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Co oznacza kryzys energetyczny dla obszaru ArcelorMittal Europa
List Geert’a Van Poelvoorde, dyrektora wykonawczego ArcelorMittal Europe
Szanowni Współpracownicy,
piszę do Was, aby przekazać
pewne informacje, a także wyjaśnić kontekst poważnego kryzysu
energetycznego oraz jego wpływu na segment ArcelorMittal
Europe.
Jak zapewne wiecie, w ostatnich dniach zakłady ogłosiły
ograniczenia produkcyjne. Decyzje te będą z pewnością bezpośrednio dotyczyły niektórych
z Was i zdaję sobie sprawę,
że wiele osób może odczuwać
niepokój z tego powodu i zastanawiać się, co stanie się w nadchodzących miesiącach. Dlatego
chciałem skorzystać z okazji,
aby wyjaśnić powody podjęcia
tych decyzji oraz przedstawić
moją perspektywę dotyczącą
przyszłości.
Mówimy tutaj o trzech aspektach wywierających znaczną presję na naszą działalność w Europie, które spowodowały konieczność ogłoszenia tymczasowego
zawieszenia produkcji. Zarówno
wpływ, jak i intensywność każdego z tych aspektów w każdym
europejskim kraju, w którym
mamy swoje zakłady, różnią się
od siebie, niemniej jednak nie ma
kraju, na który zaistniała sytuacja
nie miałaby wpływu.
Po pierwsze, odnotowaliśmy
bardzo znaczący wzrost kosztów, w szczególności cen energii.
Wraz z początkiem wojny na
Ukrainie ceny gazu ziemnego,
w skali roku, gwałtownie wzrosły.
Obecnie cena gazu ziemnego jest
około dziesięć razy wyższa niż
w latach 2019–2020; wzrost
cen rozpoczął się w połowie
roku 2021.
Gwałtownie wzrosły również
ceny energii elektrycznej – obecnie jest to dziesięcio- a nawet
piętnastokrotność cen, w porównaniu ze wspomnianym wyżej
okresem. Przy obecnym poziomie
cen energii nasze koszty na terenie Europy wzrosły o 150–200
euro w przeliczeniu na tonę stali.
Koszty te nie dotyczą importu.
Ponadto, mamy również do czynienia z bardzo wysokimi cenami
uprawnień do emisji dwutlenku
węgla, których koszt wynosi

około 70 euro za tonę, w szczytowych momentach przekraczając 90 euro za tonę. Wreszcie,
w kwestii kosztów, bliska korelacja pomiędzy euro a dolarem
amerykańskim sprawia, że surowce transportowane drogą morską
stają się coraz droższe.
Po drugie, słabnie również
popyt. Stoimy w obliczu realnego
zagrożenia długotrwałą recesją
w Europie, której źródłem jest
kryzys energetyczny. W wyniku
tzw. słabnącego zaufania konsumenckiego związanego z sytuacją (liczba rejestrowanych
w Europie Zachodniej samochodów osobowych spadła o 14%
w porównaniu z rokiem poprzednim i o 35% w porównaniu z rokiem 2019 – z kolei sierpniowy
wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego w streﬁe euro jest na
najniższym poziomie od 26 miesięcy i drugi miesiąc z rzędu wynosi poniżej 50) nastroje klientów
są obecnie na niższym poziomie
niż podczas kryzysu wywołanego
pandemią Covid w roku 2020.
Po trzecie, ponownie
obserwujemy wzrost importu
na rynek europejski, szczególnie
z krajów, które są mniej narażone
na kryzys energetyczny, mogąc
dzięki temu działać przy niższych
kosztach. W ogólnym rozrachunku, w pierwszej połowie tego roku import blach do UE z krajów
spoza niej wzrósł o prawie jedną
trzecią (32,9%), w porównaniu
z tym samym okresem w roku
ubiegłym.
Działania prowadzone przez
wszystkie zakłady ArcelorMittal
Europe, mające na celu złagodzenie skutków kryzysu energetycznego, są imponujące i do tej pory
pozwoliły ﬁrmie już zaoszczędzić
miliony euro.
Niemniej jednak działania, które
możemy podjąć jako ﬁrma mają
swoje ograniczenia. Z uwagi na
powagę i rozległość tego kryzysu, szukamy wsparcia ze strony
rządów i Unii Europejskiej.
W ubiegły piątek ministrowie
energii UE wezwali Komisję Europejską do wprowadzenia środków
nadzwyczajnych, w tym naszego
absolutnego priorytetu, czyli gór-

Zrównoważony rozwój

nego pułapu cenowego energii,
co pozwoli zapobiec nieodwracalnym szkodom dla przemysłu
europejskiego oraz przynieść tak
bardzo potrzebną ulgę zarówno
przedsiębiorstwom, jak i gospodarstwom domowym. Dzisiaj,
przewodnicząca KE, Ursula Von
Der Leyen, wygłosiła swoje
doroczne orędzie o stanie Unii
i obiecała „ukierunkowane
wsparcie" dla przemysłu oraz
„kontynuowanie działań na rzecz
obniżenia cen gazu". Zobowiązała
się również do oddzielenia
dominującego wpływu gazu na
cenę energii elektrycznej oraz do
podjęcia działań mających na celu
ograniczenie zmienności cen w
ciągu dnia. Cieszą nas te słowa,
ale jesteśmy zaniepokojeni
brakiem zapowiedzi natychmiastowego rozwiązania kryzysu
energetycznego, dlatego będziemy nadal naciskać na szybsze
podjęcie działań w związku
z ogłoszonymi zobowiązaniami.
Zostało to omówione w zeszły
piątek ze wszystkimi europejskimi
ministrami ds. energii, choć nadal
niektóre kraje mają wątpliwości
dotyczące wprowadzenia
takiego pułapu. Komisja Europejska ma obecnie zadanie opracowania skutecznej strategii. Ponadto zwracamy się do Komisji
o przedłużenie działań chroniących przed importem, które mają
wygasnąć w czerwcu przyszłego
roku. W czasach niskiego popytu
działania zabezpieczające wykazują znacznie mniejszą skuteczność, gdyż jak widzimy, rynek jest
zalewany produktami importowanymi.
Komisja powinna również zająć
się sankcjonowaniem importu
rosyjskich półproduktów (kęsisk,
kęsów itp.), skutkującym dodatkową presją na rynek stali importowanej, produkowanej z bardzo
tanich rosyjskich produktów.
Niemniej jednak, należy zauważyć, że objęcie rosyjskich wyrobów gotowych sankcjami nie będzie środkiem wystarczającym.
Wreszcie, szukamy również
wsparcia poprzez zmiany w systemie EU ETS i ewentualne opóźnienie wprowadzenia propono-

wanych reform systemu o rok do
dwóch lat, które, jeśli zostaną
wdrożone zgodnie z obecnymi
planami, spowodują dalszy wzrost
kosztów naszej działalności, powodując ogromne, a możliwe, że
również nieodwracalne, szkody.
Państwa członkowskie i Komisja
Europejska to instytucje mogące
powstrzymać obecny kryzys,
wprowadzając środki, o które
prosimy. Niemniej jednak w obliczu tak wysokich kosztów i bardzo dużych zapasów, jakimi
dysponują klienci, nie możemy
produkować więcej stali, niż damy
radę sprzedać. Tymczasowe
zawieszenie produkcji jest jedynym środkiem jakim dysponujemy,
aby zachować długofalową
stabilność naszej ﬁrmy. Decyzja
o wstrzymaniu produkcji w pierwszej kolejności dotyczyła będzie
zakładów lub krajów, w których
koszty produkcji są najwyższe,
a wartość dodana produktów
najniższa.
Podjęliśmy szybkie działania,
bazując na dogłębnej wiedzy, jaką
posiadamy na temat naszej
działalności, by wdrożyć takie
środki, które zapewnią nam - po
pierwsze, efektywność energetyczną, a po drugie, będą miały
pozytywny wpływ na działalność
ﬁrmy po zakończeniu kryzysu.
Dla przykładu, w całym obszarze
ArcelorMittal Europe od lutego
obniżyliśmy zużycie gazu o 30%.
Zdaję sobie sprawę, że w tym
liście przekazuję trudne dla Was
wiadomości. Ale niezwykle trudny
jest ten kolejny kryzys, podczas
gdy nadal w pełni nie poradziliśmy
sobie z kryzysem wywołanym
pandemią Covid-19. Niemniej
jednak powinniśmy pamiętać,
e jest to nieporównywalne z tym,
co w chwili obecnej przeżywa
naród ukraiński i jaka tragedia ich
dotknęła. Nasze serca i myśli są
z nimi każdego dnia. Wspieramy
naród ukraiński zawsze i wszędzie, gdzie tylko możemy.
Pomimo nastrojów panujących
w Europie, dostrzegam również
rysujące się przed nami możliwości. Dzięki długo oczekiwanemu zielonemu światłu związanemu z ﬁnansowaniem dekar-

