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ArcelorMittal Warszawa ma certyfikat 
ResponsibleSteelTMC
Potwierdza on, że stal, którą wytwarzamy, została wyprodukowana 
w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, z poszanowaniem 
zasad ochrony środowiska, etyki i odpowiedzialnego biznesu.
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firmą, która może przyciągać najzdol-
niejszych i najlepszych.
 Podsumowując, nie mam wątpli-
wości, że rok 2023 będzie kolejnym 
pracowitym i ważnym rokiem dla 
firmy. Rok przyniesie zapewne wiele 
osiągnięć, ale żadne z nich nie będzie 
tak ważne, jak poprawa bezpieczeń-
stwa.

Aditya Mittal
Dyrektor generalny 

ArcelorMittal     
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Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy
 9 lutego ogłosiliśmy nasze wyniki 
za rok 2022. Ogólnie udało nam się 
wypracować dobry rezultat Grupy 
z całorocznym wynikiem EBITDA 
w wysokości 14,2 mld dolarów. 
Ale przede wszystkim w moich 
myślach pierwsze miejsce zajmują 
tragiczne wyniki w zakresie bezpie-
czeństwa.
 W 2022 roku w naszej firmie 
zmarły 24 osoby. A trzech naszych 
współpracowników straciło życie już 
w tym roku – jeden w Kazachstanie, 
jeden w RPA i jeden w Indiach. 
Już wiemy, że nie będzie to rok, 
w którym osiągniemy nasz cel: 
zero wypadków śmiertelnych.
 Możemy i musimy podjąć w tym 
kierunku znaczące kroki. Chociaż 
wiemy, że nasze wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa w 2022 roku są nie 
do zaakceptowania na każdym pozio-
mie, w całej organizacji wprowadzono 
wiele pozytywnych zmian. Głównym 
celem jest głębokie zakorzenienie 
i integracja bezpieczeństwa we 
wszystkich aspektach zarządzania 
firmą i oceny naszych pracowników. 
Mam nadzieję, że już to widzicie pod-
czas wykonywania codziennych obo-
wiązków. Wasi przełożeni powinni być 
bardziej obecni w hali produkcyjnej, 
programy szkoleniowe miały zostać 
zintensyfikowane, powinno było Wam 
być jasno zakomunikowane, że jeśli 
zobaczycie coś niebezpiecznego, to 
macie przerwać pracę. Jest to sedno 
nowej polityki w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, wprowadzonej 
na początku roku. Mam nadzieję, 
że zauważyliście również, że bezpie-
czeństwo jest teraz obowiązkowe 
przy ustalaniu celów GEDP na nad-
chodzący rok. Dobre wyniki w zakre-
sie bezpieczeństwa staną się niezbęd-
nym elementem przy rozważaniu 
awansów.
 Wiem, że wszyscy chcemy zoba-
czyć postępy – i to szybko. Istnieją 
już pewne sygnały, które wskazują na 

to, że nasze wspólne wysiłki zaczy-
nają przynosić rezultaty. Wskaźnik 
śmiertelności w Europie jest najniższy 
w historii i znacznie poniżej pięcio-
letniej średniej Światowej Organizacji 
Stali (WSA). Wskaźnik poważnych 
zdarzeń w Grupie jest również najniż-
szy w historii, a rejestrowany wskaź-
nik częstotliwości wypadków jest 
drugim najniższym w historii. Pod-
wójmy więc siły i pokażmy sobie, 
że wspólnym wysiłkiem możemy 
osiągnąć cel jakim jest zero wypad-
ków. Nie ma nic, co mogłoby dać nam 
większą osobistą satysfakcję, co by-
łoby większym wsparciem dla na-
szych pracowników. To oni są cen-
trum naszego celu jakim jest produ-
kowanie inteligentnej stali dla nas 
i dla naszej planety.
 Niestety, od 24 lutego ub. r. zgi-
nęło także 69 innych pracowników 
ArcelorMittal – walcząc za Ukrainę. 
Mĳa prawie rok od wybuchu wojny 
i niestety nadal nie widzimy na hory-
zoncie pokoju. Nadal jesteśmy pod 
wrażeniem siły i odporności naszych 
ukraińskich kolegów – tych, którzy 
wstąpili do wojska, by walczyć o wol-
ność swojego kraju; a także tych któ-
rzy nadal codziennie przychodzą do 
pracy, bo zdecydowali, że agresja nie 
zwycięży i utrzymają działalność 
swoich zakładów i swojego kraju. 
Nasze myśli są z Wami każdego dnia 
i modlimy się, aby rok 2023 był 
rokiem przywrócenia pokoju.
 Mówiąc o ludzkich tragediach, 
muszę również skomentować prze-
rażające trzęsienie ziemi, które po-
chłonęło tysiące ludzi w Turcji i Syrii. 
To najbardziej niszczycielski kryzys 
humanitarny. Wiem, że każdy będzie 
chciał zrobić coś, aby pomóc 
– a wielu z Was mogło już nawet 
przekazać darowiznę od siebie. 
ArcelorMittal przekaże znaczną 
darowiznę i w odpowiednim czasie 
udostępnimy więcej szczegółów.
 Przechodząc do naszych wyników 
finansowych, jasne jest, że weszliśmy 
w cykliczne pogorszenie koniunktury. 

Podczas gdy EBITDA za cały rok 
wyniosła 14,2 mld dolarów, w czwar-
tym kwartale wskaźnik ten był na po-
ziomie 1,3 mld dolarów. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do cykliczności prze-
mysłu stalowego, zdawaliśmy sobie 
sprawę z wyjątkowych warunków 
rynkowych w 2021 i na początku 
2022 roku, a wraz z upływem 2022 
roku chmury burzowe w oczywisty 
sposób się pojawiły, w postaci wojny 
na Ukrainie, wynikającego z tego 
kryzysu energetycznego i rosnącej 
inflacji.
 Co najważniejsze, chociaż EBITDA 
w drugiej połowie roku wyniosła 3,9 
mld dolarów w porównaniu z 10,2 
mld w pierwszej połowie, nadal gene-
rowaliśmy wysoki poziom wolnych 
przepływów pieniężnych – 3,2 mld 
dolarów.   W rezultacie zadłużenie 
netto jest dziś najniższe w historii 
i wynosi 2,2 mld dolarów. Ta zdolność 
do generowania znaczących wolnych 
przepływów pieniężnych w trudniej-
szych warunkach rynkowych stanowi 
znaczącą zmianę w podstawowej 
kondycji firmy.
 W obszarze niezawodności, nie 
poszło nam tak dobrze. Chociaż zyski 
zarówno w 2022, jak i 2021 roku 
były wyjątkowo wysokie, wiemy, że 
wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, 
gdybyśmy nie mieli problemów z nie-
zawodnością. Chociaż wiele można 
osiągnąć za pomocą tzw. benchmar-
kingu, ostatecznie każdy zakład musi 
być odpowiedzialny za własne plany 
naprawcze. Każdy powinien dążyć do 
poprawy niezawodności o co najmniej 
70 procent. Musimy pamiętać, że 
niezawodność towarzyszy bezpie-
czeństwu. Istnieją bardzo wyraźne 
dowody na to, że niezawodne zakłady 
są również bezpieczniejszymi 
zakładami.
 Biorąc pod uwagę, że nakłady in-
westycyjne w tym roku wyniosą od 
4,5 do 5 miliardów dolarów konieczne 
jest, abyśmy realizowali nasze projek-
ty na czas i w ramach budżetu. Jest to 
tym bardziej krytyczne, że mamy do 

czynienia z wysoką inflacją. Zastana-
wialiśmy się, jak usprawnić cały pro-
ces – od wstępnego zatwierdzenia 
inwestycji do realizacji projektu. Ulep-
szenia skupią się na poprawie zarów-
no przygotowania projektu, jak same-
go projektu, w tym lepszego wyko-
rzystania ArcelorMittal Design & En-
gineering Centre (AMDEC) poprzez 
włączenie go do globalnego działu 
CTO, wyboru dostawców i na wzmo-
cnieniu umiejętności i zasobów ze-
społu projektowego poszczególnych 
obszarów.
 W 2022 roku poczyniliśmy znacz-
ne postępy w zakresie dekarbonizacji 
– w tym przejęcie zakładu Texas HBI 
i czterech firm, zajmujących się prze-
twórstwem złomu. Zakończyliśmy rok 
inauguracją pierwszego w Europie 
zakładu wychwytywania i utylizacji 
dwutlenku węgla w Gandawie. W tym 
roku nasz fundusz XCarb® Innovation 
ogłosił inwestycję w Boston Metals, 
która opracowuje technologię elek-
trolizy do produkcji stali o niemal ze-
rowej emisyjności. Klienci opowiadają 
się za tą przemianą i  proszą o roz-
wiązania niskoemisyjne. Nasze pro-
dukty XCarb® nadal cieszą się popu-
larnością. W tym tygodniu wprowa-
dzono na rynek XBake – nową gamę 
produktów firmy Guardini, wykorzy-
stującą nasze zielone certyfikaty 
XCarb®. Ostatnio również został 
przedstawiony  pierwszy budynek 
w Wielkiej Brytanii, w którym zasto-
sowano stal XCarb® pochodzącą 
z recyklingu i produkowaną w sposób 
odnawialny. Jesteśmy dumni z nasze-
go zaangażowania w te projekty, 
które potwierdzają naszą zdolność 
przewidywania, dzięki której dwa 
lata temu wprowadziliśmy XCarb®.
 Chcemy nadal przyciągać i zatrzy-
mywać utalentowanych pracowników, 
dla których, jak wiemy, coraz ważniej-
sze staja się kwestie związane z kli-
matem i zrównoważonym rozwojem. 
Ostatecznie nasz sukces zależy od 
pracowników. Od dawna szczycimy 
się tym, ze pracują u nas najlepsi pra-

cownicy w branży stalowej – musimy 
zapewnić, że tak będzie nadal i że bę-
dziemy się rozwĳa, by sprostać ocze-
kiwaniom obecnych pracowników 
i przyszłych pokoleń. Nasza nowa 
strategia dotycząca pracowników 
opiera się na trzech filarach – przy-
wództwie, które inspiruje do dosko-
nałości, dostrzeganiu talentów, aby 
rozwĳać się w przyszłości oraz róż-
norodności i integracji, które angażują 
wszystkich. Mamy wszystko, co po-
trzebne by ArcelorMittal pozostał 

