Long Products
Luxembourg i Sonasid,
pomogą nam zapewnić lepszą
niezawodność, obsługę i jakość, ułatwiając jednocześnie
analizę porównawczą między
zakładami i kładąc dodatkowy
nacisk na bezpieczeństwo.
Podsumowując, pomoże to
poprawić doskonałość ope-

racyjną naszych zakładów.
Nasz cel, aby osiągnąć
doskonałość operacyjną,
koncentruje się między innymi
na realizacji budżetowego
planu wartości, zwiększeniu
wolumenu sprzedaży, wykorzystaniu najlepszych praktyk
w naszej grupie i segmencie,
ze szczególnym naciskiem na
generowanie gotówki, co
obejmuje działania w zakresie
kapitału obrotowego i zapasów metalu oraz obsługę
klienta.
Wasze zdrowie i bezpieczeństwo pozostają naszym
priorytetem numer jeden.
Chcemy zapewnić pracownikom dobre samopoczucie,
możliwość rozwoju i tworzyć
miejsce pracy, w którym każdy z nas czuje się zaangażowany i chce działać najlepiej
jak może. W marcu ruszyła
druga tura ankiety Speak
Up + - nowego badania
dotyczącego zaangażowania
pracowników grupy. To narzędzie daje nam wszystkim
możliwość anonimowego
dzielenia się tym, co myślimy
o pracy w ArcelorMittal.
Łączne zaangażowanie na
poziomie naszego nowego
segmentu wyniosło 7,2 natomiast stopień zaangażowania
82%, a przy zagregowaniu
z pierwszą rundą 87%. Mamy
też pozytywny wynik ocen
netto pracowników.
Cieszę się, że wskaźniki dotyczące oceny lojalności i satysfakcji są wyższe niż średnia
na poziomie całej grupy, a kluczowe czynniki motywacyjne
„Poczucie spełnienia” i „Możliwość wykonywania trudnych
zadań w pracy” osiągnęły
wynik 8,0 - znacznie wyższy
od średniej, wynoszącej 7,6.
Różnorodność i integracja
oraz zdrowie i dobre samopoczucie okazały się być
naszymi głównymi wyzwaniami, uzyskując odpowiednio
7,6 i 7,1 pkt, przy czym
oba wyniki są o 0,3 niższe
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Lutz Bandush dyrektor operacyjny (COO) ArcelorMittal Europe – Long Products

od wyników całej grupy
ArcelorMittal.
Jako ﬁrma koncentrujemy
się na budowaniu integracyjnego środowiska, które zapewnia różnorodność i przełamuje uprzedzenia. Tak samo
jest w przypadku naszej
dywizji.
Ponadto lepsze samopoczucie psychiczne i zmniejszenie
stresu poprzez wspieranie
i angażowanie naszych pracowników w pracy jest głów-

nym tematem wymagającym
poprawy.
Zwróciliśmy uwagę na Państwa uwagi i sugestie, a komitet zarządzający ArcelorMittal
Europe – Long Products rozpoczął wiele działań w celu
zajęcia się kluczowymi obszarami, na które wskazano
w ankiecie, w szczególności
skoncentrowanych na zdrowiu
i bezpieczeństwie, dobrym
samopoczuciu, różnorodności
i integracji. Te i inne problemy

zostaną omówione w bardziej
szczegółowy sposób na
poziomie poszczególnych
zakładów.
Wasze opinie są dla nas niezwykle ważne. Zachęcam do
regularnego dzielenia się nimi
za pośrednictwem tych kwartalnych ankiet. To pomoże
nam w ciągłym budowania naszego miejsca tak, by stawało
się bardziej bezpieczne, integrujące, równe i inspirujące dla
każdego pracownika.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim za ciężką pracę w dotychczasowych
pionach biznesowych i segmencie. Nie mogę się doczekać tej samej pasji i zaangażowania, z jakimi będziemy
wspólnie pracować w jednej
organizacji operacyjnej.
Bądźcie zdrowi i bezpieczni,

w chemikalia/paliwo lub
trwała sekwestracja/mineralizacja)
- Długoterminowe technologie magazynowania
energii na dużą skalę
- Technologie czystej

energii.
Dzień Akceleratora odbędzie się w połowie lipca, a ﬁnaliści będą mogli zaprezentować swoją ﬁrmę i pionierskie
technologie przed panelem
ekspertów z branży.

Lutz Bandusch
COO, ArcelorMittal Europe
– Wyroby długie

Innowacje

Akcelerator
Xcarb™
ArcelorMittal uruchamia program
akceleratora Xcarb™, aby ułatwić
powstawanie przełomowych technologii
i przyspieszyć dekarbonizację.
ArcelorMittal szuka najlepszych ﬁrm i najlepszych pomysłów na przełomowe technologie, które pozwolą przyspieszyć dekarbonizację przemysłu stalowego.
Zapraszamy innowacyjne
start-upy na całym świecie do
składania wniosków o sﬁnansowanie inwestycji z funduszu
ArcelorMittal XCarb™ Innovation Fund.
Fundusz na inwestycje w innowacyjne technologie, które
pozwolą ograniczyć ślad węglowy w produkcji stali ma
budżet wynoszący 100 mln
USD rocznie. Oprócz wsparcia
ﬁnansowego oferuje on także
dostęp do doradztwa i wiedzy
ArcelorMittal w zakresie inno-

wacji, badań i rozwoju, komercjalizacji technologii i wsparcia
biznesowego.
Firmy, które zostały zakwaliﬁkowane do ﬁnału będą
w tym roku zaproszone na
Dzień Akceleratora podczas
którego będą mogły przedstawić swoje pomysły i zdobyć szansę na wsparcie inwestycyjne, pozwalające
rozwinąć pionierskie projekty
i przyczynić się do obniżenia
emisji gazów cieplarnianych
w przyszłości.
- Przełomowe technologie
- Przetwarzanie odpadów
Zgłoszenia można składać
wodorowe
w celu uzyskania gazu lub
w siedmiu różnych domenach
biowęgla (innowacyjne
- Wychwytywanie, utylizacja
technologicznych:
sposoby przetwarzania
i składowanie dwutlenku
odpadów)
węgla (w szczególności
- Przemiany w hutnictwie
- Przemiana gazów / Techno- wychwytywanie dwutlenku
(procesy i technologie)
logie przemiany gazów
węgla z przekształceniem
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List dyrektora generalnego
Szanowni Państwo,
Kończy się pierwsze półrocze 2022 roku, warto zatem
podsumować ten okres naszej
pracy.
Jak zwykle zaczynam od
kwestii związanych z bezpieczeństwem, które są najważniejsze. Niestety trudno tu
mówić o satysfakcji. W ostatnich tygodniach doszło na
Wykańczalni do bardzo groźnego zdarzenia, które mogło
zakończyć się poważnym,
a nawet śmiertelnym wypadkiem. W związku z błędem,
popełnionym przy sterowaniu
dwiema suwnicami za pomocą
pilota, doszło do ich kolizji. Na
szczęście nikt nie ucierpiał.
Przy analizie tej groźnej sytuacji okazało się bardzo
szybko, że pracownicy zaproponowali proste i bardzo skuteczne rozwiązania, które
zapobiegają powtórzeniu się
takiego zdarzenia.
Wprowadziliśmy je natychmiast - jednak fakt, że nikt
wcześniej o nich nie pomyślał,
pokazuje jak wiele pracy jeszcze ciągle przed nami by zbudować prawdziwie proaktywną kulturę BHP w naszej Hucie.
Pozostając przy temacie
bezpieczeństwa informuję,
że ustanowiliśmy czerech wydziałowych koordynatorów,
którzy mają dodatkowo
wspierać pracowników
w kwestiach BHP na Stalowni,
Walcowni, Wykańczalni oraz
w Utrzymaniu Ruchu.
Kadra kierownicza huty
– począwszy od liderów
zmiany, po członków zarządu
- przeszła dodatkowe szkolenie na temat metody skutecznego przeprowadzania audytów BHP, ukierunkowanej
przede wszystkim na rozmowy z pracownikami. Na jesieni
zaplanowane jest kolejne
szkolenie dla kierownictwa,
tym razem w zakresie Przywództwa w BHP (Leadership)
W ostatnim czasie otrzymaliśmy rekomendacje przedstawicieli ﬁrmy DuPont Sustainable Solutions (DSS), którzy
w marcu przeprowadzili u nas
ocenę stanu bezpieczeństwa.
Realizując je upraszczamy
między innymi system poleceń
pisemnych na prace szczególnie niebezpiecznie, zwiększamy nadzór nad nimi oraz prowadzimy przegląd operacji
związanych z wejściem w obszar działania maszyn i urządzeń.
Odbyły się ponadto dwie
„kwarantanny” w miejscach
rozładunku złomu oraz na
Magazynach Wyrobów
Gotowych.
Chcę też zapowiedzieć
ważną zmianę wymogów dotyczących ochron osobistych
– od września br w obszarach
wykonywania prac będą obowiązkowe paski podbródkowe
do hełmów ochronnych
Obecnie pracownicy testują
różne rodzaje pasków, aby
wybrać najwygodniejsze
rozwiązania.
Przechodząc do spraw
produkcyjnych trzeba podkreślić, że pierwsze półrocze
2022 było bardzo nierówne.
Spodziewaliśmy się wzrostu
cen energii elektrycznej i surowców – który pogłębił się
w drugim kwartale na skutek
wojny w Ukrainie. Ostatni