Geert Van Poelvoorde, dyrektor wykonawczy ArcelorMittal Europe

bonizacji w ramach środków pochodzących z UE, odpowiedniemu
wsparciu politycznemu i bezpieczeństwu energetycznemu
w Europie, mamy szansę przyspieszyć nasze plany dotyczące
dekarbonizacji, gdy tylko w Europie powstaną ku temu sprzyjające warunki. Wszystko jest już
przygotowane. Niemniej jednak
na tę chwilę nie mogę znaleźć
żadnego uzasadnienia dla wydania
1 mld euro na budowę pieców
elektrycznych i instalacji
bezpośredniej redukcji żelaza
(DRI-EAF), przystosowanych
do zasilania wodorem, ponieważ z uwagi na obecne ceny energii
nie byłoby nas stać na prowadzenie procesu produkcyjnego tego
typu instalacjami. Natomiast to,
co pozytywne, to fakt, że dokonujemy fantastycznych postępów
w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa, a prace nad dalszą poprawą niezawodności nie powinny

zostać przerwane.
Na tę chwilę skupiamy się na
zabezpieczeniu naszej działalności w perspektywie długoterminowej, dostosowując naszą
produkcję do popytu oraz koszty
do produkcji. Musimy jednak
pamiętać, że w przeszłości przechodziliśmy już przez kryzysy
– i w porównaniu z naszymi konkurentami jesteśmy w znacznie
lepszej formie, dlatego na pocieszenie mogę dodać, że nasze
doświadczenie w radzeniu sobie
z poprzednimi kryzysami bez
wątpienia pomoże nam poradzić
sobie z wyzwaniami zarówno
w roku 2022, jak i w przyszłości.
Bardzo dziękuję Wam wszystkim za Waszą pracę i wsparcie.
Geert Van Poelvoorde,
dyrektor wykonawczy
ArcelorMittal Europe
14.09.2022

Rynek brytyjski

Certyﬁkat SustSteel
Audyt przeprowadzony w lipcu br. doprowadził
do przyznania Hucie ArcelorMittal Warszawa
certyﬁkatu SustSteel na kolejnych 5 lat

Rozszerzenie certyﬁkatu
CARES - o wymiar 50mm

Dorota Pietrzyk
dorota.pietrzyk@arcelormittal.com

Certyﬁkat SustSteel posiadamy
od 2017 roku. W tym roku 1 lipca
odbył się audyt recertyﬁkujący.
Jego wynik był pozytywny, dzięki
czemu otrzymaliśmy nowy
certyﬁkat.
SustSteel to europejska marka,
założona i zarządzana przez
EUROFER (europejskie stowarzyszenie producentów żelaza i stali
z siedzibą w Brukseli), która została stworzona głównie z myślą
o produktach służących do wytwarzania konstrukcji stalowych.
Markę stworzono, by promować wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej w tym sektorze. Chodziło też o zbudowanie
bazy do współpracy dla ﬁrm
produkujących stal budowlaną,
dzięki której będą one mogły
rozwĳać koncepcję zrównoważonego rozwoju w różnych
obszarach.

Certyﬁkacja SustSteel jest
dobrowolna. Aby ją uzyskać ﬁrmy
z branży stalowej, które produkują wyroby dla przemysłu budowlanego z przeznaczeniem na
konstrukcje, muszą spełnić szereg wymagań. Obejmują one
zarówno aspekty ekonomiczne
jak środowiskowe i społeczne.
W przypadku certyﬁkacji
SustSteel, podobnie jak w przypadku ResponsibleSteel (choć
w dużo mniejszym zakresie)
każda ﬁrma zaczyna od wypełnienia kwestionariusza samoo-ceny, który uaktualniany jest co
roku i wysyłany do jednostki
zewnętrznej. W naszym przypadku jest to BV (Bureau Veritas).
Na podstawie kwestionariusza
samooceny oraz przedstawionych
dowodów przeprowadzany jest
audyt i w jego następstwie zostaje podjęta decyzja o podtrzymaniu (lub nie) certyﬁkatu.

W kwietniu 2022 ArcelorMittal
Warszawa uzyskała rozszerzenie
o wymiar 50mm certyﬁkatu dla
prętów żebrowanych w gatunku
B500B na rynku brytyjskim.
Poprzednio certyﬁkat obejmował
zakres wymiarowy prętów od
10-40mm.
Uzyskanie dopuszczenia,
w szczególności dla dużych wymiarów tj 32mm, 40mm i 50mm
było dla nas ważne, gdyż wiąże
się to z możliwością pozyskania
zamówień na rynku brytyjskim do
realizacji projektu High Speed 2
(HS2) czyli planowanej linii kolei
dużych prędkości w Wielkiej Bry-

tanii. Pierwsza faza projektu jest
w trakcie budowy. Otwarcie jest
planowane w latach 2029-2033.
Po ukończeniu nowy tor będzie
się rozciągał od najbardziej wysuniętego na południe punktu w
Londynie do najbardziej wysuniętego na północ punktu w Manchesterze , z odgałęzieniem do
Birmingham i East Midlands.
HS2 będzie drugą specjalnie
wybudowaną linią dużych prędkości w Wielkiej Brytanii , pierwszą jest linia High Speed 1, która
zapewnia połączenie z Londynu
do tunelu pod kanałem
La Manche.
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List dyrektora generalnego
Jak zwykle zaczynam od
kwestii związanych z bezpieczeństwem. W czasie letnich
miesięcy i okresu urlopowego
spadła ilość wykonanych
audytów BHP. Niestety przełożyło się to w sposób zauważalny na ilość zdarzeń niebezpiecznych w halach produkcyjnych. Płynie z tego prosty
wniosek, że nie wolno nam
w żadnym okresie pozwolić
na spowolnienie czy ograniczenie działań prewencyjnych,
bo zagrożenie wypadkiem
natychmiast rośnie. Jesteśmy
zdeterminowani, by w razie
stwierdzenia niedopatrzeń
w obszarze BHP, wyciągać
twarde konsekwencje. Tym
bardziej, że pracownicy są
intensywnie szkoleni także
w ramach programu Bezpieczeństwo to MY (Take Care)
i mają gruntowną wiedzę oraz
wszelkie narzędzia, by pracować bezpiecznie. W okresie
jesiennym dodatkowym
wyzwaniem są planowe
remonty na Stalowni i Walcowni. Tu mobilizacja dotycząca zapobiegania zagrożeniom musi być na najwyższym poziomie..
Jak już Państwu wiadomo,
1 września wprowadziliśmy
w ArcelorMittal Warszawa
bezwzględny obowiązek noszenia pasów podbródkowych
do hełmów. Jest to prosty
sposób, by uniknąć sytuacji,
w której hełm spada przy
nagłym ruchu, pochyleniu lub
zawadzeniu o jakiś przedmiot.
Mieliśmy z takimi sytuacjami
do czynienia. Dane pokazują,
że noszenie hełmu zapobiega
80% urazów głowy. Dlatego
paski podbródkowe stanowią
dodatkowe proste zabezpieczanie, z którego warto korzystać. Niestety audyty przeprowadzone w pierwszych
dniach remontu, pokazały jak
dużo jest jeszcze pracy przed
nami. Nadal zdarzają się przypadki nieużywania pasków
podbródkowych, czy wręcz
ich brak wśród podwykonawców. Wiele mamy jeszcze do
zrobienia w tym temacie zarówno po stronie stosowania
środków jak też nadzoru
i procesu dopuszczania podwykonawców do realizacji
zadań.
Przechodząc do spraw produkcyjnych trzeba zauważyć,
że ostatnie miesiące przyniosły
pewne osłabienie popytu na
nasze wyroby. Na to nakłada
się znaczny wzrost cen energii
elektrycznej i gazu, które warunkują ogólny wzrost kosztów jakie ponosimy, by wyprodukować każdą tonę stali,
a następnie prętów żebrowanych i prętów ze stali jakościowej. Odpowiadając na tę sytuację już latem podjęliśmy decyzję, by zmienić organizację
produkcji i wprowadzić okresowo pracę przerywaną. Skupiamy się na działaniach, prowadzących do ograniczenia
zużycia mediów zarówno na
Stalowni jak też Walcowni
i Wykańczalni. Myślimy długoterminowo, dostosowując na
bieżąco działalność do zapotrzebowania na rynku i zmiennych kosztów energii. Na razie
na rynku hutniczym panuje
duża niepewność. Analizujemy
więc różne scenariusze, by
przygotować się do skutecznej
reakcji na potencjalne braki
energetyczne bądź surowcowe. Szukamy oszczędności,
jednak naszym nadrzędnym