Wyniki ArcelorMittal za 2022 rok

Wyniki dywizji Europa – wyroby długie

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy
 Po ogłoszeniu wyników finanso-
wych Grupy,  chciałbym dodać parę 
słów o osiągnięciach   naszego seg-
mentu w roku 2022.
 Jak zawsze zacznę od wyników
w zakresie bezpieczeństwa w ubieg-
łym roku. Bardzo się cieszę, że mogę 
się z Wami podzielić informacją, iż 
w roku 2022 zrealizowaliśmy nasze 
cele dotyczące najważniejszych 
wskaźników BHP. Przekroczyliśmy 
nasze ambicje w zakresie PSIF-FR 
(14,96 vs cel 9,5), audytów w halach 
produkcyjnych (130% celu), ukończy-
liśmy w 100% program TCT2, jednak 
LTIFR na poziomie 0,66 był powyżej 
zakładanego celu 0,57. W ponad 90% 
naszych zakładów pomyślnie wdro-
żono nową zasadę noszenia pasków 
podbródkowych. Udało nam się rów-
nież wdrożyć naszą „jedną wersję" 
prawdy o bezpieczeństwie dzięki 
standardowemu zarządzaniu poprzez 
10 KPI, które są przestrzegane przez 
wszystkie zakłady. Dziękuję wszyst-
kim za zaangażowanie, świadomość i
 traktowanie bezpieczeństwa jako 
priorytetu.  
 Z przyjemnością informuję, że cała 
organizacja wprowadziła wszystkie 
pożądane inicjatywy zmian i przystą-
piła do wdrażania niezbędnych działań 
potrzebnych do zainicjowania zmiany 
kulturowej w naszym podejściu do 
bezpieczeństwa. Opiera się to na 
zaleceniach firmy DuPont Sustainable 
Solutions (DSS). Zmiana polega na 
przejściu od podejścia opartego na 
zgodności do podejścia opartego na 
zarządzaniu ryzykiem. Potwierdzają 
to również ankiety, które wskazują, 
że wszyscy jesteście przekonani 

o tym, że musimy dążyć do zapew-
nienia bezpieczeństwa najlepiej, jak 
potrafimy.  
 Pozostając w temacie BHP chciał-
bym pogratulować zespołom z Gĳon 
(wyroby długie), Belval, Differ-
dange, Rodange, zakładów wyro-
bów długich w Polsce i Zenicy 
znakomitego osiągnięcia poziomu 
5 FPS. Gratuluję również zespo-
łom z Olaberria-Bergara, Duis-
burga, Sheffield, Perigueux i Syco-
wa osiągnięcia poziomu 3.Dodat-
kowo każdy zakład ma jasno wyty-
czoną strategię na osiągnięcie pozio-
mu 5 FPS w latach 2023-2024.
 Na koniec chciałbym powiedzieć, 
że dokładnie czytamy i analizujemy 
wszystkie komentarze i sugestie 
dotyczące bezpieczeństwa wymie-
nione w ankietach SpeakUp+ i przy-
gotowujemy plan działań.  
 Niezmiernie miło mi poinformować 
Was, że pod względem wskaźników 
finansowych (EBITDA, przepływy pie-
niężne) rok 2022 okazał się naszym 
najlepszym rokiem od przedkryzyso-
wego 2008 roku. Tym bardziej wy-
różnia go fakt, że osiągnęliśmy kamień 
milowy w roku bezprecedensowej 
zmienności cen energii. Serdeczne 
gratulacje dla Was wszystkich!!! 
Ja i dyrekcja wykonawcza naszego 
segmentu jesteśmy niezwykle dumni 
z Waszego wkładu. Na taki wynik 
złożyło się kilka czynników i warto 
poświęcić chwilę na celebrowanie 
tego momentu, który jest konsek-
wencją Waszego zaangażowania, 
elastyczności i wytrwałości.
 Wiem, że to nie był łatwy rok. Nie-
którzy czołowi ekonomiści słusznie 
opisali go jako rok „polikryzysu": 
Covid-19; wojna ukraińsko-rosyjska, 

która dotknęła w szczególności Euro-
pę, tworząc wyjątkowo niestabilne 
otoczenie rynkowe i kryzys energe-
tyczny.
 Patrząc z mojej perspektywy, do 
tego przyczyniło się siedem czynni-
ków strukturalnych:
1. Zmiany w modelu operacyjnym 
ArcelorMittal Europe – wyroby 
długie: 9 lutego 2022 r. ogłosiliśmy 
ten model, zakładający nadzór jedne-
go dyrektora generalnego nad 
wszystkimi zakładami, a także zarzą-
dzanie wszystkimi procesami handlo-
wymi przez jednego dyrektora han-
dlowego, co okazało się skuteczne. 
Ten model przyspieszył nasz proces 
podejmowania decyzji i ich realizacji.
2. Nowy model doskonałości han-
dlowej poprzez codzienne zarzą-
dzanie, budowanie przewidywań 
kosztowych opartych na codzien-
nych analizach rynku, który okazał 
się być idealnym antidotum dla zwal-
czania ekstremalnych jak nigdy dotąd 
warunków rynkowych i niestabilności 
rynku energii.
3. Szybkie wdrożenie innowacyjnych 
inicjatyw redukujących zużycie 
energii w celu zarządzania kryzy-
sem energetycznym: ustanowienie 
nowego modelu obsługi naszych pie-
ców elektrycznych w trybie codzien-
nego uruchamiania i zatrzymywania.
4. Wdrożenie modelu transformacji 
przyniosło większą solidność procesu 
zarządzania: widzimy wpływ tego 
w naszych wynikach.
5. Strategiczna orientacja firmy 
została zweryfikowana przez 
korporacyjne zespoły ds. przeglądu 
projektów.
6. W 2022 r. wdrożono wiele inicja-
tyw HR i D&I – ustanowiono  kartę 

D&I, powołano radę ds. D&I,   wdro-
żono solidne plany wprowadzające 
dla tych, którzy przejmują kluczowe 
stanowiska, a także solidny proces 
planowania sukcesji dla wielu naszych 
koleżanek. Szczególnie cenię program 
tzw. „CEO Connect Programme", 
w ramach którego co miesiąc spoty-
kam się z koleżankami z naszej firmy 
i zawsze otrzymuję nowe, kreatywne 
pomysły na ulepszenie naszej 
działalności.
7. Ostatnią, ale nie mniej ważną 
rzeczą, która daje mi maksymalną 
osobistą satysfakcję, jest to, że 
po ustąpieniu zagrożenia pande-
mią wznowiliśmy bezpośrednie 
spotkania, seminaria, szkolenia, 
wizyty u klientów i targi. Powrót 
do tej praktyki komunikacyjnej, 
ponowne spotkania z naszymi 
współpracownikami, z Wami 
wszystkimi i naszymi klientami 
jest bardzo ważny. Osobiście mia-
łem zaszczyt spotkać w zeszłym 

List od Sanjaya Samaddara, dyrektora generalnego 
ArcelorMittal Europe – wyroby długie

roku ponad 1000 pracowników 
podczas moich wizyt w zakładach. 
Liczę na to, że będziemy konty-
nuowali ten sposób komunikacji 
w 2023 r. i uda się zwiększyć 
liczbę 12 wizyt w zakładach, 
które odbyłem w 2022 r.

Podsumowując…
 Rok 2022 był dla nas wszyst-
kich rokiem szalonym i pełnym 
zmian, ale bardzo udanym. 
W imieniu swoim i dyrekcji wyko-
nawczej chciałbym gorąco po-
dziękować Wam wszystkim za 
fantastyczną pracę.
 Wkraczając w kolejny rok, chciał-
bym pozostać w kontakcie z wami 
wszystkimi. Mam nadzieję rozszerzyć 
zasięg naszych kwartalnych spotkań i 
dotrzeć do większej liczby z Was 
dzięki dostępnej technologii. Proszę 
abyście dołączyli do tych spotkań, 
kiedy otrzymacie ode mnie zapro-
szenie! Czekam na Wasze komen-

tarze i pytania, które są bezcenne.
 Na koniec, co nie mniej ważne, 
odnówmy nasze zobowiązanie do 
zachowania bezpieczeństwa. 
Czytaliście zapewne list od dyrektora 
generalnego Grupy, Adityi Mittala, 
który odniósł się do nowej polityki 
BHP. Zachęcam wszystkich do zapo-
znania się z tą zmienioną polityką.
 Jeszcze raz bardzo dziękuję za 
Wasz wkład pracy w 2022 roku 
i mam nadzieję, że będziemy nadal 
osiągać dobre wyniki w roku 2023! 
Nie zapomnĳcie przekazać moich po-
dziękowań członkom Waszych rodzin 
- za ich wsparcie, dzięki któremu 
mogliście poświęcić czas na pracę 
w trudnych warunkach.
 Pozdrawiam serdecznie i pamiętaj-
cie: pozostańcie zdrowi i bezpieczni

  Sanjay Samaddar
Dyrektor generalny ArcelorMittal 

Europe – wyroby długie

Dziękuję za Waszą znakomitą pracę w 2022, dzięki której 
zanotowaliśmy najlepsze od 2008 r. wyniki finansowe  

Sanjay Samaddar, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – wyroby długie

Aditya Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal



Budki dla ptaków, nietoperzy 
i „hotele” dla owadów na 
terenie Huty
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Szanowni Państwo, 
 Z początkiem roku 2023 prze-
prowadzony wewnętrzny audyt 
FPS (Standardów zapobiegania 
wypadkom śmiertelnym) wykazał, 
że huta AreclorMittal Warszawa 
spełnia wszystkie warunki uzyska-
nia najwyższego, piątego poziomu 
bezpieczeństwa. Gratuluję i Dzię-
kuję wszystkim pracownikom za 
aktywny udział w realizacji działań 
w ramach dostosowania do tych 
wymogów. W ostatnim czasie jed-
nak mieliśmy w Hucie kilka groź-
nych incydentów, w tym wypadek 
skutkujący zwolnieniem lekarskim. 
Statystyki pokazują, że w poprze-
dzającym okresie, zmniejszyła się 
ilość audytów na halach produkcyj-
nych, szczególnie w początku 
stycznia po wznowieniu produkcji 
w Nowym Roku. Podobne wnioski 
wyciągaliśmy w miesiącach letnich 
ubiegłego roku: mniejsza ilość au-
dytów w obszarze produkcji prze-
łożyła się natychmiast na większą 
ilość incydentów zagrażających 
bezpieczeństwu. Realizujemy wiele 
działań i inicjatyw BHP, tylko 
w ostatnim kwartale uruchomiliśmy 
projekt „Lider Liniowy”, rozpoczę-
liśmy wdrażanie narzędzi minima-
lizujących ryzyko pomyłki w stero-
waniu suwnicami, testujemy syste-
my sztucznej inteligencji monitoru-
jące obszary niebezpieczne itp. Nie-
zwykle istotne jednak, jak pokazują 
nasze doświadczenia jest regularne 
przebywanie na halach dozoru pro-
dukcyjnego, aktywne zaangażowa-
nie w kwestie bezpieczeństwa każ-
dego z pracowników a szczególnie 
Liderów Liniowych oraz przepro-
wadzanie audytów BHP przez cały 
dozór i jego stały kontakt z pra-
cownikami. Wypadek ten pokazuje 
również, że mimo wdrożenia naj-
lepszych praktyk w zakresie BHP, 
osiągnięcia poziomu 5 w ramach 
FPS, nie gwarantuje nam to uniknię-
cia każdego ryzyka.
 Większość odnotowanych zda-
rzeń to wynik omĳania procedur lub 
błędów popełnianych przez pra-
cowników. Wypadek z Wykańczalni 
był łatwy do uniknięcia, niestety 
działania niezgodne z procedurami 
spowodowały, że się wydarzył. Nie 
będziemy tego tolerować. Załoga 
Huty została dogłębnie przeszko-
lona i nikt nie może powiedzieć, że 
nie zna zasad BHP. Każdy pracow-
nik został poinformowany, że ma 
prawo zatrzymać daną czynność, 
jeśli zauważy, że jest ona wykony-
wana w sposób, który może rodzić 
zagrożenie wypadkiem. Załoga jest   
wyposażona w wiedzę i wszystkie 
narzędzia, by pracować bezpiecz-
nie. W Hucie ArcelorMittal Warsza-
wa etap przypominania i perswazji 
mamy za sobą. Teraz jest czas wy-
łącznie na egzekwowanie zasad. 
Obejmuje to zarówno obecność   
dozoru na halach produkcyjnych, 
jak rygorystyczne przestrzeganie 
wszelkich zasad BHP przez pra-
cowników. Kluczową rolę odgry-
wają w tym zadaniu liderzy liniowi, 
którzy mają być wzorem do naśla-
dowania przez swoich pracow-
ników. 
 Podsumowując nasze wyniki pro-
dukcyjne i finansowe za 2022 rok 
należy podkreślić, że po stosunko-
wo dobrym pierwszym półroczu, 
drugie okazało się już gorsze. To 
nie tylko efekt cykliczności popytu 
w hutnictwie. Wojna w Ukrainie 
spowodowała ogromną zmienność 
makroekonomiczną na całym świe-
cie. Skutki tej sytuacji odczuwają 
wszystkie gałęzie przemysłu. Mam 
jednak przekonanie, że dobrze pro-
wadzona polityka w Hucie Arcelor-
Mittal Warszawa w okresie dobrych 
warunków makroekonomicznych 
oraz ciągły rozwój zakładu są 
głównymi elementami, które po-
zwalają nam dobrze przygotować 