Odmłodzona strona
internetowa
W czerwcu zaczęła działać
strona www.arcelormittalwarszawa.com w nowej
odsłonie.
Zgodnie z najnowszymi
wytycznymi grupy ArcelorMittal zmienił się jej wygląd od
strony graﬁcznej. Jest też

nowy układ serwisu.
Zapraszamy na naszą
„odmłodzoną” stronę.
Jeśli będziecie mieli sugestie
czy dodatkowe pomysły co do
wyglądu i prezentowanych
treści – piszcie na adres
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Huta ma 65 lat

miesiąc przyniósł jednak dodatkową zmianę, polegającą
na ograniczeniu ilości zamówień, głównie na stal zbrojeniową. Dlatego w czerwcu
podjęliśmy decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji
najpierw na Stalowni, potem
na Walcowni. Wedle obecnych
prognoz nie stanowi to jednak
początku dłuższego negatywnego trendu i zakładamy, że
w najbliższym czasie poziom
popytu na nasze wyroby wróci
do normy. Nasze wyniki ﬁnansowe są w pierwszym półroczu pozytywne.
Jak już wcześniej wspominałem w 2022 roku wydamy najwięcej pieniędzy na remonty i inwestycje od czasu
budowy nowej Walcowni.
Ważnym elementem tegorocznego planu są inwestycje
środowiskowe, które zostaną
zrealizowane na jesieni. Mamy
już gotowy projekt wymiany
chłodnic na odpylni oraz budowy dodatkowych punktów
ssących pyły z DogHouse. Ta
inwestycja zwiększy skuteczność odpylania i zdecydowanie
poprawi warunki pracy na Stalowni. Planujemy też inwestycje zmierzające ku dalszemu
wyciszaniu produkcji, by poprawić komfort akustyczny
wokół naszego zakładu.
Rozszerzamy asortyment
wymiarowy Walcowni.
6 kwietnia otrzymaliśmy certyﬁkat CARES - jednostki certyﬁkującej na rynku Wielkiej

Brytanii - dla prętów żebrowanych w gatunku B500B
rozszerzony na wymiar
50 mm. Dzięki temu będziemy mogli dostarczać na rynek
brytyjski pręty o średnicy
50 mm, do produkcji których
przygotowywaliśmy się przez
wiele miesięcy.
Kolejnym sukcesem, który
warto odnotować jest to, że
w czerwcu wysłaliśmy pierwszą partię prętów żebrowanych ze znakiem towarowym
X Carb™. Został on wprowadzony przez grupę ArcelorMittal, by wyróżnić wyroby
stalowe, które zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dzięki
temu proces, w którym są
wytwarzane, zostawia bardzo
niski ślad węglowy.
Pracujemy nadal nad ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Tu także jest wiele nowych projektów do zrealizowania.
Jest też wiele mniejszych
usprawnień, które wprowadzamy na bieżąco. Warto tu
wymienić sukces zespołu COS
na Stalowni, który wdrożył
metodę łączenia sekwencji
Fly Tundish, co zwiększa
produkcyjność.
Obchody Jubileuszu 65-lecia Huty trwają od końca
kwietnia. Z tej okazji powstał
ﬁlm, w którym pracownicy
Huty opowiadają o historii

i teraźniejszości zakładu. Zachęcam do obejrzenia go na
naszej odnowionej stronie
internetowej.
Ogromnym powodzeniem
cieszyły się wydarzenia, na
które zaprosiliśmy mieszkańców Warszawy – w maju
zwiedzanie schronu pod
biurowcem Huty w ramach
Nocy Muzeów, w czerwcu
Dzień Otwarty, podczas
którego ponad 200 mieszkańców Warszawy i okolic obejrzało na własne oczy jak produkujemy stal. Wiele osób,
którym nie udało się zapisać
na zwiedzanie prosiło nas
o powtórzenie obu wydarzeń.
Jesteśmy otwarci i staramy się
wychodzić naprzeciw prośbom naszych bliższych i dalszych sąsiadów, więc będziemy się starali częściej udostępniać zwiedzanie schronu
a także – choć to spore wyzwanie organizacyjne, angażujące wiele osób – zwiedzanie
hal produkcyjnych.
W czasie letnich miesięcy
życzę tym z Państwa, którzy
zaplanowali urlop, udanego,
zasłużonego odpoczynku.
Pozostałym życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam serdecznie
Artur Gierwatowski
Dyrektor generalny Huty
ArcelorMittal Warszawa

Warszawska Huta obchodzi
w tym roku 65-lecie produkcji.
Z tej okazji hutnicy, byli hutnicy
i przyjaciele huty oraz przedstawiciele władz Dzielnicy Bielany spotkali się 12 maja w samo południe na rondzie Hutników Warszawskich (przy stacji
metra Wawrzyszew). Powstało
ono w 2014 roku by upamiętnić miejsce, w którym w latach
’50 znajdował się ostatni przystanek autobusu, przywożącego
pracowników do huty – dalej
trzeba było iść piechotą.
Zebranych powitał Marek
Łuszczyński – przewodniczący
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa, które po raz piąty
współorganizowało hutniczy
przemarz. Wiceburmistrz Bielan
Włodzimierz Piątkowski przypomniał, że Huta Warszawa
zainicjowała w latach ‘50 rozwój Bielan.
– Witałem się dziś z Państwem ściskając wiele rąk
– mówił prezes ArcelorMittal
Warszawa Marek Kempa.
– Były to ręce stare i młode,
wszystkie one przyczyniły się
do budowy i rozwoju naszej
Huty, która dziś obchodzi swój
jubileusz.
Z Ronda Hutników Warszawskich, przy akompaniamencie
orkiestry dętej, zgodnie z hutniczą tradycją – pochód przemaszerował do bramy zakładu. Tu
odbyła się premiera ﬁlmu dokumentalnego, w którym pracownicy Huty opowiadają o historii
i teraźniejszości zakładu.
- Zależało nam na pokazaniu

dziejów Huty oczami osób, które pamiętają jej początki, ale też
naszych młodych pracowników,
którzy znają tylko nowoczesny
zakład – podkreśla Alina Bielecka, dyrektor personalny, a zarazem pomysłodawczyni ﬁlmu.
- W ciągu 65 lat Huta Warszawa zamieniła 65 milionów ton
złomu w 58 milionów ton stali,
dając zatrudnianie ponad 55 tysiącom osób. Wierzę, że huta
zapada pracownikom głęboko
w serce i czują się z nią
związani.
- Huta ArcelorMittal Warszawa, mimo swoich 65 lat,
nie myśli o emeryturze – mówi
Artur Gierwatowski, dyrektor
generalny zakładu – Wręcz
przeciwnie. W 2022 roku realizujemy największy plan inwestycyjny od wielu lat. Obejmuje
on projekty, które pozwolą nam
rozwĳać dalej produkcję wyrobów jakościowych, ale też bardzo ważne inwestycje w ochronę środowiska. Duża część
z nich zostanie zrealizowana
jeszcze w tym roku. Jako zakład
produkujący stal w procesie recyklingu, czyli przetwarzania
złomu w piecu elektrycznym,
mamy przewagę na hutami,
które wytwarzają stal z rudy
żelaza, bo nasza technologia
jest zostawia dużo niższy ślad
węglowy. Huta ArcelorMittal
Warszawa ma przed sobą
stabilną przyszłość.
Film o 65-leciu Huty
jest dostępny na stronie
www.arcelormittalwarszawa.com
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Emisja CO2: redukcja to nasz obowiązek
Zbigniew Kołak
zbigniew.kolak@arcelormittal.com

