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Wyciszamy produkcję
W grudniu 2022 roku sfinalizowany został kolejny projekt, 
mający na celu wyciszenie obiektów Huty ArcelorMittal Warszawa

Nowa piła Braun Projekt „Lider Liniowy” 

Dążąc do ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
pracowników wzmacniamy rolę lidera 
odcinka we wszystkich zakładach 
naszej dywizji

Rekordowa liczba 
projektów społecznych

040404
Zwycięskie projekty ArcelorMittal 
Warszawa 

Nagrodę główną w konkursie 
na najlepsze rozwiązania 
racjonalizatorskie otrzymał projekt 
warszawskiej Stalowni 

Walcownia P20 została wyposażona 
w drugą piłę Braun, która pozwoli 
zwiększyć wydajność produkcji prętów 
ze stali jakościowych

Grzegorz Bratek 
grzegorz.bratek@arcelormittal.com

W 2022 udało się nam zrealizować 
wspólnie z partnerami 22 projekty 
społeczne

Ewa Karpińska  
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com
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Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy
 W ślad za wynikami finansowy-
mi za trzeci kwartał, jakie zostały 
opublikowane 10 listopada, prag-
nę się podzielić z Wami wynikami 
naszego segmentu oraz prioryte-
tami na kolejne miesiące.
 Zacznę od kwestii BHP. 
W trzecim kwartale odnotowa-
liśmy 5 wypadków z przerwą 
w pracy oraz 4 wypadki z prze-
sunięciem do innej pracy (RW), 
z których 4 to reaktywne PSiFy   
(zdarzenia potencjalnie wypad-
kowe poważne). Za okres do 
końca września odnotowaliśmy 
w sumie 15 wypadków z przerwą 
w pracy; wskaźnik częstotliwości 
na poziomie 0,69 wobec zało-
żonego 0,57. Nie ma poprawy 
i jest wiele do zrobienia.  
 Po dwóch kwartałach z dosko-
nałymi wynikami finansowymi, 
w trzecim nastąpił powrót do 
cyklicznego rytmu naszej działal-
ności, który już dobrze znamy. 
Załamanie się koniunktury gospo-
darczej jest testem dla naszej 
kreatywności i odporności. Je-
stem przekonany, że mamy od-
powiednie zasoby tych dwóch 
czynników, aby dać sobie radę 
z obecnym spowolnieniem. Wy-
syłki w trzecim kwartale były po-
niżej budżetu o 19% i mniejsze 
o 8% niż w drugim kwartale, 
wskaźnik Managerial EBITDA 
poniżej zakładanego budżetu 
o 9% i mniejszy o 77% niż w dru-
gim kwartale który był najlepszy. 
Dramatyczne osłabienie wyników 
trzeciego kwartału jest bezpo-
średnio konsekwencją gwałtow-
nego i nagłego zmniejszenia 
popytu, w wyniku osłabionego 
rynku  i wysokich stanów za-
pasów; klienci przyjęli tryb ocze-
kujący, próbując poradzić sobie 
z kryzysem energetycznym 
w Europie.     
 Niepewność gospodarcza 
w Europie, wywołana sytuacją 
geopolityczną i niepokojem zwią-
zanym z cenami energii, stwo-
rzyła dynamikę rynkową, która  
wymaga bardzo szybkich reakcji 
łącznie z natychmiastowym spo-
wolnieniem pracy czy zwiększe-
niem obłożenia zakładów, w za-
leżności od zmieniających potrzeb 
naszych klientów. Nasi koledzy 
z ArcelorMittal Europe – wyroby 
długie wykazali się duża elastycz-
nością i umiejętnością dostoso-
wania do sytuacji. Musimy nadal 
pozostać czujni i reaktywni, gdyż 
czwarty kwartał jest  jeszcze 
trudniejszy.
 Podsumowałem drugi kwartał 
jako „90 dni nieustannego przed-
stawiania nowych inicjatyw". 
Gdybym miał podsumować trzeci 
kwartał jednym zdaniem, powie-
działbym „90 dni nieustannego 
wdrażania nowych inicjatyw"! 
Nasza organizacja pokazała nie-
samowitą energię i entuzjazm we 
wprowadzaniu nowych projek-
tów. Bez Waszej energii i pozy-
tywnego zaangażowania nie 
byłoby to możliwe.       
 Wykorzystam ramy pięciu prio-
rytetów biznesowych naszego 
segmentu, aby podzielić się 
z Wami naszymi dotychczaso-
wymi postępami.

1. BHP
1. Wystartował program zmiany 
kulturowej. Doceniam wysiłki 
i pracę wszystkich, a efekty 
widoczne są w niektórych KPI. 
Na przykład widać poprawę, jeśli 
chodzi o audyty w zakładach 
(SFA) oraz poważne zdarzenia 

potencjalnie wypadkowe (PSIF). 
Audyty są na poziomie 130% za-
kładanego celu, a PSIF na pozio-
mie 150% planu biznesowego. 
Audyty w zakładach mierzą naszą 
obecność na halach, a PSIF wska-
zują na proaktywną identyfikację, 
a także fakt, że potrafimy wy-
ciągać wnioski z wypadków.     
2. Z przyjemnością ogłaszam, że 
Henri Reding został powołany na 
szefa BHP w naszym segmencie 
od 1 stycznia 2023. Dołączy on 
również do zespołu dyrekcji wy-
konawczej naszego segmentu. 
Henri wniesie do naszego obszaru 
olbrzymie doświadczenie: był dy-
rektorem generalnym zakładu 
w Rodange, osobiście bardzo 
zależy mu na kwestiach bezpie-
czeństwa. Życzę Henriemu 
wszystkiego, co najlepsze 
i cieszę się na wspólną pracę.
3. Jak już mówiłem Wam podczas 
webinaru ds. bezpieczeństwa na 
początku roku, chciałbym po-
twierdzić, że uważamy zarzą-
dzanie bezpieczeństwem jako 
istotny element rozwoju w roli 
lidera. Gorąco zachęcam tych 
z Was, którzy pracują w obsza-
rach produkcyjnych, do podej-
mowania zadań związanych 
z bezpieczeństwem ze wspól-
nie uzgodnioną misją i ramami 
czasowymi, aby zbudować 
i przyspieszyć swoją ścieżkę 
kariery. Jestem przekonany, 
że kiedy ma się doświadczenie 
w zarządzaniu bezpieczeństwem, 
jest się silniejszym jako lider. 
Jeśli jesteście zainteresowani 
szczegółami, dotyczącymi bez-
pieczeństwa jako klucza do przy-
spieszenia kariery, zachęcamy 
do kontaktu z dyrektorem ge-
neralnym lub dyrektorem HR. 
Jeśli jesteś dobry w zarządza-
niu bezpieczeństwem, możesz 
być pewien, że odniesiesz suk-
ces we wszystkim.
4. Ostatnio spędziliśmy prawie 
jeden dzień na posiedzeniu dyrek-
cji wykonawczej w Londynie, zaj-
mując się przywództwem w za-
kresie bezpieczeństwa wyższego 
kierownictwa. Omówiliśmy, jak 
musimy ewoluować od kultury 
bezpieczeństwa opartej na zgod-
ności, do kultury opartej na za-
rządzaniu ryzykiem. Każdy z nas 
w ArcelorMittal musi zadać sobie 
pytanie: „Co mogę zrobić ina-
czej?" Dyskusje te zainspirowały 
nas do przeprowadzenia podob-
nych sesji fokusowych w naszym 
segmencie. Od stycznia 2023 r. 
dyrektor zarządzający Lutz Ban-
dusch i ja planujemy odwiedzać 
jeden zakład miesięcznie, aby 
wspólnie z Wami omówić kwestie 
bezpieczeństwa i wysłuchać 
Waszych pomysłów na stwo-
rzenie w ArcelorMittal Europe 
– wyroby długie kultury bezpie-
czeństwa, obejmującej zarzą-
dzanie ryzykiem.

 Na koniec gratulacje dla zespo-
łów ArcelorMittal Zenica za 
osiągnięcie piątego poziomu 
w Standardach Zapobiegania 
Wypadkom Śmiertelnym. Osiąg-
nięcie tego poziomu wymaga 
dużo dobrej pracy. 

2. HR  
W ostatnim kwartale wdrożyliśmy  
Kartę Różnorodności i Integra-
cji Społecznej  i zobowiązaliśmy 
się do osiągnięcia pewnych KPI. 
Jedno z nich to uczestnictwo na-
szych koleżanek w dużych 
spotkaniach, takich jak Podsumo-
wanie Działań Segmentu, tzw. 
spotkania BAR czy ważne semi-

naria. Na początku września miało 
miejsce spotkanie wyższego kie-
rownictwa w Wiedniu. Uczestni-
czyło w nim 27% kobiet. Sfina-
lizowaliśmy również utworze-
nie Rady Różnorodności i Inte-
gracji Społecznej w Arcelor-
Mittal Europe - wyroby długie. 
Rada rozpocznie działania 
w czwartym kwartale, nie mogę 
się doczekać nowych pomysłów 
i planów, jakie powstaną.

 Nasze spotkania poświęcone 
sukcesji były bardzo angażu-
jące i skupione na różnorodności. 
Te spotkania z korporacyjnym 
zespołem HR przebiegły bardzo 
dobrze i czekamy teraz na koń-
cowe komitety ds. karier pod ko-
niec tego kwartału już z udziałem 
przedstawicieli Biura Zarządu.