się do okresów spowolnienia 
i przejść przez nie bez znaczących 
turbulencji. 
 Warto odnotować, że w 2022 
dokonaliśmy dalszego postępu 
w realizacji naszej strategii, polega-
jącej na rozwĳaniu produkcji stali 
jakościowych. Udział  wyproduko-
wanych prętów ze stali jakościowej 
zwiększył się o kolejne 6 % w pro-
dukcji całościowej. Podsumowując: 
rok 2022 zakończyliśmy pozytyw-
nym wynikiem zarówno produk-
cyjnym, jak finansowym. W zeszłym 
roku zapowiadaliśmy szereg inwes-
tycji. Ten plan, mimo  wyzwań, jakie 
przyniósł rok 2022 został zrealizo-
wany. W sumie nakłady inwestycyj-
ne wyniosły ponad 60 mln PLN. 
Oprócz projektów, które podnoszą 
wydajność produkcji, kontynuujemy 
działania mające na celu poprawie-
nie komfortu akustycznego wokół 
Huty. Przynoszą one pożądane efe-
kty. Pomiary przeprowadzone 
w grudniu 2022 r. po zakończeniu 
inwestycji polegającej na wyciszeniu 
komina Odpylni,  potwierdziły 
znaczne ograniczenie hałasu, za-
równo w dzień jak i w nocy. Chcę 
podkreślić, że już przed tymi inwes-
tycjami Huta Warszawa mieściła się 
poniżej dopuszczalnych limitów. 
Nowe pomiary pokazały kolejne 
obniżenie emisji akustycznej o kilka 
- a u źródła nawet o kilkanaście – 
decybeli . Potwierdzają to sygnały 
od naszych sąsiadów, którzy od 
kilku miesięcy pytają, czy w Hucie 
panuje przestój, bo nie słyszą od-
głosów naszej produkcji.  
 Teraz kilka słów o planach na rok 
bieżący. Generalnie jesteśmy dobrej 
myśli jeśli chodzi o dalszy rozwój 
naszego zakładu. W 2023 planuje-
my nakłady inwestycyjne na po-
równywalnym poziomie, jak te, zre-
alizowane w roku ubiegłym. Bę-
dziemy nadal usprawniać procesy 
produkcyjne, ale także pracować 
nad dalszym ograniczaniem wpływu 
naszej działalności na środowisko. 
Jednym z ważnych projektów, 
którego realizację już rozpoczę-

liśmy, jest modernizacja systemu 
odpylania Stalowni. Nakłady na ten 
cel wyniosą ok. 20 mln PLN. Wydaj-
ność odpylania zostanie zwiększona 
o 50%. Na obecnym etapie nie sku-
piamy się na normach emisyjnych, 
które spełniamy od wielu lat.  Na-
szym celem jest doprowadzenie do 
stanu, w którym działalność Huty 
stanie się całkowicie neutralna dla 
otoczenia oraz w realny sposób po-
prawimy warunki pracy pracowni-
ków Stalowni i pieca.
 Chciałbym też podkreślić, że 
2023 rok zaczęliśmy od ważnego 
osiągnięcia. Obok uzyskania piątego 
poziomu w ramach FPS, w styczniu  
ArcelorMittal Warszawa jako drugi 
zakład hutniczy w Polsce, znalazł 
się w gronie nielicznych światowych 
firm, które otrzymały certyfikat 
ResponsibleSteelTM.  Przed nami 
otrzymała go spółka ArcelorMittal 
Poland. Standard Responsible-
SteelTM (w wolnym tłumaczeniu 
Odpowiedzialna Produkcja Stali) 
daje pewność odbiorcom i interesa-
riuszom na całym świecie, że stal, 
którą wytwarzamy, została wypro-
dukowana w sposób odpowiedzial-
ny, zrównoważony, z poszanowa-
niem zasad etyki i odpowiedzial-
nego biznesu na każdym etapie; od 
pozyskiwania surowców, poprzez 
procesy produkcji i zarządzanie ich 
wpływem na środowisko. Traktuje-
my to jako duże osiągnięcie, a zara-
zem zobowiązanie wobec interesa-
riuszy. Dziękuję całemu zespołowi, 
który zaangażował się w przygoto-
wanie informacji i dokumentacji wy-
maganej do certyfikacji oraz spraw-
ną organizację audytów. Audytorzy 
DNV Poland sprawdzali nie tylko na 
podstawie otrzymanych dokumen-
tów nasze działania pod kątem ry-
gorystycznych wymogów standar-
du ResponsibleSteelTM. Przepro-
wadzili również szereg rozmów 
z interesariuszami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi. Dziękuję więc 
także wszystkim, a szczególnie 
osobom nie związanym bezpośred-
nio z naszą firmą, za poświęcony na 

te rozmowy czas i rzetelną ocenę 
naszej działalności. 
 Rok 2023 przyniesie z pewnoś-
cią wiele wyzwań. W przypadku za-
kładów hutniczych, głównym czyn-
nikiem zewnętrznym, determinują-
cym efektywność produkcji, są 
niestabilne i trudne do przewidzenia 
koszty mediów oraz surowców. Po 
zeszłorocznych znacznych wzro-
stach cen I kwartał 2023 roku 
przyniósł względną stabilizację na 
rynku energetycznym, jednak po-
ziom cen mediów oraz surowców 
jest bardzo wysoki. 
 W ArcelorMittal Warszawa po-
dejmujemy szereg działań, by spro-
stać tej sytuacji. Ograniczamy zu-
życie energii i dostosowujemy bie-
żący rytm produkcji do potrzeb 
rynku. Nauczyliśmy się działać nie-
zwykle elastycznie, reagując bardzo 
szybko na zmienne ceny energii. 
Okazało się, że umiemy to robić 
z całkiem dobrym skutkiem. Trak-
tujemy te wyzwania także jako 
okazję do długofalowej racjonaliza-
cji naszej działalności. Przy wyso-
kich kosztach energii wszystkie 
projekty dekarbonizacyjne – które 
mamy w planach - nabierają przy-
spieszenia, więc per saldo jest to 
efekt pozytywny. 
 Musimy być przygotowani na to, 
że sytuacja gospodarcza w 2023 
roku pozostanie bardzo zmienna. 
Wielu ekonomistów przewiduje 
spowolnienie gospodarcze. Jednak 
pierwszy kwartał tego roku poka-
zuje, że popyt na wyroby stalowe 
nie jest tak niski, jak spodziewaliśmy 
się jeszcze w czwartym kwartale 
2022, natomiast ogromna presja 
cenowa oraz koszty produkcji nadal 
stanowią wyzwanie.  
 Jestem przekonany, że krok po 
kroku poradzimy sobie z tymi 
wyzwaniami, pamiętając, że naj-
ważniejsze z nich dotyczy bez-
piecznej pracy bez jakichkolwiek 
wypadków. 

Artur Gierwatowski 
Dyrektor generalny 
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20 stycznia 2023 r. zakończył 
się montaż 47 budek dla pta-
ków, nietoperzy i „hoteli” dla 
owadów. Pomogą one zacho-
wać bioróżnorodność na na-
szym terenie.   
 To część realizacji Planu Zarzą-
dzania Bioróżnorodnością i Polity-
ki Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania, które przyjęliśmy 
 w 2022 roku. Projekt wykonała 
na nasze zlecenie firma MKW 
Pracownia Przyrodniczo-Rolna.
 Na drzewach zamontowano 12 
budek typu A - przeznaczonych 
dla: sikorki bogatki, mazurka, 
wróbla domowego, muchołówki 
żałobnej i innych małych dziup-

laków, oraz 4 budki typu B 
– z których mogą skorzystać 
także szpaki, dudki, kowaliki, 
pleszki, krętogłowy, jerzyki i inne 
dziuplaki. Na drzewach pojawiło 
się też 5 budek dla nietoperzy 
i 6 hoteli dla owadów. 
 Dodatkowo skrzynki lęgowe 
zainstalowano na budynkach. 
7 z nich to budki typu D, które 
mogą zasiedlić kawki, gągoły, 
kraski, kowaliki, dudki, szpaki, 
pleszki. Na budynku hali Wykań-
czalni pojawiło się 10 budek dla 
jerzyków. Budki dla pustułek za-
instalowano na nieczynnej wieży 
ciśnień w okolicy Stalowni i na hali 
magazynu kęsów (LUK).   