Aby spełnić zobowiązanie
naszego koncernu, który postawił sobie za cel zmniejszenie
emisji dwutlenku węgla w Europie o 30% do 2030 roku, nasz
zakład musi ograniczyć zarówno emisję pośrednią jak bezpośrednią.
W ArcelorMittal Warszawa,
w której stal wytwarzana jest
ze złomu w piecu elektrycznym, mamy do czynienia przede
wszystkim z emisją pośrednią,
czyli emisją, która nie powstaje
u nas, lecz towarzyszy wytwarzaniu energii elektrycznej oraz
innych mediów – takich jak np.
tlen – przez ich producentów.
Jak możemy zmniejszyć emisję pośrednią, która powstaje
poza naszym zakładem? Kupując coraz większe ilości zielonej
energii, czyli takiej, która produkowana jest w oparciu
o źródła odnawialne jak wiatr,
woda czy słońce. W praktyce
wygląda to tak, że podpisujemy
długoletnią umowę PPA z producentem, gwarantując jej odebranie. Dzięki temu producent
ma pewność, że wyprodukowaną przez siebie energię
sprzeda i dużo łatwiej może
uzyskać kredyt potrzebny na

sﬁnansowanie instalacji energetycznych. My ze swej strony
zyskujemy pewność, że energia,
którą zużywamy w produkcji
stali pochodzi ze odnawialnych
źródeł energii (OZE) i jej wytwarzanie nie powoduje emisji
CO2.
W okresach gdy z powodu
braku wiatru lub słońca spada
produkcja elektrowni OZE możemy posiłkować się innym mechanizmem – tzw gwarancją
pochodzenia. Jest to dokument,
w którym producenci energii
OZE deklarują, że danym okresie
wyprodukowali np. 100 GWh
energii. Ten dokument wystawiają na sprzedaż. Kupując go
wspieramy producentów OZE
i zyskujemy możliwość rozliczenia zużytej energii jako
„zielonej”.
Jak wspomniałem emisja bezpośrednia CO2 w Hucie ArcelorMittal Warszawa jest na
szczęście dużo mniejsza niż
emisja pośrednia, ale jednak
występuje, więc pracujemy
również nad jej ograniczeniem.
Z emisją bezpośrednią mamy
do czynienia podczas spalania
węglowodorów takich jak gaz
ziemny, węgla lub innych jego
związków. Występuje ona na
przykład w piecu elektrycznym,
do którego traﬁa złom, zawierający śladowe ilości takich

związków. Podczas procesu
topienia powodują one emisję
bezpośrednią CO2. Skala tego
zjawiska nie jest duża, ale musimy ją uwzględniać. Ponadto
z przyczyn technologicznych
do pieców EAF czy LF muszą
być dodawane spieniacze,
nawęglacze i dodatki stopowe.
Zawierają one związki węgla,
a co za tym idzie podczas procesu wytapiania uwalniają go
w formie CO2. W piecu możemy zamienić węgiel dodawany
w procesie biomasą.
Źródłem emisji bezpośredniej
CO2 jest w naszej Hucie przede
wszystkim spalanie gazu, z którym mamy do czynienia zarówno na Stalowni, Walcowni (piec
grzewczy) i Wykańczalni (dwa
piece do obróbki cieplnej) oraz
w kotłowni.
Jeśli chodzi o piece grzewcze
na Walcowni i Wykańczalni aby
wyeliminować emisję bezpośrednią będziemy musieli zastąpić urządzenia zasilane gazem
piecami indukcyjnymi lub elektrycznymi. Musimy oczywiście
przy tym założyć, że polski mix
energetyczny zapewni odbiorcom odpowiednią ilość energii
zarówno z OZE, ale też podczas
braku sprzyjających warunków
atmosferycznych z innych stabilnych źródeł. Przed takim wyzwaniem stają wszystkie pań-

stwa chcące chronić klimat.
W najbliższych miesiącach
planujemy także modernizacją
kotłowni, wyposażając ją w mechanizmy odzysku ciepła, co
ograniczy zużycie gazu. Na Wykańczalni chcemy wymienić palniki w piecach z gazowo powietrznych na gazowo-tlenowe, co także ograniczy zużycie
gazu i pozwoli przynajmniej
w okresie przejściowym, czyli
między 2030 a 2050r wypełnić
zobowiązania Korporacji.
Rozważamy też inne sposoby

Cel: Łukowy Piec Elektryczny

ewa.karpinska@arcelormittal.com

Dziewięcioosobowa grupa
koleżanek i kolegów z ArcelorMittal Poland odwiedziła warszawską hutę 6 i 7 czerwca.
Należą wszyscy do Zespołu
Dekarbonizacji, który powstał
rok temu w ArcelorMittal Poland. Podobne zespoły stworzono też w innych krajach
– we Francji, w Hiszpanii,
w Niemczech i w Kanadzie.
Ich celem jest przygotowanie
projektów, polegających na
wdrożeniu w zakładach produkujących obecnie stal w wielkich
piecach, cyklu produkcyjnego
opartego w Stalowni o łukowy
piec elektryczny (EAF). Jest to
technologia produkcji stali,
powodująca znacznie mniejsze
emisje CO2 niż cykl wielkopiecowy. Dlatego koncern ArcelorMittal, który deklaruje, że
w 2050 roku będzie wytwarzać
stal w procesie całkowicie neutralnym dla klimatu, podejmuje
już teraz konkretne działania.
W Dąbrowie Górniczej pierwszy
elektryczny piec łukowy ma
zostać uruchomiony w bliskiej
przyszłości.
- Przyjechaliśmy do Warszawy, żeby zobaczyć jak działa
EAF i obejrzeć cały proces produkcji stali. – mówi Gniewko
Kwinta. Deconinck Daan dodaje,
że EAF widzą po raz pierwszy.
Podczas dwóch dni spędzonych
w Warszawie gości z ArcelorMittal Poland interesował cały
proces - od przygotowania
złomu, przez proces wytopu
w piecu elektrycznym, po
obróbkę pozapiecową i odlewanie.

Procedura preferencyjnej
sprzedaży prętów
pracownikom Huty
ArcelorMittal Warszawa

Pracownik może nabyć jednokrotnie w okresie zatrudniekatarzyna.chrost@arcelormittal.com
nia do 6 ton stali żebrowanej na
użytek własny (czyli np. wykorzystać ją do budowy domu).
W kwietniu 2022 roku
W tym celu powinien przedstawprowadzona została procewić pozwolenie na budowę.
dura, która reguluje proces
Ponieważ materiał jest
sprzedaży prętów żebrowaBHP, związane z obsługą pieca obecnie.
sprzedawany pracownikom po
EAF.
nych pracownikom naszego
- Bardzo dziękujemy za
preferencyjnej cenie, różnica
Zespól ds. Dekarbonizacji
gościnność podczas tych 2 dni. zakładu.
liczy obecnie w ArcelorMittal
Dla nas wszystko było nowe,
Zgodnie z nową procedurą między ceną rynkową materiału, a ceną zakupu jest przyspoPoland kilkanaście osób, zajmu- więc zasypywaliśmy kolegów
pracownicy mogą kupić pręty
jących się różnymi obszarami
z warszawskiej stalowni dzieżebrowane po cenie preferen- rzeniem na rzecz pracownika
- od procesu w piecu po odle- siątkami pytań. A oni cierpliwie cyjnej. Z takiej możliwości mogą i zgodnie z prawem musi być
wanie i obróbkę pozapiecową
i wyczerpująco nam odpowiaskorzystać osoby, które prze- doliczona pracownikowi do dochodu, a więc będzie on musiał
a także dostarczanie mediów
dali – podkreśla Angelika Podol- pracowały w ArcelorMittal
od niej zapłacić podatek.
i energii oraz kwestie budowla- ska. – Jeśli będziemy mogli,
Warszawa co najmniej 5 lat.
ne. Zespół się rozwĳa, przyjchętnie wrócimy do Warszawy, Każda transakcja musi zostać
Nie ma możliwości odstępomowani są nowi pracownicy.
zatwierdzona przez prezesa
żeby się dalej uczyć.
wania prawa zakupu stali inneDocelowo będzie większy niż
zarządu Marka Kempę.
mu pracownikowi.

