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ROZMOWA Z SANJAYEM SAMADDAREM, PREZESEM ZARZĄDU
W 12. Raporcie zrównoważonego rozwoju podsumowujemy
2021 rok, który – podobnie, jak poprzedni – należy uznać za
wyjątkowy. Zgadza się Pan z tym stwierdzeniem?

Obok bezpieczeństwa, wiele mówiliśmy także o wizji
różnorodności i integracji społecznej. Jak w tym aspekcie
rozwija się nasza organizacja?

Myślę, że określenie „wymagający” lepiej obrazuje ten czas.
Oczywiście nie zmieniło się to, że byliśmy maksymalnie
skoncentrowani na sprawach związanych z bezpieczeństwem
i wciąż silnie przeciwstawialiśmy się trudom pandemii. Różnica
polegała natomiast na tym, że w 2020 roku reagowaliśmy
na wybuch światowej pandemii, a w 2021 mieliśmy już
doświadczenie i wiele wypracowanych dobrych praktyk.
W zeszłym roku uzyskaliśmy ponadto powszechny dostęp
do szczepionek na COVID-19. Jako firma niezwłocznie
przystąpiliśmy zatem do organizacji szczepień w naszych
zakładach dla pracowników i ich bliskich. Dzięki intensywnej
pracy nasza zbiorowa świadomość stale rosła, co przełożyło się
na wielki sukces firmy, jakim było utrzymanie produkcji pomimo
bardzo wysokich wskaźników zachorowalności w Polsce.
To zasługa odpowiedzialnej postawy blisko 10 000 osób,
które każdego dnia pracowały z zachowaniem niezbędnych
zasad reżimu sanitarnego. Bardzo dziękuję za to wszystkim
pracownikom.

W tej sprawie osiągnęliśmy już wiele dobrego i cieszę się, że
idziemy w odpowiednim kierunku, bo każdy z nas zasługuje
na sprawiedliwe traktowanie i przyjazne środowisko pracy.
Dlatego precyzyjnie określiliśmy nasze założenia w Polityce
różnorodności i integracji społecznej, która zakłada
przeciwdziałanie dyskryminacji czy wykluczeniu. Jednocześnie
powołaliśmy Forum Kobiet, w skład którego wchodzą
przedstawicielki różnych zakładów i biur ze wszystkich naszych
lokalizacji. Forum stanowi głos mniejszości w naszej firmie,
będąc jednocześnie platformą do wymiany doświadczeń
dla pań, co pomaga lepiej dostrzec i zaakcentować ich
perspektywę na rozwój całej organizacji. To niezwykle cenna
inicjatywa, która ma dla nas szczególne znaczenie. Osobiście
uważam, że wzmacnianie postaw promujących różnorodność
jest obecnie kluczem do budowania prawidłowych relacji ze
współpracownikami.

Jednocześnie pamiętaliśmy o naszym nadrzędnym celu,
który brzmi „zero wypadków w miejscu pracy”. Przemysłowe
otoczenie wymaga permanentnej koncentracji i ciągłego
szukania usprawnień w zakresie bezpieczeństwa, dlatego
w 2021 roku skierowaliśmy naszą uwagę na kampanie
informacyjne i programy, jak np. „Przestrzegamy zasad.
Razem ratujemy życie”, aby podnosić świadomość i umacniać
prawidłowe postawy wśród naszych pracowników. Więcej na
ten temat piszemy w rozdziale poświęconym BHP, do którego
lektury gorąco zachęcam.
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Jakie działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju
zasługują obecnie u nas na szczególną uwagę?
Zrównoważony rozwój to bardzo pojemne pojęcie, które oprócz
koncentracji bezpośrednio na ludziach – o czym mówiliśmy
wcześniej – zakłada również odpowiedzialne podejście do
produkcji. W ramach tej całościowej koncepcji, jako jeden
z liderów przemysłu, skupiamy wysiłki na ograniczaniu naszego
wpływu na środowisko naturalne.
Szerokim echem odbiła się kampania modernizacyjna
warta ok. 700 mln zł, w ramach której usprawniliśmy systemy
odpylania dąbrowskich instalacji, czy inicjatywy środowiskowe
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ROZMOWA Z SANJAYEM SAMADDAREM, PREZESEM ZARZĄDU
w zdzieszowickiej koksowni, gdzie kosztem 205 mln zł
wdrożyliśmy nowe, proekologiczne rozwiązania technologiczne
na Wydziale Węglopochodnych, oraz przeznaczyliśmy
kolejne 90 mln zł na renowację baterii nr 5 wraz z instalacją
odpylania, ponadto zmodernizowaliśmy system hermetyzacji
Węglopochodnych. Uruchomiliśmy również nową instalację
doczyszczania ścieków. W latach 2018-19 trwale wyłączyliśmy
najstarsze, całkowicie wyeksploatowane baterie koksownicze
nr 3 i 4. Aktualnie modernizujemy węzeł oczyszczania gazu
i system odpylania Koksowni w Krakowie w co zainwestowaliśmy
ponad 30 mln zł.
Obecnie integralną częścią, a może nawet motywem
przewodnim działań prośrodowiskowych, jest obrana przez
nas droga dekarbonizacji. Po ogłoszeniu przez Unię Europejską
programu „Fit for 55”, zadeklarowaliśmy na poziomie
europejskim, że do 2030 roku ograniczymy emisję CO2 o 35
proc. względem 2018 roku. Do 2050 roku chcemy być w pełni
neutralni pod tym względem, co zwiastuje ogromną przemianę
i stanowi dla nas jednocześnie gigantyczne wyzwanie.
Musimy jednak pamiętać, że inwestycje dekarbonizacyjne
są kapitałochłonne, dlatego potrzebne jest nam wsparcie
inwestycyjne. Przypominam, że firmy na terenie UE płacą za
każdą tonę emisji dwutlenku węgla po 85 euro, co stanowi
olbrzymie obciążenie. Niezbędne są zatem także odpowiednie
ramy prawne, związane z opłatą graniczną od towarów
spoza UE, których producenci nie są objęci systemem handlu
uprawnieniami do emisji CO2. To wszystko, przy dostępie do
dużych ilości zielonej energii w konkurencyjnych cenach, da
nam szansę na osiągnięcie tego ambitnego celu.
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Zatem zakłady hutnicze będą wpisane w krajobraz
miast przyszłości?
Niewątpliwie tak. Stal stanowi i będzie stanowić podstawowy
składnik nowoczesnego świata. Ze względu na świetne
możliwości w zakresie recyklingu, przydatność dla elektryfikacji
transportu czy możliwości, jakie oferuje dla infrastruktury
OZE – stal jest wyborem przyszłości. Ważne przy tym, aby
była produkowana w sposób odpowiedzialny, dlatego cieszy
mnie, że nasza firma, jako pierwsza w Polsce pozytywnie
przeszła szczegółowy audyt ResponsibleSteelTM Standard,
który pokazał, na jak silnym „fundamencie” odpowiedzialności,
także w aspekcie środowiskowym, opieramy nasze działania.
W dodatku myślimy perspektywicznie o naszych pracownikach
i kolejnych pokoleniach hutników, by być dla nich atrakcyjnym
pracodawcą i stanowić filar satysfakcjonującej branży, która
ma przed sobą przyszłość. Z tego powodu opracowaliśmy
nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który pozwala lepiej
równoważyć sposoby wynagradzania pracowników z długim,
średnim oraz krótkim stażem pracy. Bardzo intensywnie
pracowaliśmy nad tym dokumentem w porozumieniu ze
związkami zawodowymi – nowe zasady to prawdziwy triumf
konstruktywnej kooperacji, gdzie każda ze stron miała
świadomość wspólnego celu. Oczywiście przyciąganie
i zatrzymywanie osób w naszej firmie ma także wymiar
wizerunkowy, który dotyczy nie tylko ArcelorMittal Poland, ale
całego przemysłu stalowego, dlatego dokładamy starań, aby
ze wszystkimi atutami zaistnieć w świadomości potencjalnych
kandydatów. Dobrym przykładem jest tu chociażby rozpoczęcie
współpracy z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, która zakłada
popularyzację branży i wspólne akcje edukacyjne. Zależy
nam na tym, aby pokazać, że hutnictwo ma nie tylko bogatą
przeszłość, ale także ciekawą przyszłość.
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24 lutego 2022 roku doszło do inwazji Rosji na Ukrainę – kraj,
z którym sąsiadujemy i gdzie znajduje się huta przynależąca do
grupy ArcelorMittal. Jak zareagował na to ArcelorMittal Poland?
Za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy, które nie powinny
mieć miejsca. Cierpienie ludzi, wojna – to najstraszliwsze
zjawiska, którym należy się przeciwstawiać i im zapobiegać. Od
początku byliśmy pod wrażeniem wzorowej postawy, z jaką nasz
kraj odpowiedział na tę sytuację, i z jakim zaangażowaniem
ludzie nieśli pomoc potrzebującym. My, jako firma, również
chcieliśmy odegrać rolę w tej misji. Dlatego podjęliśmy
współpracę ze szpitalami w Sosnowcu oraz Krakowie,
uczestnicząc w zakupach niezbędnych artykułów medycznych
dla poszkodowanych, a także wsparliśmy finansowo szpital
położniczy w Pawłogrodzie. Niezwłocznie zorganizowaliśmy
też zbiórkę dla rodzin pracowników ArcelorMittal z Krzywego
Rogu, żeby zapewnić im środki niezbędne w codziennym życiu.
Stale jesteśmy w kontakcie z władzami miast i województw,
aby szybko reagować na bieżące potrzeby, jak ma to miejsce
w przypadku Świętochłowic, gdzie zaangażowaliśmy się
finansowo w pomoc dla uchodźców lub Zdzieszowic, skąd
wysłaliśmy wóz pożarniczy dla ukraińskiej straży, aby wesprzeć
tamtejsze służby. Włączyliśmy się ponadto w szeroką kampanię
UNICEF, w ramach której środki charytatywne wpłacone
przez pracowników naszej firmy na pomoc Ukrainie zostaną
podwojone przez ArcelorMittal. Oprócz tego wszystkiego, należy
wspomnieć o oddolnych inicjatywach naszych pracowników,
którzy samodzielnie organizują akcje wolontariackie oraz zbiórki
w zakładach – to wielkie gesty solidarności i wsparcia, które
są dziś bardzo potrzebne. Dziękuję za tę szlachetną postawę
i mam nadzieję, że pokój szybko zostanie przywrócony.
Rozmawiał Marcin Przeor
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SZCZEGÓŁOWY AUDYT DOWODZI NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI – ROZMOWA Z FREDERIKIEM VAN DE VELDE, DYREKTOREM GENERALNYM ARCELORMITTAL POLAND
Panie Dyrektorze, mamy to! Nasza firma jako pierwsza w Polsce
i jedna z pierwszych z grupy ArcelorMittal w Europie uzyskała
w tym roku certyfikację według standardu ResponsibleSteelTM.
Jak ważny jest dla nas rezultat tego audytu?
Pozytywny wynik tego badania ma dla nas olbrzymie
znaczenie. ResponsibleSteelTM jest standardem opracowanym
przez niezależną organizację zrzeszającą nie tylko największych
producentów stali, ale także ich dostawców, jednostki
naukowe, branżowe stowarzyszenia, organizacje środowiskowe
i społeczne. Krótko mówiąc: wszystkich, których połączone
perspektywy definiują koncepcję zrównoważonego rozwoju.
Stąd nasza nieskrywana duma po uzyskaniu pozytywnego
wyniku audytu.
Co uzyskanie tego certyfikatu mówi naszemu otoczeniu?
Szczegółowy audyt dowodzi naszej odpowiedzialności. Daje
pewność naszym klientom i wszystkim interesariuszom, że
stal i koks są we wszystkich naszych zakładach i na każdym
etapie procesu produkowane z poszanowaniem zasad etyki
i odpowiedzialnego biznesu. Wszystko jest istotne: pozyskiwanie
surowców, procesy produkcyjne i ich wpływ na środowisko,
warunki pracy czy zaangażowanie przedsiębiorstwa w sprawy
społeczności lokalnej. Łącznie oceniano nas według kilkuset
kryteriów.
Jak wyglądało samo badanie?
Spełnienie tak szerokiego spektrum warunków niezbędnych do
uzyskania certyfikacji wymagało zgromadzenia gigantycznej
ilości informacji o naszej działalności. Audytorzy doskonale
wiedzieli czego od nas wymagają i mieli bardzo precyzyjne
pytania podczas wizyt, będąc jednocześnie pod wrażeniem
naszego zaangażowania i motywacji wśród pracowników.
Oczywiście dotyczyło to wszystkich lokalizacji, w których
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prowadzimy działalność. Ten etap był poprzedzony
przekazaniem przez nas formularza samooceny, do którego
dostarczaliśmy ok. 2000 dowodów na jej poparcie. W ramach
badania audytorzy bezpośrednio kontaktowali się również
z naszymi interesariuszami – pracownikami, społecznościami
lokalnymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, związkami
zawodowymi oraz organizacjami społecznymi w otoczeniu
naszych zakładów, aby poznać ich punkty widzenia.
Jak Pana zdaniem powinno się podchodzić do idei
zrównoważonego rozwoju, aby efektywnie podążać
w jej kierunku?
Najważniejsza jest świadomość, że ta koncepcja dotyczy
nas wszystkich. Duże przedsiębiorstwa ponoszą dużą
odpowiedzialność i realnie wpływają na przyszłość otoczenia,
mają zarówno interesariuszy zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
z którymi powinny budować relacje. Więc nie wybiórcze, ale
kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju przynosi
zamierzone korzyści. W ArcelorMittal od lat intensywnie
pracujemy nad promowaniem postaw wzmacniających
wśród pracowników odpowiedzialne podejście do biznesu
i przykładamy wagę do działań, które mają czynić z nas
przyjazną firmę. Wyraźnie widać efekty tej pracy, ponieważ
to w rzeczywistości głównie dzięki naszym ludziom –
zaangażowanym, stanowiącym źródło inspiracji, firma zmierza
w kierunku zrównoważonego rozwoju. Teraz z dumą możemy
powiedzieć, że zdaliśmy egzamin. Oczywiście musimy pamiętać
o tym, że odpowiedzialną firmą nie jest się raz na zawsze –
to jest proces i perspektywa dalszej aktywności nakierowanej
na zrównoważony rozwój. Zatem traktujemy ten sukces
jako istotny etap na naszej drodze oraz źródło
dalszej motywacji do pracy.
Rozmawiał Marcin Przeor
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CERTYFIKAT RESPONSIBLESTEEL DLA PIERWSZEJ FIRMY W POLSCE

ResponsibleSteelTM
W 2021 przygotowywaliśmy się, a następnie przystąpiliśmy
do pierwszego w naszej historii procesu certyfikacji z nowego
globalnego standardu ResponsibleSteelTM. Standard został
opracowany przy udziale instytucji naukowych, organizacji
branżowych oraz największych firm stalowych świata i ich
dostawców, aby określić zasady zrównoważonej produkcji
stali. To wyjątkowo złożony audyt, który ma zapewnić naszych
interesariuszy, że produkując stal, przestrzegamy najwyższych
standardów.
Badanie organizowane w dwóch etapach obejmuje 12 zasad
(obszarów), co przekłada się na kilkaset szczegółowych
kryteriów oceny. Dotyczą one BHP, ochrony środowiska
naturalnego, modelu zarządzania, prawa pracy i praw
człowieka oraz zaangażowania przedsiębiorstwa w sprawy
otoczenia i społeczności lokalnej.
W listopadzie przystąpiliśmy do pierwszego etapu audytu, jakim
było zgromadzenie wstępnych informacji przez niezależnych
audytorów w poszczególnych obszarach. W drugim etapie
audytorzy przeprowadzili badanie we wszystkich 6 naszych
lokalizacjach, a oprócz tego kontaktowali się z naszymi
interesariuszami – zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
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Śląskich
1; 47-330 Zdzieszowice,
ArcelorMittal
Poland Unit
in Zdzieszowice:
Coke Plant, POLAND
Version of the ResponsibleSteel Standard and Assurance Manual that the
ArcelorMittal Poland Unit in Świętochłowice,
site was audited against
ul.
Metalowców
5;
41-600
Świętochłowice,
POLAND
ArcelorMittal Poland Unit in Świętochłowice: Hot Dip Galvanizing, Organic Coating
ResponsibleSteel Standard Version 1-1
ArcelorMittal Poland Unit in Sosnowiec,
ResponsibleSteel Assurance Manual Version 1.0
ul. Niwecka
1; Unit
41-200
Sosnowiec, POLAND
ArcelorMittal
Poland
in Sosnowiec:
Cold Rolling Mill, Wire Rod Mill,
ArcelorMittal Poland Unit in Chorzów,
ul. Metalowców
13;in
41-500
Chorzów,
POLAND
ArcelorMittal
Poland Unit
Chorzów:
Rolling
Mill.

ISSUE DATE
ISSUE DATE

EXPIRY DATE
EXPIRY DATE

25.08.2022
25.08.2022

24.08.2025
24.08.2025

CERTIFICATION
CERTIFICATION
SCOPE SCOPE

Sinter
Plant,
Blast Furnaces,
Lime
Plant,
Steel Plant,
Sinter Plant,
Blast
Furnaces,
Lime Plant,
Steel
Plant,
Continuous
Rolling
Mills,
CokeHot
Plants, Hot
Continuous
Casters,Casters,
Rolling Mills,
Coke
Plants,
Rolling
ColdMills,
Rolling
Hot Dip Galvanizing,
Rolling Mill,
ColdMill,
Rolling
HotMills,
Dip Galvanizing,
Organic Organic
Coating,Coating,
Wire RodWire
Mill Rod Mill

Any
facilities
and associated
activities
that are
directly
related
to steel
Any facilities
and
associated
activities that
are directly
related
to steel
making
or making or
that are
on-site
near
site
andnot
thatbeen
haveincluded
not beeninincluded in
processing,processing,
that are on-site
or near
theor
site
andthe
that
have
the certification
scope
or audit scope
the certification
scope or audit
scope

none

Version
of the ResponsibleSteel
Standard
and Manual
Assurance
Manual
Version of the
ResponsibleSteel
Standard and
Assurance
that
the that the
site was
audited against
site was audited
against

ResponsibleSteel
1-1
ResponsibleSteel
StandardStandard
Version Version
1-1
ResponsibleSteel
Assurance
Manual Version
1.0
ResponsibleSteel
Assurance
Manual Version
1.0

NEXT SCHEDULED
NEXT SCHEDULED
AUDIT AUDIT

August 2023
August 2023
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i zarządzanie

DATE THAT CONTRIBUTED TO THEEXPIRY
SUPPORTISSUE
FUNCTIONS
AUDIT DATE

25.08.2022
25.08.2022

24.08.2025
25.08.2022
August 2023
25.08.2022
ArcelorMittal
Headquarter, 24-26, Boulevard
d’Avranches, Luxembourg City, Luxembourg
ArcelorMittal Europe – Flat Products & EPO (European Procurement Organisation), 24-26, Boulevard d’Avranches,
Luxembourg City, Luxembourg
CERTIFICATION SCOPE

CERTIFICATION
BODY
CERTIFICATION
BODY

Sinter Plant, Blast Furnaces, Lime Plant, Steel Plant,
Continuous Casters, Rolling Mills, Coke Plants, Hot
Rolling Mill, Cold Rolling Mills, Hot Dip Galvanizing,
Organic Coating, Wire Rod Mill

DNV Business
Assurance
Poland
Sp. z o.o.
DNV Business
Assurance
Poland Sp.
z o.o.
ul. Łużycka
6e
ul. Łużycka
6e
81-537 Gdynia
81-537 Gdynia

AUTHORISED
CERTIFICATION
BODY SIGNATURE
AUTHORISED
CERTIFICATION
BODY SIGNATURE

Any facilities and associated activities that are directly related to steel making or
processing, that are on-site or near the site and that have not been included in
the certification scope or audit scope

none

NEXT SCHEDULED AUDIT

CERTIFIED SINCE

CERTIFICATION BODY

DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6e
81-537 Gdynia

AUTHORISED CERTIFICATION BODY SIGNATURE

none
TOMASZ SŁUPEK, Area Manager Certification Poland

ResponsibleSteelTM,
Hunter Street,
ResponsibleSteelTM,
755 Hunter755
Street,
2303, Australia
Newcastle Newcastle
West NSW West
2303,NSW
Australia

ResponsibleSteelTM,
Hunter Street,
ResponsibleSteelTM,
755 Hunter755
Street,
Newcastle
2303, Australia
Newcastle West
NSW West
2303, NSW
Australia

of this is
certificate
subject to conformity
continued conformity
with the applicable
Validity of Validity
this certificate
subject tois continued
with the applicable
ResponsibleSteel
Standard
can be
at www.responsiblesteel.org
ResponsibleSteel
Standard and
can beand
verified
at verified
www.responsiblesteel.org

Validity
of this iscertificate
subject to conformity
continued conformity
with the applicable
Validity of this
certificate
subject toiscontinued
with the applicable
ResponsibleSteel
Standard
can be
verified at www.responsiblesteel.org
ResponsibleSteel
Standard and
can be and
verified
at www.responsiblesteel.org

This does
certificate
does not evidence
constitutethat
evidence
that a product
particular
product
This certificate
not constitute
a particular
supplied
bysupplied by
the holder
certificate
holder is ResponsibleSteel
certified.offered,
Products
offered,
the certificate
is ResponsibleSteel
certified. Products
shipped
or shipped or
by the holder
certificate
only be considered
byof
the
scope of this
sold by thesold
certificate
can holder
only becan
considered
covered bycovered
the scope
this
certificate
when the
required ResponsibleSteel
claimstated
is clearly
stated
on sales and
certificate when
the required
ResponsibleSteel
claim is clearly
on sales
and
delivery documents.
delivery documents.