3. Doskonałość produkcyjna 
Uruchomiliśmy program identy-
fikatorów dla wykonawców 
w naszych zakładach w Arcelor-
Mittal Europe – wyroby długie. 
Niektóre zakłady są już na za-
awansowanym etapie. Dwa 
z 11 zakładów - ArcelorMittal 
Olaberria oraz ArcelorMittal Duis-
burg zakończyły proces i działają 
w pełnym trybie, ArcelorMittal 
Zenica będzie funkcjonalna 
w czwartym kwartale. Pozostałe 
zakłady podjęły cel wdrożenia 
programu na różnych etapach 
w 2023 roku.   
 Nasz Program transformacji 
działa pełną parą. Osiem grup 
roboczych, jakie powołano na 
konwencji w Wiedniu – (1) Pro-
jekt Mistrzowie jako Liderzy 
Liniowi, (2) Spotkania proximity 
Zakład- dyrektor marketingu, (3) 
Mini-Mill/Micro-Mill Model, (4) 
Presja praca i dobrostan, (5) 
Poprawa obsługi klienta, (6) 
Priorytetyzacja cyfryzacji, (7) 
Wire Solutions – jak napisać na 
nowo zasady, (8) Logistyka 
i Diagnoza Łańcucha Dostaw, są 
w trybie wykonawczym. Co dwa 
tygodnie dwie grupy robocze 
prezentują postępy dyrekcji wy-
konawczej. Te spotkania mają 
niesamowitą energię, są bardzo 
angażujące, a z dodatkowymi 
uwagami dyrekcji wykonawczej 
projekty te mogą stać się przeło-
mowe. Kreatywność grup jest 
fascynująca. Jestem przekonany, 
że te programy dostarczą wyniki 
w niedługim czasie.   

4. Doskonałość marketingowa  
W Belval odbyły się warsztaty 
podsumowujące strategię 
XCarb®, w których uczestniczyły 
zespoły dyrektora zarządzające-
go, dyrektora ds. technologii, dy-
rektora marketingu oraz przed-
stawiciele wyższego kierownic-
twa handlu z całego segmentu. 
To było bardzo interesujące 
spotkanie, pojawiło się wiele 
ciekawych pomysłów i mam 
nadzieję, że zamienią się one 
w czyny w 2023 roku. 
Zaktualizowaliśmy i zmoderni-
zowaliśmy Dynamiczny Mecha-
nizm Cenowy, który wspiera 
nasz proces podejmowania decy-
zji w sprawie cen. Oczekuję, 
że przyniesie  dodatkowe zyski 
w 2023 roku, gdy zaczniemy 
wykorzystywać jego pełny po-
tencjał. Odbyło się jeszcze kilka 
warsztatów w ramach programu 
poprawy obsługi klienta. Mam 
nadzieję, że efekty tych spotkań 
będą widoczne w przyszłym roku, 
gdyż to jeden z tych obszarów, 
gdzie potrzebna jest znaczna 
poprawa.

5. Zrównoważony Rozwój 
 i Cyfryzacja
Przygotowujemy się do wdro
żenia SAP S4HANA w Sycowie 
i Dortmundzie w segmencie Wire 
Solutions, zaplanowano go live na 
czwarty kwartał. Narzędzie BHP 
SAP jest w ostatniej fazie przy-
gotowania, projekt ma być wdro-
żony w styczniu 2024. Planujemy 
pracę nad kilkoma systemami, 
które wzmocnią nasz proces 
cyfryzacji handlowej i naszą 
Niezawodność (Mes transfor-
mation).

Priorytety na przyszłe 
miesiące
Chciałbym zakończyć krótkim 
przypomnieniem głównych ob-
szarów, na których powinniśmy 
się skupić w najbliższych 
miesiącach.    

1. Uruchomiliśmy 4 listopada 
Projekt przywództwa w za-
kresie bezpieczeństwa dla 
Liderów Liniowych, który będzie 
wdrażany w zakładach Arcelor-
Mittal Europe - wyroby długie. 
To jedna z najważniejszych ini-
cjatyw BHP.     
2. Niezawodność operacyjna 
– pozostajemy w tyle za naszymi 
celami i jest tu wiele do zrobienia. 
Uruchomiliśmy program Twinning, 
aby wspierać dobre wzorce i wy-
mianę najlepszych praktyk wśród 
zakładów, co powinno przyspie-
szyć projekty poprawy niezawod-
ności.
3. W tym kwartale rozpoczęto 
strategiczne planowanie zatrud-
nienia. To ćwiczenie ma kluczowe 
znaczenie dla naszych planów 
zarządzania danymi demograficz-
nymi, zatrudniania i wydajności.

4. W ostatnim kwartale roku ma-
my do czynienia z bardzo trud-
nym cyklem, ale jestem przeko-
nany, że wspólnie pokonamy te 
wyzwania, tak jak w przeszłości!                    
5. Dbajcie o Wasze zdrowie i bez-
pieczeństwo, a także o zdrowie 
i bezpieczeństwo Waszych rodzin 
i zespołów. Pamiętajmy, że 
COVID-19 nie zniknął jeszcze 
w pełni; musimy mieć się na 
baczności. Pamiętajmy również,  
by przestrzegać 10 złotych 
zasad, ratujących życie.
 Chciałbym Wam i Waszym 
najbliższym życzyć spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Sanjay Samaddar
dyrektor generalny 

ArcelorMittal Europe 
– wyroby długie

 8 grudnia 2022 roku w zakła-
dzie ArcelorMittal w Gandawie 
(Belgia) został uruchomiony 
pierwszy projekt wychwytywania 
i ponownego wykorzystania dwu-
tlenku węgla w europejskim prze-
myśle stalowym. Chodzi o projekt 
Steelanol, który wykorzystuje 
najnowocześniejszą technologię 
recyklingu dwutlenku węgla, 
opracowaną przez partnera pro-
jektu - firmę LanzaTech. 
 Steelanol pozwoli ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla w Gan-
dawie o 125 000 ton, a zarazem 
umożliwi wytwarzanie etanolu 
z gazów odlotowych bogatych 
w węgiel, które są wychwyty-
wane podczas produkcji stali. 
W efekcie nie tylko zmniejsza się 
ilość węgla emitowanego do 
atmosfery, ale tworzony produkt, 
który może być używany jako 
składnik paliw transportowych, 
farb, tworzyw sztucznych, odzie-
ży, a nawet perfum. To oznacza, 
że   więcej węgla z paliw kopalnych 

pozostanie  tam, gdzie jego miej-
sce – czyli w ziemi.
 „Cieszę się, że firma Arcelor-
Mittal podejmuje odważne i inno-
wacyjne działania, dekarbonizując 
produkcję stali - powiedział  
Alexander De Croo, premier Bel-
gii, podczas uroczystego otwarcia 
instalacji. - To ważny krok w wal-
ce ze zmianami klimatycznymi 

ArcelorMittal inauguruje flagowy 
projekt wychwytywania i utylizacji 
dwutlenku węgla w swojej Hucie 
w Gandawie

Dekarbonizacja 

List Sanjaya Samaddara, dyrektora generalnego 
ArcelorMittal Europe – wyroby długie

Sanjay Samaddar, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – wyroby długie

przy jednoczesnym zabezpiecze-
niu przyszłej konkurencyjności 
i miejsc pracy. ArcelorMittal nie 
tylko pomaga obniżyć emisję 
dwutlenku węgla, ale także wy-
znacza standardy dla przemysłu, 
który musi obrać drogę prowa-
dzącą do czystszej produkcji 
i lepszych wyrobów”.



Co oznaczają pomarańczowo
-czarne flagi przed bramą huty 
ArcelorMittal Warszawa?
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 Po spędzeniu kilku godzin na ha-
lach produkcyjnych przedstawiciele 
najwyższego kierownictwa Arcelor-
Mittal Europe spotkali się z grupą 
menadżerów warszawskiej Huty. 
 - Głównym celem i tematem 
naszej wizyty jest bezpieczeństwo 
– podkreślił na wstępie Geert Van 
Poelvoorde.  
 - Odwiedzam europejskie zakła-
dy od 8 miesięcy i wszędzie mam 
podobne spostrzeżenia – na papie-
rze wszystko wygląda świetnie. 
Są procedury, instrukcje i szkolenia. 
I bardzo dobrze. Ale niestety czasa-
mi brakuje tego, co tak naprawdę  
decyduje o bezpieczeństwie, czyli 
odpowiedniego nastawienia ludzi. 
Zdarza się zbyt często, że akcep-
tują oni wysokie ryzyko przy pracy. 
Taką sytuację zauważyliśmy dziś 
także tu - w Warszawie. Musimy 
to nastawienie zmienić, wywierać 
nacisk tak, by od wymogów bez-
piecznej pracy po prostu nie było 
ucieczki. Tak jest w Brazylii i po-
twierdzają to bardzo dobre wyniki 
w tamtejszych zakładach.
 Sanjay Samaddar podkreślił, że 
grupa inwestuje tylko w te zakłady, 
w których kwestie bezpiecznej 
pracy są traktowane na prawdę 
priorytetowo, co potwierdzają 
wyniki w obszarze BHP. 
  Lutz Bandusch dodał, że w trak-
cie pobytu w Warszawie była oma-
wiana strategia na najbliższych 5 lat.
 –  Jako zakład, który już dziś 
produkuje w dużej mierze „zieloną 
stal” ze złomu Huta ArcelorMittal 
Warszawa ma bardzo dobre per-
spektywy na przyszłość. Już zreali-
zowane inwestycje i te, które są 
planowane w przyszłości, pozwolą 
zwiększać produkcję stali jakościo-

wej i rozszerzyć asortyment wy-
miarowy, co daje możliwość po-
zyskana nowych rynków.  
 Jeśli chodzi o przewidywania na 
przyszły rok, podkreślono, że 
w przemyśle hutniczym z dużym 
prawdopodobieństwem nadal bę-
dzie się utrzymywać duża zmien-
ność cen zarówno surowców jak 
wyrobów. W chwili obecnej wydaje 
się, że drugie półrocze 2023 roku 
powinno przynieść wzrost popytu 
na wyroby stalowe. 
 Podkreślano, że w przypadku ta-
kiego zakładu, jak warszawska huta, 
ceny energii elektrycznej mają klu-
czowe znaczenie. Pożądanym kie-
runkiem byłoby zwiększenie w Pol-
sce ilości energii ze źródeł odna-

wialnych. W czasach tak dużej 
zmienności i wysokich kosztów 
energii niezwykle ważne są wszelkie 
działania ograniczajcie jej zużycie. 
Lutz Bandusch zauważył, że war-
szawska walcownia przyjmuje do 
obróbki coraz większą ilość mate-
riału gorącego – co daje przy dzi-
siejszych cenach gazu zauważalną 
przewagę kosztową i efekt w po-
staci ograniczania emisji CO2.  
– To dobry kierunek, trzeba 
kontynuować wszystkie działania, 
które pozwalają nam oszczędzać 
energię, ich znaczenie jest coraz 
większe.  
 Na zakończenie Geert Van Poel-
voorde podkreślił, że dekarboniza-
cja w hutnictwie to proces, od któ-

rego nie ma odwrotu. 
- Odbiorcy wyrobów stalowych 
w ciągu ostatniego roku znacząco 
zmienili nastawienie i w coraz więk-
szym stopniu poszukują nie tyle 
stali, ile zielonej stali. Zamówienia 
branży samochodowej będą w la-
tach 2026 - 2027 kierowane 
głównie do tych producentów, któ-
rzy mogą taką stal wyprodukować. 
Huta ArcelorMittal Warszawa jest 
więc w dobrej sytuacji. 
 W czasie dwudniowej wizyty 
w Warszawie Sanjaj Samaddar 
i Lutz Bandusch w towarzystwie 
Artura Gierwatowskiego spotkali się 
także z przedstawicielami Liderów 
Liniowych Huty ArcelorMittal 
Warszawa.  