Katarzyna Chrost

- Interesowały nas bardzo
kwestie zabezpieczeń instalacji
pod kątem ochrony środowiska.
Dog house w warszawskiej
stalowni jest dobrym rozwiązaniem, ograniczającym hałas
i wydostawanie pyłu. Oglądaliśmy też piec od strony automatyki – tu z pewnością można
będzie zastosować bardziej nowoczesne rozwiązania – mówi
Das Subhas.
Omawiane też były kwestie

w roku 2050. Nie ograniczamy
się tylko do dostępnych teraz
technologii. Wcześniej czy później będą musiały pojawić się
nowe i nowatorskie rozwiązania
które ułatwią nam zadanie i z
których mamy zamiar korzystać. To jest warunek nie tylko
wypełnienia przez Hutę zobowiązania na 2050r, ale też
spełnienia przez wiele krajów
zobowiązań, które podjęły
w ramach ochrony klimatu
takich chociażby jak pakiet
„Fit for 55”.

Nowe zasady

Zespół ds. Dekarbonizacji
poznaje w Warszawie proces EAF
Ewa Karpińska

redukcji emisji CO2. Jednym
z nich jest pozyskanie własnych
źródeł energii na przykład z fotowoltaiki. Nad tym projektem
pracuje od pewnego czasu zespół powołany przez korporację.
Na zredukowanie emisji CO2
w europejskich zakładach ArcelorMittal mamy niecałe 8 lat.
Dlatego musimy pracować
wielotorowo i nie odrzucać żadnego pomysłu, który może nas
przybliżyć do celu. Tym celem
jest neutralność klimatyczna

wiadomości lokalne
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Zespół Ciągłego Odlewania Stali
łączy sekwencje w locie – Fly Tundish
W maju uruchomiliśmy na urządzeniu do Ciągłego Odlewania stali (COS) metodę łączenia sekwencji Fly Tundish dla kęsów 160 mm,
celem zwiększenia produktywności.
tylko przy części gatunków stali:
nisko i średnio węglowych.
leszek.strozik@arcelormittal.com
Łączenie sekwencji Fly Tundish
stosowaliśmy na COS w przeszłości
ponad 10 lat temu przy produkcji
Przy klasycznym systemie odle- kęsów o wymiarach 140 mm.
wania należy dokończyć odlewanie Obecnie zespół, który wdrażał
sekwencji, zjechać ostatnimi kęsami tę metodę, składa się w 90% z noi odpadami z samotoków, a następ- wych pracowników, nie mogących
wykorzystać tamtych doświadczeń.
nie - przed rozpoczęciem kolejnej
Próby rozpoczęliśmy w marcu.
- wprowadzać drągi startowe (łańcuchy). Przy zastosowaniu metody W maju łączenie sekwencji zaczęłączenia sekwencji Fly Tundish ko- liśmy już stosować standardowo.
Tak sprawne wdrożenie było molejne wytopy mogą być odlewane
żliwe przede wszystkim dzięki pobezpośrednio po sobie bez tej
zytywnemu nastawieniu całego zeprzerwy, co pozwala nam zyskać
ok. 10 minut czasu produkcji. Me- społu zmiany D do której należą:
Tomasz Kwiatkowski – Lider
todę można jednak wykorzystać

Leszek Strózik

Zmiany, Damian Pergół, Marcin
Solis, Krzysztof Krupiński, Krzysztof
Krawczyk, Jakub Suwała, Łukasz
Karasek i Dariusz Zglenicki.
Duży udział mieli również
Specjaliści Technolodzy: Sławomir
Spychaj, Adrianna Andrukowicz
i Mikołaj Szyman. Wspierali nas
także koledzy z UR przez wpływ
np. na działanie Level II, czy poprzez wsparcie techniczne swoimi
pomysłami, co również przyczyniło
się do usprawnienia zarówno pod
względem technicznym jak technologicznym.
Początkowo analizę prowadziliśmy w oparciu o benchmark z ArcelorMittal Duisburg, który stosuje

metodę łączenia kilka razy w miesiącu na większych formatach typu
Blooms. Po naszym sukcesie koledzy z Duisburga zainteresowali się
możliwością wprowadzenie tej metody u siebie również na kęsach
kwadrat 160, przy których do tej
pory nie wykonywano łączeń FT.
Łączenie sekwencji Fly Tundish
wymaga dokładnego zgrania szeregu czynników, np. bardzo dokładnego uszczelnienia krystalizatorów
i ścisłej koordynacji logistyki przez
lidera zmiany.
W kolejnych tygodniach będziemy tę metodę odlewania doskonalić, żeby osiągnąć lepsze uzyski
i sprawniejszą koordynację logistyki.

Od lewej: Damian Pergół, Marcin Solis, Krzysztof Krupiński,
Tomasz Kwiatkowski – Lider Zmiany, Krzysztof Krawczyk,
Jakub Suwała, Łukasz Karasek Dariusz Zglenicki

Wniosek urlopowy online

Digitalizacja HR – potrzeba czy konieczność?
ź Wybieramy rodzaj absencji:

Agnieszka Kałuszyńska
agnieszka.kaluszynska@arcelormittal.com

ź Rodzaj Absencji

URL. DZIEŃ HUTNIKA:

Od czerwca 2022 pracownicy
huty ArcelorMittal Warszawa będą
mogli złożyć wniosek urlopowy online. To kolejne małe udogodnienie
cyfrowe po wdrożeniu w zeszłym
roku e-pasków płacowych.
Wniosek cyfrowy złożony online
skróci obieg dokumentów i czas
obsługi, bo umożliwi eksport wniosków do systemu Teta. Oczywiście
jak wszystkie działania cyfrowe, ma
także wymiar eko, czyli oszczędność papieru.

URL. OKOLICZNOŚCIOWY)
OPIEKA-188)
URL. WYPOCZYNKOWY

Uwagi
1 dzień w roku 04.05 lub wg uzgodnień
z przełożonym (jeśli jest to dzień
harmonogramowo pracujący
przy wyborze Urlopu okolicznościowego
proszę podać powód i nr Aktu (dokument
do wglądu osoby zatwierdzającej wniosek
2 dni w roku po złożeniu oświadczenia
w Kadrach -dzieci do 14 r.
przy wyborze UW możliwość
zaznaczenia Na Żądanie

ź Wpisujemy nieobecność od/do

korzystając z kalendarza (jeśli
urlop dotyczy kilku nie kolejnych
dni roboczych - należy złożyć
osobne wnioski)
ź Podajemy dni robocze
ź Wyślĳ do – tu szukamy i wybieramy przełożonego/osobę zatwierdzającą wniosek (w razie
nieobecności wybieramy osobę
zastępującą).
ź Wyślĳ wniosek – złożenie
wniosku

Jak złożyć elektroniczny wniosek
urlopowy?
1. Logowanie do karty urlopowej
https://urlop-amw.pl:7443/arcelor
/wniosek.php
2. Logowanie do systemu
- Login/Hasło jak do systemu BHP
(aplok), system wymusi zmianę
hasła na nowe.
3. Składanie wniosku – wybieramy
ZŁÓŻ WNIOSEK

4. MOJE WNIOSKI- tu mamy

Szkolenia na każdy temat

Tygodnie Nauki 2022
Małgorzata Węcławek
malgorzata.weclawek@arcelormittal.com

Już po raz dziesiąty we wszystkich zakładach grupy ArcelorMittal
zorganizowany został Tydzień Nauki, który w tym roku po raz pierwszy trwał aż trzy tygodnie – od 6
do 24 czerwca. Jest to przedsięwzięcie adresowane do wszystkich
pracowników. Służy poszerzaniu
wiedzy i zdobywaniu kolejnych
doświadczeń, przede wszystkim
zawodowych – ale nie ograniczamy
się do kompetencji czysto profesjonalnych.
W ramach promowania bezpieczeństwa grupa naszych pracowników uczestniczyła w szkoleniu
z bezpiecznej jazdy drugiego stopnia. Zaawansowany poziom szkolenia wymagał korzystania ze specjalnie przygotowanego toru, dlatego
było to szkolenie wyjazdowe
– w Kielcach, a warunkiem wstępnym było ukończenie szkolenia
pierwszego stopnia. Nasi pracownicy mieli okazję ćwiczyć pod okiem