Thisdoes
certificate
does notevidence
constitute
evidence
that aproduct
particular
product
This certificate
not constitute
that
a particular
supplied
bysupplied by
the holder
certificate
holder is ResponsibleSteel
certified.offered,
Products
offered,
the certificate
is ResponsibleSteel
certified. Products
shipped
or shipped or
by the holder
certificate
only be considered
byofthe
scope of this
sold by thesold
certificate
can holder
only becan
considered
covered by covered
the scope
this
certificate
when the
required ResponsibleSteel
claim
is clearly
stated
on sales and
certificate when
the required
ResponsibleSteel
claim is clearly
stated
on sales
and
delivery documents.
delivery documents.
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1.1

KIM JESTEŚMY

ArcelorMittal Poland to największy
i najnowocześniejszy producent stali i koksu
w Polsce. Skupiamy 50 proc. potencjału
hutniczego w całym kraju.

W 2021 roku łącznie
wyprodukowaliśmy

Posiadamy 5 hut oraz największą
koksownię w Europie – łącznie
zatrudniamy blisko 10 000 osób
w trzech województwach: śląskim
małopolskim i opolskim.
Od 2004 roku działamy w Polsce,
stale unowocześniając rodzime
hutnictwo. Należymy do grupy ArcelorMittal
– wiodącej firmy branży stalowej
i wydobywczej na świecie, obecnej
w 60 krajach.

3 991 867
ton stali

4 192 790

Zdzieszowice
Świętochłowice

ton koksu

Chorzów
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza
Kraków

Rozmowaz
Rozmowa
z prezesem
prezesemZarządu
Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

lokalizacje
ArcelorMittal Poland

Stabilne i rekomendowane
Stabilne
rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Efekty naszej pracy widać na każdym
kroku – od sprzętu AGD, przez
motoryzację i transport kolejowy,
aż po budownictwo.
Nasza stal jest na wyciągnięcie ręki.

Nasza
stal

O Raporcie

1.2

CO BYŁO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W 2021 ROKU?
Rok 2021 był drugim rokiem, w którym wszyscy zmagaliśmy
się z trudami światowej pandemii COVID-19. Nauczeni
doświadczeniem z poprzedniego roku, utrzymywaliśmy
niezbędne obostrzenia oraz pracowaliśmy nad doskonaleniem
zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić jak najlepsze warunki
naszym pracownikom. Ponadto uzyskaliśmy powszechny dostęp
do szczepionek przeciw COVID-19, a nasza firma zaangażowała
się w akcję szczepień dla pracowników.
Bezpieczeństwo to nasz absolutny priorytet, a nadrzędny cel
w tym zakresie brzmi „zero wypadków w miejscu pracy”.
W 2021 roku, oprócz naszych cyklicznych wydarzeń,
zainicjowaliśmy kilka kampanii i projektów, które
podnoszą świadomość na temat zagadnień związanych
z bezpieczeństwem. Prowadziliśmy intensywne szkolenia,
organizowaliśmy audyty oraz powołaliśmy do życia inicjatywy,
które angażowały ekspertów z różnych zakładów i biur, aby
znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania.

Nasza organizacja to ludzie, którzy zasługują na komfortowe
warunki pracy i sprawiedliwe traktowanie, dlatego mocno
zaangażowaliśmy się we wsparcie idei różnorodności i integracji
społecznej. Zależy nam na tym, aby nikt nie czuł się wykluczony
w żadnym aspekcie życia. Żeby wzmocnić głos kobiet w naszej
organizacji, powołaliśmy Forum Kobiet, w skład którego
wchodzą przedstawicielki różnych zakładów, biur i lokalizacji.
W 2021 roku przystąpiliśmy do audytu Responsible SteelTM
standard, opracowanego dla branży stalowej. Przedsięwzięcie
skupia największych producentów stali, ich dostawców
i partnerów, a jego celem jest zapewnienie klientów, że stal,
którą produkujemy jest tworzona w odpowiedzialny sposób.

Sytuacja na rynku stali
Polska gospodarka ciągle potrzebuje dużej ilości stali.
To, co nas niepokoi to wyraźnie dominujący udział produktów
z krajów trzecich, w których nie obowiązuje system handlu
uprawnieniami do emisji CO2 – EU ETS.
Ambitne działania dekarbonizacyjne wśród producentów
w UE wymagają odpowiedniej ochrony rynku, która umożliwi
bezpieczną transformację zakładów produkcyjnych.
Odpowiednie ramy prawne obejmujące mechanizm
wyrównawczej opłaty węglowej, wsparcie inwestycyjne
przełomowych technologii czy dostęp do zielonej energii,
szczególnie wodoru, będą niezwykle istotne.
W lipcu 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pakiet zmian
legislacyjnych o nazwie „Fit for 55”, które mają doprowadzić
do tego, aby emisyjność unijnej gospodarki była w 2030 roku
niższa o 55 proc. względem roku 1990. To zwiastun gigantycznej
pracy nad zmianami w przemyśle, które będą wymagały
odpowiedniego wsparcia.

Kontynuowaliśmy także prace nad strategicznym celem,
jakim jest dekarbonizacja. W lipcu 2021 roku nasza grupa
wydała już drugi raport dotyczący działań na rzecz klimatu.
Mamy najambitniejszy program dekarbonizacyjny spośród
wszystkich producentów stali w Europie. Pracujemy nad dwoma
ścieżkami technologicznymi – DRI-EAF (produkcja stali w piecu
elektrycznym EAF z technologią bezpośredniej redukcji rudy
żelaza) oraz Smart Carbon (koncepcja oparta o wykorzystanie
węgla w obiegu zamkniętym, użycie czystej energii elektrycznej
oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla).

W grudniu 2021 roku cena za każdą tonę wyemitowanego CO2
przekroczyła rekordowe 80 euro. To koszt, którym dodatkowo
obciążeni są producenci w Unii Europejskiej.

Tomasz Ślęzak, członek zarządu

dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland

„Fit for 55”? – Tak, ale potrzebne są odpowiednie instrumenty
wsparcia dekarbonizacji przemysłu oraz chroniące rodzimych
producentów przed importem w okresie transformacji.
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1.2

CO BYŁO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W 2021 ROKU

Wpływ branży hutniczej na polską
gospodarkę w 2021 roku

Produkcja
stali

ArcelorMittal Poland
w liczbach w 2021 roku
na tle poprzednich lat

3 8 65 965
3 9 9 1 8 67

2020

2021

4 83 7 1 8 9
2019

[ TONY ]

Produkcja
koksu

3 275 52 9
4 192 790
2021

[ TONY ]

Łącznie produkcja stali
surowej wyniosła 8,45 mln ton,
a polska gospodarka zużyła
lub przetworzyła 15,26 mln ton
wyrobów stalowych

Branża budowlana wykorzystała
najwięcej (6,5 ton) stali,
co stanowiło ok. 43 proc.
całego zużycia wśród
wszystkich gałęzi gospodarki

Podatek dochodowy od
osób prawnych

0

456 789 299

2021

Płace w hutnictwie były
przeciętnie o 6 proc. wyższe
niż średnia płaca w przemyśle
i o 11 proc. wyższe niż średnia
płaca w całej gospodarce
Zatrudnienie
w przedsiębiorstwach
hutniczych na koniec 2021
roku wyniosło ok.
24 tysięcy osób

3 847 961

2021

Kwoty przeznaczone
na działania społeczne
[ PLN ]

2020

4 1 6 4 483

2019

1 40 4 63 1 1 9
143 941 616
2021

2020

1 3 7 95 8 052

2019

1 9 73 6 063
24 617 216
2021

[ PLN ]

Produkcja sprzedana przemysłu
stalowego wyniosła ok.48 mld zł
(3 proc. produkcji przemysłowej),
a sprzedaż eksportowa stanowiła
połowę tej wartości (26 mld zł).

65 247 9 1 2

3 01 8 94 6

[ PLN ]

Opłaty za
użytkowanie wieczyste

2020

2019

[ PLN ]

Podatek
od nieruchomości

4 23 8 9 1 9

2019

[ PLN ]

Płatność z tytułu akcyzy na energię
elektryczną, wyroby gazowe i węglowe

2020

2020

1 9 631 1 9 8

2019

1 81 5 85
594 395
2021

2020

ponad 1 000 000
2019

Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo–Handlowa (HIPH)
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1.3

NASZ ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Produkcja
stali i koksu

Główne wyzwania
działalności biznesowej:

- Nasz cel: zero wypadków w pracy;
- Skala i warunki zatrudnienia;
- Rekrutacja i niska rotacja pracowników, działania na
Główne
wyzwania
w łańcuchu
wartości
Zagadnienia, na które
zwracamy szczególną uwagę:

-

rzecz podnoszenia atrakcyjności pracy
w branży, zapewnienie napływu utalentowanych
kandydatów do pracy;
Monitorowanie i ograniczanie wpływu na środowisko,
w szczególności emisji pyłów i gazów do powietrza;
Zapewnienie ciągłości produkcji i optymalne
wykorzystanie mocy linii produkcyjnych.
Efektywne wykorzystanie energii i wody;
Efektywne wykorzystanie surowców – optymalizacja
kosztów i utrzymanie niezawodności instalacji;
Zgodność działalności z regulacjami polskiego
i międzynarodowego prawa.

Rosnące ceny energii
oraz uprawnień do
emisji CO2

Walka z pandemią
koronawirusa
zagrażającą zdrowiu
pracowników

Zakup surowców,
produktów i usług

- Transparentne i odpowiedzialne
-

zasady doboru dostawców
i współpracy z nimi;
Wdrażanie Kodeksu
Odpowiedzialnego Pozyskiwania
Zasobów;
Wpływ na gospodarkę krajową,
rola naszej obecności
na polskim i europejskim rynku.

Sprzedaż produktów
i ich wykorzystanie
przez naszych klientów

- Szeroka oferta produktów
najwyższej jakości;
- Zapewnienie dostaw na czas;
- Dbałość o satysfakcję klientów
i stałe doskonalenie ich obsługi;
- Odpowiedź na potrzeby klientów,
w tym na zapotrzebowanie
na stal teraz i w przyszłości.

Zapewnienie ciągłości
produkcji, niezawodności
dostaw i najwyższej jakości
oferowanych produktów

Ograniczanie wpływu
na środowisko: rozwój
niskoemisyjnych technologii
i procesów produkcyjnych –
możliwości technologiczne
i koszty

Napływ do Unii Europejskiej
stali z krajów trzecich,
w których produkcja nie
jest obciążona opłatami za
emisję dwutlenku węgla
Praca nad zapewnieniem kandydatów
do pracy w branży hutniczej
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1.3

NASZ ŁAŃCUCH WARTOŚCI

1. Zapewnienie
pracownikom
bezpiecznego,
zdrowego i przyjaznego
środowiska pracy

2. Wyroby
promujące bardziej
zrównoważony
styl życia
3. Wyroby
tworzące trwałą
infrastrukturę

- Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników.
- Realizujemy kompleksowe projekty dotyczące
-

bezpieczeństwa i zmierzające do realizacji
najważniejszego celu – zero wypadków
w ArcelorMittal Poland.
Zapewniamy pracownikom niezbędne środki
ochrony osobistej w dobie pandemii i prowadzimy
kompleksową kampanię informacyjną nt. związanych
z nią zagrożeń. Zorganizowaliśmy dla pracowników
i ich rodzin akcję szczepień na COVID-19.

5. Odpowiedzialne
korzystanie
ze środowiskai
ograniczenie wpływu
na jakość wody, gleby
i powietrza

6. Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną poprzez
odpowiedzialne
korzystanie ze
źródeł energii

- Poszerzamy naszą gamę wyrobów długich (takich jak
-

walcówka, grodzice, kształtowniki i szyny –
w tym szyna o długości 120 m i obudowy górnicze),
płaskich (blachy, taśmy), specjalnych (akcesoria
kolejowe) oraz półwyrobów stalowych.
Odpowiadamy na potrzeby m.in. budownictwa,
przemysłu motoryzacyjnego i AGD, transportu
szynowego i przemysłu wydobywczego.

4. Efektywne
wykorzystanie
zasobów naturalnych
i wysoki wskaźnik
recyklingu

-

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

- Kontynuujemy prace nad osiągnięciem ambitnych

celów klimatycznych. Do 2030 r. chcemy obniżyć
w Europie emisje CO2 o 35 proc., a w skali światowej
o 25 proc. Pomoże nam w tym rozwój dwóch kluczowych
technologii: innowacyjnej DRI-EAF (produkcja stali
w piecu elektrycznym z technologią bezpośredniej
redukcji rudy żelaza) oraz Smart Carbon
(wykorzystującą węgiel w obiegu zamkniętym).

- Mierzymy satysfakcję klientów, organizujemy cykliczne wydarzenie
7. Łańcuch
dostaw cieszący
się zaufaniem
klientów

- W Dąbrowie Górniczej wykorzystujemy do produkcji
energii gazy wielkopiecowe wyłapywane w trakcie
procesów produkcji surówki.
W elektrociepłowni TAMEH w Krakowie przeszliśmy
z paliwa węglowego na gazy hutnicze.
W zdzieszowickiej elektrociepłowni wykorzystujemy
oczyszczony gaz koksowniczy. Jeden z naszych
pieców w walcowni gorącej w Krakowie również
zasilamy gazem koksowniczym
Stal ma ogromne możliwości recyklingowe, dzięki
czemu zmierzamy w stronę gospodarki obiegu
zamkniętego.

- Systematycznie ograniczamy emisje pyłów i gazów cieplarnianych do
powietrza.
- Realizujemy inwestycje strategiczne w badania i rozwój, w tym
niskoemisyjne procesy produkcji stali oraz niskoemisyjne gatunki stali.
- Realizujemy inwestycje środowiskowe w krakowskiej koksowni.

-

pt. „Dzień Klienta” oraz inne spotkania z klientami. Badamy wskaźniki
reklamacji i dążymy do zmniejszenia ich liczby.
Działamy w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania
Zasobów, metodę Produkcji Klasy Światowej (WCM) i Zintegrowany
System Zarządzania.

9. Zaangażowanie
i aktywne
uczestnictwo
w życiu lokalnych
społeczności
8. Zapewnienie
napływu
utalentowanych
młodych naukowców
i inżynierów

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

10. Mierzalny
wkład na rzecz
społeczeństwa
doceniany przez
innych

Ochrona
środowiska

- Współpracujemy z lokalnymi
-

społecznościami i wspólnie z nimi
realizujemy ważne cele społeczne.
Wdrażamy długofalowe programy
grantowe dla utalentowanych
młodych ludzi.
Współpracujemy ze szkołami
i uczelniami wyższymi.
Nasi pracownicy angażują się
w wolontariat i działania społeczne
w ich najbliższym otoczeniu.

Nasza
stal

O Raporcie
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NASI INTERESARIUSZE I KANAŁY KOMUNIKACJI W 2021 ROKU

Wiemy, że otwarta komunikacja z otoczeniem i interesariuszami to klucz do trwałych i dobrych relacji. Jako aktywna w wielu
obszarach firma, chcemy, aby dialog z każdym, kto ma wpływ na naszą organizację miał charakter wielostronny i transparentny.

Pracownicy

- magazyn firmowy „Jedynka”
- intranet + newsletter
- mailing
- STUDNIA oraz SharePoint – intranetowe
bazy informacji ArcelorMittal Poland
- spotkania wewnętrzne, w tym spotkania
-

dyrektora generalnego z pracownikami
i jego wizyty w halach produkcyjnych
tablice informacyjne w wydziałach
telewizja zakładowa STALwizja
komunikacja bezpośrednia – informacje
przekazywane przez mistrzów
pracownikom na poszczególnych
zmianach
cyfrowe platformy komunikacji – Yammer,
Teams oraz Zoom; aplikacja HRapka,
MyHrPortal – portal pracowniczy
(w przygotowaniu)
strona internetowa poland.arcelormittal.
com
media społecznościowe – kanały na
Facebooku, Twitterze, YouTube i LinkedIn

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Klienci

Dostawcy

- bieżący kontakt, spotkania i współpraca
- badania satysfakcji klienta i opinii na temat firmy
- spotkania kluczowych klientów z Zarządem
- platforma internetowa SteelUser dla klientów
- konferencje i wydarzenia branżowe, Dzień Klienta
- korporacyjny newsletter dla klientów
- broszury i strona poland.arcelormittal.com

- bieżący kontakt i spotkania
- spotkania kluczowych
dostawców z Zarządem
- konferencje i wydarzenia branżowe
- broszury i strona poland.arcelormittal.com

Potencjalni pracownicy
(kandydaci)

Społeczności lokalne
i lokalni partnerzy społeczni

- współpraca ze szkołami i uczelniami, targi pracy
- konferencje i wydarzenia branżowe
- strona poland.arcelormittal.com, platforma
rekrutacyjna Oracle
- media społecznościowe – kanały na LinkedIn,
Facebooku, Twitterze i YouTube
- reklamy rekrutacyjne w przestrzeni miejskiej, prasie,

- spotkania z władzami lokalnymi,
-

Internecie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

partnerami społecznymi i mieszkańcami
sąsiadujących z naszymi oddziałami
miejscowości
bieżący kontakt i współpraca, np. ze
szkołami i uczelniami
i inne wydarzenia w naszych oddziałach
broszury i strona poland.arcelormittal.com
media społecznościowe – kanały na
Facebooku, Twitterze, YouTube i LinkedIn

Nasza
stal

O Raporcie
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Członkostwo lub wsparcie dla
stowarzyszeń i organizacji:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Hutnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa

ArcelorMittal Poland
w mediach
społecznościowych:
Korzystamy z popularnych serwisów
społecznościowych, aby prowadzić
szybką, interaktywną i zróżnicowaną
pod kątem dobieranych treści
komunikację z interesariuszami.

9 400

2021

1 040

2021

8 300

2020

940

2020

6 400

2019

700

2019

Akademicko–Gospodarcze
Stowarzyszenie Hutnictwa

Liczba obserwujących
/ subskrybentów

Polska Izba Producentów
Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Business Centre Club
Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach
Brytyjsko–Polska Izba Handlowa
Związek Pracodawców
Przemysłu Hutniczego

5 460

2021

2 380

2021

4 500

2020

1 330

2020

4 000

2019

1 060

2019

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego (SITPH)

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie

1.5

PODEJŚCIE
ZARZĄDZANIAEUROPE
STRATEGIA DO
ARCELORMITTAL
Staramy się, aby zarządzanie w naszej firmie spełniało najlepsze możliwe standardy, było jednocześnie efektywne i transparentne.
Działamy według usystematyzowanych wytycznych i polityk, które pomagają nam w sprawnej organizacji pracy.

Zarząd, stan na 31.05.2022

Sanjay Samaddar

Czesław Sikorski

Frederik Van De Velde

Adam Preiss

Tomasz Ślęzak

Tomasz Plaskura

prezes Zarządu

wiceprezes Zarządu
dyrektor zarządzający
ds. logistyki, produkcji koksu

dyrektor generalny
członek Zarządu

dyrektor finansowy
członek Zarządu

dyrektor Energii i Ochrony Środowiska
członek Zarządu

dyrektor sprzedaży i marketingu
wyrobów płaskich na Europę Wschodnią
członek Zarządu

Rada Nadzorcza, stan na 31.05.2022
Augustine Kochuparampil
przewodniczący
Rady Nadzorczej

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Ramesh Kothari

Bezpieczne
miejsce pracy

Władysław Kielian
przedstawiciel związków
zawodowych

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Lech Majchrzak
przedstawiciel związków
zawodowych

Nasza
stal

Andrzej Wypych
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Zintegrowany System Zarządzania
W strukturach naszej firmy działa wiele ciał doradczych
i zespołów, które wspierają zarządzanie oraz pomagają
optymalizować pracę w wybranych obszarach.
Raz w tygodniu w naszej firmie ma miejsce spotkanie
Dyrekcji Wykonawczej, która omawia bieżące
kwestie operacyjne. W jej skład wchodzą dyrektorzy
zarządzający, dyrektorzy z poszczególnych obszarów
oraz dyrektor generalny.
W odpowiedzi na wyzwania w obszarze różnorodności
i integracji społecznej, we wrześniu 2021 r. powołaliśmy
Forum Kobiet, które uwzględnia perspektywę Pań na
rozwój naszej organizacji. Forum stanowi platformę,
dzięki której przedstawicielki wszystkich lokalizacji naszej
firmy mogą podejmować wspólne działania, wymieniać
doświadczenia oraz podnosić kwestie w imieniu swoich
koleżanek z zakładów i biur.
Po wybuchu pandemii powołaliśmy specjalny sztab
kryzysowy, którego zadaniem jest zapewnienie
bezpiecznych warunków pracy naszym koleżankom
i kolegom oraz organizacja i koordynacja niezbędnych
działań zapobiegawczych w wielu obszarach firmy
jednocześnie.