Uroczystość patriotyczna
w cieniu wojny

celem jest to, by przetrwać
trudniejszy okres ograniczając
do minimum negatywne konsekwencje dla załogi - przede
wszystkim konieczność wysyłania pracowników na tak
zwane „postojowe”.
W tej sytuacji dobrą wiadomością jest to, że zaplanowane na ten rok inwestycje są
realizowane zgodnie z harmonogramem. Obejmują one
między innymi projekt, polegający na wygłuszeniu pracy
komina odpylni. Prace są już
bardzo zaawansowane i zostaną zakończone w IV kwartale. W remoncie średnim
Stalowni zrealizowano modernizację chłodni spalin z pieca
FTP oraz wykonano dodatkowy odciąg z DogHouse. Na
ukończeniu są prace skierowane ku wyciszeniu FTP. Realizujemy tym samym ambitnie postawione cele, zmierzające ku poprawie środowiska
pracy naszych pracowników,
jak też komfortu akustycznego wokół zakładu.
Jak już informowaliśmy
w ubiegłym roku Huta ArcelorMittal Warszawa rozpoczęła starania o uzyskanie
certyﬁkatu Responsible Steel.
To światowy standard, który
ma na celu określenie zasad
odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora.
Grupa ArcelorMittal jest jednym z liderów tego procesu

i jako pierwsza w branży zaczęła audyty w europejskich
zakładach. Certyﬁkacja na
standard ResponsibleSteel™
ma dać pewność klientom
oraz naszym interesariuszom,
że stal którą wytwarzamy,
została wyprodukowana
w sposób odpowiedzialny,
zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialnego biznesu na każdym etapie: od pozyskiwania
surowców, poprzez procesy
produkcji i zarządzanie ich
wpływem na środowisko
i otoczenie.
Audyt certyﬁkujący na zgodność ze standardem jest przeprowadzany w dwóch etapach.
Jest to audyt społeczno-środowiskowy, podczas którego
duży nacisk jest kładziony na
relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa i pracownikami.
W ArcelorMittal Warszawa
audyt pierwszego etapu jednostka certyﬁkująca DNV Polska przeprowadziła w maju.
Drugi etap odbył się we
wrześniu. Podczas trzech dni
spędzonych w Hucie audytorzy obserwowali na miejscu
nasz proces produkcyjny,
sprawdzali dokumentację
i przeprowadzili szereg rozmów z pracownikami, przedstawicielami związków zawodowych i naszymi interesariuszami zewnętrznymi. Na
spotkaniu zamykającym audyt

zostaliśmy pochwaleni za
– jako to określili audytorzy
– partnerską kulturę zarządzania – dzięki której pracownicy otwarcie mówią
o swoich spostrzeżeniach,
wiedzą, że mają prawo do
zadawania pytań i czują się
z tym komfortowo. Audytorzy
zebrali podczas tych trzech
pracowitych dni wystarczające dowody na to, że nasz zakład pracuje zgodnie z wymogami standardu. Kolejnym
etapem będzie sporządzenie
raportu i przedstawienie go do
akceptacji w centrali Responsible Steel w Londynie, a następnie wydanie certyﬁkatu.
Jesteśmy więc dobrej myśli.
Mimo wielu trudności bieżących, z którymi mierzy się
nasz zakład, podobnie jak
wiele innych hut w Polsce
i Europie, pracujemy spokojnie,
skupiając się na bieżących
zadaniach. Przez 65 lat działania warszawskiej huty przetrwała ona wiele kryzysów,
wychodząc z nich zawsze
w niezłej kondycji. Jestem
przekonany, że tak będzie
i tym razem. Bardzo ważne
jest to, że władze naszego
koncernu mimo aktualnych
zawirowań, nadal widzą duży
potencjał w naszym zakładzie
i podejmują decyzje, które dają
nam powody do optymistycznego patrzenia w przyszłość.
Artur Gierwatowski

21 września o godz. 12.00
na skwerze przy Hucie ArcelorMittal Warszawa odbyła się
uroczystość patriotyczna,
upamiętniająca 83. rocznicę
bohaterskiej walki polskich
żołnierzy z I Batalionu 30.
Pułku Strzelców Kaniowskich.
Bitwą, nazwaną potem „Warszawskie Termopile”, dowodził major Bronisław Kamiński.
Stoczyła się ona 19, 20 i 21
września 1939 roku na wzgórzach pomiędzy Placówką
a Młocinami.
W tym roku podczas uroczystości wszystkie wystąpienia nawiązywały do trwającej za naszą granicą wojny
w Ukrainie.
- Po napaści Rosji na Ukrainę
Dzielnica Bielany przyjęła
w punktach recepcyjnych
ponad 25 000 uchodźców.
W tej chwili w naszej dzielnicy
przebywa ich ok. 10 000.
W bielańskich szkołach
i przedszkolach rozpoczęło
w tym roku naukę 1000
dzieci z Ukrainy – mówił
burmistrz Dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk, podkreślając, że pamięć o bohaterskiej walce żołnierzy
sprzed 83 lat nigdy nie była
tak ważna jak obecnie,
przypominając nam o tych,
którzy ginęli za wolność
i niepodległość naszego kraju,
lecz także o tych, którzy
za wolność walczą obecnie
z innym najeźdźcą .
- Bitwa, która miała miejsce
na przedpolach Warszawy
podczas polskiej wojny obronnej we wrześniu 1939 r. stanowi nie tylko element histo-

rycznego dziedzictwa w wymiarze lokalnym, lecz wpisuje
się także w dzieje obrony
stolicy przed niemieckim
najeźdźcą na początku drugiej
wojny światowej. Bitwa jest
także doskonałym przykładem
wspaniałego i wiekopomnego
heroizmu żołnierzy Wojska
Polskiego, którzy w walce
o państwo polskie nie wahali
się poświęcić własnego życia
w obronie honoru i wierności
otrzymanym rozkazom – powiedział Grzegorz Pietruczuk.
W podobnym duchu przemawiał Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego Koła
Kombatanta.
Wieniec w imieniu zarządu
i pracowników Huty ArcelorMittal Warszawa złożyli Alina
Bielecka, oraz przewodniczący
organizacji związkowych
- Grzegorz Antkiweicz i Lech
Walicki. W uroczystości udział
wzięli kombatanci, uczniowie
kilkunastu szkół bielańskich
a także pracownicy Huty
ArcelorMittal Warszawa.
Pomnik, przy którym co
roku odbywa się uroczystość,
został odsłonięty 29 września
1979 roku. Wykonano go
w Hucie Warszawa, według
projektu artysty plastyka
Zbigniewa Kowalskiego.
Huta opiekuje się pomnikiem
i co roku współorganizuje
uroczystości patriotyczne
przypominające bohaterską
obronę Warszawy, w której
poległo ponad 500 żołnierzy
I Batalionu 30. Pułku Strzelców Kaniowskich wraz ze
swym dowódcą.
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Wydziałowy koordynator BHP
Jakie zadania pełni osoba, której powierzono nowe stanowisko koordynatora BHP?
Rafał Obszański
rafal.obszanski@arcelormittal.com

W celu usprawnienia stosowania się do procedur i przepisów BHP oraz zwiększeniu skuteczności przepływu wszelkich
informacji i zmian w tym obszarze na przełomie roku
2021/2022 wybranym pracownikom dodatkowo powierzono nową funkcję „wydziałowego koordynatora BHP”. Pomysłodawcą był ówczesny kierownik UR Huty Artur Gierwatowski - obecny Dyrektor
Generalny ArcelorMittal
Warszawa.
Koordynatorzy BHP zostali
powołani na Stalowni, Walcowni, Wykańczalni oraz
w Utrzymaniu Ruchu.
Z jakimi zadaniami wiąże się
ta nowa funkcja? i jakie są jego
zadania?
Wydziałowy koordynator BHP
ma promować działania i koordynować prace związane
z wdrażaniem dobrych praktyk,
standardów korporacyjnych,
przepisów BHP, jak również
wsparcia kierownika wydziału
w tym zakresie – w moim przypadku jest to Wydział Utrzymania Ruchu.