fachowców m.in. hamowanie z dużych prędkości, awaryjną zmianę
pasa z ominięciem przeszkody,
hamowanie awaryjne oraz jazdę
po krętej drodze. Szkolenie zostało
entuzjastycznie ocenione przez
uczestników.
W czasie trwającej ponad dwa
lata pandemii większość szkoleń
odbywała się online, dlatego chcieliśmy w ramach tegorocznych Tygodni Nauki zaproponować pracownikom szkolenia w formie stacjonarnej, która jest bardziej ceniona przez uczestników. W takiej
właśnie formie odbyły się szkolenia
z zarządzania stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
oraz zarządzania różnorodnością
pokoleniową. Odbyły się w niedużych grupach, co zapewniało dobre
warunki do pracy warsztatowej
i bezpośredniej interakcji między
uczestnikami a trenerem, nieosiągalne w szkoleniach online.
Każdy pracownik może zgłosić
propozycję szkolenia w dowolnej
dziedzinie, którą jest zainteresowany. Zgłoszenia przyjmujemy
jeszcze do końca czerwca. Oprócz

szkoleń podnoszących kwaliﬁkacje
zawodowe, można również
zaproponować szkolenie wykraczającego poza umiejętności niezbędne
do wykonywania obowiązków służbowych. Dla takich szkoleń doﬁnansowanie wynosi do 1500 zł
brutto. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami doﬁnansowanie zaliczone jest do przychodu pracownika,
zostaną od niego potrącone składki
ZUS i podatek dochodowy od osób
ﬁzycznych. Aby otrzymać doﬁnansowanie niezbędna jest faktura lub
rachunek wystawiony na nazwisko
pracownika. W ramach ubiegłorocznego Tygodnia Nauki pracownicy wybrali m.in. kurs pszczelarski, kurs projektowania ogrodów,
kurs sternika jachtowego, kurs
kulinarny.
ArcelorMittal University przygotował na Tydzień Nauki bogatą
ofertę webinarów. Zachęcamy
także do korzystania z istniejących
zasobów szkoleniowych, każdy
z Państwa ma dostęp do My Virtual
Campus, gdzie można korzystać
z wielu szkoleń, dostępnych w języku polskim. Dla osób, które są

zainteresowane nauką języka angielskiego online, od kilku lat dostępny jest kurs opracowany przez
ﬁrmę Education First. Dodatkowo
w tym roku ArcelorMittal University
uruchomił nową platformę MANGO
do nauki języków, która oferuje
online kursy z ponad 70 języków
świata. Są one dostępne dla
wszystkich pracowników ArcelorMittal.
Z okazji Tygodni Nauki Kampus
w Polsce przygotował różnorodną
ofertę webinariów. Kampus ten
został otwarty w 2018 roku przez
ArcelorMittal Poland w Dąbrowie
Górniczej, jest to nowoczesne, bogato wyposażone centrum szkoleniowe. Do udziału we wszystkich
wydarzeniach w formie online, nie
tylko z okazji Tygodni Nauki, są regularnie zapraszani również pracownicy ArcelorMittal Warszawa
i ArcelorMittal Recykling Polska.
Wszelkich informacji o możliwościach rozwoju zawodowego poprzez szkolenia udziela Małgorzata
Węcławek
(malgorzata.weclawek@arcelormit
tal.com, tel. 8820.

historię naszych wniosków
5. ANULUJ URLOP – anulowanie
złożonego wniosku
6. DANE PRACOWNIKA – pracownik tutaj podaje konieczne dane do
składania i weryﬁkacji wniosków:
nr telefonu oraz mail oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie danych
pod kątem tych operacji
7. WYLOGUJ - wylogowanie
pracownika
PROCES SKŁADANIA WNIOSKU:
a) Po wysłaniu wniosku na mail/telefon osoby akceptującej przycho-

dzi powiadomienie o wniosku
b) Lider/Przełożony musi
zaakceptować/odrzucić wniosek
c) Pracownik dostaje taką samą
drogą powiadomienie o decyzji,
można też sprawdzić to w systemie
PROCES ANULOWANIA WNIOSKU:
a) W zakładce ANULUJ URLOP
pracownik anuluje złożony urlop
b) Proces obiegu jest taki sam jak
przy złożeniu wniosku
c) W razie gdy nie można już anulować wniosku należy powiadomić
KADRY/PŁACE za pośrednictwem
przełożonego
Na stronie także pracownik znajdzie informacje o aktualnym stanie
urlopu wypoczynkowego, w tym
na żądanie, gdyż aktualizacja stanu
urlopowego jest wykonywana codziennie w nocy.
By ﬁrma odczuła korzyść z cyfryzacji dokumentów, każdy pracownik musi uczestniczyć tym
procesie. Dlatego prosimy o zalogowanie się i wprowadzenie swoich
danych koniecznych do obsługi
wniosku online.

5
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Pierwsza dostawa prętów ze znakiem X Carb™
W czerwcu z Huty wyjechały pierwsze wyroby ze świadectwem, że wyprodukowano je w procesie recyklingu i przy wykorzystaniu energii z OZE
Anna Iwaniuk
anna.iwaniuk@arcelormittal.com

Znak towarowy X Carb™ został
wprowadzony przez grupę ArcelorMittal, by wyróżnić wyroby stalowe, które łączy jedna cecha: zostały wyprodukowane z materiałów
pochodzących z recyklingu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Dzięki temu proces, w którym zostają wytworzone, zostawia
bardzo niski ślad węglowy.
Produkty Huty ArcelorMittal
Warszawa wpisują się w ten znak
ﬁrmowy w sposób niejako naturalny
– powstają w łukowym piecu elektrycznym (EAF) z wykorzystaniem
złomu stalowego, czyli w procesie
recyklingu. Jednak kolejnym warunkiem, który należy spełnić, by
przyznać danym wyrobom znak
X Carb™ jest udowodnienie, że
powstały one przy użyciu energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Pierwsza partia 200 ton prętów
żebrowanych B50B ze znakiem
X Carb™ powstała w Hucie ArcelorMittal Warszawa w czerwcu. Została wysłana do Luksemburga,
gdzie będzie wykorzystana przy
budowie nowej siedziby ArcelorMittal.
Przygotowywaliśmy się do tego
od pół roku. Jako pierwsi z B&R
przygotowaliśmy nasze systemy
informatyczne do obsługi takich
zamówień, ich identyﬁkacji na poziomie dokumentów i śledzenia
produkcji. Nasze rozwiązania zostały przedstawione innym zakładom
jako przykład i punkt odniesienia
przy kolejnych lokalnych wdrożeniach projektu XCarb.
W praktyce procedura zaczyna
się od potwierdzenia zamówienia
ze znakiem towarowym X Carb™,
potem tworzone są kolejne dokumenty (zamówienie wytopu na
stalowni, karta walcownia, atest)
zgodne z wymogami tego oznakowania. W tym procesie musimy
udowodnić, że energia elektryczna

wykorzystana produkcji pochodzi
ze źródeł odnawialnych. W praktyce posiłkujemy się tu gwarancjami
pochodzenia.
Ta pierwsza wysyłka prętów ze
znakiem towarowym X Carb™ stanowi w pewnym sensie początek
nowej epoki. Epoki, w której ochrona środowiska i praca nad zmniejszaniem śladu węglowego w produkcji hutniczej nabierają coraz
większego znaczenia. Nad promocją
wyrobów X Carb™ pracują nasze
służby handlowe, ale też widzimy
coraz większe zainteresowania klientów, którzy chcą mieć pewność,
że zamawiane przez nich wyroby
nie przyczynią się do pogłębienia
zmian klimatycznych. Ten trend
– choć obecnie nieco stłumiony
przez dramatyczne wydarzenia
spowodowane wojną w Ukrainie
– będzie z pewnością się umacniał
w kolejnych latach. Jesteśmy na to
gotowi. Huta ArcelorMittal Warszawa jest w tym procesie o krok
dalej niż zakłady wytwarzające stal
z rudy żelaza w wielkich piecach.