W strukturach naszej firmy powołano stanowisko
dyrektora ds. dekarbonizacji (CDO), które na przełomie
2021 i 2022 roku objął Yves De Langhe, wcześniejszy
dyrektor ds. technologii (CTO). Ma to związek
z priorytetowym podejściem do zagadnień związanych
z redukcją śladu węglowego w przemyśle hutniczym oraz
świadomością na temat tego, jak duże wyzwanie czeka
całą naszą branżę. Yves ma bogate doświadczenie
w przemyśle hutniczym i zarządzaniu – w swojej karierze
koordynował m.in. modernizacje wielkich pieców
w Gandawie oraz brał udział w budowie podobnych
instalacji w Brazylii. Posiada tytuł magistra inżynierii
przemysłowej; ukończył również studia podyplomowe
w zakresie ekonomii biznesowej na Uniwersytecie
w Leuven.
W naszej firmie funkcjonuje Główna Komisja BHP. Ma ona
charakter doradczy, opiniodawczy oraz konsultacyjny
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Działa pod
przywództwem wyższej kadry kierowniczej i liderów
związkowych. W naszej firmie działają również terenowe
komisje, które zajmują się lokalnymi problemami.
Wsparcie doradcze w kwestiach spójności działań
z naszymi ambicjami w zakresie zrównoważonego
rozwoju zapewnia Rada Odpowiedzialności Biznesu,
złożona z członków Zarządu, dyrektorów i szefów
kluczowych obszarów oraz przedstawicieli związków
zawodowych i zewnętrznych ekspertów.

W ArcelorMittal Poland posiadamy Zintegrowany System Zarządzania,
potwierdzany zewnętrznymi audytami przeprowadzanymi przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą w różnych obszarach działalności.
Obejmuje on:

- System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
- System Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego wg
IATF 16949:2016 (w wybranych obszarach)
- System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
- System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (w obszarach ZDR)
wg wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska
- Laboratoria ochrony środowiska oraz laboratoria badań jakościowych są
akredytowane na spełnienie wymagań normy ISO/IEC 17025:2018–02

W maju 2021 roku jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
zakończyła u nas audyt recertyfikujący, w zakresie wdrożonych norm
zintegrowanego systemu zarządzania, tj. systemu zarządzania jakością na
zgodność z ISO 9001, systemu zarządzania środowiskowego na zgodność
z ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na
zgodność z ISO 45001 oraz standardu zarządzania jakością w przemyśle
motoryzacyjnym na zgodność z IATF 16949. Jednocześnie przeprowadzono
audyt nadzorujący, który objął system zarządzania energią na zgodność
z ISO 50001. Audyt zakończył się sukcesem. Certyfikaty z zakresu IATF
16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 zostały wystawione na kolejne 3 lata.
Natomiast certyfikat z zakresu ISO 50001 został utrzymany.

Krzysztof Warchoł

pełnomocnik Zarządu ds. zintegrowanych systemów

Wdrożenie i doskonalenie systemów nie jest modą, lecz istotnym narzędziem zapewnienia konkurencyjności. Potencjał ciągłego
doskonalenia, wynikający z funkcjonowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego, BHP i zarządzania energią, ma pozytywny
wpływ na wizerunek firmy, a także pozwala wyróżnić się na tle konkurencji
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z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie
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miejsce pracy
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Program zgodności
Szczegółowy Program zgodności umożliwia nam zapobieganie
nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie. W strukturach
naszej firmy funkcjonuje instytucja oficera ds. zgodności (ang.
compliance officer), który w osobie prawniczki Magdaleny
Soboń-Stasiak, czuwa nad zagrożeniami związanymi
z korupcją, nadużyciami czy łamaniem zasad etyki biznesu.

W listopadzie obchodziliśmy coroczne wydarzenie, jakim
jest Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Nadużyciach. Dzięki
szkoleniom i materiałom informacyjnym promujemy dobre
postawy w tym zakresie i podnosimy świadomość naszych
pracowników.
Zespół ArcelorMittal Global Assurance Forensic Services stworzył
ponadto specjalną stronę intranetową dla pracowników, która
stanowi repozytorium wiedzy i wyjaśnia, jak i gdzie reagować
na zagrożenia.

Program zgodności obejmuje:

- Kodeks etyki biznesu ArcelorMittal,
- Polityka praw człowieka,
- Procedura antykorupcyjna,
- Procedura dotycząca sankcji gospodarczych,
- Zasady dotyczące informacji poufnych,
- Polityka ochrony danych osobowych,
- Procedura ochrony danych w Grupie ArcelorMittal,
- Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania,
- Polityka przeciwdziałania nadużyciom,
- Procedura dotycząca przyjmowania
i wręczania prezentów i ofert rozrywki.

Dodatkowo w firmie funkcjonują:

- Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- Polityka społeczna,
- Polityka w zakresie relacji z pracownikami,
- Polityka ochrony,
- Polityka Różnorodności i integracji społecznej
- Polityka work-life balance

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy
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100 proc. jednostek biznesowych ArcelorMittal Poland
zostało poddanych analizie pod kątem ryzyka korupcyjnego
Każdy pracownik naszej firmy przynajmniej raz na 3 lata
jest zobowiązany do szkolenia z zakresu etyki biznesu
W ArcelorMittal Poland mamy możliwość zgłoszenia podejrzenia
o korupcję czy łamanie zasad etyki biznesu. Można to zrobić
poprzez kilka kanałów komunikacji – telefonicznie, mailowo lub
poprzez bezpośredni kontakt z oficerem ds. zgodności.
Polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania gwarantuje
ochronę pracowników zgłaszających nieprawidłowości
przed działaniami odwetowymi.

120

2021 r.

4 03

2020 r.

382

2019 r.

(potencjalny sygnalista)

arcelormittal.ethicspoint.com

Liczba i procent wszystkich pracowników
spółki ArcelorMittal Poland, którzy
w roku 2021 zapoznali się z zasadami
i procedurami antykorupcyjnymi
w organizacji, a także przeszli
szkolenie na temat walki z korupcją
* 100 proc. pracowników na stanowiskach kierowniczych
(szkolenie obowiązkowe
i wyższych zostało przeszkolonych. Podana wartość
raz na 3 lata)
procentowa odnosi się do całej populacji ArcelorMittal Poland.

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

902

2020 r.

994

2019 r.

Szkolenia dotyczące
zgodności w 2021 roku:

237

2021 r.

4 41

2020 r.

612

2019 r.

w tym pracownicy
na stanowiskach niższych
niż kierownicze

Przeprowadziliśmy 11 szkoleń indywidualnych
i grupowych na temat korupcji, procedury dotyczącej
przyjmowania i przekazywania prezentów,
a także zaproszeń na imprezy rozrywkowe,
kodeksu etyki biznesu, przepisów
antymonopolowych oraz zasad
dotyczących informacji poufnych.

00-800-151-0029
bezpłatny numer

Zgłaszający 

2021 r.

Łączna liczba pracowników,
którzy zapoznali
się z procedurami

w tym pracownicy na
stanowiskach kierowniczych
i wyższych

Dział prawny
Compilance officer
+48 32 776 78 16
magdalena.sabon-stasiak@arcelormittal.com

357

1,41

2021 r.

2,8

2021 r.

4 , 57

2020 r.

5,0

2020 r.

4 ,06

2019 r.

6,49

2019 r.

w tym % pracowników
na stanowiskach
kierowniczych i wyższych *

4,22

2021 r.

10, 24

2020 r.

10, 55

2019 r.

% pracowników
na stanowiskach
niższych niż kierownicze

% pracowników, którzy
zapoznali się z procedurami

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nasza firma aktywnie pracuje nad polepszaniem jakości
produktów, podnoszeniem standardów zarządzania
i etyki w biznesie oraz poprawą jakości życia lokalnych
społeczności, za co jesteśmy regularnie nagradzani i wyróżniani
w prestiżowych zestawieniach.
W 2021 roku zostaliśmy wyróżnieni Srebrnym Listkiem CSR
w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu organizowanego
przez redakcję „Polityki” przy wsparciu Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnienie przyznano nam za
stosowanie się do wysokich standardów w zakresie CSR oraz
dobre lokalne i globalne praktyki zarządcze.
Koło naukowe AGH Hefajstos działające na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyróżniło nas specjalnym
podziękowaniem za wkład w promowanie przeróbki
plastycznej metali wśród studentów Akademii. Było to
konsekwencją współpracy w ramach konkursu pt. „ubierz
swoją pracę w poster” promującego projekty inżynierskie
studentów, w którego jury zasiadała szefowa naszego
Biura Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodności i Employer
Brandingu, Karolina Muza-Adamiec.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło nasze działania
w 20. edycji raportu pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki”. Wśród 10 Naszych opublikowanych praktyk

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Firma TAMEH POLSKA, czyli wspólne przedsięwzięcie firm
ArcelorMittal Poland i Taurona, otrzymała nominację do
tytułu EkoSymbol 2021, jako wyraz uznania za strategiczne
i środowiskowe inwestycje w ciągu ostatnich pięciu lat.
W rankingu przygotowanym przed portal Wirtualny
Nowy Przemysł (wnp.pl), nasza firma znalazła się wśród
10 największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.
Zestawienie obejmowało aż 1000 podmiotów.
W 2021 roku znaleźliśmy się ponadto w rankingu Najlepszych
Polskich Pracodawców, organizowanym przez Forbes Polska
i firmę Statista. W pierwszej edycji tego zestawienia znalazło się
jedynie 300 przedsiębiorstw.
W rankingu „Rzeczpospolitej” opublikowanym w 2021 roku
znaleźliśmy się na 19. miejscu wśród 2000 firm w Polsce, które
osiągnęły największy przychód ze sprzedaży. Ranking pt. „Lista
2000” opierał się na danych z 2020 roku.
Państwowa Inspekcja Pracy wyróżniła naszego pracownika ze
zdzieszowickiego oddziału, jako „Najaktywniejszego
Społecznego Inspektora Pracy” w konkursie promującym
poprawę stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy
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Nasza
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Standardy i procedury
– systemowe podejście

2.2

Działania podczas pandemii

2.3

Stale podnosimy świadomość

bezpieczne
miejsce pracy
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2.1

STANDARDY I PROCEDURY – SYSTEMOWE PODEJŚCIE

Bezpieczeństwo ludzi jest dla nas najważniejsze, dlatego
sformułowaliśmy nasz cel jako „zero wypadków w pracy”.
Aby go osiągnąć, oprócz systemowego zarządzania, które
obejmuje standardy zapobiegania wypadkom śmiertelnym,
procedury i analizy, dodatkowo intensywnie promujemy
odpowiednie postawy wśród naszych pracowników.

Identyfikacja
zagrożeń i ocena
ryzyka zawodowego

Działania wynikające z przepisów prawnych uzupełniamy
w oparciu o wewnętrzną Politykę BHP ArcelorMittal, która
usprawnia kompleksowe podejście do bezpieczeństwa.

Monitorowanie
i kontrola stanu
bezpieczeństwa
i higieny pracy
Reagowanie na
awarie/potencjalne
awarie i poważne
awarie

Stosujemy
wewnętrzne procedury
regulujące kluczowe
zagadnienia:

Reagowanie
na anomalie/
zagrożenia/zdarzenia
potencjalnie
wypadkowe

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Procedura dot.
udzielania pomocy
przedmedycznej

Procedura
dotycząca działań
zapobiegawczych
związanych
z rozprzestrzenianiem
się wirusa
SARS-CoV-2

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie

2.1

STANDARDY I PROCEDURY – SYSTEMOWE PODEJŚCIE
Pracujemy w przemysłowym otoczeniu, gdzie mamy
do czynienia z wyjątkową infrastrukturą i instalacjami
w ponadprzeciętnej skali, co przekłada się także na specyficzne
zagrożenia, dlatego na terenie naszych największych oddziałów
(Dąbrowa Górnicza, Kraków, Zdzieszowice) stacjonują służby
medyczne mające do dyspozycji ambulanse oraz jednostki
straży pożarnej wyposażone w niezbędny sprzęt i wozy
strażackie.
Posiadamy tam także lądowiska przeznaczone dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Ponadto nasze plany operacyjne
w zakresie zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków
awarii przemysłowej są opracowane przy współpracy
z władzami państwowymi. Oczywiście w pełni respektujemy
prawo pracowników do odmowy pracy w przypadku obawy
o zagrożenie życia lub zdrowia.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
określa zasady dofinansowań dla naszych pracowników
w zakresie dodatkowych świadczeń, takich jak

- karnety sportowe Multisport,
- odpoczynek po pracy w formie wycieczek
- rehabilitacja dla osób pracujących w warunkach szczególnych.
- Układ Zbiorowy Pracy
Zakładowy
gwarantuje dodatkowe odszkodowania w przypadku doznania
długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.

Priorytety
i zarządzanie

Zapewniamy pracownikom nie tylko posiłki i napoje
profilaktyczne określone wymaganiami państwowymi, ale
również posiłki regeneracyjne dla wszystkich zatrudnionych
w spółce.
Systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są
u nas objęci także pracownicy firm zewnętrznych – każdy
podmiot będący podwykonawcą musi podpisać „Umowę
o zdrowiu i bezpieczeństwie pracy”. Podwykonawcy są
zobligowani do przekazania niezbędnych informacji swoim
pracownikom, którzy następnie muszą zdać egzamin
z przepisów i zasad BHP obowiązujących w naszej spółce.
W naszej firmie funkcjonuje Główna Komisja BHP, która jako
organ doradczy i konsultacyjny uczestniczy w pracach nad
podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa, głównie poprzez
dokonywanie okresowych przeglądów warunków pracy,
ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie
podejmowanych działań profilaktycznych, współpracę
z pracodawcą w realizacji obowiązków z zakresu BHP
czy formułowanie wniosków dotyczących poprawy stanu
bezpieczeństwa w danym obszarze.
Działają u nas również terenowe komisje, które lokalnie
dokonują przeglądu zaleceń Głównej Komisji i wskazań
Społecznych Inspektorów Pracy. Wszyscy pracownicy mają
możliwość zgłaszania wniosków do rozpatrzenia – poprzez
służby BHP, Społecznych Inspektorów Pracy lub przełożonych.
Organizujemy także spotkania w ramach Forum
Bezpieczeństwa, na których wspólnie z przedstawicielami
związków zawodowych omawiamy kwestie dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych zakładach.
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DZIAŁANIA PODCZAS PANDEMII
W 2021 roku wciąż zmagaliśmy się z trudami światowej
pandemii COVID-19, pamiętając jakie zagrożenie niesie za
sobą szybka transmisja choroby. Dlatego kontynuowaliśmy
działania wypracowane w poprzednim roku i wciąż staraliśmy
się podnosić bezpieczeństwo pracowników.
W związku z utrzymującym się stanem pandemii, przynajmniej
raz w tygodniu mają miejsce posiedzenia sztabu kryzysowego
powołanego w marcu 2020 roku. Zadaniem sztabu jest
praca nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy
w naszej firmie, poprzez koordynację niezbędnych działań
organizacyjnych w zakresie zapobiegania transmisji choroby
oraz łagodzenia jej skutków. W dodatku w zakładach
wyznaczono koordynatorów ds. epidemii.
Codzienna skupianie się na szczegółach jest w tym
kontekście niezwykle istotne, dlatego przykładamy wagę do
odpowiedniego wyposażania biur i zakładów w niezbędne
środki sanitarne. Na bieżąco uzupełniamy podstawowe
zasoby, takie jak płyn do dezynfekcji, maseczki czy rękawiczki.
Charakter pracy niektórych z nas wymaga korzystania
z okularów ochronnych, dlatego dostarczamy do zakładów płyn
zapobiegający ich parowaniu, a także klipsy uszczelniające
maseczki w okolicach nosa.

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, korzystamy z pracy zdalnej
lub wprowadzamy model hybrydowy, który zakłada możliwość
częściowej pracy spoza biura lub zakładu. Wszędzie stosujemy
się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.
Na własny koszt przeprowadzamy wśród pracowników
ArcelorMittal Poland i spółek zależnych testy RT-PCR na
obecność COVID-19, aby umożliwić potencjalnie zarażonym
osobom niezwłoczne przejście na kwarantannę lub izolację
oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. W dodatku
zakupiliśmy zapas pulsoksymetrów, które nieodpłatnie
udostępniamy potrzebującym, zarażonym pracownikom.
Jednocześnie regularnie przypominamy w komunikatach
o istotności samodzielnej kontroli zdrowia i poziomu saturacji
krwi. Wszystkie pytania związane z pandemią pracownicy
mogą wysyłać na specjalnie uruchomiony adres:
zdrowie@arcelormittal.com.
Niezwykle istotnym elementem walki z pandemią dla całego
społeczeństwa było uzyskanie powszechnego dostępu do
szczepień przeciwko COVID-19.

W związku z tym niezwłocznie rozpoczęliśmy wewnętrzną
kampanię informacyjną, zachęcającą pracowników do
przyjmowania szczepionek. Jednocześnie w oparciu o oficjalne
informacje rządowe i opinie ekspertów, zwalczaliśmy
dezinformacje dotyczące pandemii i akcji szczepień, obnażając
nieprawdziwe doniesienia, aby ochronić naszych bliskich przed
chaosem informacyjnym.
Jako jedna z pierwszych firm w Polsce zgłosiliśmy chęć udziału
w akcji szczepień organizowanych u pracodawców, dzięki
czemu nasi pracownicy i ich rodziny oraz pracownicy firm
zewnętrznych działających na naszym terenie mogli przyjąć
szczepionki na COVID-19 w ośrodkach medycyny pracy
współpracujących z ArcelorMittal Poland. W zorganizowanej
przez nas akcji szczepień wzięły udział 343 osoby. W grudniu
zaoferowaliśmy także dodatkowe świadczenie pracownikom
naszej firmy (oraz spółek zależnych) za wspieranie wspólnego
bezpieczeństwa poprzez pełne zaszczepienie się na
COVID-19. Celem tej inicjatywy jest podziękowanie wszystkim
pracownikom za wzorowe wsparcie działań firmy w trudnym
okresie pandemii oraz dalsze wzmocnienie wysiłków firmy na
rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas kolejnych
fal pandemii. Kryterium otrzymania świadczenia pieniężnego
było przedstawienie certyfikatu szczepienia oraz złożenie
odpowiedniego wniosku.
Oprócz przeciwdziałania transmisji COVID-19, organizujemy
także akcje szczepień przeciwko grypie, aby uniknąć
spotęgowanego efektu zagrożeń w tzw. „sezonie
grypowym”. Kampania jest realizowana cyklicznie od kilku
lat, a w jej ramach pracownicy i członkowie ich rodzin oraz
osoby świadczące pracę na rzecz ArcelorMittal Poland mogą
zarejestrować się na szczepienie w każdej z 6 lokalizacji,
w których znajdują się nasze zakłady. W 2021 roku z tej
możliwości skorzystały 902 osoby.
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DZIAŁANIA PODCZAS PANDEMII

Współpraca z fundacjami
Mamy świadomość, że zagrożenie wynikające z pandemii
w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na nasz komfort
psychiczny, dlatego wraz z Fundacją DROGA w Dąbrowie
Górniczej zapewniliśmy naszym pracownikom i ich bliskim
wsparcie specjalistów, którzy służą fachową pomocą
w trudnych chwilach. Współpraca z Fundacją obejmuje także
wsparcie w przypadku trudnej sytuacji życiowej czy uzależnień
– poprzez konsultacje z ekspertami oraz terapie indywidualne
i grupowe. Wiedząc, jak istotne są zagrożenia związane
z dyskomfortem psychicznym w pracy, pracownicy polskiego
kampusu ArcelorMittal w 2021 roku stworzyli dodatkowo serię
szkoleń pt. „Nerwy ze stali”. Akcja obejmowała 6 webinarów
oraz 6 warsztatów mających na celu wyjaśnienie mechanizmów
działania stresu, jego wpływu na nasze funkcjonowanie oraz
metod, dzięki którym możemy poradzić sobie z obciążeniem
psychicznym. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 413 osób.

Zobacz więcej
na stronie
fundacji

Od lat współpracujemy z Fundacją Ochrony Zdrowia
w Dąbrowie Górniczej (FOZ) oraz Hutniczą Fundacją Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie (HFOZiPS), w celu
wzmacniania profilaktyki zdrowotnej naszych pracowników i ich
rodzin.
W 2021 roku wraz z Fundacją Ochrony Zdrowia uruchomiliśmy
wewnętrzny program rehabilitacji dla pracowników, którzy mają
problem z powrotem do zdrowia po przebyciu COVID-19.
W ramach przedsięwzięcia oferujemy konsultacje z lekarzami
specjalistami w oparciu o wyniki badań oraz rehabilitację
stacjonarną w warunkach ambulatoryjnych, z której pracownicy
mogą skorzystać po powrocie do pracy.

ponad

600

Organizujemy także pobyty sanatoryjne w wyspecjalizowanych
pod tym kątem placówkach. Do końca 2021 roku do rehabilitacji
pocovidowej na różnych jej etapach zostało zakwalifikowanych
30 osób.

Zobacz więcej
na stronie
fundacji
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Dzięki współpracy z FOZ, pracownicy naszej firmy, spółek
zależnych oraz podmiotów związanych z naszą organizacją
mają także możliwość skorzystania z dofinansowania do
leczenia. Pomagamy w rezerwacjach wizyt lekarskich
i rehabilitacji oraz mamy udział w refundacji zakupu leków,
badań, zabiegów rehabilitacyjnych czy specjalistycznego
sprzętu.