Pół tony plastiku na 
wsparcie rehabilitacji
 Od czerwca 2022 roku w Hu-
cie ArcelorMittal Warszawa zbie-
raliśmy nakrętki plastikowe, które 
można było wrzucać do dwóch 
pojemników ustawionych przy 
wejściu do biurowca od strony 
parkingu i od strony ulicy.  
 Pod koniec stycznia 2023 r 
przekazaliśmy uzbierane nakrętki 
do Szkoły podstawowej Nr 77 na 
Bielanach (ul. Samogłoski), która 
prowadzi zbiórkę na rehabilitację 
jednego z uczniów, Filipa Ziół-
kowskiego z porażeniem móz-

gowym. Tę zbiórkę wsparliśmy 
wcześniej: to Huta zainstalowała  
przed szkołę pojemniki, do 
których można było je wrzucać. 
 W pojemnikach Huty zebra-
liśmy 102 kg nakrętek. Dołączyły 
one do 420 kg zebranych 
w szkole. Tak więc w sumie na 
rehabilitację Filipa przekazano 
ponad pół tony nakrętek!  
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
je zbierali. 
 Zbiórka trwa nadal. Serdecznie 
zapraszamy!!!
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ArcelorMittal Warszawa ma certyfikat ResponsibleSteelTM

i interesariuszy zewnętrznych. 
Wykorzystaliśmy w tym celu 
różne kanały: ekrany TV na 
terenie zakładu, magazyn 1, 
stronę internetową. 
 Początkowo certyfikacja była 
planowana na drugie półrocze 
2021r, jednak decyzją grupy 
ArcelorMittal (uwzględniono 
między innymi obostrzenia ze 
względu na COVID, konieczność 
wymiany doświadczeń w zakresie 
standardu) certyfikację 
przesunięto na rok 2022.
 Kryteria ResponsibleSteelTM 
jak już wcześniej informowa-
liśmy dotyczą kwestii społecz-
nych i środowiskowych przypisa-
nych do 12 zasad. Dla przykładu 
aspekty społeczne obejmują: 
etykę biznesową, relacje z pra-
cownikami i społecznościami lo-
kalnymi, prawa człowieka i prawo 
pracy. Kryteria środowiskowe 
obejmują między innymi zmiany 
klimatu, emisje, zarządzanie 

 Decyzję o certyfikacji Respon-
sibleSteel między innymi naszej 
huty podjęto na poziomie korpo-
racji pod koniec 2019r, w tym 
samym czasie wytypowano rów-
nież koordynatorów procesu dla 
poszczególnych hut. Przygoto-
wania do procesu certyfikacji 
w hucie zaczęliśmy w 2020 roku 
od powołania grupy roboczej, 
składającej się z osób odpowie-
dzialnych za poszczególne 
kryteria standardu. 
 Następnym krokiem było wy-
pełnienie kwestionariusza samo-
oceny. Kolejne działania polegały 
na dostosowaniu istniejącej doku-
mentacji do potrzeb standardu, 
wdrożeniu Polityki Społecznej 
i  przeprowadzeniu akcji infor-
macyjnej dla  pracowników Huty 
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gospodarką wodną oraz 
bioróżnorodność.    
 Po nawiązaniu współpracy 
z jednostką certyfikującą DNV 
Polska zaczął się właściwy proces 
certyfikacji, w ramach którego 
przeprowadzono audyty w 2 eta-
pach. Pierwszy odbył się 18 maja  
2022 roku. Audytorzy dokonali 
podczas niego wstępnej oceny, 
przeglądając kwestionariusz sa-
mooceny i odbywając spotkania 
z grupą roboczą. 
 W drugim etapie, w dniach 
12-14 września  odbył się audyt 
główny. Obejmował on dogłębną   
weryfikację naszych  działań  pod 
kątem rygorystycznych wymo-
gów standardu, których realizacja 
była sprawdzana przez audyt-
orów nie tylko na podstawie 
otrzymanych dokumentów, ale 
również podczas rozmów z inte-
resariuszami zewnętrznymi, czyli 
przedstawicielami władz samo-
rządowych, organizacji NGO 

i przedstawicielami społeczności 
lokalnej. Osoby te były wybierane 
przez audytorów. Odbyli oni też 
szereg spotkań z interesariuszami 
wewnętrznymi – grupami pra-
cowników zróżnicowanymi pod 
względem wieku, stażu, płci, zaj-
mowanych stanowisk -  oraz 
przedstawicielami  związków 
zawodowych. 
 Certyfikat Responsible-
SteelTM ArcelorMittal Warsza-
wa otrzymała 24 stycznia 
2023 roku. 
 Wykaz firm które posiadają taki 
certyfikat można sprawdzić pod 
adresem: 
www.responsiblesteel.org/certific
ation/issued-certificates/.
 Poniżej zamieszczamy komen-
tarz Annie Heaton, dyrektor 
generalnej ResponsibleSteel po 
wydaniu naszego certyfikatu:
- Inspirujące jest obserwowanie 
ciągłego zaangażowania Arcelor-
Mittal w uzyskiwanie certyfika-

tów dla wszystkich zakładów 
w Europie, co odzwierciedla za-
angażowanie firmy we współpra-
cę z Responsible Steel w celu zbu-
dowania zrównoważonego prze-
mysłu hutniczego o zerowej emisji 
netto. ArcelorMittal Warszawa 
jest ósmym zakładem, produku-
jącym stal w oparciu o elektrycz-
ny piec łukowy, który otrzymał 
certyfikat zgodności z międzyna-
rodową normą „ResponsibleSteel 
International Standard” i wykazał 

się głębokim poczuciem odpowie-
dzialności za środowisko, a także 
pracowników zakładu i pobliską 
społeczność. Huta regularnie 
konsultuje się z lokalną społecz-
nością i organizuje z nią spotka-
nia. Zakład zainwestował również 
znaczne środki w redukcję zanie-
czyszczeń, w szczególności hała-
su i zobowiązał się do 35% re-
dukcji emisji CO2 do 2030 r. 
Będziemy ich wspierać w dążeniu 
do osiągnięcia tego celu.

ArcelorMittal Warszawa 24 stycznia 2023 r.  znalazła się w nielicznym gronie światowych firm, które otrzymały certyfikat Responsible-
SteelTM. Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany przez 
organizację ResponsibleSteelTM), spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie.

Kodeks Etyki Biznesu

monopolowego oraz prawa 
ochrony konkurencji. Zabraniają 
one działań, które mogłyby zo-
stać  uznane za niezgodne z pra-
wem. Obejmuje to także umowy 
nie mające formy pisemnej, jeżeli 
na podstawie działań jednej ze 
stron można dowieźć, że prawo 
zostało złamane. Ponadto nie na-
leży oferować w sposób pośredni 
lub bezpośredni żadnych korzyści 
urzędnikom państwowym, w tym 
pracownikom  przedsiębiorstw 
państwowych, aby wpłynąć na 
ich działania lub decyzje. 
 Kodeks przypomina, iż należy 
podejmować działania leżące 
w słusznym interesie firmy, uni-
kając sytuacji, w których interes 
prywatny byłby sprzeczny ze 
zobowiązaniami wobec spółki. 
Pracownikom nie wolno angażo-
wać się finansowo lub w jakikol-
wiek inny sposób w działalność, 
której prowadzenie mogłoby od-
bywać się kosztem czasu i wyko-
nywania obowiązków służbo-
wych. Nie wolno również wyko-
rzystywać zajmowanego stano-
wiska do przyjmowania korzyści 
osobistych od osób współpracu-
jących lub starających się nawią-
zać współpracę. Niedopuszczalne 
jest przyjmowanie korzyści ta-
kich, jak: gratyfikacje finansowe, 
prezenty, pożyczki, usługi, wy-
cieczki, wyjazdy wakacyjne czy 
inne, szczególne przywileje, za-
kwaterowanie i warunki mieszka-
niowe, za wyjątkiem drobnych  
przedmiotów reklamowych 
o małej wartości.
 Musimy mieć świadomość, iż 
zadowolenie klientów jest gwa-
rantem sukcesu spółki. Dlatego 
oczekuje się od pracowników 
dobrych relacji z klientami i sto-
sunków biznesowych opartych 
na etyce zawodowej, uczciwości 
i wzajemnym szacunku, przeka-
zywanie jasnych i rzetelnych in-
formacji. Niedopuszczalne jest 

Program Zgodności (Compliance ) 
w ArcelorMittal Warszawa 
i w spółkach zależnych został 
wdrożony w czerwcu 2007 roku.  
Zgodnie z jego postanowieniami 
każdy pracownik powinien zostać 
przeszkolony w zakresie Kodeksu 
Etyki Biznesu oraz Procedury 
Zgłaszania Niewłaściwego Postę-
powania, a wybrane grupy pra-
cowników winny zostać zaznajo-
mione z pozostałymi częściami 
składowymi Programu Zgodności 
(Compliance).
 Z pomocą Magdaleny Soboń-
Stasiak Compliance Officera, 
w styczniu 2023 r. zostały prze-
prowadzone szkolenia wszystkich 
liderów zmian wydziałów produk-
cyjnych. Następnie liderzy prze-
prowadzili szkolenia członków 
swoich zespołów. 
 - Jako  pracownicy ArcelorMit-
tal powinniśmy mieć świadomość, 
że jesteśmy zobowiązani do 
przestrzegania wysokich standar-
dów etycznych i stosowania naj-
lepszych praktyk w zakresie ładu 
korporacyjnego oraz przejrzysto-
ści postępowania.- podkreśla 
Magdalena Soboń- Stasiak. 
- Etyczne i uczciwe postępowa-
nie powinno przede wszystkim 
wynikać z naszego przekonania, 
że to jest właściwy sposób dzia-
łania. 
 Należy pamiętać, iż nieprze-
strzeganie  lub naruszenie ustalo-
nych zasad i procedur może skut-
kować stratami finansowymi i/lub 
utratą reputacji przez firmę, dla-
tego wytyczne  zawarte w ko-
deksie etyki są wiążące i powinny 
być przestrzegane bez względu 
na okoliczności.
 Kodeks etyki zawiera również 
przepisy dotyczące prawa anty-

Ewa Szewczyk
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składanie obietnic, które naj-
prawdopodobniej będą niemo-
żliwe do dotrzymania oraz wy-
świadczanie przysług, wykra-
czających poza zwykłe działania 
służbowe.
 Pracownicy powinni pamiętać, 
że informacje i dokumenty spółki 
mogą być wykorzystywane wy-
łącznie w celach służbowych 
i mogą być udostępniane osobom 
trzecim tylko w takim stopniu, 
w jakim wymagają tego relacje 
biznesowe lub gdy informacje zo-
stały już wcześniej upublicznione, 
ewentualnie, gdy jest to wymaga-
ne na mocy prawa lub nakazu 
sądowego. 
 Jesteśmy  zobowiązani do za-
chowania tajemnicy służbowej 
i dyskrecji w posługiwaniu się in-
formacjami niejawnymi i zastrze-
żonymi. Zabronione jest ujawnia-
nie i omawianie informacji pouf-
nych z nieupoważnionymi osoba-
mi, niezależnie od tego, czy są 
one pracownikami Spółki czy 
osobami trzecimi.
 Magdalena Soboń- Stasiak 
podkreśla podczas szkoleń wagę 
danych osobowych, rozumianych 
jako informacje odnoszące się do 
jednostek i umożliwiające ich 
identyfikację. Są one chronione 
przez prawo, a spółka w pełni 
stosuje się do tych uregulowań.  
Dane personalne powinny być 
wykorzystywane wyłącznie 
w celach służbowych i mogą być 
udostępniane osobom trzecim 
wyłącznie za zgodą osób, których 
dotyczą. Informacje te powinny 
być przechowywane w bezpiecz-
nym miejscu.
 ArcelorMittal posiada własne 
systemy poczty elektronicznej 
i system internetowy. Systemy te 
powinny być przede wszystkim 
wykorzystywane do komunikacji 
w celach związanych z obowiąz-
kami służbowymi. Absolutnie za-
bronione jest używanie poczty 