Cel: bezpieczna produkcja zielonej stali 
12 i 13 grudnia Hutę ArcelorMittal Warszawa odwiedzili Geert Van Poelvoorde, dyrektor 
generalny ArcelorMittal Europe, Sanjay Samaddar, dyrektor generalny dywizji Wyrobów 
Długich i Lutz Bandusch dyrektor operacyjny dywizji Wyrobów Długich.

 Pomarańczowo-czarne flagi, 
widoczne przy wejściu do biurowca 
Huty ArcelorMittal Warszawa, 
a także przy bramie głównej do 
zakładu, nawiązują do kolorów hut-
niczych, a zarazem kolorów znaku 
firmowego dawnej Huty Warszawa.  
 Flagi zostały powieszone 10 lat 
temu na prośbę załogi, by zazna-
czyć poszanowanie dzisiejszego 
nowoczesnego zakładu dla tradycji 
Huty Warszawa, z której się wy-
wodzi ArcelorMittal Warszawa. 
 Kolory pomarańczowy (ogień, 
kolor płynnej stali) i czarny lub 
grafitowy są często wykorzysty-
wane w przemyśle hutniczym.  
 - Kolor pomarańczowy i czarny 
pochodzą od mundurów hutniczych 
wprowadzonych przez hrabiego 
Redena. Regulował to dekret 
królewski z 1780r - tłumaczy 

Adam Kowalski, dyrektor Muzeum 
Hutnictwa w Chorzowie, w którym 
znajdują się także sztandary hutni-
cze w tych kolorach. Dodaje, że 
tradycyjne pomarańczowo-czarne 
stroje hutników można wciąż 
zobaczyć podczas uroczystości 
w Ozimku, które odbywają się 
w przestrzeniach dawnej huty Mała 
Panew, najstarszej huty żelaza na 
Górnym Śląsku. 
 W Hucie ArcelorMittal Warszawa 
stal wytwarzana jest w piecu elek-
trycznym ze złomu i przetwarzana 
w nim na płynną stal. Cały proces 
można obejrzeć na filmie pt. 
„Skąd bierze się stal?” na którym 
kolor pomarańczowy powraca 
wielokrotnie. 
https://www.arcelormittal-
warszawa.com/o-arcelormittal-
warszawa/

List dyrektora generalnego 
Szanowni Państwo, 
 W ostatnich miesiącach konty-
nuujemy pracę nad poprawą 
bezpieczeństwa w ArcelorMittal 
Warszawa.
 Z zadowoleniem odnotowaliśmy 
w ostatnim czasie duży wzrost, 
zgłaszanych przez pracowników 
proaktywnych zgłoszeń dotyczą-
cych kwestii BHP. Były też zgło-
szenia potencjalnych zdarzeń 
szczególnie niebezpiecznych tzw. 
PSIF/SO. Każde z nich jest bardzo 
cenne, a podejmowane działania 
naprawcze zawsze ograniczają 
ryzyko wystąpienia prawdziwego 
wypadku przy pracy. Jednakże 
w ostatnich miesiącach mieliśmy do 
czynienia z kilkoma incydentami, 
także wśród pracowników firm 
podwykonawczych, które działają 
na naszym terenie. Jak zwykle 
każda taka sytuacja uświadamia 
nam konieczność podejmowania 
nieustannych wysiłków, by popra-
wić bezpieczeństwo w naszym 
zakładzie.   
 Nową inicjatywą , którą urucho-
miliśmy pod koniec listopada jest 
projekt Liderów Liniowych. Polega 
on na wytypowaniu grupy pracow-
ników, którzy pracują na produkcji, 
zarządzając niewielkimi zespołami 
i w związku z tym mają bardzo 
dokładną wiedzę na temat tego, 
co w codziennej pracy można 
zorganizować lepiej, żeby codzien-
na praca była jeszcze bezpiecz-
niejsza. Grupa Liderów Liniowych 
stworzona jest w większości przez 
dotychczasowych liderów odcinka, 
a więc osoby, które zarządzają 
pracą na wybranym obszarze, 
wspierając lidera zmiany. Ten, pod-
czas danej zmiany kieruje pracą   
całego wydziału, na którą się składa 
wiele odcinków. Lider liniowy jest 
członkiem zespołu, który bezpo-
średnio wykonuje czynności, bądź 
jest najbliżej nich. To on ma naj-

większą szansę swoim przykładem 
oraz działaniami pobudzać współ-
pracowników do stwarzania bez-
piecznego miejsca pracy i podno-
szenia świadomości zagrożeń, jakie 
pojawiają się przy wykonywaniu 
codziennych prac.
 Projekt wdrażany jest we 
wszystkich zakładach naszej Grupy. 
Przyszedł do nas z Brazylii, gdzie 
jest realizowany od kilku lat. Wy-
znaczenie osób, które zarządzają 
niewielkimi zespołami ludzi i pracują 
razem z nimi przyczyniło się tam 
do znacznej poprawy bezpieczeń-
stwa. Brazylĳskie zakłady Arcelor-
Mittal są dziś najbezpieczniejszymi 
zakładami w naszej grupie. Głęboko 
wierzę, szczególnie biorąc pod 
uwagę, że pracowałem przed laty 
w funkcji lidera liniowego na odcin-
ku odpylania Stalowni, w powodze-
nie tego projektu także w Warsza-
wie. Do dnia dzisiejszego spotkałem 
się z ponad 60 liderami spośród 
grupy 72 osób. Słowa i opinie, które 
tam usłyszałem wzmacniają jeszcze 
bardziej moje przekonanie, że pro-
jekt jest ważny i bezpośrednio 
przełoży się na większe poczucie 
bezpieczeństwa nas wszystkich. 
Nie mam wątpliwości, że wytypo-
wani liderzy liniowi rozumieją za-
równo potrzebę wzmocnienia ich 
funkcji, jak też bezpośredni wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa. Liczę, 
że pozycja lidera pomoże w popra-
wie komunikacji w kwestiach BHP. 
Szczególnie wybrzmiały mi 
w ostatnich dniach podniesione 
na spotkaniach przez kolegów 
z Wykańczalni sprawy związane 
z koniecznością doboru lepiej 
dobranych środków ochrony oso-
bistej na Foersterach Wykańczalni, 
czy szalenie niebezpieczne zdarze-
nie, gdzie pracownicy podwyko-
nawcy rozpoczęli prace remontowe 
posadzki wśród pracujących ma-
szyn, bez uprzedzenia lidera. Każdy 

musi mieć poczucie, a szczególnie 
lider liniowy, że w sytuacjach za-
grożenia nie uznajemy kompromi-
sów i ma prawo do zatrzymania 
urządzenia.
 Przechodząc do obecnej sytuacji 
ekonomiczno – produkcyjnej, trze-
ba stwierdzić, że podobnie jak inne 
zakłady hutnicze w Polsce i w Eu-
ropie odnotowaliśmy w ostatnich 
miesiącach ograniczenie popytu. 
Mamy mniej zamówień i pracujemy 
w wolniejszym tempie. Okazuje się, 
że decyzja o przełożeniu remontów 
średnich Stalowni i Walcowni na 
ostatni kwartał 2022 roku była 
słuszna. Pracowaliśmy bowiem 
w pełnym rytmie w pierwszym pół-
roczu, wykorzystując ówczesny 
popyt na rynku wyrobów hutni-
czych. Teraz, gdy mamy mniej za-
mówień, przerwy remontowe są 
wygodniejsze. Przyjęliśmy, że prio-
rytetem w tej trudnej sytuacji ryn-
kowej, jest unikanie – tak długo jak 
można – wysyłania pracowników 
na tak zwane postojowe. Rynek 
wyrobów hutniczych jest od zaw-
sze cykliczny, po okresie bardzo 
dobrej koniunktury, z którą miel-
iśmy do czynienia w 2021 i w po-
czątkach  2022 roku – następuje 
zawsze spadek popytu. Dotychcza-
sowe doświadczenie pokazuje, że 
po takim okresie sytuacja ponownie 
ulega poprawie. W Hucie Acelor-
Mittal Warszawa nauczyliśmy się 
w miarę dobrze przechodzić „suchą 
nogą” przez takie trudniejsze okre-
sy. Jako zakład, który potrafi wy-
twarzać dwie grupy wyrobów, 
skierowane do innych odbiorców 
(pręty żebrowane dla budownictwa 
i pręty jakościowe dla przemysłu 
samochodowego i maszynowego), 
możemy częściowo kompensować 
te wahania rynku. 
 Nasz optymizm opiera się także 
o konkretne fakty. Inwestycje, któ-
re planowaliśmy na ten rok zostały 

zrealizowane, a kierownictwo Arce-
lorMittal Europe, podtrzymuje za-
ufanie do nas, zatwierdzając kolej-
ne. I tak w grudniu br. uruchomiliś-
my na Walcowni drugą pilę Brown, 
która pozwoli nam zwiększyć wy-
dajność produkcji prętów jakościo-
wych o 30%. 
 Sfinalizowaliśmy też ważną 
inwestycję o charakterze środo-
wiskowym – czyli wyciszenie 
komina na Odpylni. Stanowi ona 
kolejny ważny krok na drodze do 
poprawy komfortu akustycznego 
wokół naszego zakładu. Realizu-
jemy te – niemałe – inwestycje 
w odpowiedzi na postulaty spo-
łeczności lokalnej, a w szczegól-
ności tych osób, które decydują 
się na zamieszkanie w bezpośred-
nim sąsiedztwie Huty. Cieszymy 
się z pierwszych informacji od nich 
-  cytuję „Hucie dziękuję za ciszę! 
Od paru tygodni śpi się znakomicie.”  
Takie sygnały potwierdzają, że 
nasze inwestycje przynoszą za-
mierzone efekty. Oczywiście bę-
dziemy to potwierdzać w najbliż-
szych tygodniach specjalistycznymi 
pomiarami hałasu. 
 Mamy też inne powody do 
satysfakcji. Dwa projekty zgłoszone 
przez Hutę ArcelorMittal Warszawa 
do tegorocznej edycji LPE Perfor-
mance Awards, znalazły się wśród 
10 finalistów. To duży sukces, 
biorąc pod uwagę fakt, że zgłoszeń 
do  konkursu, który od 12 lat 
wyróżnia najlepsze pomysły racjo-
nalizatorskie w Europejskich 
zakładach ArcelorMittal - wyroby 
długie,  było aż 55. 
 Nasi finaliści to projekt z obszaru 
HR, który przedstawia system 
szkoleń stanowiskowych oraz 
projekt opracowany przez zespół 
Stalowni, przy wsparciu Utrzymania 
Ruchu, Biura Technicznego i Biura 
zakupów,  który polegał na moder-
nizacji suszarek kadzi i pozwolił 