Bezpieczne
miejsce pracy

Zobacz więcej
na stronie
fundacji

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

pracowników i czlonków ich
rodzin w 2021 roku wzieło udział
w profilaktycznych badaniach
uwględniająych najbardziej
aktualne potrzebny
zdrotowne

W 2021 roku obie fundacje zorganizowały badania przesiewowe
oczu dla dzieci z naszych przyzakładowych przedszkoli.
Ich celem było także zwrócenie uwagi najmłodszych i ich
rodziców na zagrożenia związane z nadmiernym obciążeniem
wzroku wywołanym intensywnym użytkowaniem sprzętu
elektronicznego.
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Wiemy, jak ważne jest promowanie odpowiednich postaw
związanych z bezpieczeństwem, dlatego organizujemy wiele
wewnętrznych inicjatyw i cyklicznych kampanii informacyjnych.
Stawiamy na otwartą komunikację i popularyzację zasad
BHP w przystępnej formie, korzystając z różnych form nauki:
warsztatów, quizów, wykładów, treningów. Z uwagi na
dodatkowe zagrożenia związane z pandemią, w 2021 roku
szeroko wykorzystywaliśmy narzędzia online.

Od 2021 roku, zgodnie z założeniami programu „Mistrz/kierownik
na starcie”, pracownicy wybrani do objęcia stanowiska
mistrzów lub kierowników odbywają specjalne szkolenia, które
zapewniają im niezbędne przygotowanie do nowej roli.
Jednym z kluczowych aspektów treningu są 4-dniowe zajęcia
dotyczące bezpieczeństwa (3 dni szkoleń praktycznych z biurem
BHP oraz 1 dzień zajęć w zakładzie).
Oprócz szkoleń obligatoryjnych organizowaliśmy
także dodatkowe zajęcia z zakresu:

295

zorganizowanych
okresowych szkoleń BHP

4 997

uczestników

Priorytety
i zarządzanie

- bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- bezpiecznej organizacji pracy przy użyciu urządzeń
zasilanych paliwem gazowym,
- technik ewakuacyjnych i ratowniczych,
- bezpiecznych prac na wysokości,
- eksploatacji urządzeń energetycznych,
- transportu materiałów niebezpiecznych,
- analizy FMEA procesów produkcyjnych,
- zmian w prawie energetycznym,
- technicznych środków ochrony, ochrony przed
promieniowaniem jonizującym, kontroli i odbioru drabin,
- kontroli zawiesi,
- koordynacji BHP,
- aspektów bezpieczeństwa przy zakupie maszyn,
- sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
- napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych,
- narzędzi komunikacji w prowadzeniu lekkiej HIR-y
- przepisów przeciwpożarowych w procesie budowlanym.

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

zmierzona średnia ocen

3,8

szkoleń okresowych BHP
zrealizowanych w 2021
wystawioych
zmierzona
średnia
przez uczestników
ocen

3,8 /4

przeprowadzonych
okresowych szkoleń BHP
zrealizowanych
w 2021 wystawiona
przez uczestników

Zarówno w przypadku obligatoryjnych, jak i dodatkowych
szkoleń mierzymy satysfakcję uczestników z zajęć poprzez
krótkie badanie ankietowe po zakończeniu spotkania.
Uczestnicy szkolenia oceniają: cel szkolenia – czy został
osiągnięty, zawartość szkolenia, pracę trenera, przygotowane
materiały.
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STALE
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I PROCEDURY
ŚWIADOMOŚĆ
– SYSTEMOWE PODEJŚCIE
W lutym powołaliśmy w dodatku 6 zespołów roboczych, które
pracują nad poprawą jakości systemów bezpieczeństwa. Ich
zadaniem jest wypracowanie najlepszych praktyk związanych
z różnymi narzędziami wykorzystywanymi w BHP na co dzień.

"Przestrzegamy zasad.
Razem ratujemy życie"
To kampania która szerokim echem odbiła się w naszych
zakładach którą zorganizowaliśmy, aby zwrócić uwagę
pracowników na podstawowe narzędzia pracy i na zagrożenia
związane z ich rutynową obsługą.

prosta
komunikacja

lekka
HIRA*

szkolenia

podstawowe
nawyki

Zespoły, składające
się z pracowników
z różnych oddziałów
i zakładów, zajęły się
wybranymi sześcioma
tematami.

W pierwszym etapie kampanii skupiliśmy się na użyciu
detektorów, które w części surowcowej, w koksowniach oraz
w wytypowanych strefach naszych zakładów wskazują poziom
stężenia gazów i informują o zagrożeniu.
Do drugiego etapu wybrano kwestie związane z izolacją
i wykorzystanie indywidualnych kłódek, które uniemożliwiają
włączanie niektórych maszyn bez wiedzy osób pracujących
w ich obszarze.
Natomiast trzecia część objęła zagadnienie tzw. lekkiej
HIR-y, czyli sposobu postępowania, który zakłada krótkie
powstrzymanie się od pracy i ponowną ocenę ryzyka
w przypadku wystąpienia nietypowych okoliczności.

audyt

zarządzanie
konsekwencjami

* HIRA - Hazard Identification Risk Assessment
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Parasol bezpieczeństwa
Jest Nowym przedsięwzięciem, które funkcjonuje w naszej
firmie. To opracowany na poziomie grupy ArcelorMittal
harmonogram dodatkowych działań, które należy podjąć
w zakładach, gdzie doszło do poważnego wypadku. Wiąże
się to z uruchomieniem 40-dniowego wsparcia w zakresie
wzmocnienia bezpieczeństwa, w trakcie którego odbywają
się audyty, szkolenia, testy i wizyty liderów poszczególnych
standardów.
Wszystkie informacje zgromadzone na podstawie badań
prowadzonych w ramach Parasola Bezpieczeństwa zakład
może wykorzystać do opracowania planu proaktywnych
działań, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu
zidentyfikowanych słabych stron i zagrożeń.

Regularnie prowadzimy szkolenia podnoszące bezpieczeństwo
zgodnie z naszym flagowym programem „Bezpieczeństwo to
MY”, który ma na celu umacnianie prawidłowego podejścia
do codziennych obowiązków z zachowaniem wzmożonej
ostrożności. W 2021 roku kontynuowaliśmy 2. edycję
przedsięwzięcia. Program jest przeznaczony dla naszych
pracowników (w tym pracowników spółek zależnych) i obejmuje
zajęcia dotyczące czterech standardów bezpieczeństwa:
izolacji, poruszania się i obsługi pojazdów, operacji podnoszenia
i obsługi urządzeń dźwignicowych oraz prac na wysokości.
Akcja wspiera nasz nadrzędny cel „zero wypadków w pracy”
również poprzez zmianę nastawienia „muszę być bezpieczny”
na „chcę być bezpieczny”. Szkolenie dla każdego uczestnika
trwa 4 dni, w tym jednego dnia szkolenie jest realizowane
bezpośrednio w hali produkcyjnej i uwzględnia ćwiczenia
praktyczne.
Od września członkowie dyrekcji wykonawczej oraz zakładów
zaangażowali się w program jako prowadzący wybrane
moduły szkoleń. Udział wyższego kierownictwa ma inspirować
pracowników do większego zaangażowania w sprawy związane
z bezpieczeństwem.

Jak co roku, w kwietniu obchodziliśmy w ArcelorMittal Dzień
Bezpieczeństwa, który zbiega się w czasie ze Światowym Dniem
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
W 15. odsłonie wydarzenia zatytułowanej „Wybieramy
najbezpieczniejsze rozwiązanie”, skupiliśmy się na
wpływie naszych decyzji na bezpieczeństwo własne oraz
współpracowników. Święto połączyliśmy ponadto z kampanią
informacyjną, w której podkreślaliśmy wagę zobowiązania
każdego z naszych pracowników w drodze do zera wypadków.
Hasło przewodnie akcji pt. „Zobowiązanie” wybrzmiewało przy
okazji odpraw zespołów, publikacji komunikatów wewnętrznych
i filmu promocyjnego.
Wszystko po to, aby zachęcić koleżanki i kolegów do
zaangażowania się w kolektywne bezpieczeństwo poprzez
zobowiązanie do zwracania uwagi na potencjalnie ryzykowne
decyzje osób, z którymi pracujemy. W ramach akcji odbywały
się również tzw. audyty krosowe badające zaangażowanie
pracowników w podnoszenie bezpieczeństwa.
W 2021 roku miał u nas miejsce jeden wypadek śmiertelny.
Odnotowaliśmy 17 wypadków przy pracy, a wskaźnik
częstotliwości wypadków wyniósł 1,20*

Frederik Van De Velde

dyrektor generalny, członek Zarządu

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że podróż do zera wypadków
to proces, który wymaga ciągłej uwagi, koncentracji oraz
zdyscyplinowania. Nie chodzi o to, żeby od czasu do czasu pomyśleć
o bezpieczeństwie, ale by bezpieczeństwo stało się częścią naszego DNA.
* Stosujemy międzynarodowy wskaźnik Lost Time Injury Rate, który obliczamy następująco: liczba wypadków śmiertelnych + liczba wypadków
powodujących godziny niezdolności do pracy x 1 000 000/Liczba przepracowanych przez wszystkich pracowników roboczogodzin.
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Tydzień Zdrowia
Co roku organizujemy także Tydzień Zdrowia, który służy
promowaniu profilaktyki zdrowotnej. W 2021 roku, oprócz
kampanii informacyjnej dotyczącej 3 głównych tematów
(otyłość, alkoholizm, nikotynizm), akcja objęła wiele innych
aktywności, m.in. szkoleń oraz badań diagnostycznych,
z których skorzystało 2780 osób.

webinar
o ergonomii
pracy
fizycznej

902
uczestników
szczepienia
przeciw grypie
dla pracowników
i członków
ich rodzin

webinar o zrywaniu
z nałogiem palenia
papierosów

szkolenia
z pierwszej
pomocy

Dodatkowo w ramach Tygodnia Zdrowia udostępniliśmy
pracownikom Strefy Zdrowia PZU, w których pracownicy mogli
wziąć udział w badaniach dermatologicznych i zrobić USG
płuc. Łącznie w naszych 3 największych lokalizacjach (Dąbrowa
Górnicza, Kraków, Zdzieszowice) skorzystało z nich 215 osób.
Ponadto nasi pracownicy uzyskali 6-miesięczny dostęp do
aplikacji Skin Vision, która pomaga w ocenie zmian skórnych
i w razie ryzyka rekomenduje wizytę u dermatologa.
Tydzień Zdrowia to także czas dodatkowej aktywności fundacji
ochrony zdrowia, z którymi współpracujemy. Fundacja Ochrony
Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, Hutnicza Fundacja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Rada Pomocy
Zdrowia w Zdzieszowicach oferowały pakiety badań (np. USG
jamy brzusznej, markery nowotworowe, badania na cukrzycę,
densytometrię kręgosłupa i kontrolę wzroku u dzieci).

W ramach
Tygodnia Zdrowia
zorganizowaliśmy
m.in.:
webinar pt.
„Napięciowe
bóle głowy”

akcję
krwiodawstwa
w Dąbrowie Górniczej,
Krakowie
i Zdzieszowicach

Priorytety
i zarządzanie

webinar
pt. „Dieta
pracownika
fizycznego”

6-miesięczny
program „Schudnij
z nami”, składający
się z indywidualnych
konsultacji dietetycznych,
fizjoterapeutycznych oraz
warsztatów
psychologicznych

Bezpieczne
miejsce pracy

szkolenie
online dotyczące
prewencji
uzależnień

Służby BHP zachęcały także pracowników do udziału w akcji
„Podejmij wyzwanie – dla zdrowia”, w ramach której pracownicy
mogli zapraszać inne osoby do uczestnictwa w sportowym
wyzwaniu, aby wspólnie ćwiczyć i wzajemnie się motywować.
Chętni zostali poproszeni o rejestrowanie swoich wysiłków
w aplikacji mierzącej efekty wybranej sportowej aktywności.
W I etapie wzięło udział 38 uczestników, którzy chodząc,
jeżdżąc na rowerze lub biegając wspólnie pokonali aż 11
260 kilometrów. Konkurs składa się z 3 etapów, a jego finał
zaplanowaliśmy na Dzień Bezpieczeństwa 2022.
Podczas Tygodnia Zdrowia miał ponadto miejsce finał konkursu
o nagrodę dyrektora generalnego pt. „W podróży do zera
wypadków”, który ogłoszono podczas Dnia Bezpieczeństwa 2021.
Mogli w nim wziąć udział wszyscy pracownicy naszej firmy,
spółek zależnych i firm świadczących pracę na rzecz
ArcelorMittal Poland.
Konkurs polegał na opracowaniu i zgłaszaniu projektów
mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie
standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym w trzech
kategoriach: zachowań pracowników, organizacji bezpiecznego
sposobu pracy oraz rozwiązań technicznych poprawiających
bezpieczeństwo pracy. Do konkursu zakwalifikowało się
48 projektów, spośród których w ostatnim etapie
konkursu wyłoniono trzy zwycięskie.

szkolenie
online
z interwencji
kryzysowej
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miejsce pracy
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SKALA ZATRUDNIENIA

wszyscy

Siła ArcelorMittal Poland to przede wszystkim ludzie, którzy
swoim zaangażowaniem i odpowiedzialną pracą wpływają na
rozwój naszej firmy. Dlatego zależy nam na budowaniu trwałych
relacji z naszymi pracownikami i zapewnieniu im dobrych
warunków pracy. Jako lider sektora stalowego w Polsce mamy
ogromny wpływ na postrzeganie całej branży, dlatego oprócz
oczywistego przestrzegania zasad prawa pracy, stosujemy się
do postanowień kodeksu etyki biznesu ArcelorMittal, a także
wewnętrznego, ustalonego z organizacjami związkowymi
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Jesteśmy największą firmą hutniczą w Polsce; zatrudniamy
blisko 10 000 osób w sześciu oddziałach i spółkach zależnych.
Nasze zakłady zlokalizowane są w 3 województwach:
małopolskim, opolskim i śląskim.

Chcemy być postrzegani jako atrakcyjny i odpowiedzialny
pracodawca z wyboru. Dlatego wobec wysokich potrzeb
rekrutacyjnych, nie tylko zwiększamy świadomość na temat
możliwości rozwoju w hutnictwie, ale też intensywnie pracujemy
nad definiowaniem kluczowych zasad wzajemnego szacunku
i podnoszeniem standardów w tym zakresie. Zasady te określa
u nas m.in. Polityka dotycząca różnorodności i integracji
społecznej. Jesteśmy też sygnatariuszami Karty Różnorodności.

ArcelorMittal Poland wraz ze spółkami zależnymi

Nasze działania związane z atrakcyjnością w oczach
pracowników i kandydatów są odzwierciedleniem jednej
z dziesięciu Ambicji Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal:
zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego
i przyjaznego środowiska pracy.

ArcelorMittal Poland
+ spółki zależne
kobiet

mężczyzn

902

8 708

8 435

liczba osób
zatrudnionych na
rok

2021

9 610

2020

10 321

2019

10 922

8 435

2020

8 812

2019

9 297

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

mężczyzn

810 na
pełen etat

7 619 na
pełny etat

7 622

opolskie
1 540
kobiet

149

mężczyzn

1 391

ArcelorMittal Poland
2021

kobiet

813

umowę o pracę

śląskie
5 262
kobiet

549

mężczyzn

4 713
małopolskie
2 808
kobiet

204

Ochrona
środowiska

mężczyzn

2 604

Wzrost Gospodarczy
i Godna Praca

Priorytety
i zarządzanie

wszyscy
ArcelorMittal Poland

Przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015-2030
Dobra jakość
edukacji

9 610

Nasza
stal

Liczba pracowników
zatrudnionych na umowę
o pracę w ArcelorMittal
Poland i spółkach
zależnych w podziale na
województwa i rodzaj
etatu, wg stanu na
31.12.2021 r.
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3.1

SKALA ZATRUDNIENIA
W 2021 roku, spośród 9610 zatrudnionych w ArcelorMittal Poland
i spółkach zależnych na podstawie umowy o pracę, zaledwie
6 osób pracowało w niepełnym wymiarze godzin.
Ponadto zatrudnialiśmy 129 osób na umowę zlecenie. Pod
naszym nadzorem było również 274 pracowników zatrudnionych
przez agencje pracy (41 kobiet i 233 mężczyzn).

5,4 proc.

Zatrudniamy
osoby
w różnym
wieku

to osoby między
30 a 50 rokiem
życia

kobiet pełniło funkcje
kierownicze wyższego
lub niższego
szczebla

kobiet zajmowało
stanowiska
dyrektorskie

naszych
pracowników ma
mniej niż 30 lat

48 proc.

111

7

9,4 proc.

10 proc.
wszystkich osób
na stanowiskach
kierowniczych to
kobiety

naszej załogi
stanowią
kobiety

46,6 proc.
naszych
pracowników ma
więcej niż 51 lat
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Liczba pracowników
zatrudnionych
na umowę o pracę
w ArcelorMittal Poland
i spółkach zależnych
– w podziale na płeć
i rodzaj umowy o pracę,
wg stanu na 31.12.2021 r.
Łączna liczba
pracowników
w ArcelorMittal Poland
i spółkach zależnych

W tym pracownicy
ArcelorMittal Poland

Liczba pracowników
zatrudnionych na
umowę o pracę
w ArcelorMittal Poland
i spółkach zależnych
– w podziale na płeć
i kategorie wiekowe,
wg stanu na 31.12.2021 r.

Pracownicy
zatrudnieni
na umowę
o pracę na czas
nieokreślony

Pracownicy
zatrudnieni
na umowę
o pracę na czas
określony

Pracownicy
zatrudnieni
na okres
próbny

Suma

899

62

8

969

Mężczyźni

7 816

715

110

8 641

Suma *

8 715

777

118

9 610

Kobiety

746

59

8

813

Mężczyźni

6 827

685

110

7622

Suma

7 573

744

118

8 435

Kobiety

Poniżej
30 lat

W wieku
30-50 lat

Powyżej
50 lat

Suma

Udział %

32

428

509

969

10,1

Mężczyźni

483

4 188

3 970

8 641

89,9

Suma

515

4 616

4 479

9 610

100

Kobiety

2
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W tym 22 uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach praktycznej nauki zawodu
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Liczba pracowników
zatrudnionych na
umowę o pracę
w ArcelorMittal Poland
i spółkach zależnych
– w podziale na
płeć, wiek i kategorie
zatrudnienia i rodzaj
umowy o pracę,

Członkowie Zarządu
i dyrektorzy

wg stanu na 31.12.2021 r.
Pracownicy na
stanowiskach
kierowniczych wyższego
i niższego szczebla2

Pozostali pracownicy
administracyjni
Liczba pracowników wchodzących w skład
Zarządów spółek – w podziale na płeć
i kategorie wiekowe, wg stanu na 31.12.2021 r.:

- ArcelorMittal Poland: 2 mężczyzn w wieku
30-50 lat; 4 mężczyzn w wieku powyżej 50 lat
- Spółki zależne: 1 mężczyzna w wieku powyżej

Poniżej
30 lat

W wieku
30-50 lat

Powyżej
50 lat

Suma

Udział %

Kobiety

0

6

1

7

11,29

Mężczyźni

0

25

30

55

88,71

Suma

0

31

31

62

Kobiety

2

70

39

111

9,99

Mężczyźni

16

585

399

1 000

90,01

Suma

18

655

438

1 111

Kobiety

18

210

219

447

30,63

Mężczyźni

52

518

442

1 012

69,37

Suma

70

728

661

1 459

11

153

238

402

5,76

Mężczyźni

416

3 099

3061

6 576

94,24

Suma

427

3 252

3299

6 978

Kobiety
Pracownicy na
stanowiskach
robotniczych

50 lat; 0 mężczyzn w wieku 30-50 lat, 1 kobieta
w wieku 30-50 lat.

2
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Stanowiska należące do tej grupy to: szef, kierownik, lider i mistrz
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Liczba nowych
pracowników przyjętych
do pracy
w ArcelorMittal Poland
w 2021 roku na umowę
o pracę, w podziale na
płeć i wiek.

706

Poniżej 30 lat

W wieku
30-50 lat

Powyżej 50 lat

Suma

5

28

19

52

Mężczyźni

170

334

150

654

Suma

175

362

169

706

Kobiety

nowo zatrudnionych
pracowników podpisało umowę
o pracę w ArcelorMittal Poland
i spółkach zależnych
w 2021 roku

52

654

1 081

204

mężczyzn

mężczyzn

kobiet

kobiet

1 285
pracowników,
odeszlo z pracy
w 2021 roku

6 proc.

924

to pracownicy
zatrudnieni krócej
niż rok
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50. roku życia
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Kampania rekrutacyjna
W 2021 roku potrzeby rekrutacyjne w naszej firmie rosły
w szybkim tempie. Po niełatwym dla całego przemysłu roku
2020, na który gigantyczny wpływ miał wybuch pandemii
COVID-19, rok 2021 był czasem, kiedy hutnictwo odnotowało
lepsze wyniki. Rosnący odsetek osób zaszczepionych miał
wpływ na stabilizację rynku pracy, a wymagania wobec
branży spotkały się z perspektywą potrzeby większej liczby
kandydatów do pracy w hutnictwie.
W miastach i gminach, w których znajdują się nasze zakłady
oraz w ich sąsiedztwie organizowaliśmy regularne kampanie
informacyjne, która informowały o możliwościach zatrudnienia
w ArcelorMittal Poland i płynących z tego korzyściach.
Tradycyjne metody, jak ulotki reklamowe, plakaty, billboardy
czy grafiki w lokalnych gazetach, uzupełnialiśmy przekazem
w przestrzeni internetowej, wykorzystując najpopularniejsze
portale społecznościowe i witryny lokalnych mediów.