Odpowiedzialny jestem m.in.
za współpracę z działem BHP
oraz innymi działami zakładu,
przy wdrażaniu zmian związanych z BHP, szczególnie w zakresie standardów zapobiegania
wypadkom śmiertelnym (FPS)
oraz przepisów prawnych. Celem jest zapewnienie standaryzacji oraz spójności we współpracy z Działem BHP i innymi
koordynatorami BHP na terenie
całego Zakładu.
Wszyscy koordynatorzy BHP
wywodzą się bezpośrednio
z obszaru produkcji, dzięki czemu możemy przedstawić sytuację od strony praktycznej,
zgłaszać uwagi bezpośrednio
od pracowników. Jesteśmy kolokwialnie mówiąc „łącznikami”
pomiędzy produkcją, a działem
BHP. Bierzemy czynny udział
w omawianiu aktualizacji zapisów w instrukcjach, śledzimy
zmiany zapisów wynikających
z rozporządzeń i ustaw, współpracujemy z odpowiednimi komórkami zakładu nad ich wdrożeniem w życie.
Zauważalny jest coraz większy nacisk na priorytetowość
omawiania spraw dotyczących
BHP. Na wstępnie każdej z odpraw, poruszane są sprawy dotyczące tego tematu. Zadaniem

koordynatora jest m.in. poinformowanie kierownika o bieżących tematach, problemach
i toku realizowanych działań.
Specjaliści i Dozór danych odcinków zgłaszają swoje uwagi,
niejasności lub pytania, które
następnie konsultuję z działem
BHP i przekazuję informację
zwrotną. Schemat takiej komunikacji jest prosty i jasno
określony.
Jakie działania, wynikające
z funkcji koordynatora BHP,
podejmowałem do tej pory?
Oto kilka przykładów: wspólnie
z działem BHP, pracowałem
nad aktualizacją Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy.
Koordynowałam pracę i nadzorowałem aktualizację Instrukcji
Eksploatacji urządzeń energetycznych. Brałem udział w merytorycznej dyskusji nad zmianami w Instrukcjach dotyczących standardów FPS, przygotowania do audytów. Brałem
też udział w konsultacjach przy
tworzeniu zapisów, dotyczących realizacji prac o charakterze szczególnie niebezpiecznych (użytkowanie rusztowań,
określenie funkcji obserwatora
przy prowadzeniu prac na dachach).
Jeden z ostatnich przykła-

Bezpieczeństwo

jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Okres letni w obszarze bezpieczeństwa zaczął się od
wizyt zewnętrznych ekspertów,
którzy sprawdzali, jak zarządzamy systemem BHP w naszym zakładzie. Na początku
lipca odbył się audyt jednostki
certyﬁkującej TUV Rheiland,
badający nasz system BHP pod
kątem normy ISO 45 001, pod
koniec lipca korporacyjny audyt
FPS, sprawdzający w jakim
stopniu spełniamy wymagania
standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym ArcelorMittal, a w pierwszej połowie
września audyt wg. nowej normy Responsilble Steel. Wszystkie audyty zakończyły się pozytywnymi wynikami.
Z satysfakcją obserwujemy
w ostatnim czasie większą aktywność pracowników pod
kątem zgłaszania przez nich
wniosków dotyczących poprawy stanu BHP. W sumie od początku roku zgłoszono 1046
wniosków, w tym 13 dotyczących zdarzeń o potencjalnie
poważnych konsekwencjach
tzw. PSIF/SO.
Do bieżących inicjatyw z zakresu BHP możemy zaliczyć:
wprowadzenie bardziej restrykcyjnych norm dotyczących
rozładunku złomu z ciężarówek, przygotowania do pilotażowego wdrożenia „sztucznej
inteligencji” do nadzoru nad
procesami BHP na Magazynie
Wyrobów Gotowych, organizację szkolenia dla całego dozoru
na temat efektywnego przeprowadzania audytów BHP.
Należy również zauważyć, że

W Hucie ArcelorMittal Warszawa pracuję od sierpnia 2011
na stanowisku koordynatora ds.
WTP. Praca ta przynosi mi dużo
satysfakcji i daje możliwość
zdobywania coraz większego
doświadczenia. Zarządzam
dwiema stacjami uzdatniania
wody, odpowiednio na wydziale
Stalowni i Walcowni. W realizacji wyznaczonych celów, również tych związanych z BHP
i standardami FPS – wspiera
mnie zespół dziesięciu pracowników wraz z Liderami obszarów.
Przez cały okres pracy w Hucie obserwuję, jak zmienia się
podejście i przestrzeganie prze-

pisów związanych z BHP. Widoczny jest wzrost świadomości pracowników. Wdrożenie
elektronicznego dzienniczka
Aplok do zarządzania BHP,
w którym pracownicy każdego
szczebla szczególnie z produkcji – mogą składać wnioski ZPW
/ Niebezpieczne sytuacje/zachowania co, przyniosło wiele
różnego typu usprawnień, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Doceniam
to, że zaufano mi i powierzono
funkcję koordynatora BHP.
Zapewnienie bezpiecznych
warunków pracy podległych
mi pracownikom, jest jednym
z priorytetów mojej pracy.

Stabilizacja hełmów

BHP – nie chodzimy
na skróty
Jarosław Szabłowski

dów, opisujących moją funkcję.
1 września br. wszedł obowiązek noszenia kasków z paskiem
co najmniej trzy punktowym.
Jeden z pracowników Utrzymania Ruchu chciał wiedzieć, czy
przy zapiętym pasku pod brodą,
gdy kask zahaczy o stały element, pasek nie uszkodzi mu
okolic krtani. Taka sytuacja może się zdarzyć. Postanowiliśmy
razem z Działem BHP sprawdzić, jaka jest siła wypięcia się
paska z kasku w podobnej sytuacji. Potwierdziliśmy, że pasek
wypina się z założoną siłą i nie
stanowi niebezpieczeństwa dla
jego użytkowania. Odpowiedź
wróciła do pracownika. Obrazuje to skuteczność i nową ścieżkę kontaktu z działem BHP.
Pamiętajmy, że niezależnie
od zajmowanego stanowiska
- standardy FPS oraz przepisy
BHP dotyczą nas wszystkich
w takim samym zakresie. Zostały stworzone po to, by nas
chronić. Jeśli zauważamy obok
siebie niebezpieczną sytuację
lub zachowanie, mamy uwagi
lub pytania – nie ignorujmy tego, a reagujmy. Zgłaszajmy je
swoim wydziałowym koordynatorom BHP, kierownikom i liderom lub za pośrednictwem programu Aplok (wnioski ZPW, NS).

Od 1 września w Hucie
ArcelorMittal Warszawa
stosowanie pasów
podbródkowych do hełmów
ochronnych jest OBOWIĄZKOWE
Jarosław Szabłowski
jaroslaw.szablowski@arcelormittal.com

Stosowanie poprawnie dopasowanych i wyregulowanych
pasów podbródkowych do hełmów, które do tej pory były
obligatoryjne tylko w trakcie
prowadzenia prac na wysokości,
z dniem 1 września 2022 roku
stało się OBOWIĄZKOWE
podczas przebywania na halach
produkcyjnych oraz poza nimi
w rejonach wykonywania prac.
Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta. Noszenie hełmu zmniejsza ryzyko
urazów głowy o 80 procent.
Pasy podbródkowe zapobiegają
temu, by hełm spadł z głowy.
Tak może się zdarzyć przy potknięciu, upadku, pochylaniu,
podczas prac w miejscach trudno dostępnych, gdy łatwo jest
okres urlopowy przełożył się na podwykonawczych. Rolą zao coś zawadzić.
mniejszą obecność kierownicrówno BHP jak kierownictwa
W codziennym życiu użybędzie wsparcie pracowników
twa na halach produkcyjnych,
wamy pasów podbródkowych
w tym, by prace remontowe
a co za tym idzie, na wzrost
były wykonywanie jak najbez- dla stabilizacji kasku na głowie
liczby incydentów np. na Walpodczas jazdy rowerem, jazdy
cowni. Natychmiast uruchomio- pieczniej.
konnej, na motocyklu czy też
Chciałbym jednak zdecydona została procedura kwaranwanie pokreślić, że nie będzie- na nartach. Wszyscy to akceptanny BHP na tym wydziale,
w efekcie czego cały dozór hu- my tolerować żadnego chodze- tujemy.
Tym bardziej powinniśmy je
ty przez 40 dni będzie przepro- nia na „skróty” w zakresie BHP.
stosować podczas pracy. Aby
wadzał tam dodatkowe audyty. Wobec odstępstw będziemy
rozwiać wątpliwości podaję
wyciągać konsekwencje. NaW okresie jesiennym w BHP
kilka przykładów sytuacji, które
szym wspólnym celem jest to,
czeka nas również wiele wyzwań, przede wszystkim remon- aby każdy pracownik niezależ- zdarzyły się naprawdę w Grupie
ArcelorMittal:
nie czy od tego, czy jest zaty na Walcowni i Stalowni.
trudniony w Hucie, czy w ﬁrmie W trakcie sprawdzania kieszeni
Oprócz naszych pracowników
współpracującej, wrócił do do- hydrostatycznych podczas konbędzie w nich uczestniczyło
serwacji tokarki, pracownik
również wielu pracowników ﬁrm mu cały i zdrowy.