Rok pełen wyzwań i osiągnięć 

ograniczyć emisję CO2. 8 grudnia 
otrzymał on nagrodę główną w 
kategorii „Zrównoważony Rozwój” 
(Sustainabilty)!
 Gratuluję obu zespołom. Chcę 
zarazem podkreślić, że nasza Huta 
ma już bogaty  dorobek w konkursie 
LPE Performance Awards. W 2018 
roku nasz projekt zwyciężył w ka-
tegorii „Redukcja Kosztów” i otrzy-
maliśmy dodatkowo nagrodę, jako 
najlepszy zespół wdrażający inno-
wacje zaproponowane przez inne 
zakłady. W 2019 roku zostaliśmy 
ponownie nagrodzeni, zajmując 
pierwsze miejsce w kategorii 
„Produktywność i Niezawodność”. 

 Za nami niełatwy rok, który przy-
niósł nam wiele niespotykanych 
dotąd wyzwań ale też – jak widać 
– sporo osiągnięć. Jest to zarazem 
pierwszy rok mojej pracy na 
stanowisku dyrektora generalnego. 
Dziękuję bardzo całej załodze Huty 
i wszystkim współpracownikom za 
to, czego wspólnie dokonaliśmy. 
Życzę Wam wszystkim i Waszym 
Rodzinom szczęśliwych Świąt a 
także zdrowego i bezpiecznego 
2023 roku. 

Artur Gierwatwski
Dyrektor Generalny 

ArcelorMittal Warszawa 
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Zwycięskie projekty ArcelorMittal Warszawa
 W kategorii „Zasoby Ludzkie” 
(HR) projekt opracowany przez  
warszawski zespół Biura Perso-
nalnego (Alina Bielecka, 
Agnieszka Kałuszyńska, Anna 
Malczewska, Małgorzata 
Weclawek), polegający na 
wdrożeniu programu szkoleń 
stanowiskowych, wszedł do 
ścisłego finału. 
 Oba zespoły odniosły duży 
sukces, biorąc pod uwagę fakt, 
że projektów zgłoszonych 
w tym roku do  konkursu, 
było aż 55. 
 Sukces odnieśli też koledzy 
z ArcelorMittal Poland - Huta 
Królewska: w kategorii BHP 
zwyciężył ich projekt pt. „Anali-
za ryzyka podczas operacji 
odwracania szyn na stole do 
badań jakości”. Gratulujemy!
 Poniżej znajdziecie dokładny 
opis naszych finałowych 
projektów. 

 8 grudnia zostały ogłoszone 
wyniki tegorocznego konkursu 
LPE Performance Awards, który 
wyróżnia najlepsze pomysły ra-
cjonalizatorskie w Europejskich 
zakładach ArcelorMittal - wy-
roby długie. 
 W kategorii „Zrównoważony 
Rozwój” ( Sustainabilty) zwy-
ciężył projekt kolegów ze Sta-
lowni polegający na ogranicze-
niu emisji CO2 dzięki moderni-
zacji palników w suszarkach ka-
dzi. Realizował go zespól: Woj-
ciech Wiacek, Paweł Antonik,  
Robert Kopka, Michał Stacher-
ski, Ryszard Kołtun, Stanisław 
Szemela. 
 W tej samej kategorii przy-
znano ex aequo nagrodę zespo-
łowi z Luksemburga za projekt 
polegający na zwiększeniu ilości 
wyrobów wchodzących na wal-
cownię na gorąco, co także 
ograniczyło emisję CO2. 

Modernizacja suszarek kadzi na 
Stalowni ograniczyła emisję CO2 

cymi - opowiada Paweł Antonik, 
technolog Stalowni. - Najpierw 
były analizy i próby. Po nich 
nastąpiła jego realizacja 
w 2016 roku. Wymieniliśmy 
palniki do kadzi głównych, które 
wykorzystywały technologię 
opartą o zastosowanie  powie-
trza / gazu na technologię tlen 
/ gaz. Zmieniając ich zasilanie 
zamiast kupować nowe urzą-
dzenia, przeprowadziliśmy re-
mont istniejących suszarek. 
Koszt całego projektu dla 
trzech suszarek wyniósł 
150 tysięcy euro. 
 Drugi etap projektu został 
zrealizowany w latach 2021-22. 
Tym razem modernizacja pole-
gała na wymianie starej suszarki 
na nową, przeznaczoną do 
grzania nowo wymurowanych 
kadzi.
 Nowa suszarka wyposażona 
jest w palnik hybrydowy, korzy-
stający z obu technologii po-
wietrze/gaz i tlen / gaz. 
 - Warto podkreślić, że nowa 
suszarka jest również przy-
gotowana na zastosowanie 
w przyszłości wodoru zamiast 
gazu ziemnego, co całkowicie 
wyeliminuje emisję CO2 - pod-
kreśla Paweł Antonik. 
 Michał Stacherski, specjalista 
mechanik z UR Stalowni dodaje, 
że realizacja projektu była spo-

rym wyzwaniem, ponieważ 
prace były wykonywane pod-
czas normalnej produkcji.  
 - Wymagało to dobrej koor-
dynacji. Zdecydowaną więk-
szość prac wykonaliśmy włas-
nymi siłami. Pozwoliło to wyge-
nerować dodatkowe oszczę-
dności oraz lepiej poznać 
urządzenia. 
 Robert Baldy, kierownik Sta-
lowni podkreśla, że projekt mo-
dernizacji suszarek okazał się 
dużym sukcesem. - Przy sto-
sunkowo niskich kosztach in-
westycji zredukowaliśmy zuży-
cie  gazu ziemnego aż do 45%. 
Rocznie projekt generuje 
zmniejszenie emisji CO2 
o 2500 ton. Do tej pory zaosz-
czędziliśmy już ok 13 000 ton 
CO2. To istotny postęp w pro-
cesie dekarbonizacji naszej 
produkcji. 
 Modernizacja suszarek przy-
niosła również duże oszczęd-
ności finansowe. 
 - W 2022 roku, gdy ceny ga-
zu bĳą rekordy, nabiera to jesz-
cze większego znaczenia. Do-
datkowo oszczędność gazu 
nieoczekiwanie stała się bardzo 
istotna w obecnych czasach, 
kiedy istnieje ryzyko ograniczeń 
w dostawach tego surowca – 
podsumowuje kierownik 
Stalowni.  

 - Ten projekt stanowi nasz 
wkład w realizację celu, wyzna-
czonego przez grupę Arcelor-
Mittal: redukcja o 35% emisji 
CO2 do 2030 roku i neutral-
ność pod względem śladu wę-
glowego do roku 2050 – pod-
kreśla Artur Gierwatowski, dy-
rektor generalny ArcelorMittal 
Warszawa. 
 Warszawska Huta ma Sta-
lownię hybrydową, która łączy 
produkcję stali jakościowych 
i stali zbrojeniowych. Jednak 
podstawą działalności zakładu 
jest produkcja tych pierwszych, 
głównie dla przemysłu motory-
zacyjnego. 
 Stal jakościowa wymaga 
praktycznie w 100% zastoso-
wania urządzenia do próżnio-
wego odgazowania stali. Po-
nadto sekwencje wytopów są 
niewielkie – przeważnie poniżej 
2 wytopów w sekwencji.
 - Dlatego w warszawskiej 
Stalowni potrzebujemy większej 
ilość kadzi. Zużycie gazu do 
grzania kadzi również jest u nas 
stosunkowo duże w porównaniu 
do zakładów, które nie wytwa-
rzają stali jakościowych. Oprócz 
niskiego wskaźnika sekwencyj-
ności mamy też stosunkowo 
niewielki tonaż  spustu, wyno-
szący ok 86 ton. – mówi Woj-
ciech Wiącek, kierownik obróbki 
pozapiecowej stali, a zarazem 
lider projektu. -  Te czynniki po-
wodują, że ograniczenie zużycia 
gazu na drodze do dekarbon-
izacji ma dla nas tym większe 
znaczenie.
 Projekt modernizacji suszarek 
kadzi był realizowany we 
współpracy z Biurem Zakupów, 
Biurem Technicznym oraz 
Utrzymaniem Ruchu Stalowni.
 - Pierwszym etapem była 
modernizacja trzech suszarek, 
które pracują z kadziami gorą-