Wiedząc, że wszyscy pracownicy pełnią rolę nieformalnych
ambasadorów firmy, zadbaliśmy także o echo działań
rekrutacyjnych wewnątrz firmy - poprzez działania informacyjne
obejmujące komunikaty mailowe, plakaty, telewizję zakładową
czy publikacje w wewnętrznej gazecie firmowej.
Równolegle zachęcaliśmy naszych pracowników do
uczestnictwa w programie płatnych rekomendacji pt. „Polecam
– zarabiam”. Kluczowa była tu świadomość, że kandydaci
z polecenia to osoby wskazane przez kogoś, komu pracodawca
ufa i szanuje jego wkład w rozwój firmy, a jednocześnie
szansa dla naszych pracowników na zdobycie dodatkowego
świadczenia finansowego za aktywność i zaangażowanie.
Każdy z naszych pracowników może otrzymać bonus finansowy
za polecenie znajomej osoby do pracy.

34 proc.
kandydatów przyjętych do
pracy z zewnątrz w 2021 roku,
było zarekomentowanych przez
naszych pracowników
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BENEFITY I RELACJE Z PRACOWNIKAMI
Stale pracujemy nad tworzeniem przyjaznego i atrakcyjnego
miejsca pracy, także pod względem finansowym. Istotną
częścią wspierania naszych koleżanek i kolegów są również
świadczenia pozapłacowe.

Świadczenia pozapłacowe obejmują zarówno pracowników
pełnoetatowych, jak i tych zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin. Znacznie przewyższają minimum, którego
wymaga prawo.
Naszym pracownikom oferujemy:

99 proc.
naszych pracowników
objętych jest umowami
zbiorowymi.

o 20 proc.
więcej niż wymaga tego
prawo, przekazujemy do
naszego Zakładowego
Fundusz Świadczeń
Socjalnych

przyjazne
i atrakcyjne
miejsce pracy

- Dofinansowanie do posiłków regeneracyjnych
- Profesjonalną opiekę medyczną w części refundowaną
przez pracodawcę
- Możliwość korzystania z przedszkoli przyzakładowych lub
dofinansowania do żłobków/przedszkoli
- Dodatkowy dzień wolny 4 maja – Dzień Hutnika
- Pracowniczy program emerytalny
- Szkolenia; dofinansowania do nauki
- Ofertę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
- Wczasy pod gruszą,
- Pożyczki na cele mieszkaniowe,
- Pomoc materialna w trudnej sytuacji życiowej,
- Bilety do kina, na basen, na wybrane wydarzenia
kulturalne
- Program płatnych rekomendacji pracowniczych.

100 proc.
kobiet zdecydowało
się na powrtót do pracy
w 2021 roku na powrót
do pracy po urlopie
rodzicielskim

83 proc.
pracowników naszej firmy
uczestniczy w dobrowolnym
pracowniczym programie
emerytalnym (PPE).
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Nowy Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy
Od 1 lipca 2021 roku w naszej firmie funkcjonuje nowy, lepiej
dostosowany do obecnych wymagań rynku Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy, który jest owocem efektywnych rozmów ze
stroną związkową działającą w ArcelorMittal Poland.
Nowy dokument zawiera mechanizmy równoważące
sposoby wynagradzania pracowników wszystkich grup
wiekowych, jest teraz korzystny także dla pracowników
z krótszym stażem. Poprzedni układ doceniał i premiował
głównie długi staż pracy, przewidując dodatki, takie jak np.
Karta Hutnika czy nagrody jubileuszowe. Osobom z krótkim
stażem takie dodatki nie przysługiwały, co nie ułatwiało nam
pozyskiwania nowych pracowników i przekonania ich do
pozostania z nami. Najważniejsze zmiany dotyczą włączenia
Karty Hutnika, dodatku układowego oraz części dodatku
zmianowego do płacy zasadniczej pracowników, zamiany
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych na
podwyższenie składki na Pracowniczy Program Emerytalny
finansowanej przez pracodawcę.
Aby docenić pracowników z dłuższym stażem oraz wspomóc
proces transferu wiedzy między pracownikami, wprowadziliśmy
także nowy składnik – dodatek dla mentorów.

Negocjacje dotyczące zapisów układu przebiegały
w usystematyzowany sposób, z wyraźnym podziałem
zakresów tematycznych, dzięki czemu porozumienie zostało
osiągnięte w przewidzianym prawem terminie. Prace nad
nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy stanowią
przykład otwartej i konstruktywnej współpracy pomiędzy stroną
związkową a pracodawcą, gdzie doświadczenie i wiedza dają
wyraźny i korzystny efekt.

Dialog społeczny
Od lat prowadzimy wielopłaszczyznowy dialog społeczny, który
uwzględnia spotkania poświęcone bezpieczeństwu i higienie
pracy oraz kwestiom socjalnym.
W ramach dialogu społecznego organizujemy:

- cykliczne spotkania prezesa Zarządu z przedstawicielami
związków zawodowych;
- regularne spotkania zespołu HR ze związkami zawodowymi,
poświęcone zagadnieniom dot. spraw społecznych;
- bezpośrednie spotkania przedstawicieli pracodawcy
z pracownikami zakładów produkcyjnych;
- wizyty przedstawicieli firmy na posiedzeniach zarządów,
prezydiów oraz walnych zebraniach delegatów organizacji
związkowych.

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy podnosi też dodatki
za ratownictwo gazowe oraz zwiększa odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych o dodatkowe 10 proc.

Stanisław Ból

dyrektor personalny

Nowy ZUZP wnosi powiew świeżości w system wynagradzania w ArcelorMittal
Poland. Udało nam się wyrównać szanse zarówno pracownikom z krótkim,
średnim, jak i długim stażem pracy, co pomoże nam w przyciąganiu
kandydatów oraz zatrzymywaniu pracowników w firmie.
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DIGITALIZACJA PROCESÓW HR
Rozwój narzędzi mobilnych przez ostatnie lata przedefiniował
podejście do obsługi wielu tradycyjnych procesów. Obecnie
rozwiązania dostępne na rynku umożliwiają błyskawiczne
załatwianie osobistych spraw z poziomu komputera czy
smartfona, co ma odzwierciedlenie także w naszej pracy.
Jesteśmy świadomi tempa zmian technologicznych, a jako lider
w branży chcemy wyznaczać trendy.
Dlatego już kilka lat temu zaproponowaliśmy pracownikom
aplikację HRapka stworzoną w oparciu o system SAP
SuccessFactors, dzięki której samodzielnie mogą oni wysyłać
wnioski o nieobecności, nadgodziny czy pracę zdalną.
Korzystamy również z elektronicznej wersji paska płacowego,
dzięki czemu odczuwalnie zmniejszyliśmy zużycie papieru
oraz ograniczyliśmy zagrożenia wynikające z bezpośrednich
kontaktów w czasie pandemii. Udostępniliśmy ponadto naszym
pracownikom elektroniczną wersję dokumentu PIT, którą każdy
mógł pobrać bezpośrednio z aplikacji HRapka.

Oracle c.d.

MyHrPortal – portal pracowniczy

W 2021 roku rozbudowaliśmy naszą platformę korzystającą
z technologii chmury, przygotowaną przez Oracle. Od 2020 roku
na tej platformie odbywają się wszystkie nasze rekrutacje, co
znacznie usprawniło przepływ informacji pomiędzy wszystkimi
stronami procesu. Obecnie platforma posiada także moduł
przeznaczony dla szkoleń, dzięki któremu specjaliści ds. szkoleń
sprawniej organizują i obsługują warsztaty oraz wykłady.
Uczestnicy szkoleń natomiast, po wcześniejszym zapoznaniu
się ofertą, z łatwością mogą się zapisać na zajęcia, ocenić je
oraz prześledzić etapy swojego rozwoju na podstawie historii
odbytych szkoleń.

W 2021 roku rozpoczęliśmy prace nad portalem pracowniczym
dostępnym dla wszystkich w ArcelorMittal Poland, który
będzie będzie platformą łączącą wszystkie pozostałe
systemy HR. Uruchomienie portalu pracowniczego MyHrPortal
daje wszystkim pracownikom możliwość załatwienia spraw
pracowniczych o każdej porze i z każdego miejsca z dostępem
do internetu. Będzie to swoiste centrum dowodzenia sprawami
pracowniczymi, ponieważ z jednego miejsca będzie można
wysyłać wnioski, nawiązać kontakt z HR, sięgnąć po artykuły
na temat prawa pracy czy połączyć się z innymi firmowymi
aplikacjami

Speak Up+
Opinie naszych pracowników na temat rozwoju firmy są
kluczowe w planowaniu dalszych działań, dlatego cyklicznie
prowadzimy badanie zaangażowania i satysfakcji wśród
wybranej grupy osób. Jesienią 2021 roku uruchomiliśmy
ankietę zatytułowaną SpeakUp+, która prowadzona była
na interaktywnej platformie Peakon. Pracownicy anonimowo
wyrażali w niej swoje opinie na tematy związane z naszą
organizacją i dzielili się komentarzami na temat środowiska
pracy. System, na którym zbieraliśmy odpowiedzi, pozwala
na szybki dostęp do uporządkowanych informacji oraz
kompleksową analizę danych.
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI, POZYSKIWANIE TALENTÓW
Zapewnienie napływu utalentowanych, młodych naukowców
i inżynierów to jedna z naszych Ambicji Zrównoważonego
Rozwoju ArcelorMittal. Zgodnie z tą ideą angażujemy się
we współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami, a także
uczestniczymy w wydarzeniach promujących naukę i rozwój
kompetencji przyszłości.

Płatne staże
Wiemy, jak ważne jest nawiązywanie kontaktów z młodymi,
utalentowanymi osobami, które docelowo mają stanowić
o jakości pracy w ArcelorMittal Poland. Dlatego organizujemy
płatne staże dla osób, które chcą stawiać pierwsze zawodowe
kroki w naszej branży. Traktujemy staże poważnie, doceniając
przy tym chęć rozwoju i świeżość, jaką wnoszą do naszej
organizacji młodzi ludzie, dlatego wynagradzamy stażystów
i oferujemy im klarowną ścieżkę szkoleniową oraz benefity
pozapłacowe.
Ponadto podpisujemy ze stażystami umowy o pracę
i zapewniamy opiekę mentora, który otrzymuje za to stosowny
dodatek finansowy. Organizujemy staże z uwzględnieniem
planów zatrudnienia, aby po ich zakończeniu szanse na dalszą
współpracę były większe.

Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland
Wiosną rozpoczęliśmy nowy projekt pt. „Rozkręć koło
z ArcelorMittal Poland”, skierowany do kół naukowych Pionu
Hutniczego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego
celem jest wspieranie działalności naukowej i zachęcanie
studentów do pracy nad oryginalnymi inżynierskimi projektami,
poprzez dofinansowanie najciekawszych przedsięwzięć.
Po weryfikacji zgłoszeń i prezentacji poszczególnych kół,
wyłoniliśmy zwycięzców, którzy otrzymali wsparcie finansowe
dla swoich ambitnych prac.

Karolina
Muza-Adamiec,
Karolina
Muza-Adamiec,

szefowa
Kampusu,
Biura
Biznesu,
szefowa
Kampusu,
BiuraOdpowiedzialności
Odpowiedzialności Biznesu,
Różnorodności
i Employer
Różnorodności
i EmployerBrandingu
Brandingu
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Stypendia dla utalentowanych
W 2021 roku uruchomiliśmy IV edycję stypendiów dla
najzdolniejszych studentów. Program, zgodnie z profilem naszej
działalności, adresowany był do osób z kierunku inżynieria
materiałowa, które w poprzednim roku akademickim uzyskały
i średnią ocen przynajmniej na poziomie 4.0. O przyznaniu
stypendium w wysokości 900 zł brutto miesięcznie decydowała
komisja, w której zasiadali przedstawiciele naszej firmy oraz
uczelni.
Od 2012 roku we współpracy z Biurem ds. Osób
Niepełnosprawnych AGH organizujemy akcję „STALe
przełamując bariery”. Program wspiera finansowo
studentów, którzy pomimo niepełnosprawności aktywnie
działają społecznie oraz tych, którzy wspierają osoby
z niepełnosprawnościami. W 2021 roku zorganizowaliśmy 10.
edycję tego wydarzenia, w ramach której nagrodziliśmy 3
wyjątkowe osoby.
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI, POZYSKIWANIE TALENTÓW

Wirtualne Targi Kariera IT

Inżynierskie Targi Pracy na
Politechnice Krakowskiej

We wrześniu 2021 roku, jako złoty partner, wzięliśmy udział
w ogólnopolskich wirtualnych targach poświęconych
branży IT. Wydarzenie zostało zorganizowane na platformie
przypominającej grę komputerową, gdzie uczestnicy –
wystawcy, kandydaci i eksperci z branży - poruszali się
i komunikowali za pomocą indywidualnych awatarów, czyli
wirtualnych postaci, które zastępowały ich w cyfrowym świecie.

W październiku 2021 uczestniczyliśmy w Inżynierskich Targach
Pracy na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
gdzie prezentowaliśmy studentom i absolwentom uczelni
możliwości rozwoju w naszej firmie. Wydarzenie obfitowało
w ciekawe rozmowy związane z warunkami przyjęcia do pracy
i na staże w naszej firmie oraz było dobrą okazją utrwalenia
relacji z uczelnią.

Równolegle do rozmów z kandydatami miały tam miejsce
ciekawe prelekcje dotyczące wybranych projektów, gdzie
eksperci opowiadali o wyzwaniach IT w poszczególnych
branżach. Wśród prelegentów znalazła się też przedstawicielka
naszej firmy - Marzena Prokopiuk vel Prokopowicz, szefowa
zespołu ds. modeli, która wygłosiła interesujący wykład
o zastosowaniu języka programowania Python
w analizie danych i modelach produkcyjnych.

Jobicon
Jesienią wzięliśmy także udział w wirtualnych targach pracy
Jobicon, organizowanych przez portal pracuj.pl, gdzie przez
dwa dni prowadziliśmy rozmowy indywidualne z kandydatami
w specjalnie przygotowanych pokojach tematycznych.
W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy także trzy otwarte
prelekcje na tematy związane z IT, logistyką oraz stawianiem
pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej.

Level your skills UP
Marzena Prokopiuk vel Prokopowicz
Tego typu forma targów daje duże szanse na zwrócenie na siebie uwagi, nie tylko podczas pandemii.
Jak każda firma, która potrzebuje specjalistów IT, musimy zaznaczać swoją obecność w tym środowisku
i takie niekonwencjonalne spotkania mogą się okazać bardzo cenne. Sądzę, że mamy bardzo wiele
do zaoferowania ambitnym kandydatom, bo uczenie maszynowe czy analiza danych w tak dużej
firmie przemysłowej jak nasza, w dodatku z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych języków
programowania, to coś, czym wyróżniamy się na rynku pracy.
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Chętnie angażujemy się w projekty wspierające przygotowanie
studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej, czego
przykładem było uczestnictwo w listopadowym wydarzeniu pt.
„Level your skills UP”. W trakcie akcji organizowanej przez IAESTE
Poland specjalistki ds. rekrutacji z naszej firmy prowadziły
symulacje rozmów kwalifikacyjnych, w których dzieliły się
swoimi spostrzeżeniami ze studentami krakowskiej AGH oraz
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA
W 2021 roku wyraźnie zintensyfikowaliśmy działania na rzecz
różnorodności i integracji społecznej. Naszą aktywność w tym
zakresie odzwierciedla korporacyjna Polityka Różnorodności
i Integracji Społecznej, Polityka społeczna oraz Karta
Różnorodności, której sygnatariuszem jesteśmy już od 2013 roku.

większa uwaga
skupiona na
utalentowanych
kobietach, aby
zapobiegać
stereotypowemu
podejściu
do branży

skuteczne
zarządzanie
obszarem
różnorodności
i integracji
społecznej

zwiększenie
koncentracji na
równowadze płciowej
na stanowiskach
kierowniczych

Pielęgnując
kulturę szacunku
wobec różnic,
zaplanowaliśmy
serię działań:

zbudowanie
kultury
włączającej

zwiększanie
świadomości
na temat
różnorodności

We wrześniu w naszej firmie odbyło się inauguracyjne spotkanie
nowo utworzonego Forum Kobiet, które ma wzmacniać
perspektywę kobiet na rozwój naszej organizacji. Dzięki tej
inicjatywie przedstawicielki wszystkich lokalizacji naszej
firmy mogą podejmować wspólne działania, wymieniać się
doświadczeniami i podnosić kwestie w imieniu koleżanek ze
swoich zakładów i biur.
Panie przedstawiają w dodatku swoje rekomendacje przed
dyrekcją wykonawczą. W skład Forum Kobiet wchodzą stałe
oraz kadencyjne członkinie, pracujące na stanowiskach
zarówno biurowych, jak i produkcyjnych.
Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy dla koleżanek z naszej
firmy wykład ekspertki z zakresu psychologii biznesu, Marzeny
Jankowskiej pt. „Jak budować swoją siłę w zmieniającej
się rzeczywistości”. Wykład dotyczył mnogości ról kobiet
w społeczeństwie z uwzględnieniem tempa zmian na świecie.
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, prelekcja
przybrała formę zdalnego webinarium.
W ostatnim roku zorganizowaliśmy także serię rozmów
z przedstawicielkami różnych biur i zakładów, które
publikowaliśmy w naszych mediach wewnętrznych. Panie
opowiadały o swoich doświadczeniach i wrażeniach
związanych z rozwojem kariery w przemyśle.
Wśród rozmówczyń znalazłysię: pierwsza maszynistka
lokomotyw w historii naszej firmy, prawniczka,
informatyczka oraz jedynabrygadzistka z Zakładu Walcownie.
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Fundacja Droga
Przeciwdziałanie wykluczeniu obejmuje wiele aspektów
naszego życia. Dotyczy nie tylko różnicy wieku, płci,
niepełnosprawności, rasy czy wyznania. Wyrównywanie
szans skupia się także na pomocy osobom, które mogą czuć
się wykluczone, zdezorientowane lub osamotnione poprzez
swój status ekonomiczny lub nałogi. Dlatego we współpracy
z Fundacją Droga oferujemy pomoc naszym pracownikom i ich
bliskim, poprzez wdrożenie Pracowniczego Programu Wsparcia
(EAP), który gwarantuje im dostęp do fachowej pomocy
psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.
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SZKOLENIA I ROZWÓJ
Rozwój naszych kompetencji i poszerzanie zawodowych
horyzontów są niezbędne, aby utrzymać wysoki poziom
zarządzania organizacją. Rozwijamy nasze zakłady w oparciu
o wyspecjalizowaną wiedzę ekspertów, a nasze codziennie
wyzwania często wymagają wyjątkowych kompetencji.

karty
stanowiskowe
oraz
opisy, które określają
zakres odpowiedzialności
dla każdego stanowiska

Kompetencje i wiedza
wymagane na danym
stanowisku określają
u nas poniższe
dokumenty

macierz kompetencji dla
stanowisk produkcyjnych
zgodnie z metodologią WCM

Zasady postępowania przy identyfikacji potrzeb szkoleniowych
i rozwojowych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji
określa u nas procedura „Szkolenie pracowników
w ArcelorMittal Poland S.A.”

W organizacji funkcjonują procesy i narzędzia wspierające
planowanie ścieżek karier i rozwoju naszych pracowników, m.in.:

- System oceny pracowniczej oraz cykliczne spotkania

W dodatku okresowo przeglądamy matryce kompetencji oraz
prowadzimy badania określające poziom wiedzy pracowników.
W przypadku pracowników umysłowych dokonujemy ocen
podczas półrocznych i rocznych przeglądów w ramach
Programu Rozwoju Pracowników (GEDP).
Pracujemy nad kreowaniem wyraźnych, potencjalnych ścieżek
awansu. W naszej organizacji pracownicy mają pierwszeństwo
udziału w każdej rekrutacji – wszystkie ogłoszenia o pracę
są w pierwszej kolejności dystrybuowane wewnętrznymi
kanałami komunikacji. Aż 68 proc. rekrutacji kończy się obsadą
pracowników z wewnątrz.
Stanowiska kierownicze w zdecydowanej większości
są obsadzane w ramach rekrutacji wewnętrznych lub
planowanych ścieżek karier naszych pracowników. Zapewnia
to wiele korzyści, ponieważ pracownicy, który znają już dobrze
organizację, nie wymagają długiego okresu wdrożenia.