ukląkł pochylając głowę w dół,
aby sprawdzić wskazania
manometru. Spadł mu hełm.
Wstając, przy zakładaniu hełmu,
uderzył czołem o wystającą
część maszyny. Zgłosił się do
ambulatorium z raną na czole
o długości 3 cm.
Inny przykład pracownik
potknął się. Spadł mu hełm.
Upadając z impetem uderzył
głową między platformę a wagon kolejowy, co w konsekwencji spowodowało sporą ranę na
łuku brwiowym. Gdyby stosował pas podbródkowy uszkodzeniu uległby tylko hełm.
I jeszcze jedna sytuacja,
tym razem tragiczna w skutkach. Kierowca ciężarówki
wspiął się między naczepę
a ciągnik siodłowy. Trzymał się
uchwytu, który się złamał.
Spadł z ciężarówki i głową
uderzył o chodnik. W wyniku
upadku poniósł śmierć. Gdyby
był wyposażony w hełm
z pasem podbródkowym,
ten ochronił by głowę w czasie
upadku i przejąłby część siły
uderzenia na siebie.
A teraz przypadek kierowcy, który nosił hełm zabezpieczony pasami podbródkowymi.
Gdy naciągał plandekę na
naczepę, napiął pas, żeby ją
zablokować. Pod wpływem siły
naciągu pas zerwał się, a kierowca upadł do tyłu i uderzył
o koło głową i plecami.
Doznał lekkiego urazu, lecz
gdyby nie stosował pasów

podbródkowych, które utrzymały kask na jego głowie, konsekwencje upadku byłyby
znacznie gorsze.
W Hucie wymagane są pasy
z co najmniej trzypunktowym
mocowaniem do hełmów. Nasi
pracownicy są wyposażeni
w dwa rodzaje hełmów: hełmy
Peltor, posiadające pasy
trzypunktowe i hełmy
Shuberth, do których stosuje
się pasy czteropunktowe.
Sprawdzaj datę produkcji
Przypominamy też o tym, że
trzeba sprawdzać, czy hełm
ochronny nie stracił swoich
właściwości.
Hełmy Peltor można używać
maksymalnie przez 5 lat od daty produkcji. Trzeba też zwracać uwagę na kolor okrągłej
kontrolki na wierzchu hełmu.
Gdy przestaje być czerwona,
należy hełm wymienić.
Hełmy typu D ﬁrmy
Shuberth, używane na Stalowni,
można używać 10 lat od daty
produkcji.
W obu przypadkach rok
i miesiąc produkcji oznaczone
są pod daszkiem kasku.
W okresie adaptacyjnym
pasy podbródkowe ‘’uwierały’’
pracowników ale, myślę, że to
kwestia przyzwyczajenia.
Najważniejsze, by pracownicy
zrozumieli, że w naszej trudnej
i niebezpiecznej pracy stabilizacja hełmu za pomocą paska
może ich uchronić przed wieloma urazami.
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Nowe rozwiązania w zarządzaniu zamówieniami
Anna Iwaniuk
anna.iwaniuk@arcelormittal.com

Dział zarządzania zamówieniami
jest odpowiedzialny między innymi
za sprawdzanie poprawności faktur
wystawionych przez przewoźników, którzy transportują nasze wyroby do klientów. Na chwilę obecną
jest to około 1300 – 1500 faktur
miesięcznie. Do tej pory pracownicy
musieli sprawdzić, czy każda papierowa faktura została wystawiona
zgodnie z obowiązującymi cennikami. Postanowiliśmy ten pracochłonny proces zautomatyzować.

We współpracy z Działem IT dokonaliśmy analizy potrzeb i szukaliśmy rozwiązania, które zrobotyzuje proces. Dział IT uruchomił
w zeszłym roku prace nad zaprojektowaniem robota, który przejmie
czynności związane z weryﬁkacją
faktur transportowych. Ze strony
działu Zarządzania Zamówieniami
w ArcelorMittal Warszawa założenia do projektu zostały opracowane
przez Monikę Korzycką.
Zakończyliśmy etap wdrażania
nowego rozwiązania i w tym roku
jesteśmy gotowi by odejść – z ulgą
- od dokumentów w wersji papierowej i przestawić się na ich wersję
elektroniczną. Elektroniczne faktury

i dokumenty spedycyjne pozwalają
stworzonemu w tym celu robotowi
zaczytać kluczowe dane identyﬁkujące przewoźnika, dane dotyczące
realizowanego transportu i stawki
za usługę, a następnie porównać te
dane z obowiązującymi cennikami.
Program generuje raport, pokazujący dokumenty zweryﬁkowane prawidłowo i te, w których wyłapano
niezgodności. Te ostatnie wymagają
wyjaśnienia przez pracowników.
Natomiast prawidłowe dokumenty
są wprowadzane do systemu SAP,
gdzie przechodzą do Działu Księgowości do zaksięgowania i zapłaty.
Stopniowo przestawiamy współpracę z przewoźnikami na obieg

dokumentów w formie elektronicznej.
Końcowe testy, które przeszedł
nasz robot dały bardzo obiecujące
wyniki. Daje to możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności o kolejne grupy faktur zakupowych
w naszym przedsiębiorstwie.
Dobrze przygotowane założenia tego projektu pozwoliły nam
więc usprawnić pracę. Zdigitalizowany system unika błędów ludzkich
oraz pozwala ograniczyć zużycie
papieru i powierzchni biurowej niezbędnej do w. I – jak się okazuje otwiera dalsze możliwości usprawniania pracy w innych działach
Huty.
Anna Iwaniuk

Monika Korzycka

ich nigdy, ale może być poproszony
o oddanie komórek krwiotwórczych
kilkakrotnie. Wszystko będzie zależeć od tego, jaki jest układ antygenów pacjentów poszukujących
dawców szpiku – tłumaczy Agata
Zalech-Rechnio, lekarka z Ośrodka
Dawców Szpiku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
Oddanie komórek krwiotwórczych jest honorowe i bezpłatne.
Odbywa się anonimowo, co oznacza zachowanie w tajemnicy danych zarówno dawcy, jak i biorcy.
Huta ArcelorMittal Warszawa ma
ponad 50-letnią tradycję honorowego krwiodawstwa. Wśród na-

szych pracowników jest obecnie
aż 80 honorowych dawców krwi.
Niestety dane medyczne pokazują,
że coraz więcej ludzi choruje na
białaczkę i inne choroby nowotworowe. W większości przypadków
można im pomóc dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia.
Jedną z metod jest przeszczepianie
komórek krwiotwórczych z krwi
obwodowej lub szpiku od niespokrewnionego dawcy. Dajmy chorym
szansę na wyleczenie, zarejestrujmy się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Im jest większa tym
dobranie odpowiedniego dawcy
staje się bardziej prawdopodobne.

Pomoc na wagę życia

Tydzień Zdrowia 2022 – zostań dawcą szpiku
Tydzień zdrowia traktujemy jako
hasło wywoławcze – przyczynek,
alina.bielecka@arcelormittal.com
aby zechcieli Państwo zainteresować się dodatkowo tematami
zdrowotnymi. Nasze działania nie
Działania prozdrowotne jesienią kończą się po 7 dniach - obejmują
dłuższy okres.
to już wieloletnia tradycja w naW tym roku zaczęliśmy
szych spółkach.
30 września od zaproszenia
W poprzednich latach organizowaliśmy kursy samoobrony, warszta- wszystkich chętnych na webinar pt
„Zagraj w berka ze swoim stresem”,
ty kulinarne uczące zdrowego żywienia, ćwiczenia dla kręgosłupa, ak- podczas którego trenerka psycję „Zdrowy Uśmiech” umożliwiającą chologiczna Katarzyna Ujek
szybki i nieodpłatny kontakt ze sto- pokazała w jaki sposób zauważyć
matologiem, konsultacje dietetyczne, i nazwać źródła stresu. Zaprezentowała też metody, pozwalające
akcję rzucania palenia, rozgrywki
rozładować negatywne napięcie,
sportowe i wiele innych zajęć.