Dekarbonizacja

Skuteczne przekazywanie 
praktycznej wiedzy – program 
szkoleń stanowiskowych 
w obszarze produkcji

wiskowych. Umożliwia on nowo 
zatrudnianym członkom załogi 
systematyczną naukę praktycz-
ną. Ich nauczycielami są do-
świadczeni pracownicy, wyty-
powani do programu ze wzglę-
du na cenione umiejętności 
i wiedzę. Wiedza praktyczna nie 
do zastąpienia 
 Pracownicy, którzy pracują 
u nas już wiele lat, często na 
różnych wydziałach i na wielu 
stanowiskach, mają  ogromną 
wiedzę praktyczną. Takie osoby 
często mają określone, unikalne 
kwalifikacje i doświadczenie w 
wykonywaniu bardzo konkret-
nych czynności. Mówimy tu np. 
o operatorach wytapiania i od-
lewania, walcownikach, opera-
torach urządzeń do badań, do-
świadczonych elektrykach, 
mechanikach, automatykach. 
Pracując wiele lat, mieli do czy-
nienia z różnymi maszynami 
i nietypowymi, czasem trud-
nymi, sytuacjami, brali udział 
w rozwiązywaniu wielu proble-
mów.Ta wiedza jest wartościo-
wa. Jej przekazywanie pozwala 
na kontynuowanie produkcji, jej 
rozwĳanie i doskonalenie.
 Uczony i uczący muszą 
chcieć współpracować

 Przekazywanie wiedzy mię-
dzy pracownikami to dla każde-
go pracodawcy niezwykle waż-
na kwestia – pozwala zatrzy-
mać wypracowane pomysły 
i rozwiązania nawet wtedy, 
kiedy pracownicy, którzy je 
tworzyli i rozwĳali, postanowią 
zakończyć pracę. 
 W przypadku huty Arcelor-
Mittal Warszawa dochodzi 
jeszcze inny aspekt. Jako zakład 
produkujący ponad 500 gatun-
ków stali – w tym stali jakoś-
ciowych - potrzebujemy pra-
cowników o specjalistycznych 
kwalifikacjach.  Obecnie żadna 
z warszawskich szkół nie 
kształci swych uczniów w taki 
sposób, by przygotować ich do 
podjęcia pracy w hucie stali. 
Ponieważ rynek pracy nie ofe-
ruje pracowników, którzy mają  
umiejętności potrzebne w na-
szym zakładzie, szkolenia we-
wnętrzne stały się koniecz-
nością. 
 W ArcelorMittal Warszawa 
kilka lat temu wprowadziliśmy 
więc program Szkoleń Stano-

Nauka w Hucie

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

 Doświadczeni pracownicy 
mogą nauczyć nowych kolegów 
także wielu kompetencji mięk-
kich (pracy zespołowej, komu-
nikowania się, wspólnego roz-
wiazywania problemów tech-
nicznych i społecznych - łago-
dzenia napięć). Mogą zachęcać 
do niemodnego dziś przywią-
zania się do miejsca pracy, 
dłuższej ścieżki rozwoju w jed-
nym zakładzie. Od pracownika 
szkolącego się oczekujemy za-
interesowania nauką. A szkolący 
powinni mieć duże pokłady 
cierpliwości, reprezentować 
wysoki profesjonalizm i poczu-
cie przynależności do firmy.
Program realizowany jest na 
Stalowni, Walcowni, Wykań-
czalni i w Utrzymaniu Ruchu. 
Za punkt wyjścia przyjmujemy 
trzymiesięczne szkolenie, po 
którym następuje  egzamin 
przed komisją. Po pomyślnie 
zdanym egzaminie prowadzący 
szkolenie otrzymuje gratyfikację 
finansową. 
   W latach 2021-22 wewnętrz-
ne szkolenia stanowiskowe prze-
szło 58 osób: 25 na Stalowni, 
26 na Wykańczalni, 3 w obsza-
rze magazynów, 2 w Walcowni 
i 2 w Wydziale Kolejowym. 
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Projekt Stalowni, polegający na zastąpieniu palników do suszenia 
kadzi zasilanych powietrzem i gazem ziemnym przez palniki zasilane 
powietrzem i tlenem otrzymał nagrodę główną  w tegorocznej edycji 
LPE Performance Awards 

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com
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Pomoc na wagę życia 

Tydzień Zdrowia 2022 – zostań dawcą szpiku
 Tydzień zdrowia traktujemy jako 
hasło wywoławcze – przyczynek, 
aby zechcieli Państwo zaintere-
sować się dodatkowo tematami 
zdrowotnymi. Nasze działania nie 
kończą się po 7 dniach - obejmują 
dłuższy okres. 
 W tym roku zaczęliśmy 
30 września od zaproszenia 
wszystkich chętnych na webinar pt 
„Zagraj w berka ze swoim stresem”, 
podczas którego trenerka psy-
chologiczna Katarzyna Ujek 
pokazała w jaki sposób zauważyć 
i nazwać źródła stresu. Zaprezen-
towała też metody, pozwalające 
rozładować negatywne napięcie, 

 Działania prozdrowotne jesienią 
to już wieloletnia tradycja w na-
szych spółkach.
 W poprzednich latach organizo-
waliśmy kursy samoobrony, warszta-
ty kulinarne uczące zdrowego ży-
wienia, ćwiczenia dla kręgosłupa, ak-
cję „Zdrowy Uśmiech” umożliwiającą 
szybki i nieodpłatny kontakt ze sto-
matologiem, konsultacje dietetyczne, 
akcję rzucania palenia, rozgrywki 
sportowe i wiele innych zajęć.

Alina Bielecka 
alina.bielecka@arcelormittal.com

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, któ-
rzy 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 zgod-
ności tkankowej, które pozwalają 
dobrać odpowiedniego dawcę dla 
osoby potrzebującej przeszczepu. 
 - Samo oznaczenie antygenów 
HLA to dopiero początek drogi. 
Komórki krwiotwórcze mogą zo-
stać pobrane tylko i wyłącznie dla 
konkretnego pacjenta, który ma 
bardzo podobne antygeny zgod-
ności tkankowej jak dawca. Może 
się tak zdarzyć, że dawca nie odda 

ich nigdy, ale może być poproszony 
o oddanie komórek krwiotwórczych 
kilkakrotnie. Wszystko będzie za-
leżeć od tego, jaki jest układ anty-
genów pacjentów poszukujących 
dawców szpiku – tłumaczy Agata 
Zalech-Rechnio, lekarka z Ośrodka 
Dawców Szpiku Instytutu Hemato-
logii i Transfuzjologii. 
 Oddanie komórek krwiotwór-
czych jest honorowe i bezpłatne. 
Odbywa się anonimowo, co ozna-
cza zachowanie w tajemnicy da-
nych zarówno dawcy, jak i biorcy.
 Huta ArcelorMittal Warszawa ma 
ponad 50-letnią tradycję honoro-
wego 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 nowotwo-
rowe. W większości przypadków 
można im pomóc dzięki zastoso-
waniu odpowiedniego leczenia. 
Jedną z metod jest przeszczepianie 
komórek krwiotwórczych z krwi 
obwodowej lub szpiku od niespo-
krewnionego dawcy. Dajmy chorym 
szansę na wyleczenie, zarejestruj-
my się w bazie potencjalnych daw-
ców szpiku. Im jest większa  tym  
dobranie odpowiedniego dawcy 
staje się bardziej prawdopodobne. 

Zwiększamy wydajność produkcji 

Wyciszamy produkcję
wpłynie na instalację odciągu spalin. 
Koncepcja zakładała aż trzy 
równoległe działania: 

ź Uszczelnienie obszaru przejścia 
kanałów dolotowych komina 
przez sufit,

ź Wygłuszenie powierzchni 
kanałów dolotowych komina,

ź Montaż tłumików akustycznych 
wewnątrz kanałów dolotowych 
wentylatorów.

 Wygłuszenie zrealizowano za 
pomocą montażu wełny mineralnej 
na powierzchni dolotów komino-
wych. Na wełnę położono ocynko-
waną blachę trapezową. W każdym 
dolocie do komina zamontowano 
dodatkowo 5 tłumików hałasu. 
 Realizacja projektu zaczęła się 
w lipcu br. W grudniu zakończyły się 
prace montażowe. 
 Kolejnym krokiem były pomiary, 
mające sprawdzić, czy wdrożone 
rozwiązanie przyniosło zamierzony 

 Komin FTP został wytypowany na 
podstawie wykonanej w 2021 roku 
mapy akustycznej zakładu, która 
pokazała, że jest on znaczącym 
źródłem hałasu. 
 Pierwszy etap projektu polegał na 
określeniu poziomu mocy akustycz-
nej wylotu instalacji.  Zleceniobiorcą 
usługi została firma KFB ACOUSTICS 
z Wrocławia. Do oceny hałasu emi-
towanego z wyrzutu oparto się na 
normie DIN 45 635, część 47. 
Hałas maszyn Kominy. Zgodnie 
z normą pomiary wykonuje się 
w dwóch punktach pomiarowych. 
 Następnie firma KFB ACOUSTICS 
zaproponowała rozwiązanie tech-
niczne wygłuszenia komina. Prze-
prowadzono symulację przepływu 
gazów odlotowych w celu określenia, 
jak zaproponowane rozwiązanie 

Mateusz Retmańczyk
mateusz.retmanczyk@arcelormittal.com 

efekt. Zostały one wykonane przez 
firmę, która dostarczyła i zamonto-
wała elementy wygłuszające. Pomia-
ry pokazały, że natężenie hałasu 
mierzone w wylocie komina zostało 
zmniejszony o 16,2 dB. Wyniki przed 
i po wdrożeniu przeprowadzano 
w tych samych warunkach. 
 By zweryfikować te wstępne dane 
Huta ArcelorMittal Warszawa planuje 
w najbliższych tygodniach wykonanie 
niezależnych pomiarów.  
 Projekt wyciszenia komina Odpylni 
stanowi kolejną inwestycję, zreali-
zowaną w ramach przyjętej przez 
ArcelorMittal Warszawa strategii 
inwestycji środowiskowych, które 
mają na celu poprawę komfortu 
akustycznego wokół naszego zakła-
du. Dołączył on do uruchomionej 
w ubiegłym roku Nowej Chłodni przy 
hali Wykańczalni oraz projektów zre-
alizowanych wcześniej na Stalowni, 
polegających na zwiększeniu obję-
tości okapu na piecem elektrycznym 
i uszczelnieniu dachu. 

W grudniu 2022 roku sfinalizowany został kolejny projekt, mający na celu wyciszenie obiektów Huty ArcelorMittal Warszawa. 
Polegał on na wykonaniu izolacji akustycznej komina Odpylni (FTP). 