elektronicznej i Internetu w nie-
stosownych lub niezgodnych 
z prawem celach, włączając w to 
przesyłanie wiadomości, które 
mogłyby być obraźliwe dla danej 
osoby lub które mogłyby zostać 
uznane za molestowanie innej 
osoby, takich jak: wiadomości 
tekstowe, rysunki lub dowcipy, 
które można by uznać za dyskry-
minację na gruncie rasowym, ze 
względu na kolor skóry, wyzna-
nie, płeć, wiek, narodowość lub 
niepełnosprawność.
 ArcelorMittal podejmuje wszel-
kie starania by zapewnić, że 
w środowisku pracy nie ma miej-
sca na zjawiska takie jak molesto-
wanie seksualne lub inne formy 
prześladowania pracowników za-
równo jeśli chodzi o prześladowa-
nie pracownika przez innego pra-
cownika jak i prześladowanie 
przez przedstawicieli klientów 
lub dostawców i vice versa.
 Spółka przywiązuje wagę do 
tego, by każdy pracownik był 
traktowany sprawiedliwie 
i z szacunkiem. W związku z tym, 
dyskryminacja na gruncie raso-
wym, ze względu na kolor skóry, 
płeć, wiek, wyznanie, przynależ-
ność etniczną lub narodową, nie-
pełnosprawność czy inne czyn-
niki, których wykorzystanie jako 
podstawy zróżnicowania pracow-
ników może być nielegalne, nie 

jest tolerowane. Spółka podejmu-
je starania, by zapewnić wszyst-
kim pracownikom równe szanse 
rozwoju bez dyskryminacji. 
 Pracownik, który uważa, że stał 
się ofiarą molestowania lub dy-
skryminacji, albo był świadkiem 
takich zachowań, powinien nie-
zwłocznie zgłosić to szefowi 
Działu Prawnego. Zgłoszenie to 
będzie traktowane jako poufne.
ArcelorMittal pozwala członkom 
rodziny obecnych pracowników 
na wykonywanie pracy na rzecz 
Spółki pod warunkiem, że osoby 
te przeszły proces obiektywnej 
oceny i selekcji w oparciu o te 
same kryteria, które stosuje się 
w stosunku do innych kandyda-
tów, oraz że zajmowane przez 
nich stanowiska nie będą pozo-
stawać ze sobą w konflikcie i nie 
będą się wiązały z ryzykiem 
zmowy.
 Bardzo ważne jest, by prze-
strzegać standardów bezpieczeń-
stwa obowiązujących w Spółce, 
utrzymywać bezpieczne środowi-
sko pracy, a także aktywnie dzia-
łać, by zapewnić bezpieczeństwo 
sobie i innym pracownikom 
 Troska o środowisko naturalne 
i jego ochrona stanowią istotne 
kwestie dla ArcelorMittal. Pra-
cownicy powinni zawsze podej-
mować starania by zapewnić, że 
działalność ArcelorMittal jest 

zgodna z obowiązującymi prze-
pisami prawa dotyczącymi ochro-
ny środowiska i wdrażać wytycz-
ne wydawane przez Spółkę 
w tym zakresie.
 Każdy z nas jest odpowiedzial-
ny za przestrzeganie wartości 
i zasad ArcelorMittal w życiu 
codziennym oraz za podejmowa-
nie starań, by nasze zasady po-
stępowania były ogólnie szano-
wane. Postępowanie naruszające 
te zasady podlega karom dyscy-
plinarnym, łącznie z rozwiąza-
niem umowy o pracę, w oparciu 
o regulacje i procedury, które 
mają zastosowanie w takich 
przypadkach.
 Pamiętajmy, iż w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości doty-
czących naszego postępowania 
powinniśmy skonsultować się 
z przełożonym lub Działem 
Prawnym. Mamy również możli-
wość zgłoszenia nieprawidło-
wości :
• Pod bezpłatnym numerem: 
 00-800-151-0029
• Na stronie internetowej:  
 arcelormittal.ethicspoint.com
• Magdalena Soboń-Stasiak 
 – Compliance officer
  ArcelorMittal Warszawa 
 Tel: +48 662 214 946, 
 +48 32 776 7816,
 Email: magdalena.sobon-
 stasiak@arcelormittal.com

W pierwszym kwartale 2023 roku ruszyła kampania szkoleń 
z Kodeksu Etyki Biznesu dla pracowników wydziałów 
produkcyjnych. Wszystkie szkolenia Programu Zgodności 
(Compliance Programme), którego częścią jest Kodeks Etyki 
Biznesu, są ważne 3 lata, po czym je odnawiamy. 
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Recykling opakowań żelaznych 

Huta inwestuje miliony 
w wyciszenie produkcji

wej przy ul. Rokokowej 130E, 
na granicy terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
przy ul. Encyklopedycznej 16, 
przy budynku wielorodzinnym 
położonym przy ul. Nocznic-
kiego 17, na granicy terenu 
szkolnego przy ul. Balcerzaka 1, 
przy budynku wielorodzinnym 
położonym przy ul. Nocznic-
kiego 23, przy budynku wielo-
rodzinnym położonym przy 
ul. Sokratesa 2 oraz na granicy 
terenu zabudowy mieszkanio-
wej przy ul. Michaliny 10.
 Pomiary potwierdziły we 
wszystkich punktach znaczne 
ograniczenie hałasu, zarówno 
w dzień jak w nocy. Większość 
wyników była niższa od war-
tości dopuszczalnych o kilka 
- a w niektórych miejscach 
nawet o kilkanaście - decybeli.   
 - Skuteczność tej inwestycji 
potwierdzają także   sygnały 
od Młocińskich sąsiadów, 

 Mapa akustyczna zakładu, 
wykonana w 2021 roku poka-
zała, że komin Odpylni był zna-
czącym źródłem hałasu. Żeby 
ten hałas zdecydowanie ogra-
niczyć Huta zainwestowała 
ok 2 mln PLN. 
 Aby sprawdzić skuteczność 
wygłuszenia komina Huta 
ArcelorMittal Warszawa zleciła 
wykonanie pomiarów hałasu 
akredytowanej firmie Sonitech.   
Przeprowadzono je w trakcie 
produkcji Stalowni 13 grudnia 
2022 w porze dziennej i nocnej 
w 8 punktach na terenach chro-
nionych akustycznie ze względu 
na zabudowę mieszkaniową: 
przy ul. Improwizacji (na granicy 
terenu Archidiecezjalnego Se-
minarium Misyjnego), na granicy 
terenu zabudowy mieszkanio-

którzy chwalą nas za to, że 
pracujemy ciszej  – podkreśla 
Artur Gierwatowski, dyrektor 
generalny Huty ArcelorMittal 
Warszawa. – Bardzo nas to 
cieszy i pokazuje, że umiemy 
wychodzić naprzeciw postu-
latom, zgłaszanym przez 
społeczność lokalną. 
 Projekt wyciszenia komina 
Odpylni stanowi kolejną inwes-
tycję, zrealizowaną w ramach 
przyjętej przez ArcelorMittal 
Warszawa strategii inwestycji 
środowiskowych, które mają 
na celu poprawę komfortu 
akustycznego wokół zakładu. 
Dołączył on do uruchomionej 
w ubiegłym roku Nowej Chłod-
ni przy hali Wykańczalni oraz 
projektów zrealizowanych 
wcześniej na Stalowni, polega-
jących na zwiększeniu objętości 
okapu na piecem elektrycznym 
i uszczelnieniu dachu. 

Od kilku tygodni sąsiedzi Huty ArcelorMittal Warszawa pytają, czy zakład 
zawiesił działalność produkcyjną, ponieważ nie słyszą jej odgłosów. 

Odpowiadamy: Huta produkuje pełną parą. To, że jej nie słychać, 
jest efektem sfinalizowanej w końcu listopada ubiegłego roku 
inwestycji, polegającej na izolacji akustycznej komina Odpylni. 

Czym zajmuje 
się Huta oprócz 
produkcji?

w których zawarta jest między 
innymi informacja o masie 
przekazanych odpadów. Drugą 
grupą podmiotów, dla których 
wystawiane są DPR, stanowią 
instytucje odbierające odpady 
komunalne z gospodarstw 
domowych. 
 ArcelorMittal Warszawa 
Sp. z o.o. prowadzi między 
innymi recykling odpadów 
opakowaniowych z metali 
żelaznych. Nakłada to na 
przedsiębiorstwo obowiązek 
sporządzenia dokumentów 
potwierdzających recykling 
(DPR). Co roku ilość wysta-
wionych DPR wzrasta. 
W 2019 Huta wystawiła 139 
dokumentów, w 2020 roku 
159. Za rok 2021 wystawiono 
w Hucie 188 dokumentów 
potwierdzających recykling, 
natomiast za 2022  aż 345, 
co stanowi wzrost o 83% 
w ciągu roku.
 Dokumenty wystawiane 
przez Hutę są niezbędne do 
rozliczenia się ze swoich obo-
wiązków (osiągania wyma-
ganych poziomów recyklingu 
odpadów opakowaniowych) 
przez obie grupy, wymienione 
we wstępie, zarówno na pozio-
mie krajowym jak i unĳnym. 

 ArcelorMittal Warszawa jest 
hutą elektryczną, produkującą 
stal wyłącznie ze złomu. 
W 2022 roku przetworzyła 
łącznie około 426  000 ton 
złomu, w tym prawie 18 000 
ton opakowań żelaznych. 
W związku z recyklingiem 
odpadów opakowaniowych 
Huta ma dodatkowe zobowią-
zania prawne, wynikające 
z przepisów krajowych i euro-
pejskich.
 Wszystkie firmy wprowa-
dzające na rynek produkty 
w opakowaniach są zobowią-
zane na mocy Ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o gospo-
darce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi do zapewnie-
nia recyklingu odpadów opako-
waniowych wykonanych z tego 
samego rodzaju materiałów, 
w jakich sprzedaje produkty. 
 Mogą ten obowiązek wy-
konywać samodzielnie, 
lub zlecić go organizacji 
odzysku opakowań. Dowo-
dem na wywiązanie się z tego 
obowiązku są dokumenty 
potwierdzające recykling (DPR), 
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Przekazywanie doświadczeń pomaga w pracy