Alina Bielecka

by uniknąć groźnych konsekwencji
chronicznego stresu.
Chcemy także zachęcić Państwa
do stania się potencjalnym dawcą
szpiku.
W tym celu zaprosiliśmy do Huty
przedstawicieli Ośrodka Dawców
Szpiku przy Instytucie Hematologii
i Transfuzjologii w Warszawie, którzy przeprowadzili dwa wykłady.
Można było zadać pytania na temat
procesu rejestracji i rozwiać
wszelkie wątpliwości na ten temat.
Akcja wystartowała bardzo dobrze,
zgłosiło się już wielu
zainteresowanych.
Dawcą komórek krwiotwórczych

może zostać każda zdrowa osoba
w wieku 18-55 lat. Po wykładach
odbyła się kwaliﬁkacja lekarska dla
chętnych wraz z pobraniem próbek
krwi. Badanie krwi jest konieczne,
by określić HLA - antygeny zgodności tkankowej, które pozwalają
dobrać odpowiedniego dawcę dla
osoby potrzebującej przeszczepu.
- Samo oznaczenie antygenów
HLA to dopiero początek drogi.
Komórki krwiotwórcze mogą zostać pobrane tylko i wyłącznie dla
konkretnego pacjenta, który ma
bardzo podobne antygeny zgodności tkankowej jak dawca. Może
się tak zdarzyć, że dawca nie odda

Lato w Polsce

Wakacje dla dzieci z Ukrainy
Wojna w Ukrainie spowodowała, że w Polsce znalazły się setki tysięcy dzieci, szukających bezpiecznego schronienia.
W czasie wakacji pomagaliśmy im spędzić czas w taki sposób, by na chwilę zapomniały o stresie i tęsknocie do domu.
mowa o wolontariacie i postawach
prospołecznych.
Podczas zajęć z pielęgniarką
młodzież rozmawiała o higienie
psychicznej i zdrowym odżywianiu.
Nie zabrakło zajęć plastycznych.
W sierpniu – także przy wsparciu
ze strony Huty ArcelorMittal Warszawa - Fundacja Żyj z Pasją zorganizowała kolejny letni wypoczynek
dla uchodźców z Ukrainy.
Na 2 tygodniowe turnusy w Ustce
w ośrodku „Posejdon” przyjechało
blisko 50 dzieci z Ukrainy w tym
dzieci i młodzież pozostające pod
opieką Urzędu Dzielnicy Bielany,
przebywające w Katolickim Cen-

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Mistrzostwa
Ukrainy Dzieci
z Domów Dziecka
w Piłce Nożnej
Ponad 600 zawodników z polskich i ukraińskich domów dziecka
rozegrało w niedzielę 5 czerwca
XIII Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Ukrainy Dzieci z Domów
Dziecka w Piłce Nożnej na stadionie
w ośrodku Hutnik AKTYWNEJ
WARSZAWY.
W Mistrzostwach Ukrainy wzięły
udział drużyny z ukraińskich domów dziecka – dzieci ewakuowane
do Polski, przebywające w ośrodkach w Dusznikach, Łodzi, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rowach, Warszawie, Moryniu, Wygoninie, Maniach, Gdańsku, Runowie, Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowym Ossa,
a także drużyny, które przyjechały
z Ukrainy (Stryj i Drohobycz).
Huta ArcelorMittal Warszawa
wsparła organizatorów mistrzostw
i wyposażyła młodych piłkarzy i piłkarki z Ukrainy w dresy do treningu.
– Gdy ludzie słyszeli, że razem
z Mistrzostwami Polski chcemy
rozegrać Mistrzostwa Ukrainy nie
wierzyli – jak straumatyzowane,
uciekające z wojny dzieci, które
znalazły się obcym kraju mają grać
w piłkę? A jednak serce nas nie myliło – ogrom emocji, radości i wzruszeń na stadionie pokazał, że gra
w piłkę ogromnie pomaga dzieciom
– mówi Sylwester Trześniewski,
prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na
Mundial”, organizatora turnieju.

– Niesamowite było patrzeć, jak
dosłownie rozkwitają z godziny
na godzinę – początkowo spięte
i przestraszone zaczynają się śmiać
i szaleć na boiskach, jak błyskawicznie dogadują się z dziećmi
z polskich placówek i zawiązują
nowe przyjaźnie.
Że tak naprawdę było potwierdza 13-letnia Aleksandra z Dubrowic w Ukrainie: – Przyjechaliśmy
z ośrodka w Łodzi. Żeby dotrzeć
na czas wstaliśmy o 5 rano, ale było
warto! Bardzo mi się podobało i na
pewno przyjechałabym jeszcze raz,
bo wszystkiego tu było dużo: dużo
zabawy, dużo radości i przede
wszystkim dużo piłki nożnej. A ja
uwielbiam piłkę od pierwszej chwili,
kiedy zobaczyłam, jak się gra!

Wakacje z pasją
Fundacja Żyj z Pasją od lat organizuje wakacje dla dzieci i młodzieży, które mimo posiadanych zdolności nie mają możliwości aktywnego i twórczego spędzania czasu
wolnego. Uczestniczą w nich dzieci,
pochodzące z rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wymagających szczególnej
troski, z mniejszych miejscowości
i wsi. Przy realizacji naboru na wypoczynek Fundacja Żyj z pasją
współpracuje z Ogniskiem Pracy
Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie,
Urzędem Dzielnicy Bielany, szkołami zaprzyjaźnionymi z Warszawy
i z województwa mazowieckiego

i innymi organizacjami wspierającymi edukację dzieci i młodzieży.
W tym roku dzięki wsparciu naszej ﬁrmy w „Wakacjach z pasją” na
Podhalu w lipcu wzięły udział także
dzieci oﬁcerów ukraińskiej Straży
Granicznej, pozostających pod
opieką polskiej Straży Granicznej
i Służby Więziennej.
Dzieci chodziły na piesze wycieczki, poznając piękno i historie
Podhala. Wzięły udział w warsztatach aktorskich, mogły spotkać się
z dziennikarzem i podróżnikiem Jakubem Poradą, a potem z wybitnym
reżyserem i scenarzystą – Krzysztofem Zanussim. Odbyła się lekcja demokracji – podczas której
rozmawiano o tym, jak kształtować
społeczeństwo obywatelskie, była

trum Kultury Dobre Miejsce.
Oprócz kąpieli w morzu i plażowania dzieciaki uczestniczyły
w szeregu warsztatów plastycznych; tworzono biżuterię z ﬁlcu,
powstały leśne sowy z tektury
falistej na podkładzie z drewna,
malowano torby na zakupy i czapki.
Były zajęcia z origami oraz inscenizacja ukraińskiej bajki pt. „Rękawiczka” z własnoręcznie stworzonymi ﬁlcowymi postaciami. Dzieci
zwiedziły też Dolinę Charlotty,
gdzie widziały m.in. pokaz karmienia fok i popłynęły w rejs statkiem
stylizowanym na XVII-wieczny
galeon.
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Nowy certyﬁkat Kultura bez barier w schronie
ISO 14001
Ewa Karpińska