Nowa piła Braun 
piły w nowe panele chłodzące 
i mamy nadzieje, że to pozwoli nam 
zaoszczędzić czas potrzebny na 
czyszczenie komory piły. 
 Druga piła Braun ma dokładnie te 
same parametry jak ta, która działa 
z powodzeniem u nas od kilku lat. 
Jednak została ona zaprojektowana 
z uwzględnieniem tych wszystkich 
zmian modernizacyjnych, które 
wprowadziliśmy na pierwszej pile. 
Instalacja drugiej piły polega nie 
tylko na zabudowaniu i uruchomie-
niu samego urządzenia. Równolegle 
przeprowadziliśmy modernizację 
układarek  przed mostkiem K-2. 
Ponieważ druga piła jest oddalona 
od pierwszej, musieliśmy rozdzielić 
samotoki i pasmo musi zawracać. 
A co za tym idzie oprócz zmian 
mechanicznych trzeba było wpro-
wadzić zmiany w programie ste-

 Walcownia P20 została wyposa-
żona w drugą piłę Braun. To inwe-
stycja, którą przygotowywaliśmy 
od kilku lat i na którą bardzo długo 
czekaliśmy. Pozwoli ona zwiększyć 
wydajność produkcji prętów ze stali 
jakościowych (SBQ). 
 Do tej pory dysponowaliśmy tyl-
ko jedną piłą do cięcia prętów SBQ 
o wydajności 50 t / godzinę. Stano-
wiła ona wąskie gardło w produkcji 
SBQ. Nowe urządzenie pozwoli nam 
zwiększyć wydajność o 30%. Obec-
ność dwóch urządzeń pozwoli nam 
także  na utrzymanie ciągłości pro-
dukcji w czasie wymiany tarczy na 
jednej z nich. Wyposażyliśmy obie 

Grzegorz Bratek
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rującym. To duże wyzwanie, szcze-
gólnie dla Operatorów mostka K-2. 
Wykonywane przez nich czynności 
ulegną zmianie, bo dojdzie nowe 
urządzenie do obsługi z nowym 
so�em, sterującym układarkami. 
Wierzę w ich zaangażowanie i pro-
fesjonalizm, który pozwoli opano-
wać im te nowe umiejętności.
 W realizację tego projektu zaan-
gażowane jest Biuro Techniczne, 
Utrzymanie Ruchu i technolodzy 
Walcowni P20. Prowadzimy go 
wspólnie i wszyscy są bardzo zmo-
tywowani, żeby zrobić to sprawnie 
i bez opóźnień.  
 W grudniu odbywają się pierwsze 
próby i rozruch urządzenia. Mamy 
doświadczenie zdobyte przy roz-
ruchu i obsłudze pierwszej piły. 
Nowym elementem jest montaż 
sterowania układarkami i to może 

być pewną niewiadomą. 
 Ta inwestycja wyraźnie podniesie 
wydajność Walcowni i pozwoli na 
zwiększenie produkcji prętów ze 
stali jakościowych, czyli wyrobów 
o większej wartości dodanej, co 
wzmocni naszą pozycję jako do-
stawcy półproduktów dla branży 
Automotive. W okresach, w których 
będzie trzeba zwiększyć produkcję 
prętów zbrojeniowych też będzie-
my mogli to zrobić, ponieważ pro-
dukcja SBQ będzie realizowana 
szybciej, zostawiając więcej czasu na 
wytwarzanie prętów żebrowanych. 
 Dziękuję wszystkim, którzy tak 
mocno zaangażowali się w ten 
najważniejszy projekt na Walcowni 
P-20 w tym roku. Jestem przeko-
nany, że stanowi on dobry początek 
strategii rozwoju naszego zakładu 
w kolejnych latach. 

1    ArcelorMittal Warszawa    grudzień 2022

Dekarbonizacja

Wychwytywanie dwutlenku węgla w przemyśle stalowym: 
ArcelorMittal, Mitsubishi Heavy Industries Engineering, BHP 
i Mitsubishi Development podpisują porozumienie o współpracy

chodzących dziesięcioleciach zna-
czącym elementem produkcji stali. 
IEA (Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna) szacuje, że jeśli 
chcemy osiągnąć zerową emisję 
CO2 netto do 2050 roku techno-
logia CCUS musi objąć ponad 53% 
pierwotnej produkcji stali. 
 Obecnie nie ma działających na 
pełną skalę obiektów stosujących 
technologię CCUS w wielkopieco-
wych zakładach hutniczych. Na 
całym świecie mamy na razie tylko 
programy pilotażowe wychwyty-
wania lub utylizacji dwutlenku wę-
gla o niewielkiej wydajności. Cześć 
z nich została już uruchomiona, inne 
są w fazie planowania. 
 W ramach popisanej umowy 
ArcelorMittal umożliwi przeprowa-
dzenie prób w swojej hucie stali 
o mocach produkcyjnych pięciu 
milionów ton rocznie w Gandawie 
w Belgii a także w jednej z hut 
w Ameryce Północnej. Próby te po-
zwolą dokładniej zbadać technolo-
gię wychwytywania dwutlenku wę-
gla oraz możliwości jej zastoso-
wania w istniejących stalowniach. 
MHIENG udostępni własną tech-
nologię i wsparcie inżynierskie. BHP 

 ArcelorMittal, Mitsubishi Heavy 
Industries Engineering (MHIENG), 
firma wydobywcza BHP i  Mitsu-
bishi Development Pty Ltd rozpo-
częły współpracę, mającą na celu 
przeprowadzenie wieloletnich 
testów sprawdzających technologię 
wychwytywania dwutlenku węgla 
opracowaną przez MHIENG. 
 Firmy przeprowadzą również 
studium wykonalności projektu, co 
ma przyspieszyć jego wdrożenie na 
pełną skalę.

 Umowa przewiduje prowadzenie 
testów w stalowni ArcelorMittal 
w Gandawie w Belgii oraz w Ame-
ryce Północnej. Pozwoli to wyko-
rzystać wiedzę różnych partnerów, 
by ulepszyć  technologię wychwy-
tywania i wykorzystywania i/lub 
składowania dwutlenku węgla 
(CCUS) w  przemyśle stalowym. 
Szacuje się, że hutnictwo odpowia-
da za około siedem do dziewięciu 
procent globalnej emisji gazów 
cieplarnianych. CCUS może stać się 
kluczową technologią pozwalającą 
ograniczyć emisję z istniejących 
wielkich pieców, które według 
przewidywań, pozostaną w nad-

i Mitsubishi Development, jako klu-
czowi dostawcy wysokiej jakości 
surowców do produkcji stali dla 
europejskich oddziałów Arcelor-
Mittal, sfinansują testy, które są 
zaplanowane na wiele lat. 
 W Gandawie proces będzie po-
dzielony na dwie fazy. Pierwsza bę-
dzie polegała na oddzieleniu i wy-
chwytywaniu CO2 z gazu szczy-
towego wielkiego pieca w ilości 
około 300 kg CO2 dziennie. Jest
to  wyzwanie techniczne ze wzglę-
du na różne poziomy zanieczysz-
czeń w gazie szczytowym. Druga 
faza obejmuje testowanie oddzie-
lania i wychwytywania CO2 z ga-
zów odlotowych w piecu grzew-
czym walcowni gorącej, który spala 
mieszaninę gazów przemysłowych, 
w tym gazu koksowniczego, gazów 
wielkopiecowych i gazu ziemnego.
Strony planują ponadto zainstalo-
wać mobilną jednostkę testową 
w jednym z zakładów ArcelorMittal 
w North American Direct Reduced 
Iron (DRI), aby przetestować tech-
nologię MHIENG na tej ścieżce pro-
dukcji stali.
  „Dekarbonizacja przemysłu 
stalowego to ogromne wyzwanie, 

któremu nie możemy sprostać sami: 
tylko dzięki współpracy z ogólno-
branżowymi partnerami osiągniemy 
cele klimatyczne ArcelorMittal, 
polegające na zmniejszeniu emisji 
CO2 o 35 procent do 2030 roku 
w Europie i o 25 procent do 2030 
roku na całym świecie – powiedział 
dyrektor generalny ArcelorMittal 
w Belgii, Manfred Van Vlierberghe. 
- Oprócz ciągłej poprawy efektyw-
ności energetycznej opracowujemy 
dwie ścieżki dekarbonizacji pro-
dukcji stali: Smart Carbon i Inno-
vative-DRI. Obie przybliżą nas 
do produkcji stali neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Ścieżka Smart Carbon pozwala nam 
również zintegrować technologie 
wychwytywania i ponownego 
wykorzystania dwutlenku węgla 
(CCU) lub składowania (CCS), 
wychwytując węgiel emitowany 
podczas procesu produkcji stali. 
Dlatego jesteśmy dumni ze współ-
pracy z BHP, Mitsubishi Develop-
ment i Mitsubishi Heavy Industries 
Engineering nad tym pionierskim 
projektem pilotażowym wychwy-
tywania dwutlenku węgla w Arce-
lorMittal Gent”.
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Mówią Liderzy Liniowi 
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Projekt „Lider Liniowy”

że na aktywnym wspieraniu 
własnego zespołu w bezpiecz-
nej pracy. 
 Oto cechy, jakie powinien 
posiadać Lider Liniowy: 
-  Dobra postawa i wiedza 
w obszarze BHP – Lider Liniowy 
ma dawać przykład bezpiecznej 
pracy pozostałym pracownikom 
danej zmiany. 
-  Umiejętności przywódcze.
-  Umiejętność dobrej komuni-
kacji – prowadzenie konstruk-
tywnej dyskusji, wysłuchanie 
członków zespołu, wspieranie 
ich rozwoju. 
 Liderzy Liniowi otrzymali mo-
żliwość przejścia testu osobo-
wościowego, by sprawdzić ja-
kimi są liderami i jakim typem 
przywódcy. Pomaga im to zo-
baczyć swoje mocne i słabe 
strony w roli kierującego pracą 
innych. 
 30 listopada i 7 grudnia 