 Tomasz Morelowski i Ewa 
Gajewska pracują w Pracowni 
Metalograficznej, będącą częś-
cią Laboratorium Działu Kontroli 
Jakości. Pani Ewa posiada wielo-
letnie doświadczenie w pracy 
metalografa, Tomasz zaczynał 
prosto po studiach 3 lata temu. 
 - Rozpoczynając pracę w Hu-
cie moją wiedzę teoretyczną 
musiałem skonfrontować z wie-
dzą praktyczną, którą od po-
czątku dzieliła się ze mną Ewa 
Gajewska. To mi pomogło dużo 
szybciej nabrać kwalifikacji wy-
maganych na moim stanowisku 
- opowiada Tomasz Morelowski. 
 - Aby wykonywać naszą pra-
cę nie wystarczy jedynie wiedza 
teoretyczna, która daje podsta-
wy do poprawnej analizy obra-
zu, ale przede wszystkim wie-
dza praktyczna zdobywana 
przez lata– mówi pani Ewa. 
Często w naszej pracy zdarzają 
się sytuacje, w których ocena 
badanego materiału stwarza 
problemy wtedy bardzo poma-
ga doświadczenie, wspólna dys-
kusja oraz analiza pozostałych 
badań (np. własności mecha-
nicznych).
 Oboje podkreślają, że taka 
współpraca jest bardzo pozy-
tywna i pozwala na bardziej 
efektywną pracę. Ich praca 
po-lega na ocenie próbek - tzw. 
zgładów metalograficznych 
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Laboratorium

według wymagań odpowiednich 
norm badawczych oraz specyfi-
kacji klientów. Badania te odno-
szą się, m.in. do oceny wtrąceń 
niemetalicznych, struktury, od-
węglenia i są niezbędne do 
zwolnienia materiału dla klienta, 
a ich wynik jest przenoszony 
na Świadectwo odbioru (tzw. 
„atest”), które klient dostaje 
wraz z zamówionym materiałem.
 Dodatkowo do ich zadań 
należy wykonywanie badań na 
próbach dostarczanych przez 
technologów, czy też próbkach 

reklamacyjnych przesłanych 
przez klientów huty. Badania 
te służą do ustalania przyczyn 
stwierdzonych wad wewnętrz-
nych, powierzchniowych, struk-
turalnych jak i wtrąceń egzoge-
nicznych. 
 Jeśli chodzi o badania wtrą-
ceń – istotne jest wykonanie 
analizy chemicznej takiego 
wtrącenia, daje to możliwość 
ustalenia na jakim etapie pro-
cesu produkcyjnego mogło ono 
powstać. Jak oboje podkreślają 
badanie takie wykonuje się za 

pomocą nowego mikroskopu 
- kupionego w 2022 roku, wy-
posażonego w przystawkę do 
spektrometrii laserowej (LIBS 
– Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy), która pozwala 
na określenie składu pierwiast-
kowego badanego wtrącenia. 
Wykorzystanie wiązki laserowej 
pozwala zbadać wtrącenia 
o wielkości już nawet kilku mi-
krometrów. Badanie to można 
wykonać w ciągu kilku czy kil-
kunastu minut, co bardzo ułat-
wia pracę. 
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Kobieca Huta

technicznej dla klienta, organizacją 
badań i odbiorów zewnętrznych.
 W ramach certyfikacji wyrobów 
dbamy o to, aby Huta posiadała 
niezbędne dopuszczenia/ certy-
fikaty zarówno dla prętów jakoś-
ciowych (SBQ) jak żebrowanych. 
Pozwalają one na sprzedaż na-
szych wyrobów na rynku polskim 
i rynkach zagranicznych, głównie 
europejskich. Ostatnim certyfika-
tem, którym możemy się pochwa-
lić, jest certyfikat wydany przez 
jednostkę certyfikującą CARES 
- dla prętów żebrowanych w wy-
miarach od 10-50mm, który 
uprawnia nas do sprzedaży tych 
wyrobów na rynku Wielkiej Bryta-
nii. Posiadanie takich certyfikatów 
związane jest z ciągłymi audytami 
nadzorującymi jednostek. Mamy 
ich rocznie ok 20. W trakcie audy-
tów często wykonujemy pod nad-
zorem audytora serie badań. Wy-
syłamy też próby (odcinki prętów) 
do badań  w Laboratoriach zew-
nętrznych. 
 Warto podkreślić, że nasze La-
boratorium,  aby spełnić wymaga-
nia dotyczące raportowania przez 
dział Ochrony Środowiska emisji 
CO2 - posiada akredytację PCA 
(Polskie Centrum Akredytacji) o nr 
AB 1300 zgodnie z normą PN- EN 
ISO /IEC 17025. Zakres akredyta-
cji dotyczy między innymi ozna-
czeń zawartości węgla w stalach 
i materiałach na bazie węgla. Co-
roczne audyty przeprowadzane 
przez PCA mają na celu spraw-
dzenie i potwierdzenie spełnienia 
wymagań normy.

 Pracę w hucie rozpoczęłam, 
gdy jej właścicielem był koncern 
Lucchini. Przyjęto wówczas grupę 
inżynierów tuż po studiach, wśród 
których również ja się znalazłam.
Zostałam przyjęta do pracy 
w dziale jakości, pierwsze moje 
zadania były związane z wdraża-
niem systemu zarządzania jakością 
- wtedy jeszcze wg normy ISO 
9002. W tamtym czasie systemy 
zarządzania jakością nie były tak 
powszechnie znane jak obecnie. 
Wspólnie z zespołem, z którym 
pracowałam, mieliśmy za zadanie 
nie tylko skatalogować istniejącą 
dokumentację i wdrożyć system, 
ale również przeszkolić pracowni-
ków z wymogów normy.
 W późniejszych latach nadzoro-
wałam prace związane między in-
nymi z atestacją wyrobów, do-
radztwem technicznym, opraco-
wywaniem katalogów dla wyro-
bów Huty. 
 Obecnie jestem odpowiedzialna 
za dział Kontroli Jakości (będący 
częścią działu Jakości i Rozwoju 
Procesu) w skład którego wcho-
dzi: Laboratorium, gdzie wykonu-
jemy badania naszych wyrobów 
oraz materiałów przychodzących, 
a także analizy wody i ścieków;  
warsztat przygotowania próbek;  
obsługę klienta –  proces zarzą-
dzania reklamacjami klientów; cer-
tyfikację wyrobów, zwalnianie ma-
teriałów dla klientów huty. Zajmu-
ję się również od strony technicz-
nej realizacją zamówień dla prę-
tów kriogienicznych (Krybar) 
tj. przygotowaniem dokumentacji 

 W swojej pracy zajmuję się 
również certyfikacją związaną ze 
zrównoważonym rozwojem. Nad-
zoruję więc certyfikat SustsSteel. 
ArcelorMittal Warszawa posiada 
ten certyfikat od 2017r. Susts-
Steel to dobrowolna europejska 
marka, założona i zarządzana 
przez EUROFER. Nadzoruję też 
realizację ostatniego, ważnego dla 
nas projektu, czyli certyfikacji na 
zgodność ze standardem Respon-
sibleSteel.
 Praca w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa daje mi możliwość kon-
taktu z różnymi ludźmi i wyzwa-
niami co czyni ją ciekawą, nie 
rutynową.

W marcu tradycyjnie oddajemy głos żeńskiej części zespołu Huty ArcelorMittal 
Warszawa. Poprosiliśmy nasze koleżanki, by opowiedziały o swojej pracy.

Dorota Pietrzyk

 Przebywanie na hali i ten aspekt 
mocno industrialny - to są klimaty, 
które bardzo mi odpowiadają. Mo-
ja cała rodzina składa się z inży-
nierów i osób o wykształceniu 
technicznym, więc czuję się do-
brze w takim środowisku. 
 Na Wykańczalni pracuję wśród 
mężczyzn i czuję się z tym do-
brze. Lubię sprawną i konkretną 
komunikację, która ich cechuje. 
Czasem mam wrażenie, że niektó-
rzy panowie, wieloletni pracowni-
cy, którzy zawsze pracowali 
wśród mężczyzn, nie bardzo wie-
dzą jak się wobec mnie zachowy-
wać, są trochę skrępowani. Zdarza 
się, że widzę u nich zdziwienie 
tym, że tak drobna kobieta pracuje 
w Hucie, ale jest to zawsze zdzi-
wienie pozytywne. 
 Doceniam też inny aspekt mojej 
pracy tutaj. Rozmawiam ze znajo-
mymi, którzy pracują w innych 
dużych zakładach produkcyjnych 
i z tego co mi opowiadają wynika, 
że ich działania są dużo bardziej 
ujednolicone, bo ujednolicone są 
linie produkcyjne, z którymi mają 
do czynienia. Jeżeli coś się psuje 
wiadomo, że trzeba zawsze wy-
mienić tę samą część. W Hucie 
jest więcej okazji do pracy bardziej 
twórczej, można poszukiwać no-
wych rozwiązań, podejmować 
próby usprawniania procesu. Czyli 

 Jestem studentką Politechniki 
Warszawskiej na kierunku Mecha-
tronika, obecnie na ostatnim se-
mestrze studiów magisterskich. 
W lipcu ubiegłego roku zaczęłam 
trzymiesięczny staż w Hucie Ar-
celorMittal Warszawa. Następnie 
został on przedłużony i podpisa-
łam umowę na rok. Zdecydowa-
łam się na staż w Hucie, bo wyda-
wało mi się, że znajdę tu ciekawe 
wyzwania i to się potwierdziło. 
Trafiłam do Utrzymania Ruchu 
na Wykańczalni. 
 Łączę studia z pracą, więc je-
stem tu w niepełnym wymiarze 
godzin, przeważnie 3 razy w ty-
godniu. Udało mi się ułożyć plan 
w taki sposób, aby znaleźć czas na 
pracę. Czasu wolnego nie mam 
zbyt wiele, ale jestem przyzwy-
czajona do krótkiego snu i dużej 
ilości zajęć, bo przez 14 lat łączy-
łam naukę w szkole podstawowej, 
a potem w liceum, z nauką 
w szkole muzycznej. 
 Praca w Utrzymaniu Ruchu 
to prawdziwy skok umiejętności. 
Można się bardzo dużo nauczyć.  
Spotykamy się z różnymi pro-
blemami i szukając rozwiązań 
odświeżam wiedzę zdobytą pod-
czas studiów. W takich momen-
tach wykorzystuję tę wiedzę 
w praktyce i mam możliwość 
skonfrontowania teorii z rzeczy-
wistością.
 Bardzo się cieszę, że moja praca 
nie ogranicza się do siedzenia przy 
komputerze. Domagam się wręcz 
chodzenia po hali. Podczas pracy 
przy naprawie awarii przechodzi 
się przez cały proces funkcjono-
wania danego urządzenia, a na 
tym się nie kończy. Po ich usunię-
ciu następuje etap analizy i poszu-
kiwania rozwiązań, które pozwolą 
uniknąć takich samych awarii 
w przyszłości. 

Kamila 
Pluta

są możliwości pracy konstruktor-
skiej a nie tylko odtwórczej. Bar-
dzo mi się to podoba. Mogę się 
dużo nauczyć od Piotra Kwieciń-
skiego i Daniela Ciarcińskiego, któ-
rzy nadzorują moje działania. Mają 
bardzo dobre podejście w przeka-
zywaniu wiedzy. Jedyne czego na 
ten moment w mojej pracy mi 
brakuje to możliwość doskonalenia 
się, przez udział w szkoleniach 
zawodowych, ściśle technicznych. 
Ale wierzę, że i na to wkrótce 
przyjdzie czas. 
 Jestem warszawianką, miesz-
kam na Mokotowie. Jak wspom-
niałam uczyłam się wiele lat 
w szkole muzycznej. Najpierw 
w klasie fortepianu, potem klawe-
synu. Po maturze uznałam jednak, 
że warto mieć jakiś fach w ręku, 
który zapewnia stabilne zatrudnie-
nie. Poza tym los muzyka obar-
czony jest nie tylko niepewnością 
ale też samotnością. To wiele go-
dzin dziennie spędzanych na ćwi-
czeniach sam na sam z instru-
mentem. A ja uwielbiam kontakt 
z ludźmi. Gram więc teraz głównie 
dla siebie i sąsiadów, którzy na 
razie są z tego zadowoleni i nie 
protestują. W wolnym czasie moją 
trzecią pasją – oprócz techniki 
i muzyki – jest działka. Sadzę tam 
pomidory,  pielęgnuję drzewa 
owocowe i bardzo to lubię. 