-

Pracownicy mają również możliwość podnoszenia swoich
kompetencji w ramach indywidualnych form pracy rozwojowej,
takich jak:

- mentoring – zapewnia wewnętrzny transfer wiedzy

instrukcje pracy
oraz standardowe
procedury operacyjne

-

Priorytety
i zarządzanie

poświęcone przeglądom ocen i planów rozwojowych
(komitety karier) – pomagają pracownikom i menedżerom
oceniać na bieżąco postępy rozwoju zawodowego oraz
realizować cele zawodowe i rozwojowe; komitety karier to
kluczowy element procesu, w ramach którego regularnie
omawiane są ważne aspekty dotyczące rozwoju naszych
pracowników, w tym ich kompetencje, aspiracje oraz
obszary wymagające wsparcia.
Planowanie sukcesji na stanowiska kluczowe dla
organizacji – to ciągły proces, dzięki któremu nasza
organizacja utrzymuje stabilność i jest stale zdolna do
osiągania celów biznesowych. Zakłada on identyfikowanie
potencjalnych sukcesorów dla najważniejszych stanowisk
z punktu widzenia operacyjnego, a także definiowanie
indywidualnych planów rozwojowych, mających na celu
przygotowanie pracowników do efektywnego pełnienia
nowej roli zawodowej. Skuteczność naszych planów sukcesji
wynosi 94 proc.

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

pomiędzy doświadczonymi liderami i/lub ekspertami
a młodszym personelem; wpływa pozytywnie
na obustronne zaangażowanie pracowników,
a także przyczynia się do promowania współpracy
międzypokoleniowej i różnorodnego środowiska pracy;
coaching – indywidualna praca z zewnętrznym coachem
pozwala pracownikowi poszerzyć perspektywę biznesową,
zwiększyć autorefleksję i samoświadomość oraz rozwinąć
konkretne umiejętności miękkie (zgodnie z zakładanym
celem sesji).
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SZKOLENIA I ROZWÓJ

Średnia liczba godzin
szkoleniowych
przypadająca na
pracownika ArcelorMittal
Poland
w 2021 roku –
w podziale na główne
kategorie zatrudnienia:

17,3
godziny, średnio jeden
pracownik przeznaczał
na szkolenia
w 2021 roku
dotyczy osób

objętych
wszystkimi
formami
zatrudnienia

10,8
godziny, średnio jeden
pracownik przeznaczał
na szkolenia
w 2020 roku

Średnia liczba godzin
szkoleniowych
przypadająca
na pracownika
ArcelorMittal Poland
w 2021 roku –
w podziale na główne
kategorie zatrudnienia:

Członkowie
Zarządu
i dyrektorzy

Kierownicy
wyższego
i niższego
szczebla

Pozostali
pracownicy
administracyjni

Pracownicy na
stanowiskach
robotniczych

Średnia dla pracownika

5,3

20,3

7,9

18,9

Średnia dla kobiet

11,4

26,0

9,8

12,5

Średnia dla mężczyzn

4,4

19,6

7,1

19,3

Członkowie
Zarządu
i dyrektorzy

Kierownicy
wyższego
i niższego
szczebla

Pozostali
pracownicy
administracyjni

Pracownicy na
stanowiskach
robotniczych

Suma godzin szkoleniowych

276,5

20 438,5

10 306,5

115 318,9

W tym godziny
szkoleniowe kobiet

80,0

2 673,5

3 848,0

3 901,5

196,5

17 765,0

6 458,5

111 417,4

W tym godziny
szkoleniowe mężczyzn

Uwzględnione zostały wszystkie szkolenia, w tym szkolenia wynikające z przepisów prawa pracy. Poza szkoleniami
obligatoryjnymi, priorytetem w 2021 roku były szkolenia związane z bezpieczeństwem oraz produkcją: obsługą maszyn
i urządzeń, procesami technologicznymi i systemami IT wspomagającymi produkcję (w tym także e-learning). Ponadto
organizowane były szkolenia rozwijające kompetencje indywidualne i menedżerskie.
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i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy
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Nasza
stal
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SZKOLENIA I ROZWÓJ
Uwzględnione zostały wszystkie szkolenia, w tym szkolenia
wynikające z przepisów prawa pracy. Poza szkoleniami
obligatoryjnymi, priorytetem w 2021 roku były szkolenia
związane z bezpieczeństwem oraz produkcją: obsługą
maszyn i urządzeń, procesami technologicznymi i systemami
IT wspomagającymi produkcję (w tym także e-learning).
Ponadto organizowane były szkolenia rozwijające kompetencje
indywidualne i menedżerskie.

Podobnie jak przed rokiem, tym razem część wydarzenia
również poświęciliśmy wpływowi pandemii na nasze
społeczeństwo. Wykład pt. „Pandemiczne relacje w rodzinie”
traktował o wpływie zagrożeń wynikających z pandemii na to,
w jaki sposób członkowie rodzin utrzymują wzajemne więzi.
Z uwagi na obostrzenia pandemiczne, szkolenia przybrały formę
zdalną. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 528 osób.

Tydzień Nauki
W ramach działalności wewnętrznego Uniwersytetu
ArcelorMittal zespół polskiego kampusu organizuje cykliczne
wydarzenie pt. „Tydzień Nauki”. Celem tego przedsięwzięcia jest
promowanie wśród pracowników nauki oraz rozwoju osobistego.
W czerwcu 2021 roku zorganizowaliśmy IX edycję zatytułowaną
„Nauka – jestem na tak!”, która obejmowała 9 różnych
obszarów tematycznych. Wśród zajęć znalazły się wykłady
na temat rozwoju i inspiracji dla kobiet, sile wynikającej
z niepowodzeń czy stawianiu czoła trudnym procesom
decyzyjnym.

Priorytety
i zarządzanie

Dużą popularnością cieszyła się seria szkoleń pt. „Nerwy ze
stali”, które dotyczyły mechanizmów związanych z poczuciem
pewności siebie i przeciwdziałaniem stresowi.
W 2021 roku rozpoczęliśmy program „Mistrz/Kierownik na
starcie”, którego celem jest przygotowanie wybranych
pracowników do objęcia nowej, odpowiedzialnej funkcji
jeszcze przed zmianą stanowiska. Program obejmuje szkolenia
związane z nową funkcją, zajęcia z zarządzania ludźmi czy
transfer wiedzy od doświadczonych współpracowników.

W związku z pandemią, część szkoleń organizowaliśmy
w formie zdalnej, a zajęcia, które wymagały fizycznej obecności
pracowników, były prowadzone w stosownym reżimie
sanitarnym.
Nasi pracownicy mają możliwość korzystania z nowoczesnego
centrum szkoleniowego – kampusu należącego do sieci
ośrodków Uniwersytetu ArcelorMittal. Kampus w Dąbrowie
Górniczej ma ok. 1600 mkw. powierzchni, na której znajduje się
10 kompleksowo wyposażonych pomieszczeń szkoleniowych.

W 2021 roku oprócz szkoleń obligatoryjnych i tych z zakresu
BHP, koncentrowaliśmy się głównie na rozwoju umiejętności
menedżerskich naszych pracowników.

156
uczestników, łącznie wzięło udział
w przygotowanych w maju
szkoleniach w ramach
"Dni Różnorośnosci"
oraz "Dnia Rodziny"

W ciągu roku regularnie organizowaliśmy szkolenia
zgodnie z zapotrzebowaniem, podzielone na kategorie:

- Na czasie
- Obligatoryjne
- Miękkie
- Techniczne
- Programy

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Do programu "Niezbędnik menedżera", który uruchomiliśmy
w 2020 roku, dodaliśmy szkolenia wzmacniające kompetencje
menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa: "Zarządzanie
konsekwencjami", „Trening komunikacyjny dla HIRA", a także
webinary dla osób zarządzających zespołami dotyczące
aspektów prawnych. Przygotowaliśmy także szkolenia
o instruktażu stanowiskowym.
W 2021 roku przygotowaliśmy wiele szkoleń dot. umiejętności
analitycznych: „Podejmowanie decyzji”, „Problemy
w organizacji" czy „Podstawy statystyki technicznej". Ponadto
rozpoczęliśmy program pt. „Zaaplikuj sobie Office 365”, gdzie
skupiliśmy się na szkoleniach z programów MS Excel oraz
PowerBI.
W naszej firmie prowadzimy również praktyczną naukę zawodu.
Dla osób, które zajmują się tą kwestią oraz prowadzą zajęcia
dla uczniów przygotowaliśmy serię spotkań, aby wzmocnić ich
kompetencje związane z nauczaniem oraz pracą z młodzieżą.

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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W ramach zaangażowania społecznego
działamy równolegle na kilku
płaszczyznach współpracy:

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
W ArcelorMittal Poland skupiamy się na budowaniu trwałych
relacji z naszymi sąsiadami, aby wspomóc otoczenie we
wspólnych wyzwaniach. Zależy nam na dobrych stosunkach
z lokalnymi wspólnotami i osiąganiu wspólnych celów.
Traktujemy to jako inwestycję w lepszą przyszłość.

Wspieramy szpitale
i placówki medyczne

Dbamy o dziedzictwo
kulturowe, w szczególności
to związane z przemysłem
hutniczym

Pracujemy na rzecz
bezpieczeństwa, m.in.
dofinansowując sprzęt
i pojazdy dla straży
pożarnej

Organizujemy
i wspomagamy projekty
ekologiczne

Współpracujemy
ze szkołami i uczelniami

1 405

beneficjentów

77
wolontariuszy
Wolontariat
w roku 2021:

Od 2004 roku na współpracę z lokalnymi
społecznościami przeznaczyliśmy ponad 22 mln zł.
Zapewniamy wsparcie
potrzebującym
– seniorom, osobom
z niepełnosprawnościami,
a także dotkniętym
wykluczeniem społecznym
czy ubóstwem

Zachęcamy do prowadzenia
zdrowego trybu życia,
wspierając sport amatorski
i promując aktywność.
Półmaraton Dąbrowski na stałe
wpisał się w kalendarz naszej
firmy

Priorytety
i zarządzanie

25
projektów

W naszej firmie funkcjonuje wolontariat pracowniczy.
Koleżanki i koledzy z ArcelorMittal Poland
od wielu lat angażują się w projekty, które służą
pozytywnym zmianom w ich lokalnym otoczeniu.

340
godzin

Z dumą wspieramy ich bezinteresowny wysiłek, zapewniając
im pomoc logistyczną i finansową w przeprowadzeniu akcji
wolontariackich.

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy
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LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Projekty społeczne w 2021 to m.in.:

- Kompletny zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów
-

dla OSP Krępna, wsparcie zakupu defibrylatora dla
straży pożarnej z Łośnia oraz miernika nieszczelności dla
Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu;
Dodatkowe wsparcie w zakupie sprzętu dla jednostek
ochotniczej straży pożarnej w Okradzionowie, Ujejscu,
Strzemieszycach Wielkich, Łęce i Tucznawie;
Dwa wozy pożarne o wartości historycznej dla Muzeum
Ratownictwa w Krakowie;
Wsparcie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
w Zdzieszowicach w zakupie sprzętu do elektroterapii oraz
specjalnej leżanki;
Akcja dokarmiania zwierzyny leśnej w okresie zimowym,
w ramach której dzieci zebrały 5 ton kasztanów i żołędzi,
biorąc udział w dofinansowanym przez nas projekcie
Stowarzyszenia „Aktywne Zagłębie Dąbrowskie”;
Nasadzenia drzew w Krakowie i Dąbrowie Górniczej przy
współpracy z lokalnymi partnerami;
Wsparcie dla Dąbrowskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy;
Pomoc w zakupie wyposażenia dla Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” w Chorzowie.
Zakup sprzętu i materiałów do nauki dla dzieci
z niepełnosprawnościami dla Stowarzyszenia Rodzin
i Opiekunów Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień”
w Dąbrowie Górniczej.

66 projektów
zorganizowaliśmy lub wsparliśmy
łącznie w ramach współpracy
z lokalnymi społecznościami

Karolina
Muza-Adamiec,
Karolina
Muza-Adamiec,

szefowa
Kampusu,
BiuraOdpowiedzialności
Odpowiedzialności Biznesu,
szefowa
Kampusu,
Biura
Biznesu,
Różnorodności
i
Employer
Brandingu
Różnorodności i Employer Brandingu

Zależy
nam nadla
tym,
aby studenci
byli doceniani
za swoje technologie,
osiągnięcia,
Chcemy być firmą
przyjazną
otoczenia.
Wprowadzamy
nowoczesne
ponieważ w
tourządzenia
od ich motywacji
i pracy zależy
przyszłość.
Jesteśmy liderem
inwestujemy
ograniczające
nasz wpływ
na środowisko,
dbamy
branży
hutniczej właśnie
dzięki
ambitnym
ludziom,i dlatego
chcemydziałające
wesprzeć
o naszych
pracowników,
ale także
wspieramy
instytucje
stowarzyszenia
studentów
na rzecz mieszkańców. Nasze działania w obszarze projektów społecznych
są
u progu ichna
zawodowej
kariery. Sądzę,miejscowości,
że to świetnazokazja
nawiązania.
odpowiedzią
potrzeby mieszkańców
którymido
sąsiadujemy
i zbudowania owocnej relacji zarówno dla studentów, jak i naszej firmy.
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Fundacja Nasze Dzieci

Muzeum Hutnictwa

Od lat wspieramy rozwój i edukację najmłodszych dzięki pracy
Fundacji Nasze Dzieci ustanowionej przez ArcelorMittal Poland.
Podmiot realizuje projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej
dzieci i młodzieży, wolontariatu, pomocy społecznej czy działań
charytatywnych.

W październiku podpisaliśmy z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz popularyzacji
wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości hutnictwa oraz
kultury przemysłowej w regionie. W ramach współpracy
przekazaliśmy do zasobów tej instytucji sprzęt i dokumentację,
planujemy także organizację akcji edukacyjnych. Równolegle
wsparliśmy inny projekt chorzowskiego muzeum – utworzenie
wokół placówki wyjątkowej, zielonej przestrzeni – wertykalnego,
społecznego hutniczego ogrodu.

Fundacja opiekuje się dwoma przedszkolami przyzakładowymi
– w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, gdzie uczęszczają dzieci
naszych pracowników, wspierając tym samym ideę równowagi
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Zobacz więcej na stronie
Fundacji Nasze Dzieci

Muzeum poświęcone hutnictwu żelaza i stali czasów rewolucji
przemysłowej otwarte zostało w hali ponadstuletniej, byłej
elektrowni Huty Królewskiej - zakładu, który dziś należy do
ArcelorMittal Poland.

Karolina
Muza-Adamiec,
Sanjay Samaddar

szefowa Kampusu, Biura Odpowiedzialności Biznesu,
prezes
Zarządu
ArcelorMittal
Poland
Różnorodności
i Employer
Brandingu

To bardzo ważne miejsce na mapie Górnego Śląska, które będzie
upowszechniać wiedzę o hutnictwie i kształtować kompetencje
techniczne młodych ludzi. Warto wspomnieć również o roli dawnej Huty
Królewskiej, a obecnie oddziału ArcelorMittal Poland w rozwoju regionu
i miasta Chorzów. Podpisując list intencyjny z Muzeum Hutnictwa,
chcemy realizować wspólne działania na rzecz popularyzacji przemysłu
stalowego. Stal ma olbrzymi potencjał – budowanie zrównoważonej
przyszłości, również w drodze dekarbonizacji, będzie oparte na szerokim
wykorzystaniu stali. Mamy nadzieję, że inicjatywa zachęci także młodzież
do rozpoczęcia kariery w hutnictwie. My już teraz poszukujemy zdolnych
ludzi, którzy tę przyszłość będą chcieli z nami budować

Priorytety
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miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy
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Pomoc dla Ukrainy
Nasza firma nie pozostała obojętna na to, co dzieje się za
naszą wschodnią granicą. Po wybuchu wojny na Ukrainie,
ArcelorMittal Poland, podobnie jak inne oddziały Grupy
na całym świecie, zareagował oferując pomoc zarówno
uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Polsce,
jak i szpitalom w zaatakowanym kraju.
Nasze działania to między innymi:

- Pomoc finansowa dla ukraińskich szpitali oraz uchodźców

przebywających w województwie śląskim – współpraca
z Fundacją Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej:
Współpraca z Wojewódzkim
Dzięki wsparciu
Szpitalem Św. Barbary
ArcelorMittal Poland
w Sosnowcu, który pod
auspicjami marszałka
obydwa szpitale
województwa śląskiego
mogły przekazać
prowadzi zbiórkę sprzętu
placówkom na Ukrainie
i materiałów medycznych.
specjalistyczną
Dary przekazywane są do
medyczną pomoc.
ukraińskich placówek.
W pierwszej kolejności
Współpraca z Krakowskim
zostały im przekazane
Szpitalem Specjalistycznym
worki na krew i testy do
im. Jana Pawła II pod
oznaczania grupy krwi
auspicjami marszałka
pacjentów wojennych.
województwa

-

-

}

małopolskiego w Krakowie
Wsparcie finansowe na zakup leków i urządzeń
medycznych dla szpitala położniczego
w Pawłogradzie
Zakup i przekazanie najbardziej potrzebnego sprzętu
i środków medycznych 4 placówkom w Ukrainie,
które zwróciły się z prośbami o pomoc: trzech szpitali
z Krzywego Rogu i jednego ze Lwowa.

Priorytety
i zarządzanie

- Wsparcie finansowe dla uchodźców przebywających
-

na terenie Świętochłowic – współpraca z Gminą
Świętochłowice
Zbiórka we wszystkich oddziałach ArcelorMittal Poland dla
rodzin pracowników z ArcelorMittal Krzywy Róg (głównie
środki higieny osobistej dla kobiet, chemia domowa,
materiały plastyczne i słodycze dla dzieci),
Przekazanie power banków do ładowania sprzętu
elektronicznego dla ukraińskich rodzin,
Zakładowa straż pożarna z Oddziału w Zdzieszowicach
przekaże samochód pożarniczy (już nieużywany
ale w dobrym stanie) dla straży pożarnej w Ukrainie,
ArcelorMittal Poland włączył się w kampanię pomocy
poprzez UNICEF (kwota wpłacona
przez pracowników firmy zostaje podwojona
i wpłacona przez ArcelorMittal na pomoc dla Ukrainy),
Przedszkola ArcelorMittal Poland zgłosiły gotowość na
przyjęcie dzieci z Ukrainy,
Oddolne zbiórki i inicjatywy pracowników we wszystkich
oddziałach firmy.

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

3,5 mln zł
łącznie
przeznaczyliśmy
na wsparcie

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie

4.1

Priorytety i system zarządzania
wpływem na środowisko

4.2

Strategia ArcelorMittal Europe

4.3

Ograniczanie emisji do powietrza

4.4

Efektywność energetyczna

4.5

Woda i odpady

4.6

Gospodarka obiegu zamkniętego

ochrona
śrowiska
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4.1

PRIORYTETY I PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Ograniczanie wpływu na środowisko naturalne to jeden
z naszych priorytetów. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne
jest odpowiedzialne podejście do produkcji z uwzględnieniem
wpływu zakładów przemysłowych na otoczenie, dlatego
intensywnie pracujemy nad minimalizacją naszego
oddziaływania na jakość środowiska.

Dzięki

Polityce
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania
stosujemy usystematyzowane
podejście do zarządzania
ograniczeniem wpływu
na środowisko

System Zarządzania
Bezpieczeństwem
Procesowym
(w obszarach ZDR)
wg wymogów ustawy
Prawo ochrony
środowiska

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

ISO
50001:2018
•

System Zarządzania
Energią

ISO
14001:2015
System Zarządzania
Środowiskowego

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Oprócz działania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
Polityka zobowiązuje nas także m.in. do stałego podnoszenia
kwalifikacji, wiedzy i świadomości pracowników z zakresu
ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych oraz mediów energetycznych i dokonywania
zakupów energooszczędnych produktów i usług.
W naszych działaniach związanych z tematem ochrony
środowiska stosujemy metodologię Produkcji Klasy Światowej
– World Class Manufacturing (WCM) i jej filary: środowisko
i odpowiedzialność społeczna oraz analiza kosztów.
Prowadzimy ponadto szczegółowe analizy ryzyka wszystkich
procesów w zakresie ochrony środowiska, monitorujemy
wyniki ich funkcjonowania i pracujemy nad podnoszeniem
ich efektywności. Każdy nasz zakład cyklicznie poddawany
jest wewnętrznym audytom oraz corocznej ocenie zgodności
z wymaganiami prawnymi dotyczącymi energetyki.
Korzystamy z laboratoriów ochrony środowiska i badań
jakościowych, aby dokładnie mierzyć wskaźniki wpływu na
otoczenie. Nasze laboratoria są odpowiednio akredytowane,
aby spełniać wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02.
W ramach umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki
Wodnej otrzymujemy dane diagnostyczne i prognozy dla
Dąbrowy Górniczej, Krakowa i Zdzieszowic, co pomaga nam
w analizie pod kątem rozprzestrzeniania się emisji.

Ochrona
środowiska

Nasza
stal
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PRIORYTETY I PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W firmie funkcjonuje wewnętrzne Biuro Ochrony Środowiska,
które odpowiada za monitoring wskaźników dotyczących
naszego wpływu środowiskowego oraz zgodność z
przepisami w tym zakresie. W Dąbrowie Górniczej, Krakowie i
Zdzieszowicach powołaliśmy ekoambasadorów, aby usprawnić
dialog ze wszystkimi osobami, które są zainteresowane
działalnością firmy związaną z ochroną środowiska.