 W ArcelorMittal Warszawa 
30 listopada rozpoczęła się 
realizacja projektu „Lider 
Liniowy” 
 Zaczęliśmy od określenia na 
nowo jego roli. Liderzy odcinka 
będą pełnili funkcję Liderów Li-
niowych. Nie będzie takiego 
stanowiska pracy, ale osoby 
będące dziś liderami odcinka, 
np. operator odlewania stalilider 
czy operator urządzeń wykań-
czających liniilider będą „ubrani” 
w taką funkcję.
 Celem projektu jest wzmoc-
nienie funkcji tych osób zarów-
no w obszarze BHP jak na po-
ziomie zarządczym. 
 Oprócz zadań koordynacyj-
nych, jak do tej pory, rola Lidera 
Liniowego będzie polegała tak-

Alina Bielecka
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z osobami, które zostały 
wytypowane do tego projektu 
- spotkali się dyrektor general-
ny Artur Gierwatowski i dyrek-
tor biura personalnego Alina 
Bielecka. 
 - Projekt liderów liniowych 
przyszedł no nas z Brazylii, 
gdzie jest realizowany od kliku 
lat. Wyznaczenie osób, które 
zarządzają niewielkimi zespo-
łami ludzi i pracują razem z nimi 
przyczyniło się tam do znacznej 
poprawy bezpieczeństwa. Bra-
zylĳskie zakłady ArcelorMittal 
są dziś najbezpieczniejszymi 
zakładami w naszej grupie – 
mówił Artur Gierwatowski, 
podkreślając, że głęboko wierzy 
w powodzenie tego projektu 
także w Warszawie. 
 Ocena Liderów Liniowych 
będzie przeprowadzana 
raz do roku. 
 Wszyscy liderzy odcinka 

W ramach dążenia do ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
pracowników jednym z działań jest wzmocnienie roli 
lidera odcinka we wszystkich zakładach naszej dywizji.

(funkcja Lider Liniowy) muszą 
posiadać szkolenie BHP dla osób 
kierujących pracownikami. 
12 i 13 grudnia wzięli udział 
w warsztatach, skierowanych 
specjalnie do nich, pozwalają-

cych rozwĳać umiejętności 
zarówno w obszarze BHP jak 
i w obszarze kierowania 
pracownikami.
 Wzmocnienie roli i wysiłku 
Liderów Liniowych będzie 

poparte stałym dodatkiem fun-
kcyjnym, przyznawanym na 
czas pełnienia funkcji i realnego 
świadczenia pracy. Na hełmie 
będą nosić naklejkę informującą 
o pełnionej funkcji.

 Pracuję na Walcowni P20 od 
2014 roku. Zaczynałem na chło-
dni, jako operator ciągu walco-
wniczego. Początkowo uczyłem 
się od starszych kolegów. Byłem 
też wysyłany przez lidera zmiany 
na różne odcinki – chłodnia, 
nożyce, wiązarki, mostek. 
 Po roku przeszedłem na mos-
tek K2, gdzie zwolniło się miej-
sce. By w razie potrzeby móc 
zastąpić lidera odcinka, zacząłem 
się uczyć wykonywania rapo-
rtów. Po 1,5 roku zostałem lide-
rem odcinka chłodni.
 Funkcja lidera liniowego wiąże 
się z większą odpowiedzialnością  
za pracę zespołu, z naciskiem 
na kwestie bezpieczeństwa. 
W moim zespole jest 8 osób. 
Uważam, że wśród nich świa-
domość zasad BHP jest duża. 
Wszyscy się sami pilnują, noszą 
okulary, ochronniki słuchu, hełmy 
z paskami. Nie ma z tym proble-
mu. Ale doskonale wiemy, 
że same ochrony osobiste 
to tylko podstawa. Ważne 
są zachowania ludzi. 
 W naszym obszarze jest spora 
rotacja pracowników – chłodnia 
jest takim rejonem, gdzie często 

kierowani są nowi pracownicy. 
Nie od razu i nie zawsze podpo-
rządkowują się panującym u nas 
zasadom BHP. Wydaje im się, że 
pasek pod brodą czy okulary są 
niepotrzebne, uważają je za nie-
wygodne. Nie zdają sobie spra-
wy, że wystarczy odprysk opił-
ków, by uszkodzić oko. 
 Moim zdaniem, ważne jest 
żeby stanowczo egzekwować 
stosowanie tych zasad, ale w taki 
sposób żeby ich nie zrażać. Mło-
dzi ludzie nie akceptują zbyt 
„mocnych” przekazów, raczej 
trzeba im spokojnie przedstawić 
argumenty, poświęcić więcej 
uwagi i zainteresowania, niż 
nad nimi dominować. Doświad-
czonym pracownikom też zda-
rzają się błędy, więc ta zwięk-
szona uwaga w obszarze BHP 
na pewno jest ważna. Rozumiem, 
że jako liderzy liniowi zostaliśmy 
wyposażeni w większy autorytet 
w tym zakresie. Z tego co mi 
wiadomo, lider liniowy ma też 
zwiększyć nacisk na respekto-
wania zasad 5S, ale akurat 
o to jestem spokojny, członkom 
naszego zespołu nie trzeba 
niczego placem pokazywać, 

wszyscy doskonale wiedzą, jak 
utrzymać porządek. 
 Szkolenia, które przechodzimy 
jako liderzy liniowi to dodatkowa 
pomoc. Daje nam to wsparcie 
w zarządzaniu pracownikami, co 
moim zdaniem jest największym 
wyzwaniem w pracy lidera. Trze-
ba bowiem dokładnie się zorien-
tować jakie umiejętności i jaki 
charakter ma każdy pracownik 
i organizować pracę tak, by do-
pasowywać ludzi i do zadań i do 
współpracy w danym zespole. 
Jest to konieczne, bo inaczej bę-
dą konflikty. Trzeba też znaleźć 
odpowiednie słowa i sposób roz-
mowy, żeby pracownika przeko-
nać o tym, że produkcja jest 
ważna, ale równie ważne jest to, 
by była ona bezpieczna. 
 Co do moich zainteresowań 
poza pracą w Hucie, to skupiają 
się one póki co na nauce, ponie-
waż podjąłem studia inżynierskie 
na wydziale Ochrony Środowiska.  
Jestem na II roku, kończę III Se-
mestr. Obecnie nie mam na inne 
rzeczy czasu. Mam nadzieję, że 
będę mógł nadal rozwĳać swoje 
kwalifikacje pracując w Arcelor-
Mittal Warszawa. 

 Jestem Łodzianinem, wraz 
z żoną przeprowadziliśmy się 
do Warszawy 20 lat temu. 
Mamy 2 dzieci 15 letnią Natalię 
i 12 letniego Filipa. Pracę 
w hucie rozpocząłem w listo-
padzie 2017r.  
 Na początku pracowałem na 
wykańczalni na obróbce cieplnej 
na stanowisku piecowy harto-
wnik wyżarzacz. Nie miałem 
doświadczenia w pracy na takim 
stanowisku. Wszystkiego musia-
łem się uczyć od podstaw. Na-
ukę zaczynałem na piecu elek-
trycznym H6 a później na gazo-
wych. Moja nauka odbywała się 
w ramach programu szkoleń 
stanowiskowych, funkcjonują-
cych od kilku lat w Hucie. Szkolił 
mnie Robert Olszewski, który 
jest piecowym hartownikiem 
wyżarzaczem –liderem. 
 Szkolenie na piecach trawa 
bardzo długo ważne jest doś-
wiadczenie, które zdobywa się 
przez lata. 
 W lutym 2021 roku zostałem 
piecowym wyżarzaczem har-
townikiem – liderem. We wrześ-
niu 2022 liderem obróbki cieplnej 
i teraz odpowiadam za funkcjo-
nowanie tego odcinka. Jest to 
bardzo odpowiedzialne stano-
wisko, wymagające pracy na 
wielu płaszczyznach. Odpowia-
dam za przebieg procesu na pie-
cach, opracowuję karty walco-
wania, kontroluję czy wszystko 
przebiega zgodnie z planem. Na 
co dzień dbam także o spraw-
ność i ciągłość produkcji, współ-
pracując z działem utrzymaniem 
ruchu. 
 Funkcja lidera łączy się rów-
nież z dużą odpowiedzialnością 
w obszarze BHP. Na przestrzeni 
ostatnich lat wiele zmieniło się 
w postrzeganiu zasad bezpie-
czeństwa pracy. Ważna jest 
ciągła kontrola, świadomość 
i cykliczne przypominanie o tym, 
w jaki sposób zadbać o swoje 
środowisko pracy oraz bezpie-
czeństwo innych. Jest to proces 
ciągły w którym uczestniczymy 
wszyscy i zawsze będzie w nim 
coś do poprawy. 

 Podejmując decyzje szcze-
gólnie cenię sobie współpracę 
z kolegami z wieloletnim do-
świadczeniem. Często dysku-
tujemy, wymieniamy pomysły, 
aby uniknąć błędów i wypra-
cować optymalne rozwiązanie. 
Moim zdaniem każdy pracownik 
powinien mieć możliwość zebra-
nia jak największej ilości doświad-
czeń i poszerzania umiejętności 
na wszystkich etapach obróbki 
cieplnej. Tylko wszechstronny  
pracownik będzie gwarantem 
bezpieczeństwa a także wspar-
ciem dla zespołu w sytuacji 
kryzysowej.
 W naszym obszarze szykuje 
się wiele zmian. 

 Ostatnio dział wykańczalni 
złożył wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na zakup 
pieca indukcyjnego. Ta inwestycja 
będzie impulsem do reorganizacji 
pracy, a docelowo przyniesie 
oszczędności i pozwoli zminima-
lizować wpływ produkcji na śro-
dowisko. Ponadto przed nami  
remont pieca H2, który, podob-
nie jak piec indukcyjny, pozwoli 
nam zoptymalizować procesy 
produkcyjne.
 Jest też wiele do zrobienia 
w obszarze warunków pracy. 
W planach mam remont 
pomieszczeń: socjalnego 
i kontroli.