ewa.karpinska@arcelormittal.com

2 i 5 października 2022 Huta
ArcelorMittal Warszawa wzięła
udział w dziesiątej, jubileuszowej
edycji Festiwalu Kultury Bez Barier.
Na zwiedzanie schronu pod
biurowcem zaprosiliśmy 6 grup.
Wśród zwiedzających były osoby
niedowidzące, którym zaoferowano
audiodeskrypcję, osoby niedosłyszące, którym towarzyszył tłumacz
na język migowy, oraz osoby
w spektrum autyzmu.
- Festiwal Kultury bez Barier
to najbardziej otwarte wydarzenie
w kraju. To wydarzenie, które
integruje polskie społeczeństwo
i otwiera na potrzeby osób często
wykluczonych z codziennego
życia społecznego i kulturalnego.
Hasło festiwalu, które towarzyszy
dziesiątej, jubileuszowej edycji to:
MOŻEMY! – mówi Marta
Matowicka z Fundacji Kultury
bez Barier.
W ramach Festiwalu, który trwał
od 30 września do 9 października,
zorganizowano spektakle, pokazy
ﬁlmowe, wystawy, spacery, spotkania i warsztaty, udostępnione
za pomocą napisów dla niesłyszących, tłumaczenia na polski język
migowy, audiodeskrypcji, pętli
indukcyjnej, materiałów do dotykania czy pomocy festiwalowych
asystentów.
- Mimo tak bogatej oferty zwiedzanie schronu, a właściwie „Stanowiska Dowodzenia Obrony Cywilnej” mieszczącego się w podzieHuta ArcelorMittal Warszawa
Pozytywnie oceniona została
miach biurowca Huty Warszawa,
otrzymała 17 sierpnia 2022 r.
realizacja długoletniego programu
cieszyło się ogromnym powodzenowy certyﬁkat potwierdzający
inwestycyjnego, zmierzającego do niem. Opowieści pana Grzegorza
spełnianie wymagań normy ISO
redukcji emisji hałasu i pyłu, w tym - przewodnika po schronie prze14001:2015 (System Zarządzania uruchomienie w 2021 roku nowej
niosły nas do epoki, którą więkŚrodowiskowego). Certyﬁkat jest
chłodni obiegów wodnych wykań- szość zna z opowieści rodziców
ważny do 2025 roku.
czalni, zatrzymanie starego obiektu lub dziadków. To taka lekcja „żywej
Audyt, który pozwolił na wydanie (uciążliwego hałasowo), realizacja
historii”, która na długo zostanie
certyﬁkatu został przeprowadzony dodatkowych pomiarów akustycz- w naszej pamięci. Dziękujemy
przez Tuv Rheinland od 4 do 7 lip- nych i ich analiza w celu wytypowa- ArcelorMittal Warszawa za otwarnia dalszych kierunków działań
ca br. Uczestniczyło w nim trzech
tość i pomoc w organizacji zwieantyhałasowych. W ramach tych
audytorów, którzy weryﬁkowali
dzania dla osób, które często spodziałań podjęto już prace nad izozarówno dokumentację, jak przetykają się z wykluczaniem. Potwierlacją akustyczną wentylatorów
bieg procesu produkcyjnego Huty.
dziliście w praktyce nasze tegoAudyt obejmował ponowną cer- i komina odpylni, które zakończą
roczne hasło: MOŻEMY! – podsię w październiku 2022.
tyﬁkację - ISO 14001:2015 oraz
kreśla Marta Matowicka.
Audytorzy w raporcie potwierdrugi audyt w nadzorze - ISO
dzili, że kierownictwo ArcelorMittal
50001:2018, ISO 45001:2018.
Organizatorami festiwalu są:
Warszawa okazuje zaangażowanie Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr
Audytorzy docenili nasz zakład
między innymi za wdrażanie długo- w system zarządzania środowisko- Ochoty im. Haliny i Jana Machulletniego (do 2050) korporacyjnego wego i włącza jego wymagania do
skich oraz Urząd Miasta Stołeczprocesów biznesowych organizacji. nego Warszawy.
programu redukcji emisji CO2.

Redukcja CO2

Mapa drogowa dekarbonizacji
W Hucie ArcelorMittal Warszawa opracowaliśmy plan, który pozwoli nam w najbliższych latach ograniczyć emisję CO2 o 92%.
zielonej energii polega na zawarciu
odpowiednich umów z przyszłymi
zbigniew.kolak@arcelormittal.com
producentami lub zakupie od już
działających gwarancji pochodzenia.
Jest to dokument, w którym
producenci energii OZE deklarują,
Obecnie nasz plan wyznacza
że w danym okresie wyprodukowali
mapę drogową do 2028 roku.
np. 100 GWh energii. Ten dokuZakłada ona stopniowe
ment wystawiają na sprzedaż.
zmniejszanie emisji dwutlenku
węgla. Puntem wyjściowym są dane Kupując go wspieramy producentów OZE i zyskujemy możliwość
z roku 2020. W stosunku do tej
rozliczenia zużytej energii jako
bazy w roku 2022 następuje
„zielonej”.
ograniczenie emisji CO2 o 30%.
Będziemy też realizować szereg
W 2024 roku emisja CO2 będzie
inwestycji, które pozwolą nam
mniejsza niż w 2020 roku o 31%.
zredukować emisję bezpośrednią.
Duża zmiana, czyli ograniczenie
W tym roku zmodernizowaliśmy
aż o 80% nastąpi w 2025 roku.
palniki w suszarkach kadzi głównej
W 2028 roku emisja dwutlenku
na Stalowni. Planujemy też moderwęgla będzie o 92% mniejsza od
wyjściowych danych z 2020 roku. nizację kotłowni parowej. Kolejnym
Aby ten plan zrealizować musimy przedsięwzięciem będzie budowa
paneli fotowoltaicznych, planowana
podjąć szereg działań. Będziemy
na rok 2024.
w kolejnych latach kupować coraz
Będziemy także modernizowiększe ilości zielonej energii, czyli
wać i kupować nowe piece na
takiej, która produkowana jest
wydziałach Walcowni i Wykańw oparciu o źródła odnawialne jak
czalni.
wiatr, woda czy słońce. Zakup

Zbigniew Kołak
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Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia
przyjaciół Huty Warszawa
8 września 2022 roku
70-osobowa grupa byłych
pracowników Huty Warszawa
– członków Stowarzyszenia
i współpracujących z nami innych
bielańskich organizacji skupiających seniorów, udała się autokarem wynajętym przez Hutę
ArcelorMittal Warszawa lub
własnymi samochodami do
miejscowości Wiersze i Krogulec
w Puszczy Kampinoskiej na
spotkanie integracyjne, którego
tematem przewodnim były
obchody 70-lecia rozpoczęcia
budowy Huty Warszawa
i 65-lecia uruchomienia
w niej produkcji.
Spotkanie rozpoczęło się od
złożenia wiązanki kwiatów ufundowanej przez Hutę ArcelorMittal
Warszawa i zapalenia znicza
przy Stacji I usytuowanej w Alei
Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej we wsi
Wiersze, gdzie znajduje się
cmentarz wojenny, na którym
spoczywają polegli żołnierze
Zgrupowania Kampinos Armii
Krajowej.
Następnie grupa byłych hutników i ich goście przenieśli się do
wsi Krogulec, gdzie przy pięknej,
słonecznej pogodzie uczestniczyli
w dalszej części spotkania integracyjnego.
Kapela Warszawska powitała
uczestników imprezy odegraniem
marsza z ﬁlmu „Most na rzece
Kwai”, który był bardzo popularny
na przełomie lat 50. i 60. XX
wieku.
Na przybyłych czekała zupa
grochowa z wkładką regeneracyjną, która smakiem i wyglądem
bardzo przypominała zupę serwowaną w stołówkach w dawnej

Społeczność lokalna

Hucie Warszawa, a także bufet
złożony z pysznych wędlin
puszczańskich, sałatek, śledzi,
serów, owoców i ciasta oraz
smakowitego smalcu z kiszonymi
ogórkami.
Po zaspokojeniu apetytów
rozpoczęła się część oﬁcjalna.
Przewodniczący Zarządu SPHW
Marek Łuszczyński powitał
wszystkich przybyłych.
Powiedział, że spotkanie jest
kontynuacją ubiegłorocznego,
które odbyło się równo rok temu
w tym samym miejscu, a którego
motywem były okoliczności
podjęcia w roku 1951 decyzji
o budowie huty stali szlachetnych
w Warszawie. Omówił działania
podjęte w latach 1952-1957
w celu jej zrealizowania – począwszy od dostosowania projektów radzieckich do warunków
i potrzeb Polski, przez wykonanie
odwodnienia i zniwelowania terenu, poszukiwanie podwykonawców i materiałów budowlanych,
skomunikowanie terenu huty ze
szlakami kolejowymi i drogowymi,
zelektryﬁkowanie, skanalizowanie, wybudowanie infrastruktury
socjalnej i magazynowej, aż do
rozpoczęcia wykopów pod fundamenty, budowę hal produkcyjnych i wyposażanie ich w odpowiednie maszyny i urządzenia,
a także angażowanie kadry
fachowej już przygotowanej do
wykonywania pracy w hutnictwie
oraz pracowników niewykwaliﬁkowanych i wyszkolenie ich
w zawodach niezbędnych dla
potrzeb przyszłego zakładu.
W roku 1956 prace przy
budowie odlewni staliwa były
mocno zaawansowane, kończono
wyposażanie jej w nowoczesne

urządzenia produkcyjne, w tym
5-tonowy łukowy piec elektryczny. 29 kwietnia 1957 roku
była ona gotowa do podjęcia
produkcji – w tym dniu dokonano
pierwszego spustu stali. To wydarzenie uważa się za oﬁcjalne
rozpoczęcie w Hucie Warszawa
produkcji podstawowej.
Po okresie zastoju, spowodowanego pandemią, Stowarzyszenie wróciło do normalnej
aktywności. 12 maja br.odbył się
5. marsz hutników warszawskich,
11 czerwca członkowie SPHW
obejrzeli proces produkcji stali

w Hucie ArcelorMittal Warszawa,
25 czerwca odbyła się promocja
książki wydanej przez SPHW pt.
„Była taka huta, byli tacy ludzie”
zawierającej teksty Stanisława
Andrzeja Pawlikowskiego i innych
autorów zamieszczone na stronie
internetowej SPHW. Członkom
Stowarzyszenia wręczono także
pamiątkowe medale i dyplomy
z okazji 15-lecia SPHW. Tego
samego dnia grupa członków
Stowarzyszenia wzięła udział
w pikniku rodzinnym, zorganizowanym przez Hutę ArcelorMittal
Warszawa.