 Pracuję w Biurze Zakupów. Jes-
tem młodszym specjalistą do 
spraw projektowo-programo-
wych. Moim zadaniem jest praca 
z projektami, które dotyczą wdra-
żanie systemów zakupowych, ta-
kich jak platformy zakupowe, eKa-
talogi i inne. Do moich obowiąz-
ków należy też analiza dostaw-
ców, przygotowanie kontraktów, 
komunikacja z potencjalnymi 
i obecnymi dostawcami, szkolenie 
użytkowników, raportowanie 
i testowanie w systemie. 
 Uczestniczę również w obec-
nych procesach zakupowych, 
w mini przetargach, przygotowa-
niu zestawień oraz tworzeniu bazy 
dostawców w systemie Integra. 
Kierunek moich studiów  jest ściśle 
związany z obowiązkami, które 
wykonuję. To pozwala mi rozwĳać 
się zawodowo.  
 Podoba mi się, że ArcelorMittal 
Warszawa organizuje dodatkowe 

 W Hucie pracuję od dwóch lat. 
Nadal studiuję w szkole Głównej 
Handlowej. Wcześniej skończyłam 
kierunek Global Business, Finance 
and Governance (studia w języku 
angielskim). Teraz jestem na za-
ocznych studiach magisterskich 
– kierunek e-biznes. 
 Firmę ArcelorMittal dobrze 
znałam już od dzieciństwa, które 
spędziłam w Temirtau (Kazach-
stan), gdzie grupa zarządza wiel-
kim kompleksem hutniczym i wy-
dobywczym. Duża część miesz-
kańców jest tam zatrudniona. 
Przyjeżdżają  do pracy także 
mieszkańcy Karagandy. W dziale 
HR pracowała tam także moja 
mama. Ja też przepracowałam 
tam 3 wakacyjne miesiące jako 
tłumacz języka angielskiego. 
 Przeprowadziłam się do Polski 
w 2014 roku. Dzięki pomocy zna-
jomych Polaków z ArcelorMittal 
udało mi się zamieszkać w bursie 
i rozpocząć naukę w warszawskim 
Polonĳnym Liceum Ogólnokształ-
cącym Niepublicznym Klasyk. 
W liceum był spory rygor, bywało 
ciężko, trochę tęskniłam za bliski-
mi, ale udało mi się pomyślnie 
zdać maturę, a po pewnym czasie 
także na studia w SGH podczas 
których zamieszkałam w akade-
miku. Pod koniec pisania pracy 
licencjackiej dostałam pracę w Ar-
celorMittal Warszawa. Huta 
wspiera finansowo moją dalszą 
naukę. Gdy rozmawiam ze znajo-
mymi z Kazachstanu, śmieją się, 
że firma się mną opiekuje cały 
czas i mówią: „ArcelorMittal 
zawsze w sercu!”. 

szkolenia, które także pomagają 
mi się rozwĳać. Są także szkole-
nia „miękkie” np. o sposobach 
radzenia sobie ze stresem. 
To się przydaje nie tylko w życiu 
zawodowym. 
 Moja rodzina ma polskie korze-
nie i dostałam polskie obywatel-
stwo w ramach programu dla re-
patriantów. Dobrze się czuję 
w Warszawie, choć znalezienie 
i wynajęcie mieszkania jest tu dość 
trudne. W wolnym czasie bardzo 
lubię grać w tenisa i czytać książki, 
szczególnie psychologiczne. 
 Chciałabym kiedyś odwiedzić 
Kazachstan podczas wakacji 
i zwiedzić cały kraj, którego nie 
znam. Miasto Temirtau, w którym 
mieszkałam jest typowym ośrod-
kiem przemysłowym, dość zanie-
czyszczonym, więc nie oferuje 
pięknych widoków, które można 
podziwiać w innych częściach 
kraju.  

Waleria Repecka 

 Lean maunfacturing obejmuje 
narzędzie 5S, które jest od dawna 
wdrażane w Hucie, ale kluczem do 
jej utrzymania jest jej ciągła opty-
malizacja. Uprządkowanie i organi-
zacja miejsc pracy istnieje, ale na 
etapie samodyscypliny jest jeszcze 
potencjał do poprawy. Wdrażanie 
Lean Manufacturing polega 
w gruncie rzeczy na kontakcie 
i pracy z ludźmi, co bardzo lubię. 
 Na Stalowni musiałam nawiązać 
kontakt z pracownikami produkcji 
w różnym wieku i o różnym do-
świadczeniu. Początkowo trochę 
się obawiałam, że zostanę przez 
nich potraktowania jak „smarkula”, 
która im zawraca głowę niepo-
trzebnymi teoriami. Ku mojemu 
miłemu zaskoczeniu było zupełnie 
inaczej. Pracownicy ciągłego odle-
wania chętnie rozmawiają i nie 
kryją zdziwienia, że młoda kobieta 
chce pracować w trudnych wa-
runkach przemysłu ciężkiego. Od-
noszę wrażenie, że moja obecność 
jest przyjmowania pozytywnie 
i z szacunkiem. Pamiętam że po 
kilku tygodniach mojej pracy 
w Hucie spotkałam ponownie jed-
nego z doświadczonych pracow-
ników, a on ze zdumieniem spytał: 
„O Boże, to pani tu jeszcze jest? 
Jestem pod wrażeniem, myślałem, 
że po kilku dniach pani ucieknie!”. 
Odpowiedziałam: Wygląda na to, 
że młodzi panowie nie bardzo 
chcą pracować w warunkach 
przemysłu ciężkiego, więc muszą 
to robić kobiety. Obecnie, po 
upływie paru miesięcy wszyscy się 
ze mną miło witają, podają rękę 
i chętnie rozmawiają, co wprowa-
dza miłą atmosferę pracy.
 Parę rzeczy udało się już prze-
prowadzić. Leszek Strózik zgodził 
się na mój pomysł usprawniający 
komunikację z pracownikami. Do-
tychczas ocena pracowników była 

 Od kilku miesięcy jestem sta-
żystką ArcelorMittal Warszawa. 
Jako studentka ostatniego seme-
stru kierunku Zarządzania i Inży-
nieria Produkcji na Politechnice 
Warszawskiej postanowiłam po-
szukać miejsca, w którym moja 
wiedza teoretyczna mogłaby zo-
stać uzupełniona doświadczeniem 
praktycznym. I tak na przełomie 
października i listopada 2022 r. 
zaczęłam staż na Stalowni.
 Kiedy po raz pierwszy weszłam 
na halę Stalowni byłam pod wiel-
kim wrażeniem. Nie zdawałam so-
bie sprawy, że wszystko jest tam 
aż tak ogromne. A podobno war-
szawska huta nie jest wcale taka 
wielka. Ciężko mi sobie wyobrazić 
jeszcze większe. 
 Na Stalowni trafiłam do zespołu 
Ciągłego Odlewania Stali, kierowa-
nego przez Leszka Strózika. Nie 
mam wykształcenia metalurgicz-
nego, ale interesuje mnie meto-
dologia szczupłego wytwarzania 
lean manufacturing, a Leszek 
Strózik umożliwił mi wykorzysta-
nie tej wiedzy w hucie. Pozwolono 
mi poszukać możliwych uspraw-
nień procesu produkcyjnego 
w obszarze Ciągłego Odlewania. 
 Lean Manufacturing (pol. 
szczupłe wytwarzanie lub szczu-
pła produkcja) to filozofia zarzą-
dzania produkcją, której celem jest 
zapewnienie maksymalnej wartoś-
ci poprzez eliminację marnotraw-
stwa, dostarczając przy tym pro-
dukty o jak najwyższej jakości. 
Podstawowym założeniem tej 
koncepcji jest ciągła poprawa wy-
dajności pracy, która możliwa jest 
do osiągnięcia poprzez zaangażo-
wanie pracowników na różnych 
poziomach organizacji w proces 
ciągłego doskonalenia. Idea ta 
opiera się na założeniu, że każdy 
pracownik ma do zaoferowania 
coś cennego i może przyczynić się 
do poprawy efektywności i sku-
teczności pracy całej organizacji. 
Kluczowym elementem tego po-
dejścia jest zachęcanie pracowni-
ków do przedstawiania pomysłów 
i sugestii, które mogą przyczynić 
się do ulepszenia procesów całej 
organizacji. Obecnie Lean Manu-
facturing jest szeroko stosowane 
w różnych gałęziach produkcji na 
całym świecie.

Natalia
Jagieła

przeprowadzana dwa razy do roku 
jedynie przez kierownika. Uspraw-
nienie dotyczyło wprowadzenie 
elementu samooceny przez pra-
cowników, co w niektórych przy-
padkach różniło się od oceny kie-
rownika. Daje to większe szanse 
na rozwój i doskonalenie kompe-
tencji operatorów oraz poprawia 
komunikację.
 Przeprowadziliśmy też kilka 
praktycznych zmian. Pozbyliśmy 
się na przykład rusztowań, które 
stały przy suszarce. Teraz są 
w innym miejscu, gdzie nie przes-
zkadzają. W rejonie suszarki ope-
ratorzy maja większą swobodę 
poruszania się.
 Wykorzystując realia Stalowni 
napisałam pracę magisterską 
pt. „Projekt usprawnienia procesu 
produkcyjnego z wykorzystaniem 
wybranych narzędzi Lean Manu-
facturing na przykładzie Wydziału 
Stalowni huty ArcelorMittal 
Warszawa Sp. z o.o.” Mam na-
dzieję, że szybko uda mi się ją 
obronić.  
 Praca, którą wykonuję w Hucie 
bardzo mi odpowiada. Jak już 
wspomniałam lubię kontakt 
z ludźmi i lubię organizować 
realizację projektów czy zadań. 
Jestem też fanką segregacji. 
Nie tylko zawodowo. Także 
w życiu prywatnym pasjonuje 
mnie hobbystycznie „decluttering” 
- co na polski tłumaczy się jako 
„odgracanie”. To dość modny 
obecnie trend, polegający na 
pozbywaniu się rzeczy niepo-
trzebnych, które zaśmiecają naszą 
przestrzeń życiową. Wśród moich 
ulubionych zajęć są też narty 
i robienie kartek okolicznościo-
wych. Pochodzę z Kwidzynia, 
do Warszawy przyjechałam na 
studia. Dobrze się tu czuję i nie 
myślę o powrocie na Pomorze.
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Europejskiej, podróże dla nich są 
naturalną sprawą. Pokolenie to 
charakteryzuje się ogromną 
empatią, otwartością oraz bez-
pośredniością. Mimo „bogatego”  
życia w social mediach mają 
dużą potrzebę kontaktów mię-
dzyludzkich i lubią spotkania 
twarzą w twarz oraz jasne ko-
munikaty ze strony drugiej oso-

 Pokolenie Z wkracza do na-
szej firmy. To ludzie urodzeni po 
1995 roku. Dobrze znają Inter-
net, mają wielką gotowość do 
wszelkich zmian. Nie pamiętają 
Polski sprzed wejścia do Unii 