W 2021 roku rozpoczął się w naszej firmie audyt dotyczący
inwentaryzacji różnorodności przyrodniczej, w ramach którego
niezależna jednostka bada jej stan we wszystkich naszych
6 oddziałach.
Zakłady ArcelorMittal Poland zajmują duże obszary, na których,
obok działalności produkcyjnej, rozwija się fauna i flora.
Zależy nam na tym, aby zarówno zwierzęta, jak i roślinność
mogły w nienaruszony sposób bytować w naszym sąsiedztwie.
Wyniki audytu będą zatem stanowić podstawę do
opracowania planów w zakresie bioróżnorodności
i jej korelacji z funkcjonowaniem naszych zakładów.

Efektywne
wykorzystanie
zasobów naturalnych
i wysoki wskaźnik
recyklingu

Jedną z najważniejszych obecnie kwestii w zakresie ochrony
środowiska jest dla nas dekarbonizacja. Traktujemy ją jako
jeden z priorytetów, dlatego powołaliśmy osobny zespół ds.
dekarbonizacji. Pracuje on nad procesami, które pozwolą nam
zredukować ślad węglowy podczas produkcji stali.
Na czele tego zespołu stoi dyrektor ds. dekarbonizacji
(Chief Decarbonization Officer).

ochrona
środowiska
Ambicje
Zrównoważonego
Rozwoju
ArcelorMittal

Odpowiedzialne korzystanie
ze środowiska i ograniczanie
wpływu na jakość wody,
gleby i powietrza

Wspieranie przejścia
na gospodarkę niskoemisyjną
poprzez odpowiedzialne
korzystanie ze źródeł energii

Przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015-2030:
Odpowiedzialna
Konsumpcja
i Produkcja

Działania
w Dziedzinie
Klimatu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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STRATEGIA ARCELORMITTAL EUROPE
W lipcu 2021 roku – po dwóch latach od wydania pierwszego
raportu klimatycznego – grupa ArcelorMittal opublikowała
drugi raport dotyczący działań na rzecz klimatu, który mówi o
redukcji emisji CO2 w ujęciu globalnym o 25 proc. do 2030 roku
względem 2018 roku.

do 35 proc.
z 30 proc. wcześniej deklarowanych,
zwiększyliśmy nasz cel redukcji CO2
w Uni Europejskiej. by docelowo
naszą grupę doprowadzić do pełnej
neutralnośći pod wględem emisji
dwutlenku węgla
do 2050 roku.

Nasze ambitne cele, których osiągnięcie pozytywnie wpłynie
na kondycję środowiska naturalnego, mają odzwierciedlenie
w innowacyjnych technologiach i przedsięwzięciach
projektowanych w ArcelorMittal.
W europejskich zakładach Grupy trwają obecnie prace nad
wdrożeniem dwóch technologii bezemisyjnej produkcji stali:
Smart Carbon oraz DRI-EAF (Direct Reduced Iron-Electric Arc
Furnance – bezpośrednia redukcja żelaza z wykorzystaniem
elektrycznego pieca łukowego).

Priorytety
i zarządzanie

Pierwsza z nich to technologia zakładająca wykorzystanie
odzyskanego węgla jako zamiennika węgla kopalnego,
dzięki metodzie przechwytywania i przechowywania CO2 do
ponownego wykorzystania. Bezpośrednia redukcja żelaza to
innowacyjna technologia wykorzystująca w pierwszej fazie gaz
ziemny, który docelowo ma zostać zastąpiony wodorem jako
głównym reduktorem. To, wraz z zastosowaniem elektrycznego
pieca zasilanego czystą energią elektryczną, ma przybliżyć nas
do obranego celu.
Należy jednak zwrócić uwagę, że nowatorskie rozwiązania
w zakresie produkcji stali wymagają jednocześnie gigantycznych
nakładów kapitałowych, szerokiego dostępu do czystej energii
oraz odpowiednich ram prawnych, koniecznych w trakcie
procesu transformacji dla zapewnienia konkurencyjności tym,
którzy rzucili wyzwanie zagrożeniom klimatycznym.
Jako wiodąca firma hutnicza doskonale znamy możliwości naszych
produktów, które nie tylko mogą być wytwarzane w bardziej
zrównoważony sposób, ale także pośrednio uczestniczyć
w procesie dekarbonizacji, np. jako „kręgosłup” infrastruktury
do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, nie mówiąc już
o doskonałych właściwościach stali w zakresie recyklingu. To
właśnie ze stali powstają m.in. farmy wiatrowe czy części paneli
słonecznych, które mają wpływ na redukcję globalnej emisji CO2.

Sanjay Samaddar

prezes Zarządu ArcelorMittal Poland

Wiemy, że możliwe jest osiągnięcie naszych
celów klimatycznych. Zmiana ta będzie jednak
wymagać wysokiego poziomu innowacyjności,
ponieważ musimy przeprojektować sposób,
w jaki produkujemy stal

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

W marcu 2021 roku ogłosiliśmy na poziomie Grupy
wprowadzenie projektu XCarb®, który ma wspierać proces
dekarbonizacji. Docelowo będzie obejmować wszystkie
produkty wytwarzane przy obniżonej lub zerowej emisji
dwutlenku węgla oraz inne „zielone” rozwiązania.
Wśród pierwszych trzech inicjatyw znalazły się certyfikaty
zielonej stali XCarb®, obliczane na podstawie oszczędności
emisji CO2 uzyskanej dzięki inwestycjom prośrodowiskowym
w procesie produkcji stali. Klienci mogą nabyć te certyfikaty
wraz z zakupem stali i zgłosić redukcję emisji poziomu 3. zgodnie
ze standardem GHG Protocol Corporate Accounting and
Reporting Standard.
Druga inicjatywa dotyczy stali wytwarzanej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii i recyklingu, trzecia zaś to
powołanie funduszu na innowacje XCarb®, w ramach którego
grupa ArcelorMittal będzie inwestowała ok. 100 mln dolarów
rocznie w firmy pracujące nad pionierskimi rozwiązaniami,
zbliżającymi nas do osiągnięcia neutralności emisyjnej
w produkcji stali.

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA
Zwracając szczególną uwagę na nasz wpływ na otoczenie,
prowadzimy regularne przeglądy stanu technicznego,
konserwacje oraz remonty instalacji i urządzeń służących
ochronie środowiska. Inwestujemy również w modernizacje
systemów odpylania naszych zakładów, jednocześnie
weryfikując stosowane techniki i szukając najlepszych
dostępnych technologii.
W 2021 roku także intensywnie pracowaliśmy nad modernizacją
naszych instalacji pod kątem ograniczenia emisji. Nasza
dąbrowska stalownia poddana została ulepszeniom w zakresie
kanału odbioru spalin w pokrywie pieca kadziowego, co
pozwoliło na redukcję zanieczyszczeń wewnątrz hali ciągłego
odlewania stali.
Modyfikacja poskutkowała lepszym zasysaniem spalin
wydostających się wokół elektrod pieca kadziowego podczas
grzania wytopów. W Zakładzie Stalownia usprawniliśmy
też dopasowanie pokryw piecokadzi, których konstrukcje
zapewniają obecnie lepszą szczelność podczas obróbki stali.
To w rezultacie ogranicza niezorganizowaną emisję w zakładzie.
Zmodernizowaliśmy także taśmy spiekalnicze, które pracują
w obszarze wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej. Obok
usprawnień związanych z zapewnieniem niezawodności pracy
taśm nr 1 i 3 oraz wymianą kluczowych podzespołów instalacji,
taśma nr 1 zyskała nowe uszczelnienie, co ograniczyło emisję
zanieczyszczeń w obrębie instalacji. Dzięki modernizacji
możliwe było wyłączenie z użycia taśmy spiekalniczej nr 2, której
eksploatacja zakończyła się pod koniec 2021 roku.

Dzięki tej modyfikacji zmniejszyliśmy i ustabilizowaliśmy zużycie
paliw w instalacji i możemy lepiej regulować jej ciepłotę, co
przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Prace dotyczą całej linii przesyłu: od baterii koksowniczej,
poprzez instalację suchego gaszenia koksu, po odpylnię.
Wyremontowana będzie również konstrukcja – wraz z izolacją
termiczną – kapturów odpylających używanych podczas
opróżniania komory baterii
z koksu.

82 proc.
pyłu

od 2004 roku
metydoczynie reailzując
prośrodowiskowe projekty
ograniczyliśmy
emisję

30 proc.
dwutlenku
węgla*

Suma emisji
bezpośrednich [Mg]

Bezpieczne
miejsce pracy

Lokalizacja

2019

2020

2021

Dąbrowa
Górnicza

4 381 883

3 962 222

4 396 333

Kraków

1 099 689

274 391

317 233

779 572

625 005

746 635

Świętochłowice

39 613

37 682

38 428

Sosnowiec

69 765

69 764

85 909

7 849

9 018

10 160

Zdzieszowice
Emisje gazów
cieplarnianych
w 2021 roku

* zmiana sposobu kalkulacji - pełna informacja w rozdziale 6.

Priorytety
i zarządzanie

Pod koniec 2021 roku ogłosiliśmy także wartą 31,5 mln zł
inwestycję prośrodowiskową w naszej krakowskiej koksowni.
Modernizacja obejmuje urządzenia odpylania baterii
koksowniczej, a także budowę kolumny desorpcyjnej i instalacji
wody amoniakalnej.

W Zakładzie Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej
zainstalowaliśmy regulator gazu, który odpowiada za
precyzyjne dozowanie paliw zastępczych, wykorzystywanych
w procesie technologicznym wielkich pieców.

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Chorzów

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA

Emisje gazów
cieplarnianych w 2021
roku:
[Mg]

NOx *

Dąbrowa Górnicza

Kraków

Opłaty środowiskowe
Zgodnie z przepisami, za nasze oddziaływanie
na środowisko, czyli emisję do powietrza,
pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz
składowanie odpadów, wnosimy stosowne opłaty:

Zdzieszowice
2019
2020
2021

SOx

Pył
całkowity **

w tym
PM10

Ilość pyłu
zatrzymana
w urządzeniach
odpylających

2019

4 223

5 014

2 315

1 260

240 041

2020

3 733

5 415

1 269

896

217 988

2021

3 646

5 491

1 164

848

178 094

2019

647

165

318

211

17 124

2020

430

82

74

51

3 877

2021

581

74

71

46

2 663

2019

2 354

660

91

62

3 186

2020

1 533

449

72

49

2 706

2021

1 838

648

100

68

3 324

2019

234

84

10

10

5 150

2020

150

42

9

9

3 256

2021

184

72

10

10

3 944

31 042 175 zł
25 434 700 zł
19 563 688 zł

Pozostałe

NOx tlenki, podtlenki, dwutlenki azotu
**
wszystkie pyły emitowane przez zakłady
*

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Zależy nam na tym, aby stosunek zużytej energii do uzyskanych
efektów pracy był jak najkorzystniejszy – zarówno w celach
biznesowych, jak i środowiskowych. Korzystamy z Systemu
Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2018, co pozwala nam
na skuteczne planowanie zużycia zasobów energetycznych
oraz wydajne gospodarowanie ich źródłami.
Patrzymy w przyszłość, uwzględniając w naszej strategii
szansę na dostęp do dużej ilości czystej energii, co pozwoliłoby
nam docelowo na wykorzystanie możliwości dwóch ścieżek
prowadzących do bezemisyjnej produkcji stali – Smart Carbon
oraz DRI-EAF.

W kwietniu 2021 roku zakupiliśmy dawny wydział energetyczny
sąsiadującej z nami Huty Kościuszko w Chorzowie,
aby jej instalacje do produkcji mediów weszły w skład
naszego chorzowskiego oddziału. Wiązało się to z analizą
i rozpoznaniem technicznym każdego systemu energetycznego
z osobna, co w rezultacie pozwoliło na utworzenie nowego
wydziału w strukturach Huty Królewskiej.

Wybrane projekty prowadzone
w 2021 roku dla zwiększenia
efektywności energetycznej:

Uruchomienie falownika na ssawie
konwertora nr 2 w dąbrowskiej
stalowni, którego praca pozwoli na
oszczędność nawet ponad 4 mln zł

Zapewnienie odzysku pary z kotłów do sieci centralnej
na terenie elektrociepłowni TAMEH w Dąbrowie
Górniczej, co zagwarantowało redukcję zużycia
pary w sezonie grzewczym. Oszczędność dzięki temu
przedsięwzięciu wyniosła ponad 8 mln zł

Zasoby energii z odnawialnych źródeł i zielony wodór,
obok odpowiednich regulacji prawnych i wsparcia
rządowego, to najważniejsze elementy naszej strategii
w kontekście dekarbonizacji. Jako część wiodącej grupy
stalowo-wydobywczej na świecie, dysponujemy wiedzą
i doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju, by – przy
odpowiednim wsparciu – korzystać wydajnie z czystej energii
i stać na czele prośrodowiskowych zmian.
Aby na bieżąco podnosić efektywność energetyczną, od
kilku lat prowadzimy program Energize 2.0, który obejmuje
inicjatywy i projekty z naszych zakładów w tym zakresie. W 2021
roku program skupiał się głównie na analizie i identyfikacji
przyczyn strat energii oraz szukaniu potencjału do poprawy,
co w rezultacie pozwoliło nam na uzyskanie oszczędności na
poziomie ok. 14 mln zł w ciągu całego roku.

Zmiana technologii transportu
ścieków w Dąbrowie Górniczej
umożliwiła nam redukcję zużycia
energii elektrycznej i oszczędność na
poziomie ok. 500 tys. zł rocznie
Montaż przetwornicy średniego napięcia
wraz z wyposażeniem w Dąbrowie
Górniczej przyniósł efekt w postaci
eliminacji kosztów na poziomie ok. 1 mln zł

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Wdrożenie usprawnień związanych
z optymalizacją opłat za media

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
W krakowskim Zakładzie Walcownia Zimna zakończyliśmy
modernizację górnego oświetlenia hal. Projekt objął łącznie
wymianę 1714 starszych, głównie metalohalogenkowych opraw
oświetleniowych na o wiele bardziej wydajne lampy LED, które
zapewniają lepsze właściwości świetlne.
Oprócz poprawy widoczności w halach oraz podniesienia
niezawodności lamp, efektem projektu jest także znaczna
oszczędność energii – nawet na poziomie przekraczającym
4100 MWh rocznie.

Wymiana silników i zabudowa
falowników w obszarze
chłodzenia wielkiego pieca nr
3 w Dąbrowie Górniczej oraz
przy systemie odzysku gazu
koksowniczego
w Zdzieszowicach

Dalsza analiza i optymalizacja
kosztów związanych z zakupem
mediów

Projekty planowanie
na 2022 rok to m.in.:

nasze zużycie energii w 2021 roku

Kolejny etap wymiany
oświetlenia – w Krakowie
i Dąbrowie Górniczej

Instalacja zaworów regulacyjnych
i układów pomiarowych na ssaniu
turbodmuchaw w dąbrowskiej
elektrociepłowni, w celu stabilizacji
pracy wielkich pieców

Izolacja rurociągów w Dąbrowie
Górniczej, pozwalająca zredukować
straty ciepła w obrębie sieci pary

Priorytety
i zarządzanie

72 085 567 GJ*

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

*W 2019 roku nastąpiła zmiana w metodzie raportowania zużycia energii.
Od 2019 roku podajemy zużycie energii według standardu, którym posługujemy się
w raportowaniu dla celów benchmarkingu w grupie ArcelorMittal i które jest spójne
z metodologią stosowaną w naszych pozostałych programach efektywnościowych, takich
jak World Class Manufacturing (Produkcja Klasy Światowej) czy System Zarządzania Energią.

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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WODA I ODPADY
Jedna z Ambicji Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal to
odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczanie
wpływu na jakość wody, gleby i powietrza. Zobowiązujemy
się tym samym do odpowiedzialnego korzystania z zasobów
naturalnych i racjonalnego zarządzania odpadami. Stosujemy
się do przepisów krajowych, a pozwolenia zintegrowane
i sektorowe określają u nas sposób gospodarowania odpadami
– dostępne limity, miejsca ich magazynowania oraz sposób
powstawania. Ewidencja oraz sprawozdawczość realizowane
są przez nas w systemie BDO (państwowej bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
W naszej firmie funkcjonuje hierarchia sposobów postępowania
z odpadami, która określa priorytety i kolejność w zakresie ich
zagospodarowania.

Procesy produkcji stali i koksu wymagają użycia wody, np. do
chłodzenia instalacji czy gaszenia koksu. Wiemy, jak cenne
są zasoby naturalne, dlatego od lat rozwijamy aparaturę
kontrolno-pomiarową wody i szczegółowo analizujemy
wskaźniki związane z zanieczyszczeniami. Ścieki ze wszystkich
naszych zakładów są oczyszczane mechanicznie, chemicznie
i biologicznie, co sprawia, że parametry oczyszczonych ścieków
odprowadzanych do środowiska spełniają wymagania pozwoleń.

Aby lepiej na bieżąco kontrolować przebieg gospodarki
odpadami w obszarze surowcowym oraz czuwać nad realizacją
strategii w tym zakresie, organizujemy comiesięczne spotkania
komitetu ds. zarządzania odpadami.

W dodatku zmodernizowana niedawno biologiczna
oczyszczalnia w naszym zdzieszowickim zakładzie
przyjmuje i oczyszcza ścieki z miejskiej sieci
kanalizacyjnej gmin Zdzieszowice,
Leśnica i Walce.

Planujemy i realizujemy optymalizację wykorzystania zasobów
wodnych na podstawie metodologii WCM (Produkcja Klasy
Światowej).

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy
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Nasza
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WODA I ODPADY

Współpraca nad
zagospodarowaniem odpadów
z Akademią Górniczo-Hutniczą
w Krakowie

prof. Jerzy Lis
rektor AGH

AGH w Krakowie od początku swojej działalności jest silnie powiązana z przemysłem. Największą naszą dumą i sukcesem są
rozwiązania, które dostarczamy gospodarce i firmom. Te z obszaru inżynierii środowiska, które pomagają sprostać różnorodnym
wyzwaniom, są szczególnie istotne. W interesie nas wszystkich i kolejnych pokoleń jest troska o lokalne zasoby naturalne.
Jestem przekonany, że rozwiązanie dotyczące zagospodarowania materiału zdeponowanego na składowiskach będzie służyło
poprawie jakości tych terenów, a dodatkowo ich rekultywacja podniesie jakość życia także lokalnej społeczności. Cieszę się, że
porozumienie wyznacza kolejny obszar współpracy AGH z naszym ważnym partnerem, jakim jest ArcelorMittal Poland

We wrześniu 2021 roku podpisaliśmy z Akademią GórniczoHutniczą w Krakowie porozumienie dotyczące współpracy
na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych na
potrzeby gospodarki. Umowa obejmuje wspólną realizację
projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym
opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających
zagospodarowanie odpadów zgromadzonych przez
kilkadziesiąt lat na składowisku w Krakowie. Projekty mają
uwzględniać zarówno aspekt środowiskowy, jak i ekonomiczny.
Współpraca zakłada także opracowanie metody zamknięcia
składowiska w sposób korzystny dla otoczenia przyrodniczego.
Odpady żelazonośne, których dotyczy porozumienie,
deponowane były na składowiskach przez kilkadziesiąt
lat działalności krakowskiej huty. Nasza firma, po objęciu
krakowskiego zakładu, starała się zagospodarowywać je na
bieżąco.

Dostawy wody
miejskiej i innych
przedsiębiorstw
wodnych

Dostawy wody
podziemnej
(ujęcia własne)

Suma

6 696 726

12 678

0

6 709 404

Kraków

3 266 000

1 000

574 000

3 841 000

Zdzieszowice

5 645 759

4 447

1 599 656

7 249 862

0

199 768

0

199 768

25 450

182 620

0

208 070

0

9 164

0

9 164

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Opracowanie razem z AGH systematycznych metod i rozwiązań
technologicznych ma znacząco zwiększyć możliwości
ArcelorMittal Poland w tej kwestii.
Pobór wody
w podziale na źródła
i poszczególne
zakłady [m3]
w 2021 r.

Priorytety
i zarządzanie

Wody
powierzchniowe
z rzek (ujęcia
własne lub za
pośrednictwem
spółek zależnych)

Świętochłowice
Sosnowiec
Chorzów

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie
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WODA I ODPADY

Całkowita waga
odpadów według
rodzaju odpadu oraz
metody postępowania
z odpadem w 2021 r.

Dąbrowa Górnicza

Waga odpadów
[Mg]

Odzysk w ramach
zakładu odpadów
wytworzonych
oraz przyjętych
z zewnątrz

Unieszkodliwienie
odpadów
własnych
w ramach
zakładu

Przekazanie do
uprawnionych
odbiorców

Całkowita
waga odpadów
wytworzonych

Niebezpiecznych

60

0

226

160

2 275 301

0

1 341 699

2 740 302

792

0

1 562

2 369

813 076

261

247 099

246 674

970

0

29

999

1 060

2 484

2 096

5 640

Niebezpiecznych

0

0

650

662

Innych niż niebezpieczne

0

0

12 845

12 952

Niebezpiecznych

0

0

440

447

Innych niż niebezpieczne

0

0

46 875

4 6111

Niebezpiecznych

0

0

3

11

Innych niż niebezpieczne

0

0

8 812

8 813

Innych niż niebezpieczne
Kraków

Niebezpiecznych
Innych niż niebezpieczne

Zdzieszowice

Niebezpiecznych
Innych niż niebezpieczne
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GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
Zgodnie z naszą strategią ograniczania zużycia surowców
naturalnych, w procesie produkcyjnym wykorzystujemy także
gazy odpadowe oraz oczyszczone uprzednio we własnej
oczyszczalni ścieki.