Ukraina

Pomagamy bo tak trzeba
niej Łukasz Goźliński jechał na dworzec Wschodni po cztery kobiety:
ewa.karpinska@arcelormittal.com
mamę z dwiema córkami - czteroletnią i osiemnastoletnią oraz koleżanką ze studiów starszej dziewKiedy zaczęła się wojna w Ukra- czynki.
inie, od razu zaczęli rozmawiać
- Po pewnym czasie dołączył do
nich mąż i ojciec. Mógł wyjechać,
o tym, jak można pomóc ludziom,
bo dwaj jego synowie walczą na
którzy szukają schronienia w Polsce. Łukasz Goźliński, pracownik
froncie – mówi pan Łukasz.
Wykańczalni ArcelorMittal Warsza- Akurat nasi goście mieli ze sobą
wa i jego żona Magdalena długo się najpotrzebniejsze rzeczy. Uciekając
nie zastanawiali. Organizacje poza- przed wojną przyjechali z miejscorządowe, oferujące pomoc uchodź- wości położonej ok. 150 km na
com zaczęły powstawać w Polsce
wschód od Lwowa. Trzeba im było
już kilka godzin po wybuchu wojny. pomóc głównie w zaopatrzeniu
Postanowili się zgłosić do jednej
w jedzenie i sprawach organizacyjnych, jak załatwieniu numeru
z nich, w której pracowała córka
znajomej.
PESEL i znalezieniu pracy.
- Mamy bliźniak w Warszawie
Pan Łukasz z żoną mówią, że
-Falenica, więc zadeklarowaliśmy,
ukraińska rodzina może u nich
że możemy przyjąć do nas rodzinę mieszkać za darmo tak długo, jak
z Ukrainy – opowiada pan Łukasz. będzie trzeba. – Głowa rodziny
Długo nie czekali. Już kilka dni póź- znalazła już zatrudnienie jako

Ewa Karpińska

kierowca UBERA, więc trochę im
łatwiej. Starsze dziewczynki mają
zajęcia szkolne online. Z bratem
i sąsiadami organizujemy zbiórkę,
żeby ich wesprzeć ﬁnansowo.
Łukasz Goźliński dodaje, że jego
goście nie mówią po polsku, więc
nie łatwo im się porozumieć.
Jedna rzecz jest pewna – wszyscy
człon-kowie rodziny chcą wrócić
do Ukrainy jak tylko będzie tam
bezpiecznie.
– Bardzo tęsknią, została tam ich
80-letnia babcia. Denerwuje mnie
trochę, że niektórzy zaczynają mieć
za złe pomoc, jaką udzielamy
w Polsce Ukraińcom. Myślę, że
ludzie tak gadają, ale jakby przyszło co do czego, żaden by się
z uchodźcami losem nie zamienił.
My z żoną pomagamy i będziemy
pomagać, bo uważamy, że tak
trzeba.

Piękno metalurgii

Zakotwiczyłam się na Stalowni
zatrudnienia w Hucie i się zdecydowałam. W nowe obowiązki
ewa.karpinska@arcelormittal.com
wprowadzał mnie Józef Świstak,
również młody pracownik, który
z Planowania Produkcji Stalowni
Adrianna Andrukowicz pierwszy zdecydował się przejść do działu IT.
kontakt z Hutą nawiązała podczas Adrianna opowiada, że – w dużym
studiów na Politechnice Warszaw- skrócie - jej praca polega na planowaniu odlewania wytopów
skiej, odbywając miesięczną prakw odpowiedniej kolejności. Nie
tykę.
– Studiowałam Mechanikę i Budo- każdy gatunek może być wykonywany bezpośrednio po sobie
wę Maszyn na wydziale Inżynierii
– ze względu na skład chemiczny
Produkcji. Wybrałam Hutę, bo
lub inne cechy wynikające z prointeresowała mnie metalurgia.
cesu produkcyjnego. Należy też
Traﬁłam na Stalownię, do pana
uwzględnić procedury złomowe
Leszka Strózika. Praktyka była
i sporo innych elementów, które
ciekawa – opowiada Adrianna.
wymagają zgrania. – Teraz po kilku
Gdy przyszedł czas na pisanie
miesiącach pracy mam poczucie,
pracy inżynierskiej postanowiła
wybrać temat związany z produkcją że planowanie opanowałam, ale
wciąż wielu rzeczy się uczę.
Huty ArcelorMittal Warszawa.
Jeśli czegoś nie wiem lub nie jestem
– Pisałam o wpływie prędkości
pewna, zawsze się pytam i wiem,
odlewania na właściwości wybraże mogę liczyć na pomoc, więc nie
nych stali - mówi Adrianna, podkreślając, że mogła liczyć na pomoc mam stresu.
Adrianna uważa, że najtrudLeszka Strózika.
niejszym elementem jej pracy jest
Po skończeniu studiów postakonieczność uzgadniania wszystnowiła wystąpić o 3 miesięczny
staż. – Na stażu zaczęłam bardziej kiego z dużą grupą osób. Planoszczegółowo poznawać produkcję wanie wymaga powiadomienia
i omówienia poszczególnych dziaStalowni. Gdy zwolniło się stałań z wieloma osobami, pracującymi
nowisko Planowania Produkcji,
przy różnych urządzeniach i w różstanęłam przed możliwością

Ewa Karpińska

nych obszarach, nie tylko na
Stalowni.
Podkreśla, że na Stalowni pracuje
zgrany i sympatyczny zespół. Fakt,
że jest jedną z nielicznych kobiet
zatrudnionych w produkcji nie
przeszkadza jej wcale. Uważa, że
w codziennych zadaniach nikt na to
nie zwraca uwagi, ponieważ liczą
się kompetencje.
Po pracy relaksuje się grając
w gry komputerowe, np. CS:GO,
na której zaliczyła już 2000 godzin.
Chętnie rysuje, interesuje się
sztuką, szczególnie lubi styl
secesyjny, więc ulubionym artystą
jest Alfons Mucha. Podkreśla
jednak, że prawdziwą fascynacją
jest obecnie Stalownia.
- Lubię spędzać czas na hali.
Uważam, że jest piękna. Znajomi są
bardzo ciekawi moich doświadczeń,
więc pokazuję im zdjęcia i opowiadam o swojej pracy. W szkołach
nie uczyliśmy się tak szczegółowo
metalurgii, więc mogę im przedstawić kawałek świata, który nie
jest powszechnie dostępny.
Czuję, że się zakotwiczyłam na
Stalowni. To moje miejsce – podkreśla Adrianna.
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Janusz Grzybek
W maju 2022 roku na emeryturę przeszedł Janusz Grzybek, wieloletni kierownik Walcowni P20. W Hucie przepracował prawie 47 lat.
Zaczynałem jako 20 latek, po
skończeniu Technikum elektrycznego. Do Huty ściągnął mnie wujek,
Władysław Grzybek. Skierowano
mnie do działu automatyki, a konkretnie na Stalownię, do obsługi
aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatycznej. Odpowiadałem
między innymi za pomiary temperatury w czasie wytopu w piecach
martenowskich. Wtedy wytapiacze
zarabiali więcej, jeżeli zrobili więcej
wytopów. Dlatego starali się przyspieszyć każdy cykl i wbrew procedurom podnosili temperaturę
w piecu. Żeby to nie wyszło na jaw,
sypali na szkło pirometrów pył
i zaniżali w ten sposób odczyt.
Ja, młody chłopak, zatrudniony
do kontroli tej aparatury, trochę im
w tym przeszkadzałem. Parę razy
próbowali mnie „ukarać” zmieniając
kierunek nawiewu powietrza i gazu
do pieca akurat w momencie kiedy
podchodziłem do pieca, by sprawdzić prawidłowość wizualizacji pirometru. Kiedyś doszło nawet do zaprószenia oka. Te pierwsze miesiące
pracy w Hucie to był szok - byłem
młody, musiałem dostosować się
do dyscypliny i do rytmu pracy na
trzy zmiany.
Po odbyciu służby wojskowej
wróciłem do pracy w Wydziale
Głównego Automatyka, ale tym
razem w biurowcu, gdzie zostałem
specjalistą od części zamiennych.
W 1982 roku przeszedłem na
Walcownię Średnią W48. Byłem
wtedy na III roku studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej. Uważałem, że aby moje studia miały sens,
muszę poznać proces walcowniczy
w praktyce. Zacząłem więc pracę
jako walcownik na klatce pierwszej
- trio. Uczyli mnie fachowcy, którzy
przyjechali do warszawskiej huty
ze Śląska: m.in.Zbigniew Chudzik,
Wiesław Wójcik, Jan Bucki.
Następnie pracowałem jako
mistrz walcarek, kierownik zmiany
oraz specjalista ds. walcowania.