„Hutnik” znali się wszyscy. 
Każdy, kto tu przychodził, witał 
się ze znajomymi siedzącymi 
przy innych stolikach.
 W sali konferencyjnej Huty 
tym razem nie było stołu pre-
zydialnego ani teatralnie usta-
wionych krzeseł, ale za to były 
stoliki kawiarniane i bufet ze 
smacznym poczęstunkiem. 
Ideą, jaka przyświecała organi-
zatorom, było odejście od for-
muły dętej akademii okolicz-
nościowej na rzecz nieskrępo-
wanego spotkania ludzi, którzy 
znają się od lat, a na co dzień 
nie mają okazji ze sobą poro-
zmawiać.
 Oprócz członków Stowarzy-

 Aż trzy lata musieliśmy cze-
kać na noworoczne spotkanie 
członków  naszego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Huty War-
szawa. W końcu 12 stycznia 
2023 roku, po zniesieniu 
wszelkich ograniczeń zwią-
zanych z pandemią, w gronie 
ponad 80 osób zebraliśmy się 
w biurowcu Huty ArcelorMittal 
Warszawa.  Wnętrze Sali kon-
ferencyjnej wystylizowano na 
wzór pamiętnej kawiarni „Hut-
nik”, gdzie wielu z nas przy ka-
wie czy też lampce dobrego 
wina, bo tylko takie tam serwo-
wano, przegawędziło z przyja-
ciółmi niejedną godzinę w zna-
komitej atmosferze. W kawiarni 

szenia do wnętrz tej stylizowa-
nej „kawiarni” przybyli serdecz-
nie witani przez Marka Łusz-
czyńskiego – przewodniczą-
cego Zarządu SPHW: Włodzi-
mierz Piątkowski – Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Bielany, 
Artur Gierwatowski – Dyrektor 

Spotkanie 
hutników

 Przyjacielskie rozmowy
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Generalny Huty ArcelorMittal 
Warszawa, Ewa Karpińska 
– rzecznik prasowy Huty, 
por. Józef Kassyk – Przewodni-
czący Katarzyna Orłowska 
– Prezes Zarządu SM Domhut, 
Barbara Wojciechowska – prze-
wodnicząca Zarządu PTTK przy 

Hucie ArcelorMittal Warszawa, 
Edmund Czesak – Prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi oraz 
Stanisław Andrzej Pawlikowski 
– autor książki pt. „Była taka 
huta, byli tacy ludzie”.
 Uczestnicy byli zadowoleni 
z takiej formuły spotkania. 

Było po prostu sympatycznie 
i smakowicie. Wszyscy życzyli 
sobie kolejnego noworocznego 
spotkania w takiej atmosferze 
za rok. 

Marek Łuszczyński 
przewodniczący 

Zarządu SPHW

Najmłodsi hutnicy

z chaosem, ale bardzo saty-
sfakcjonująca. Fajnie jest mieć 
poczucie, że praca którą się 
wykonuje jest potrzebna i ma 
widoczny wpływ na działanie 
huty. Lubię też technologię, 
która jest wykorzystywana 
do produkcji. W pierwszych 
miesiącach pracy byłem wręcz 
onieśmielony jej rozmachem, 
a do tej pory czuję duży 
respekt, co do jej złożoności. 
Wszystko to sprawia, że praca 
tu jest po prostu ciekawa. 

 Miałem okazję pracować już 
w kilku zakładach produkcyj-
nych i to co szczególnie spo-
dobało mi się tutaj - to brak 
monotonii. Każdy dzień przynosi 
urozmaicone wyzwania, które 
pozwalają mi rozwĳać się na 
wielu płaszczyznach. Poza 
standardowymi pracami tech-
nologicznymi, biorę udział 
w dużych projektach często 
współpracując na arenie mię-
dzynarodowej. Nie jest to łatwa 
praca, jest to pewna walka 

służą pomocą i dzięki nim 
jeszcze więcej się nauczyłam 
o procesie. Mam możliwość 
uczestniczenia w wielu szko-
leniach, spotkaniach, wyjazdach, 
czy prowadzenia projektów. 
W tej pracy przede wszystkim 
najciekawsze jest to, że mimo 
powtarzalności procesu 
– w końcu metalurgia i ter-
modynamika się przecież 
nie zmienia – każdy dzień 
to nowa przygoda i ciężko 
się nudzić. 

 Pracę w hucie zaczynałam 
od miesięcznych praktyk stu-
denckich. Stalownia zachwyciła 
mnie od razu. Następnie odby-
łam staż, aż w końcu zostałam 
technologiem. W międzyczasie 
miałam także możliwość napi-
sania pracy inżynierskiej we 
współpracy ze Stalownią. 
Praca tutaj pozwoliła mi skon-
frontować wiedzę teoretyczną, 
zdobytą w czasie studiowania, 
z praktyką. Poznałam tu wielu 
niesamowitych ludzi, którzy 

wątpienia zwiększy komfort 
sąsiadów Huty. 
 Pod koniec ubiegłego roku 
rozpoczęliśmy bardzo dużą, kil-
kunastomilionową inwestycję 
polegającą na rozbudowie Od-
pylania Stalowni. W tym projek-
cie również jestem Liderem. Bar-
dzo się cieszę z zaufania jakie 
dostaję od swoich Przełożonych 
oraz możliwości realizacji tak 
dużych przedsięwzięć. Przycho-
dząc do huty byłem na ostatnim 
roku Mechatroniki na Politechni-
ce Warszawskiej. Studia te dały 
mi podstawy wiedzy tech-
nicznej. W czasie pracy podjąłem 
studia zaoczne na kierunku Za-
rządzanie i Inżyniera Produkcji, 
które dały mi wiedzę o prawi-
dłowym prowadzeniu produkcji 
i przedsiębiorstwa. Praca na mo-
im stanowisku uczy samodziel-
ności, odpowiedzialności oraz 
daje poczucie pewności siebie. 

 Rozpocząłem swoją przygodę 
w hucie od stażu, a następnie 
zostałem Specjalistą ds. Utrzy-
mania Ruchu Stalowni. Obecnie 
odpowiadam za stan techniczny 
trzech obszarów produkcyjnych 
i zarządzam niewielkim zespo-
łem pracowników. Poza bieżą-
cymi zadaniami biorę udział 
w realizacji wielu, bardzo cieka-
wych projektów. W ubiegłym 
roku byłem Kierownikiem Pro-
jektu mającego na celu wygłu-
szenie komina odpylania Sta-
lowni. Wraz we współpracy 
z firmą zewnętrzną udało się 
osiągnąć cel i obniżyć hałas 
emitowany przez komin do za-
dowalającej wartości. Jest to 
motywujące i przynosi wiele 
satysfakcji, ponieważ widzi się 
namacalne efekty swojej pracy. 
W przypadku tego projektu do-
datkowym profitem jest świa-
domość, że wygłuszenie bez 

łącząc naukę z pracą u nas. 
Opowiedzieli o swoich wraże-
niach i planach. Z ich zarejestro-
wanych wypowiedzi stworzyli-
śmy dwa krótkie filmy, które 
można obejrzeć na naszej stro-
nie internetowej. Poniżej kilka 
fragmentów wypowiedzi 
młodych pracowników 
Stalowni. 

by. Dotyczy to także ich praco-
dawcy. Budowanie pozytyw-
nych relacji społecznych jest 
dla nich zdecydowanie ważnym 
celem.
 Poprosiliśmy naszych naj-
młodszych kolegów i koleżanki 
o podzielenie się z nami swoimi 
wrażeniami z pracy w Hucie. 
Część z nich jeszcze studiuje, 

Paweł 
Antonik

Alina Bielecka
alina.bielecka@arcelormittal.com

Adrianna 
Andrukowicz

Mateusz 
Retmańczyk
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Bieg Chomiczówki 2023

Bielan na dystansie 5 km. 
 Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych, temperatury 
poniżej zera i wcześniejszych 
opadów śniegu, na starcie ry-
walizacji stanęło 608 osób 

 Bieg Chomiczówki wrócił po 
pandemicznej przerwie na ulice. 
5 lutego uczestnicy rywalizo-
wali na dystansie 15 km po raz 
czterdziesty. Główną imprezę 
poprzedził 16. Bieg o Puchar 

 Na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie 
nie zapomniano o najszybszych 
obcokrajowcach i najstarszych 
uczestnikach.
 

z biegu o Puchar Bielan i 1224 
osoby w Biegu Chomiczówki. 
Do udziału w zimowym biegu 
zgłosili się także nasi koledzy, 
którzy dzielnie poradzili sobie 
z zimową trasą. 

wsparcia sponsorów i partne-
rów w tym Huty ArcelorMittal 
Warszawa, którą podczas 
ceremonii rozdania nagród 
reprezentowała dyrektor Alina 
Bielecka.  

 Po raz pierwszy w historii 
ceremonia zakończenia odbyła 
się w specjalnie stworzonej do 
tego hali, tuż przy linii mety. 
Organizacja Zimowego Biegu 
nie była by możliwa bez 

Hutnicza Fototeka 
szości niepublikowane 
wcześniej zdjęcia dawnej 
Huty „Warszawa”, głównie 
z lat 70. i 80. XX wieku.

Ruszamy z nową rubryką 
w „Jedynce”. W „Hutniczej 
Fototece” będziemy prezen-
tować unikatowe, w więk-

wum fotograficznym zakładu. 
Odnalezione zdjęcia zostały wy-
konane w 1981 roku i prezentu-
ją wizytę artystów cyrku ra-

 W pierwszym odcinku prezen-
tujemy zdjęcia trochę z przy-
mrużeniem oka, nikt nie spo-
dziewał się takich ujęć w archi-

rozbudowany zakład nie tylko 
pod względem produkcji, ale 
również zaplecza socjalnego. 
Własna szklarnia, ośrodki 
wczasowe, boisko, szkoła, hotel 
robotniczy, stołówki, ośrodki 
zdrowia, ogródki działkowe.
 Huta Warszawa to była spo-
łeczność, miasto w mieście. 
Dziedzictwo wielkiej fabryki, 
która najpierw była perłą w ko-
ronie socjalistycznych władz, 
następnie stała się symbolem 
oporu przeciwko reżimowi, po-
tem przykładem transformacji 
gospodarczej, a dziś jest nowo-
czesnym w skali światowej za-
kładem, nie powinno zostać 
schowane w szafie.

Bartłomiej Frymus 
koordynator 

Bielańskiej Fototeki 

dzieckiego, którzy dali występ 
przed hutnikami. 
 Zdjęcia sprzed lat budzą wiel-
kie emocje. Coraz więcej osób 
przekopuje rodzinne archiwa 
i dzieli się fotografiami i wspo-
mnieniami. Prawdziwe perełki 
odnaleziono również w archi-
wum Huty ArcelorMittal 
Warszawa.
 Digitalizacją i opisaniem setek 
negatywów zajęła się Bielańska 
Fototeka – projekt prowadzony 
przez Urząd Dzielnicy Bielany, 
Bielański Ośrodek Kultury i Bi-
bliotekę Publiczną. Po wielu mie-
siącach pracy przy skanowaniu 
negatywów wyłoniło się unika-
towe archiwum zakładu liczące 
tysiące zdjęć, które są kroniką 
życia huty. Daje nam to wyobra-
żenie o tym, jak bardzo był to 