Przy grillu i muzyce Kapeli
Warszawskiej rozpoczęła się
część rozrywkowa, która przeniosła uczestników w lata 50.
i 60. Jedną z piosenek pt. „Warszawa da się lubić” wykonał najstarszy z uczestników pikniku,
93-letni Dominik Olszewski, wywołując żywy aplauz słuchaczy.
Dodatkowym gościem spotkania był zielony pasikonik, który
siedział na stole przy bufecie.
Czy pamiętacie esej Stasia Koca
„Mój przyjaciel” – właśnie o pasikoniku, który towarzyszył mu
przy pracach w rodzinnym go-

spodarstwie? A może to Staszek
Koc pojawił się pod postacią
swojego przyjaciela, by popatrzeć, jak wyśmienicie bawią się
jego koledzy z huty? Może…
Cieszymy się, że doszło do
tego spotkania zorganizowanego
dzięki zaangażowaniu członków
Zarządu Stowarzyszenia i nieocenionemu wprost wsparciu
przez Radę i Zarząd Dzielnicy
Bielany i Zarząd Huty ArcelorMittal Warszawa.
Marek Łuszczyński
Przewodniczący Zarządu SPHW

Poznajmy się lepiej

Pikniki rodzinne
na Bielanach
przy wsparciu
Huty

Głos mają pracownicy
Magdalena Grubelska

Mieszkańcy Bielan nie mogą narzekać na brak rozrywek. Podczas
wakacji bawili się na piknikach,
organizowanych przez władze
dzielnicy oraz lokalne fundacje.
Huta ArcelorMittal Warszawa
była partnerem tych wydarzeń.
W czerwcu przy metrze
Słodowiec mieszkańcy powitali
lato na Bielanach. Rodzinny piknik
zakończył się koncertami Fisz
Emade Tworzywo i Małgorzaty
Ostrowskiej. W początku lipca
na Kępie Potockiej odbyły się
Bielańskie Wianki. Oprócz warsztatów naturalnej kosmetyki
i gimnastyki słowiańskiej można
było nauczyć się plecenia wianków i wysłuchać koncertu Gaby
Kulki oraz Richard Bona Band.
3 września przy akompaniamencie zespołów Rock & Chopin
i PECTUS pożegnano lato na Słodowcu. A 4 września na terenie
HUTNIK Aktywna Warszawa przy
ulicy Marymonckiej 42 odbyło
się sportowe pożegnanie lata.
Na scenie zagrali: kapela POWIŚLAK, specjalizująca się w bałkańskich i ukraińskich melodiach
piosenkarka FAINA, zespół Nicponie oraz gwiazda disco-polo
- ArteZ. Finałem wydarzenia był
mecz piłki nożnej rozegrany na
głównej płycie stadionu w ramach
IV ligi mazowieckiej, Hutnik Warszawa - KS CK Troszyn.
W każdej z tych imprez wzięło
od kilku do kilkunastu tysięcy osób.

W Hucie ArcelorMittal Warszawa pracuję od czterech lat, jako
specjalista ds. przepływów pieniężnych. Przedtem pracowałam
w Urzędzie Skarbowym na Bielanach. Tam nie miałam do czynienia z systemami, które obsługuję w Hucie – przede wszystkim
z systemem SAP, więc musiałam
się tego od nowa nauczyć. Dzięki
pomocy Basi Bukowskiej, którą
miałam zastąpić po jej przejściu
na emeryturę – nauka poszła
dość gładko. Po dwóch tygodniach, pod nadzorem Basi, robiłam już samodzielnie przelewy.
Największą pomoc i wsparcie
w każdej sytuacji otrzymałam od
Joasi Pawłowskiej, której przy
okazji dziękuję, że zawsze mogłam na nią liczyć. Każdemu
życzę takiego przełożonego.
O Hucie słyszałam wcześniej
z opowieści mojego wujka, który
tu pracował. Kiedy pierwszy raz
weszłam na hale produkcyjne
czyli na Stalownię i na Wykańczalnię, zdziwiło mnie, jaki postęp
się dokonał od czasów, o których
opowiadał wujek. Wtedy - tysiące
zatrudnionych, teraz - zautomatyzowane procesy i 500-osobowa załoga. Zaskoczyło mnie też,
że Huta obejmuje taki wielki teren
no i oczywiście wielkie wrażenie
zrobiły na mnie rozmiary samych
hal. Na Stalowni spędziłam trochę
czasu pomagając w inwentaryzacji, moim zadaniem było ważenie

żelazostopów. Uważam, że mimo
automatyzacji na produkcji praca
jest ciężka i mam wiele szacunku
dla osób, które ją wykonują.
Bardzo lubię kontakt z pracownikami, którzy odwiedzają nasz
dział żeby rozliczyć faktury, delegacje. Lubię pracę w Hucie. Cenię
to, że panuje tu dobra atmosfera,
koleżanki z księgowości czyli
z działu, z którym mam największy
kontakt, są miłe i chętne do wszelkiej pomocy. Miło wspominam od
niedawna już emerytkę Tereskę
Pakocę, która zawsze chętnie
udzielała mi pomocy bądź rady.
Mieszkam z rodziną na Bielanach, więc czuję się związana z tą

dzielnicą. Mam dwóch synów
– 15-letniego Jakuba i 10-letniego Mikołaja. Jakub jest w kadrze
młodzików reprezentacji Polski
w Judo, kilka lat temu brał udział
w szkolnych turniejach, które
wspierała Huta. Było mi miło, że
moja ﬁrma pomaga w organizacji
wydarzenia sportowego, które
ma tak wielkie znaczenie dla
mojego syna.
Wolny czas staramy się spędzać rodzinnie, ostatnio głównie
na wyprawach rowerowych.
Organizujemy wycieczki po całej
Warszawie i okolicach pokonując
po 50 – 60 km. Odpoczywam też
przy dobrej książce lub ﬁlmie.
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Bieg Hutnika
2022

6. edycja Przeszkodowego
Biegu Hutnika była pod wieloma względami rekordowa.
Po pierwsze na Bieg Hutnika
zapisało się w tym roku rekordowa liczba uczestników
– aż 360 osób. Po drugie
organizatorzy wyznaczyli najdłuższą i najtrudniejszą jak dotąd trasę – aby dobiec do mety trzeba było pokonać aż 16
kilometrów naszpikowanych
przeszkodami. Przeszkody
w Biegu Hutniczka pokonało
ponad 200 najmłodszych
sportowców, co stanowi
także rekord frekwencyjny.
W drużynie Huty trasę biegu
pokonało 25 osób – w tym
4 koleżanki. W najlepszym
czasie dotarli na metę Szymon
Szewczyk, Damian Postek
i Marcin Łaszczyk.
- Bieg hutnika stał się już
biegiem kultowym. Nie ma
drugiego biegu w Polsce, który
dawałby uczestnikom możliwość pokonania industrialnej
trasy na terenie działającego
zakładu przemysłowego. Gratuluję organizatorom i kierownictwu Huty ArcelorMittal
Warszawa tego wspaniałego
sportowego wydarzenia – mówił podczas dekoracji Andrzej
Malina - zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany. Zwycięscy
biegu otrzymali tradycyjne
trofea, wykonane z odcinków
stalowych prętów produkowanych w hucie ArcelorMittal
Warszawa. W ich przygotowaniu pomogła ﬁrma Zarmen.
- Było super, choć w tej edycji
biegu Hutnika musieliśmy pokonać najdłuższą i prawdopodobnie najcięższą z dotychczasowych tras. Ale daliśmy
radę, mówili uczestnicy.
Do zobaczenia w przyszłym
roku!

Aktywne dzieciaki
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Huta na Helu
27 sierpnia, na zakończenie
wakacji na Helu przy wsparciu
Huty ArcelorMittal Warszawa

odbyły się zawody windsurﬁngu,
skate wave i sup. Wzięło w nich
udział około 40 dzieci.
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Na okładce:
Podczas pikniku rodzinnego z okazji
65-lecia Huty jedną z atrakcji dla dzieci
były pamiątkowe zdjęcia w miniaturach
ubrań roboczych pracowników
ArcelorMittal Warszawa.