Musiałem pogodzić pracę w systemie zmianowym ze studiami. Ale
byłem przekonany, że taki wysiłek
warto zrobić, że tylko tak mogę się
nauczyć walcowania od podszewki.
Pamiętam bardzo dobry zespól. Ludzie angażowali się w pracę. Kiedy
trzeba było rozwiązać jakiś problem
zostawała cała zmiana. Były dyskusje i kłótnie. I była rywalizacja między zmianami. Zdrowa rywalizacja,
która dopingowała do osiągania
coraz lepszych wyników.
W początku lat ‘90 Huta zaczęła
mieć kłopoty, była zadłużona, zaczęto mówić o likwidacji. Wtedy
załoga jak jeden mąż zdecydowała
się na obniżenie zarobków o 35%.
Z dzisiejszej perspektywy to się
wydaje niemożliwe. Ale wtedy taka
była jedność, wszyscy Hutę chcieli
ratować i nadal w niej pracować.
Po prywatyzacji w 1992 roku
zaczęła się współpraca z Włochami.
Ja to wspominam dobrze, dużo się
od nich uczyliśmy, jeździliśmy podglądać proces walcownia w Piombino i innych zakładach. Technicznie
się rozumieliśmy. Ale sporo dozoru
wtedy odeszło. W naszym produkcyjno-walcowniczym zespole został między innymi Janek Nowicki,
Irek Kędzierski, Maciek Orłowski
no i ja. Po pewnym czasie dołączył
jeszcze Robert Baldy.
W 1997 roku zostałem kierownikiem produkcji W48. Powiedziano
mi wtedy, że to robota na najwyżej
7 lat, bo tyle pracowali moi poprzednicy. Mnie udało się trochę
dłużej. Doprowadziłem Walcownię
Średnią do końca. Byłem przy
ostatnim przewalcowanym kęsie
w 2012 roku na zmianie prowadzonej przez Mirka Głowalę. Wiemy, że postęp techniczny wymusza
zmiany, ale te ostanie chwile były
naprawdę wzruszające.
Kilka wcześniejszych lat to także
był skomplikowany okres. Stopniowo wygaszaliśmy stare walcownie,
pracownicy byli przenoszeni z Wal-

cowni Grubej i Drobnej na Średnią Drobną .Trzeba było ludzi reorganizować, uczyć pracy na innych niż
do tej pory urządzeniach i jeszcze
przekonywać ich do tego.
W 2006 zaczęła się budowa
nowej walcowni. I kolejne zadania
– przygotowanie startu nowego
wydziału, przygotowanie zespołu,
który go poprowadzi, a jednocześnie utrzymanie produkcji na starych
Walcowniach. Celowo chcieliśmy
stworzyć trzon zespołu nowego
wydziału z doświadczonych pracowników. To nam się powiodło.
Podczas rozruchu w 2008 roku
– przy fachowej pomocy specjalistów z Danieli – ich doświadczenie
zaprocentowało.
Nowy wydział zaczynał jako
walcownia prętów żebrowanych,
ale dzięki naszej determinacji udało
nam się własnymi siłami rozszerzyć
jej asortyment o pręty jakościowe,
potem zwiększaliśmy zakres wymiarowy najpierw do ﬁ 70, potem
do Fi 80.
Ale pierwszym krokiem do tych
zmian było stworzenie magazynu
dla kęsów jakościowych, którego
pierwotny projekt Walcowni P20
nie przewidywał. Pamiętam zebranie z ówczesnym prezesem Henrykiem Hulinem w sali 119, który
nam zapowiedział, że nie wyjdziemy do rana jeśli rozwiązania nie
wymyślimy. Ja zaproponowałem
koncepcję rusztu kęsów SBQ na
Stalowni. Zarmen zrobił projekt
i zadziałało. Tak pracujemy do dziś.
W ten sposób udało nam się uruchomić – jako chyba jedynej walcowni – produkcję dwóch całkowicie różnych wyrobów czyli prętów żebrowanych do zbrojenia betonu i prętów jakościowych na jednej linii walcowniczej. Przyjeżdżali
do nas walcownicy z innych krajów
Europy i obu Ameryk, żeby patrzeć
jak to robimy, bo nie mogli uwierzyć, że nam się to udaje. Czasami
taka produkcja odbywa się na jednej

Przejrzystość

Zgłaszanie
nieprawidłowości
i nadużyć
ArcelorMittal dąży do szczerości,
bezstronności i etyki we wszystkich
dziedzinach działań biznesowych.
Zależy nam, aby działać
przejrzyście.
W celu anonimowego zgłoszenia
działań niezgodnych z prawem
bądź nieetycznych, prosimy kliknąć
w następujący link, a następnie
wybrać język:
www.arcelormittal.ethicspoint.com
lub dokonać zgłoszenia
telefonicznego:
ź

tel. 00-800-151-0029
bezpłatny międzynarodowy
wspólny numer

ź

kontakt z Compliance Oﬃcer
- Magdalena Soboń-Stasiak,
Dział Prawny ArcelorMittal
Poland
+48 32 776 78 16
+48 662 214 946
magdalena.sobonstasiak@arcelormittal.com

Na samym dole Ładu korporacyjne- nym i na wydziałach
go www.arcelormittalDane kontaktowe znajdują się:
warszawa.com/zrownowazony3) Można także udać się do
rozwoj/lad-korporacyjny
przełożonego, przełożonych
1) na naszej stronie
wyższego szczebla lub dyrektora
www.arcelormittal-warszawa.com/ 2) w gablotach w biurowcu głów- personalnego.

walcowni, ale na 2 różnych linach
– u nas naprzemiennie na tej samej.
To pokazuje wiedzę, fachowość
i dyscyplinę naszego zespołu, który
co kilkanaście dni potraﬁ się przestawić na całkowicie inny charakter
produkcji bez szwanku dla jakości
i wydajności.
Nasza Walcownia w lipcu zeszłego roku odwalcowała 5 - cio milionową tonę stali. Obecnie nieliczni
członkowie naszej załogi pamiętają
początki. Zaczynaliśmy razem
z Grzegorzem Bratkiem, Tomkiem
Loranty, Tadkiem Stroińskim, Andrzejem Lalem, Andrzejem Kowalczykiem, Tadkiem Domańskim, Mirkiem Głowalą, Jackiem Ulĳaszem,
Sławkiem Blochem, Donardem
Rusiniakiem Grzesiem Swatowskim,
Sylwkiem Sitko, Tomkiem Knytem,
Sławkiem Sutkowskim i wielu innymi, którym dziękuję za włożony
trud i pot. Są z nami także młodzi
pracownicy, którzy dołączyli do
zespołu niedawno. Wszyscy mają
swój wkład w sukcesy naszego wydziału, który zwiększał stopniowo
wydajność do 35 tysięcy ton miesięcznie,40 tysięcy ton i nawet do

rekordowych prawie 50 tysięcy ton
(49 462).Taka zmiana była możliwa dzięki modernizacjom i ulepszeniom, które wprowadzaliśmy ewolucyjnie, bez dodatkowych inwestycji. Tu dochodzi jeszcze wielka rola
Zarządu, który mając do nas zaufanie patronował naszym pomysłom.
Nie mogę w tym miejscu pominąć
ogromnej roli jaką w rozwój i modernizację Walcowni wniosło i dalej
wnosi Biuro Techniczne w osobach
Ryszarda Kołtuna, Krzyśka Płonki,
Leszka Karkochy, Grzesia Kwiecińskiego czy Rajmunda Adamczyka.
W ubiegłym roku odwalcowaliśmy
rekordową ilość SBQ – ponad 200
tysięcy ton. To są wymierne osiągniecia, z których jestem dumny.
Wracając do moich wspomnień
mogę powiedzieć, że lata przepracowane w Hucie dzielą się dla mnie
na trzy główne okresy: pierwszy to
trudny początek, drugi okres to
uczenie się, a potem kierowanie
produkcją jednej a potem dwóch
walcowni i trzeci - czyli 14 lat
zarządzania nową Walcownią P20.
Patrząc wstecz mam wiele
satysfakcji. Uważam za swój ważny

sukces to, że podczas mojej pracy
na walcowniach w obszarach mi
podległych nie było żadnego
wypadku śmiertelnego. Bezpieczeństwo i jakość były dla mnie
zawsze bardzo ważne. Bywało
trudno, czasami ja byłem może
trudny dla pracowników, ale też
wydaje mi się, że nie zapominałem
o ludziach i zawsze starałem się być
sprawiedliwy. Mogę dziś patrzeć
w lustro bez wyrzutów sumienia.
Nie tracę kontaktu z Hutą, nadal ją
wspieram, choć stery Walcowni
P20 przekazałem w bardzo doświadczone i fachowe ręce Grzegorza Bratka.
Na emeryturze zamierzam podróżować, nadal zajmować się fotograﬁą i przeczytać te wszystkie
książki, na które nie miałem czasu.
A w ogóle to bardzo się cieszę
i mam z tego niezwykłą satysfakcję,
iż na swojej zawodowej drodze
spotykałem ludzi mądrych i cenionych fachowców z którymi łatwo
nawiązywaliśmy kontakt i z którymi
łatwiej mi było osiągać wyznaczone
cele.