Bolesław Głowala Michał Wotus
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Większe wsparcie dla społeczności lokalnej  

Nowy zarząd Stowarzyszenia przyjaciół 
Huty Warszawa -  Warszawscy Hutnicy

wspierali poczynania Stowarzy-
szenia, a szczególnie Radzie i Za-
rządowi Dzielnicy Bielany, Zarzą-
dowi Huty ArcelorMittal Warsza-
wa. Podziękował też ustępują-
cemu Zarządowi (Marek Łusz-
czyński, Jerzy Tkaczyk, Jerzy Ro-
man, Irena Narewska, Wojciech 
Marcinkowski, Stanisław Pawli-
kowski, Jerzy Staszkiewicz, Miro-
sław Pejasz) za aktywną pracę 
i poświęcony czas na rzecz kole-
gów z SPHW.
 Artur Gierwatowski – dyrektor 
generalny Huty ArcelorMittal 
Warszawa,  życzył zebranym dal-
szego efektywnego działania na 
rzecz emerytowanych pracowni-
ków. Omówił również sytuację 
Huty w kontekście obecnej świa-
towej sytuacji ekonomicznej oraz 
zapewnił, że kierownictwo zakła-
du nadal  będzie wspierało dzia-
łalność Stowarzyszenia Przyjaciół 
Huty Warszawa oraz innych or-

 19 października 2022 roku 
członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Huty Warszawa 
– Warszawscy Hutnicy spotkali 
się w sali konferencyjnej biurowca 
Huty ArcelorMittal Warszawa 
celem przeprowadzenia zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego 
oraz oceny kadencji 2018-2020, 
przedłużonej o blisko 2 lata z 
powodu pandemii koronawirusa.
 W ciągu minionych 4 lat zarząd 
odbył 39 oficjalnych posiedzeń 
poświęconych głównie plano-
waniu i organizacji przedsięwzięć 
statutowych oraz ocenie ich rea-
lizacji, a także kilkanaście robo-
czych w sprawach powiadamiania 
członków SPHW o przygotowy-
wanych imprezach i spotkaniach 
okolicznościowych, których 
w minionej kadencji przeprowa-
dzono 26. 
 Marek Łuszczyński podzięko-
wał wszystkim tym, którzy 
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ganizacji zrzeszających byłych 
pracowników. 
 Zebrani udzielili absolutorium 
ustępującemu zarządowi i wybra-
li nowy zarząd na kadencję 
2022-2024. 
 Przewodniczącym zarządu zo-
stał wybrany ponownie Marek 
Łuszczyński. Na członków zarzą-
du wybrano: Irenę Narewską, Je-
rzego Romana, Jerzego Tkaczyka, 
Katarzynę Orłowską, Dorotę 
Badowską, Leszka Krajewskiego. 
Warto podkreślić, że w nowym 
sześcioosobowym zarządzie są 
trzy kobiety.  
 Marek Łuszczyński serdecznie 
podziękował za wybór, za obda-
rzenie go zaufaniem i zapewnił, 
że Stowarzyszenie będzie reali-
zować sprawdzone pomysły, ale 
zamierza też sięgnąć po nowe, 
nie mniej atrakcyjne formy dzia-
łania.

Rekordowa liczba projektów 
społecznych w 2022 roku

każde dodatkowe drzewo zwię-
ksza bioróżnorodność, pochłania 
dwutlenek węgla i przyczynia 
się do poprawy jakości powie-
trza, nie mówiąc o walorach 
estetycznych. 
 Kolejne nasadzenia są plano-
wane w rejonie ul. Dywizjonu 
303. Mieszkańcy ulicy Gen. 
Tadeusza Pełczyńskiego 28E  
zgłosili wniosek o wycięcie trzech 
drzew – brzozy, topoli i klonu 
- które ich zdaniem są w złym 
stanie, rosną pochylone i grożą 

 Na przełomie czerwca i lipca 
2022 roku na terenie Huty 
ArcelorMittal Warszawa, 
w rejonie kafaru posadziliśmy 
20 drzew. Były to jarzębiny 
(9 szt.), grusze ozdobne (6 szt.) 
wiśnie ozdobne odmiany kanzan 
(4 szt.) i jabłoń ozdobna. 
Decyzja o tych nasadzeniach 
nie wynikała z żadnych nakazów 
administracyjnych – została 
podjęta wyłącznie w celu wzbo-
gacenia roślinności na terenie 
zakładu. Wszyscy wiemy, że 

zawaleniem. Huta wychodząc 
naprzeciw tym postulatom 
zwróciła się o zgodę do urzędu 
Dzielnicy Bemowo. Ta została 
udzielona pod warunkiem 
zasadzenia dwóch drzew za 
każde wycięte. W decyzji 
zaznaczono, że w rejonie 
ul. Dywizjonu 303 mamy zasa
dzić sześć świerków serbskich 
o średnicy pnia 12 cm na wy-
sokości 1 metra. Świerki zosta-
ną posadzone w najbliższych 
tygodniach. 

Sadzimy drzewa

i ubrania grupę nastoletnich piłka-
rzy z Ukrainy. 
 Kolejną partię darów  Arcelor-
Mittal Warszawa przekazała 
Towarzystwu Przyjaciół Ukrainy. 
Były tam rzeczy najpotrzebniej-
sze: przede wszystkim żywność, 
czyli kasze, makarony, konserwy, 
herbata, cukier. Dodatkowo sło-
dycze, ponieważ dary, które 
w maju pojechały na Ukrainę 
przeznaczone były dla szpitali 
dziecięcych w Kĳowie i Irpieniu.  
W lipcu i sierpniu pomogliśmy 
dzieciom z Ukrainy spędzić wa-
kacje w polskich górach i nad 
Bałtykiem. 

Edukacja  

Wspieramy też inne projekty 
adresowane do dzieci. Od wielu 
lat zasilamy budżet  organizacji 
o nazwie "Przywrócić Dzieciń-
stwo" Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisiec-
kiego "Dziadka". Towarzystwo 
prowadzi 6 Ognisk i Klubów 
Młodzieżowych, które swoim 
wsparciem obejmują 220 osób 
w wieku od 6 do 18 lat. Działal-
ność prowadzona przez organi-
zacje "Przywrócić Dzieciństwo" 
ma na celu zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu, uzależnie-
niom oraz przestępczości wśród 
dzieci i młodzieży. Pomocą są 

 W 2022 udało się nam zre-
alizować wspólnie z partnerami 
22 projekty społeczne. 
O 6 więcej, niż w ubiegłym roku 
i o 13 więcej, niż w pandemicz-
nym roku 2020. Huta Arcelor-
Mittal Warszawa przeznaczyła 
na ten cel ok 200 000 zł, a więc 
kwotę niemal dwukrotnie większą 
niż w ubiegłym roku. 

Pomoc dla Ukrainy 

 Zrealizowane projekty można  
podzielić na kilka kategorii. 
W jednej z nich  znalazły się  
działania, jakie podejmowaliśmy  
głownie w pierwszej połowie 
roku, żeby wesprzeć uchodźców 
z Ukrainy, którzy trafili do pun-
któw recepcyjnych na Bielanach. 
Były to często osoby, które ucie-
kły przed wojną z jedną torbą
i potrzebowały podstawowych 
rzeczy. Informacje o tym, co jest 
najbardziej potrzebne przekazali 
nam koordynatorzy z Urzędu 
Dzielnicy Bielany. Dostarczyliśmy 
żele pod prysznic, kilkaset par 
klapek, skarpety, bieliznę. 
 Huta ArcelorMittal Warszawa 
wyposażyła ponadto w dresy 

objęte również rodziny wycho-
wanków poprzez wsparcie 
w problemach wychowawczych 
(155 osób dorosłych). Dzieci 
mogą liczyć na codzienne doży-
wianie, wspólne odrabianie lekcji, 
pomoc specjalistyczną, zajęcia 
rozwĳające zainteresowania, 
pomoc w nauce, wyjazdy letnie.  
Dzieci i młodzież z Ośrodka 
Wsparcia Dzieci i Rodziny Koło 
otrzymały od nas prezenty mi-
kołajkowe, podobnie  jak dzieci 
będące pod opieką Polskiego To-
warzystwa Walki z Mukowiscy-
dozą. 

 Na prośbę dwóch szkół pod-
stawowych sfinansowaliśmy 
pojemniki do zbierania nakrętek. 
W szkole nr 273 wsparliśmy  
piknik charytatywny, podczas 
którego zbierano fundusze na 
rehabilitację jednego z uczniów.  
Huta ArcelorMittal Warszawa 
pomogła też uczennicom liceum 
LXIV im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza wziąć udział w finale 
międzynarodowego konkursu 
Odyseja Umysłu w USA. 

Zabawa i sport

W lecie pomogliśmy zorganizo-
wać pikniki dla mieszkańców 
Bielan – Witaj Lato na Bielanach, 
Bielańskie Wianki i Żegnaj Lato

i Rodzinny piknik sportowy 
na terenie Klubu Hutnik.  
 Jeśli chodzi o sport udało nam 
się wesprzeć zarówno młodych 
judoków podczas zawodów or-
ganizowanych przez uczniowski 
klub Hato Judo, w których wzięło 
udział ok 800 zawodników, jak 
młodych piłkarzy podczas XIII 
Mistrzostw Polski i Mistrzostw 
Ukrainy Dzieci z Domów Dziecka, 
oraz zawody windsurfingu, skate 
wave i sup, które odbyły się na 
zakończenie wakacji na Helu. Nie 
zapomnieliśmy o biegaczach, 
pomagając w organizacji Biegu 
Hutnika i Biegu Chomiczówki. 

Upominki świąteczne 

Pod koniec roku tradycyjnie prze-
kazaliśmy dary dla Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej War-
szawa Bielany, który dzięki nim 
przygotowuje paczki świąteczne 
dla 150 bielańskich rodzin. Ostat-
nim akcentem 2022 roku był za-
kup choinki dla Ośrodka Wsparcia 
dla Seniorów. Choinka została 
posadzona w ogrodzie społecz-
nościowym przy Al. Zjednoczenia 
13 i uroczyście ubrana przez se-
niorów i przedstawicieli lokalnej 
społeczności 6 grudnia. Miejmy 
nadzieję, że się przyjmie i będzie 
ją można udekorować także 
w przyszłym roku. 

Zielona Huta

Ewa Karpińska
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Od lewej: Jerzy Tkaczyk, Katarzyna Orłowska, Irena Narewska, Marek Łuszczyński, Dorota Badowska, Jerzy Roman Leszek Krajewski.  
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