Kreatywność jest ważna

Odyseja umysłu
Huta ArcelorMittal Warszawa pomogła uczennicom liceum LXIV im.
Stanisława Ignacego Witkiewicza wziąć udział w ﬁnale
międzynarodowego konkursu Odyseja Umysłu w USA.
Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny, którego
celem jest rozwój zdolności twórczych młodych ludzi. Uczennice żoliborskiego liceum zakwaliﬁkowały
się do światowego ﬁnału po przejściu ogólnopolskich eliminacji, które
odbyły się Gdyni w kwietniu br.
Na majowy ﬁnał poleciały do
Ames, w stanie Iowa. Dominika
Gamalĳ, Bianka Śledzińska, Lena
Taras, Jagoda Kurkowska, Julia
Kaczmarczyk znalazły się w USA
dzięki pomocy ﬁnansowej sponsorów – w tym ArcelorMittal Warszawa. Ich projekt polegał na przygotowaniu przedstawienia pt. „Życie to Cyrk” do którego zrobiły
samodzielnie dekoracje i kostiumy.
- Mieszkałyśmy na campusie
Uniwersytetu Iowa State z innymi
drużynami m. in. ze Stanów, Szwajcarii i Korei. Pierwszy dzień spędziłyśmy, podobnie jak inne drużyny,
na składaniu naszej dekoracji. Następnego dnia rano miałyśmy próby, a po południu z emocjami i lekkim stresem wyszłyśmy na scenę
– opowiada Lena Taras.
W przedstawieniu „Życie to
cyrk” pokazały dziewczynkę, która
podczas snu przenosi się ze swojego kolorowego, dziecięcego i beztroskiego życia do smutnego, czar-

no-białego i biurowego świata,
gdzie liczy się tylko czas i pieniądz.
- Występ nam się udał, publiczność nagrodziła nas brawami, a sędziowie dali nam dużo pozytywnych
opinii. – mówi Lena. Dodaje, że druga część konkursu, polegająca na
rozwiązaniu w bardzo krótkim czasie zadania manualnego, niestety

okazała się za trudna i nie poszła
najlepiej.
– Ostatecznie nasza drużyna zajęła 17 miejsce z 34 drużyn w naszej kategorii. Nasz pierwszy wyjazd do USA uważamy za bardzo
udany i na pewno zapamiętamy
go na zawsze. Dziękujemy za
wsparcie !!! – mówią licealistki.
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Piknik
25 czerwca spotkaliśmy się na rodzinnym pikniku z okazji 65-lecia produkcji Huty

Schron pod biurowcem huty
jest udostępniany zwiedzającym
w ramach Nocy Muzeów. Budzi
tak wielkie zainteresowanie, że
zaczęliśmy go pokazywać także
wycieczkom szkolnym lub po
prostu osobom, które się do nas
zagaszają z taką prośbą. Warunkiem jest zebranie grupy, liczącej
minimum 10 a maksimum
20 osób.
Oto relacja jednego z uczestników takiej wycieczki - Pawła
Gołaszewskiego z klasy 8b jednej
z warszawskich szkól podstawowych.
W piątkowy poranek, 27 maja,
przyjechaliśmy metrem do Huty.
Już po wyjściu ze stacji metra
Młociny ujrzeliśmy budynek biurowy ArcelorMittal Warszawa,
budowla jakich wiele w stolicyniczym szczególnym niewyróżniająca się. Prawdziwe atrakcje
czekały na nas w środku.
Przywitał nas Wojciech Wiącek
- wieloletni pracownik huty, dzięki któremu dowiedzieliśmy się
wiele ciekawostek i historii o największym warszawskim zakładzie
przemysłowym. Opowiadał nam,
że jeszcze przed II wojną światową zrodziła się koncepcja budowy
huty stali szlachetnych właśnie
tu, w Warszawie. Wojna uniemożliwiła jednak realizację tych planów. Po wojnie, ta huta stała się
jeszcze bardziej potrzebna. Potrzebna była dla rodzącej się ze
straszliwych zniszczeń wojennych polskiej gospodarki. A potem
dla rozwĳającego się przemysłu.
Dwa piętra pod budynkiem
administracyjnym, pod grubym na
trzy metry stropem, mieści się
nieużywane od lat Stanowisko
Kierowania Obroną Cywilną
– schron z czasów Władysława
Gomułki. Główną atrakcją naszej
wyprawy było zwiedzanie tego
schronu, do którego zeszliśmy
po wąskich i krętych schodkach.
To niesamowite miejsce niemal
„science ﬁction”.
Schron został zbudowany
głownie dla celów szkoleniowych,
ale jego zadaniem, miała być też
ochrona ludności cywilnej na wy-

padek wybuchu wojny lub ataku
bronią nuklearną. Pan Wiącek
opowiadał, że miejsce to było
ściśle tajne, a o jego istnieniu nie
wiedzieli nawet niektórzy pracownicy huty. W pokojach oglądaliśmy oryginalne wyposażenie,
takie jak: szafy, stoły, telefony,
stare mapy, zaplamione krwią
nosze, kurtki, hełmy czy apteczki.
Do tego na ścianach porozwieszane mapy i tablice, informujące
co robić w razie zagrożenia.
Rysunki przedstawiają sposoby
postępowania w razie skażenia,
są też regały pełne przeciwgazowych masek, apteczek, wojskowych butów i mundurów z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle, będącym symbolem
Obrony Cywilnej.
Tutaj mogliśmy się przyodziać
w mundury, grube pasy, czapy
i poczuć przez chwilę jak ludzie
z Obrony Cywilnej. Bardzo ciekawe było też samo stanowisko
dowodzenia, składające się
z wielu pomieszczeń: rozbieralni,
prysznica dla osób skażonych
promieniowaniem, ubieralni, WC,
pomieszczenia z agregatem spalinowym, także pomieszczenia
z urządzeniami do ﬁltrowania powietrza, miejsca zwane akumulatorownią i pojemnikami na wodę.
Na stołach były instrukcje jak należy postępować w razie skażenia
- to było bardzo interesujące.
W schronie znajdowała się też
centrala telefoniczna, sala odpraw, a także pomieszczenia z łóżkami, pokój komendanta, dyspozytora. Największe wrażenie zrobiła na mnie tajna kancelaria, radiostacja i pokój gońców.
Nie lada gratką było zobaczenie
tajnego, wąskiego przejście, które znajdowało się w pokoju dowodzenia. Jak się dowiedzieliśmy
podobno kiedyś można było
przejść nim pół Warszawy.
To była niesamowita wycieczka, nie przypuszczałem, że są
takie tajemnicze i tak dobrze
zachowane obiekty a w naszym
mieście. Bardzo dziękujemy za
możliwość poznania tak ciekawego miejsca.

T9

1 • ArcelorMittal Warszawa • czerwiec 2021

Dzień Otwarty
W sobotę 11 czerwca ponad
200 osób zwiedziło Stalownię
i Walcownię. Jak zwykle miejscówki dostępne na stronie
www.hutawarszawazaprasza.com
wyczerpały się w ciągu kilku
minut.
Nasi goście byli szalenie zainteresowani, chwalili wycieczkę i jej
organizację. Zadawali mnóstwo
pytań. Interesowali się tym, skąd
pochodzi złom, który przetapiamy w piecu elektrycznym,
ile osób pracuje w Hucie, pytali
o historię naszego zakładu.
Wiele osób było zaskoczonych
stopniem automatyzacji produkcji
oraz porządkiem panującym
na wydziałach. – Nie spodziewaliśmy się zobaczyć tak wielkich urządzeń i spektakularnych

widoków płynnej stali. Tego
wszystkiego nie widać na
zewnątrz, nie ma dymu i hałasu,
więc nawet przechodząc wielokrotnie w pobliżu Huty Warszawa
człowiek nie podejrzewa tego
„innego świata”, który zobaczyliśmy w halach – powiedział
nam po wycieczce pan Janusz,
mieszkaniec pobliskiego osiedla
na Bielanach.
Wszystkim osobom, które
zaangażowały się organizację
Dnia Otwartego należą się wielkie
podziękowania: przewodnikom
po Stalowni - Janowi Nowickiemu
i Leszkowi Strózikowi. Przewodnikom po Walcowni – tej roli podjęli się: Tomasz Loranty, Adam
Przewodnikom/opiekunom poi Paweł Lewandowski. Dziękujemy
Możejewski, Sławomir Tupaszczególnych grup - byli to:
także Markowi Piaskowskiemu
czewski i Grzegorz Swatowski.
Grzegorz Kielich, Mateusz Rokicki i pracownikom ochrony.
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