Wspieramy ideę gospodarki o obiegu zamkniętym,
szeroko wykorzystując odpady jako surowce w procesach
produkcyjnych. Nasz flagowy produkt – stal – ma
nieograniczony potencjał w zakresie wtórnego wykorzystania,
co pozwala nam zwiększać skalę recyklingu w naszych
zakładach. Złom znajduje u nas szerokie zastosowanie
w procesie produkcji – służy jako surowiec w procesie
konwertorowym. Natomiast zgorzeliny, zendry, pyły i szlamy są
poddawane procesowi odzysku w spiekalni, w obszarze wielkich
pieców.

żużel wielkopiecowy po
przetworzeniu na żużel
granulowany
ma zastosowanie
w cementowniach

W Dąbrowie Górniczej odwodniony i oczyszczony gaz
wielkopiecowy jest zawracany do instalacji i ponownie
wykorzystywany w procesie produkcji, a jego nadmiar trafia
do odbiorców zewnętrznych lub sieci zakładowej. Podobnie
jest w obszarze dąbrowskiej stalowni, gdzie gaz konwertorowy
po odzyskaniu jest wykorzystywany jako paliwo w innych
instalacjach.

zużyte oleje po
regeneracji trafiają
do rafinerii

Część z naszych
odpadów ma także
zastosowanie
w innych branżach:

zgary cynku poddane
przetopowi trafiają na
rynek jako czysty cynk

produkcja

przetworzyliśmy w procesach
produkcyjnych w Krakowie

wielkopiecowego przetworzyśłimy
w Dąbrowie Górniczej na żużel granulowany

odpady
resztkowe

770 277,83 ton złomu

wykorzystaliśmy w Dąbrowie Górniczej
do produkcji

recykling

żużel stalowniczy służy
do produkcji kruszyw
budowlanych

Priorytety
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gospdarka
obiegu
zamkniętego

794 621,96 ton żużla

1 157 578,81 ton żużla
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5.1

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Stal to jeden z najważniejszych komponentów nowoczesnego
świata. Nasze produkty zasilają światową gospodarkę
i stanowią budulec wykorzystywany niemal w każdym jej
sektorze. Wysoka jakość wyrobów ArcelorMittal zyskała
uznanie w bardzo wymagających branżach: budowlanej,
która potrzebuje śmiałych i niskoemisyjnych rozwiązań czy
motoryzacyjnej, gdzie parametry stali muszą być wyjątkowe,
aby specjalistyczne podzespoły spełniały oczekiwania klientów.
Jakość naszych produktów doceniają także twórcy
infrastruktury kolejowej i energetycznej, którzy potrzebują
rozwiązań dostosowanych do skali ich działalności.

Ambicje
Zrównoważonego
Rozwoju
ArcelorMittal
Łańcuch
dostaw
z wysokim
zaufaniem
klientów

Produkując stal
najwyższej jakości
zwracamy uwagę
na:

Wyroby
promujące bardziej
zrównoważony
styl życia

Wyroby
tworzące trwałą
infrastrukturę

W produkcji wysokiej jakości produktów pomagają nam: System
Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz, w wybranych
obszarach, System Zarządzania Jakością dla przemysłu
motoryzacyjnego IATF 16949:2016.
Stale poszukujemy innowacji i rozwijamy procesy
technologiczne, aby coraz lepiej i w zrównoważony sposób
tworzyć nasze produkty. Rozwój hutnictwa wiąże się z ciągłym
szukaniem usprawnień i rozwiązań, które pozwolą nam sprostać
wyzwaniom szybko zmieniającego się świata. Wiemy, że stal
będzie odgrywać istotną rolę w transformacji klimatycznej,
chociażby jako budulec infrastruktury dla pozyskiwania
odnawialnych źródeł energii, materiał wykorzystywany
w transporcie czy składnik zrównoważonego budownictwa
o obniżonym śladzie węglowym, jak ma to miejsce w przypadku
naszego Steligence®.

3 991 867 mln ton stali
4 192 790 mln ton koksu
wyprodukowaliśmy w 2021 roku

Mając na uwadze szczególną misję, jaką jest zrównoważony
rozwój i troska o wszystkich interesariuszy naszej organizacji,
kierujemy nasze priorytety w stronę ambitnych projektów
i koncepcji technologicznych, które jednocześnie
zagwarantują nam efektywność oraz pozwolą
ograniczyć oddziaływanie na środowisko.
Więcej na ten temat piszemy
w rozdziale 04 – Ochrona środowiska.

Przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015-2030
Wzrost Gospodarczy
i Godna Praca

Zrównoważone Miasta
i Społeczności
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Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Europejski Kongres Gospodarczy
O przyszłości europejskiego hutnictwa podczas wrześniowego
Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówili przedstawiciele
ArcelorMittal Poland: Sanjay Samaddar, prezes Zarządu oraz
Tomasz Ślęzak, członek Zarządu, dyrektor Energii i Ochrony
Środowiska. Zwracali uwagę na konieczne mechanizmy
wsparcia, jakiego potrzebuje hutnictwo w trakcie transformacji
klimatycznej.
Kluczowe jest tutaj zaangażowanie unijnych prawodawców
w zakresie inwestycji dla rozwiązań technologicznych oraz
dostęp do przystępnej cenowo energii niskoemisyjnej,
w szczególności energii elektrycznej i wodoru.
Ponadto producenci stali na Starym Kontynencie wciąż
zwracają uwagę na potrzebę skutecznej ochrony przed
ucieczką emisji,
w formie wyrównawczej opłaty węglowej.
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Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

115

Produkcja Klasy Światowej (WCM)

osób wzieło
udział

Stosujemy się do zasad zgodnych z koncepcją World Class
Manufacturing (WCM), czyli Produkcji Klasy Światowej.
Zakłada ona zarządzanie ukierunkowane na usprawnienie
procesów, eliminację strat i zwiększenie efektywności firmy, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktów.
W ramach koncepcji Produkcji Klasy Światowej prowadzone
są szczegółowe audyty, po których zakłady produkcyjne mają
szanse na otrzymanie złotego, srebrnego lub brązowego
medalu WCM – świadczących o osiągnięciu odpowiedniego
poziomu usprawnień.

18

63

10 dzień WCM

83

zgłoszone
usprawnienia

przyznanych
nagród

zgłoszone
projekty

2

wyróżnienia

obchodziliśmy w grudniu
2021 roku podczas któgo
rozdaliśmy nagrody
za najlepsze projekty

ze wględu
na pandęmię
spotkanie miało
formę zdalną

Najwięcej nagród trafiło do zakładów z oddziału wyrobów
płaskich (7), a Koksownia Zdzieszowice uzyskała najwięcej
nagród, jako indywidualny zakład (5). Jubileuszowa edycja
Dnia WCM miała dla nas dodatkowe znaczenie, ponieważ nasz
chorzowski oddział uzyskał statuetkę za zdobycie w listopadzie
srebrnego medalu WCM.
Podczas Dnia WCM wręczono ponadto nagrody za wyniki
w konkursie Performance Excellence Awards na poziomie
segmentu wyrobów płaskich w Europie, gdzie oceniane są
projekty dotyczące doskonalenia procesów i podnoszenia
wydajności w zakładach.
W 2021 roku ArcelorMittal Poland uzyskał 3 nagrody w ramach
tego wydarzenia. Trzecie miejsca uzyskały Zakład Walcownia
Zimna oraz Zakład Walcownia Gorąca z Krakowa, odpowiednio
w kategoriach BHP oraz Ochrona Środowiska, a Zakład Wielkie
Piece w Dąbrowie Górniczej otrzymał wyróżnienie w kategorii
Doskonałość Operacyjna.
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NASZ ŁAŃCUCH DOSTAW
Odpowiedzialny biznes to także współpraca
z odpowiedzialnymi dostawcami towarów i usług. Nasza
firma utrzymuje relacje biznesowe z ok. 6 tysiącami innych
przedsiębiorstw, wśród których znajdują się podwykonawcy,
dostawcy materiałów, usługodawcy czy firmy transportowe.
Wiele z nich to lokalne podmioty, które dobrze znają specyfikę
naszej branży.
Zależy nam na budowaniu trwałych i dobrych relacji, dlatego
współpracujemy na jasno określonych zasadach, kierując się
m.in.:

- Kodeksem Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów (dla
dostawców surowców),
- Ogólnymi Warunkami Zakupu Materiałów i Usług,
- Ogólnymi Warunkami Zakupów Inwestycyjnych,
- Umowami o zdrowiu i bezpieczeństwie.

Naszych partnerów oceniamy na podstawie obowiązkowego
kwestionariusza dostawcy, który pomaga nam w określeniu ich
podejścia do bezpieczeństwa, aktualnej kondycji finansowej
czy zgodności z naszymi procedurami.
Równocześnie sprawdzamy dzięki temu, czy dana firma
uwzględnia kwestie dot. etyki biznesu, praw człowieka oraz
ochrony środowiska. 100 proc. naszych dostawców dostaje od
nas informacje na temat polityk i procedur dotyczących działań
antykorupcyjnych w naszej organizacji.
Dostawcy są ponadto poddawani regularnym audytom,
w których pomaga nam systemowe podejście określone
w procedurach i instrukcjach: PO/O2/Z.001, PO/O2/J.105,
IC/O2/Z.001, IC/O2/Z.104

Priorytety
i zarządzanie

Rok 2021 był trudny ze względu na dużą presję cenową,
wynikającą z sytuacji globalnej, która miała wpływ na rosnące
ceny surowców, bardzo wysokie ceny energii oraz inflację
W przypadku współpracy z długoletnimi partnerami staraliśmy
się uwzględnić interesy obu stron przy przedłużaniu kontraktów,
tak żeby umożliwić bezpieczną współpracę w kolejnych latach.
Ponadto, przy okazji projektów inwestycyjnych staraliśmy się
wykonywać dodatkowe prace w pierwszej kolejności przy
współpracy z naszymi lokalnymi dostawcami, aby umożliwić
im rozwój i perspektywę udziału w kolejnych, większych
przetargach.
Ponadto sukcesywnie budujemy lokalny panel dostawców
dla kategorii globalnych, dla których strategię określa zespół
centralny w siedzibie głównej ArcelorMittal w Luksenburgu.
To w przyszłości może zaowocować rozszerzeniem współpracy
naszych rzetelnych dostawców z innymi podmiotami z Grupy,
poza Polską.

100%

66%

koks

Procentowy
udział polskich
dostawców
w zakupach
surowców

100%
topniki

60%

dodatki
niezależne

13%
żelazostopy

węgiel

Zależy nam na sprawnej komunikacji z dostawcami,
dlatego posługujemy się platformami, które pomagają nam
w systematyzowaniu współpracy: digiPace - do prowadzenia
procesów zakupowych oraz SES Portal - do rozliczania
wykonywanych prac.
W 2021 roku wprowadziliśmy też narzędzie do samodzielnej
rejestracji dla dostawców. Dodatkowo rozpoczęliśmy prace nad
mobilną aplikacją do rejestracji czasu wykonywanych usług, co
ułatwi pracę dostawcom i ograniczy formalności.
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NASZE PRODUKTY I PROJEKTY
Nasze produkty są cenione przez przedstawicieli wielu branż.
Możemy pochwalić się gamą wyjątkowych wyrobów, których
zarówno jakość, jak i niepowtarzalność zyskały uznanie klientów
na całym świecie. Jako jeden z nielicznych producentów na
świecie wytwarzamy 120-metrową, tzw. długą szynę. Oprócz tej
i wielu innych rodzajów szyn, produkujemy m.in. kształtowniki,
grodzice, blachy, akcesoria kolejowe czy walcówkę. Część
naszej pracy stanowi także produkcja koksu i wyrobów
węglopochodnych. Stale pracujemy nad modernizacją naszych
zakładów i instalacji, aby podnosić ich niezawodność przy
jednoczesnym zwiększaniu możliwości produkcyjnych.
Po pierwszym pełnym roku produkcji
Ultramat® nowej powłoki UltraMat®, która
spotkała się z entuzjastycznym
przyjęciem producentów pokryć
dachowych, zainteresowanie produktem przewyższyło nasze
oczekiwania.
Produkowany w Zakładzie Świętochłowice Ultramat® zapewnia
naszemu oddziałowi silną pozycję na polskim rynku pokryć
dachowych oraz szczególne miejsce w grupie ArcelorMittal.
Oprócz tego, wśród gamy produktów, z których powstają
pokrycia dachowe, w ofercie naszego świętochłowickiego
oddziału znajdują się: Storm, Quartz, HDS mat grained
czy Cloudy, które wyróżniają się szczególną odpornością,
wyglądem oraz przedziałem grubości powłok organicznych.

Priorytety
i zarządzanie

Ponadto w zakładzie w Świętochłowicach osiągnęliśmy w 2021
roku historycznie niski poziom reklamacji jakościowych od
klientów. Miały na to wpływ: intensywny rozwój planów kontroli,
analiza rodzajów możliwych błędów i ich ewentualnych skutków,
a także inwestycja w kolorymetry oraz w kabiny inspekcyjne
wyposażone w sprzęt do badań.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na
HC22LA stal o podwyższonych właściwościach
wytrzymałościowych, widoczne
u producenta grzejników panelowych,
zaproponowaliśmy taśmę szerokowalcowaną na zimno
w gatunku stali HC225LA. Nasz nowy produkt z krakowskiego
oddziału pozwolił na zmniejszenie grubości ścianki grzejnika,
jednak wcześniej wymagało to opracowania całkowicie
nowego składu chemicznego dla produktu oraz nowych
parametrów walcowania. W roku 2021 ustabilizowaliśmy poziom
własności mechanicznych oraz zoptymalizowaliśmy technologię
produkcji w tym zakresie.

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

W ArcelorMittal Poland
MAV48 / P50 pracujemy nad utworzeniem
Centrum Doskonałości Produkcji
Szyn. W naszej ofercie znajdują się długie 120-metrowe szyny
na potrzeby kolejnictwa, szyny tramwajowe, podsuwnicowe,
lekkie, a także akcesoria kolejowe, co tworzy razem pełne
portfolio wyrobów szynowych.
W czerwcu 2021 roku zakończyliśmy rozpoczęte 4 lata wcześniej
badania rozwojowe nad opracowywaną w Chorzowie
technologią produkcji trzech nowych profili szyn. Profile MAV48
i P50 produkowane odpowiednio dla rynku węgierskiego
oraz litewskiego, łotewskiego i estońskiego muszą spełniać
specjalne parametry przekroju poprzecznego i są wyjątkowo
wymagające pod kątem produkcyjnym.
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NASZE PRODUKTY I PROJEKTY
Trzeci profil – 50E2 to szyna, która
50E2 przeznaczona jest na eksport
do Holandii i Belgii.
Produkcja nowych profili szynowych
wiąże się z inwestycją o wartości 27 mln zł.

R260MN

Wprowadziliśmy także nowy gatunek
stali R260Mn dla szyn, który odpowiada
normie PN-EN 13674-1 oraz może
sprostać warunkom technicznym kolei
holenderskich.

Przed osiągnięciem zamierzonego celu, razem z działem
badań i rozwoju ArcelorMittal przeprowadziliśmy szereg badań
i symulacji, które pozwoliły na wypracowanie odpowiedniego
składu chemicznego i osiągnięcie wymaganych właściwości
produktu wytwarzanego w Dąbrowie Górniczej. Audyty
niezależnych firm potwierdziły odpowiedni kierunek
rozwoju, dzięki czemu uzyskaliśmy stosowny certyfikat
interoperacyjności, a także homologację na rynek holenderski
dla kilku profili szynowych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, w 2021 roku nasz
dąbrowski Zakład Walcownie przedstawił w dodatku nowy
profil szynowy typu 50E3. W tym zakładzie rozpoczęliśmy
także prace w ramach pakietu modernizacyjnego pieców
grzewczych, którego realizacja pozytywnie wpłynie na jakość
produkowanych szyn, stabilizację procesu oraz optymalizację
zużycia ciepła, co przełoży się na mniejsze oddziaływanie
na środowisko naturalne. Projekt modernizacji pieców
w walcowniach zakończy się w 2022 roku.
Ponadto pracujemy nad zastosowaniem nowej technologii
przyspieszonego chłodzenia szyn po procesie walcowania,
która będzie realizowana na nowoczesnej linii do obróbki
cieplnej produktu. Pomoże nam to w podniesieniu
niezawodności 120-metrowych szyn kolejowych, które uzyskają
znacząco lepsze własności użytkowe, takie jak wytrzymałość
czy twardość. To zaś przełoży się na dłuższy czas eksploatacji
szyn zabudowanych na szlakach o dużym obciążeniu oraz
w łukach o małych promieniach.

Równolegle wdrażamy projekt interoperacyjnych szyn
kolejowych o standardowych i podwyższonych właściwościach
eksploatacyjnych, charakteryzujących się dobrą płaskością
powierzchni i zwiększonymi wskaźnikami bezpieczeństwa,
wynikającymi z niskiego poziomu magnetyzmu szczątkowego.
Prace wymagają zastosowania nowego modelu chłodzenia
szyn oraz instalacji nowej 9-rolkowej prostownicy pionowej
z innowacyjnym kalibrowaniem rolek prostownicy.
Niezbędne są także dodatkowe badania na bloku kontrolnopomiarowym i przeprowadzenie procesu demagnetyzacji
szyn na całej ich długości. Efektem projektu będzie nie tylko
podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale także
ograniczenie hałasu czy wydłużenie czasu pomiędzy remontami
infrastruktury.
Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej zmieniła się część zasad
dotyczących udostępniania na brytyjskim rynku wyrobów dla
budownictwa. Oznaczało to dodatkowy audyt przeprowadzony
przez uznaną w tamtym państwie jednostkę.
Badanie przeprowadziła jednostka SGS, która wydała
pozytywny werdykt, co pozwoli nam na znakowanie materiałów
niezbędną dla tamtejszego rynku sygnaturą UKCA.
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5.3

NASZE PRODUKTY I PROJEKTY
W 2021 roku zakończyliśmy II etap remontu sosnowieckiego
oddziału, którego łączna wartość wyniosła 125 mln zł. Po
wcześniejszej modernizacji walcowni walcówki przyszedł czas
na remont walcowni blach zimnowalcowanych, który objął
wytrawialnię, walcarkę nawrotną, piece wodorowe oraz linię
cięcia wzdłużnego. Blacha zimnowalcowana z naszego Zakładu
Sosnowiec jest wykorzystywana w m.in. w branżach AGD,
meblarskiej czy motoryzacyjnej.

w 2021 roku rekordowo
wyprodukowaliśmy

740 tys. ton
walcówki okrągłej

Sosnowiecka walcówka natomiast jest używana m.in. do produkcji
siatek ogrodzeniowych, śrub, wkrętów, sprężyn, a nawet wózków
sklepowych. Gruntowna modernizacja Zakładu w Sosnowcu
pozwoliła nam na produkcję wymagających gatunków walcówki,
co otwiera dla nas nowe możliwości, np. na rynku motoryzacyjnym.
W Sosnowcu zainstalowaliśmy nowe urządzenie do wykrywania
wad powierzchniowych w obszarze produkcji walcówki. To
defektoskop działający na zasadzie prądów wirowych, które
w momencie wykrycia nieciągłości powierzchni wizualizują
wadę na monitorze operatora pulpitu głównego.
Maszyna może zidentyfikować wszystkie wady miejscowe
pochodzenia stalowniczego i walcowniczego. Urządzenie
klasyfikuje przy tym kręgi walcówki i nadaje indeksy jakościowe,
które oblicza na podstawie wielkości i częstości występowania
wad powierzchniowych na długości pasma walcówki.
Oprogramowanie pozwala też na dodatkową selekcję
materiału przed wysyłką do klienta.
Rok 2021 to także czas, w którym wyremontowaliśmy dwa
otwory spustowe wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej według nowatorskiej metody specjalistów z naszej firmy.
Zakłada ona przeprowadzanie prac od strony zewnętrznej instalacji
i nie wymaga opróżniania pieca z materiałów wsadowych.
Remont objął wyburzenie
starego wyłożenia
węglowego, wymianę
chłodnicy żeliwnej,
naprawę fragmentu
pancerza i zalewanie
wolnych przestrzeni
betonem wysokoglinowym.
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Modernizacja miała na celu zapewnienie niezawodności
instalacji. Oprócz tego, latem w obszarze Zakładu Wielkie Piece
w Dąbrowie Górniczej miał miejsce remont taśmy spiekalniczej
nr 1, gdzie zautomatyzowaliśmy część procesów i w efekcie
poprawiliśmy wydajność instalacji. Prace dotyczyły także
remontu zasobników namiarowni i przenośników taśmowych.
W krakowskim Zakładzie Walcownia Gorąca zakończyliśmy
dostrajanie zainstalowanego w zeszłym roku układu
smarowania klatki wykańczającej F4. Przekłada się to
na poprawę jakości powierzchni walcowanego pasma,
zmniejszenie zużycia walców roboczych oraz lepszą
efektywność energetyczną instalacji. Wspomniany system
smarowania stał się standardem dla całego ArcelorMittal.
Zakończyliśmy też remont jednej linii zasilania gazem, w celu
zwiększenia niezawodności oraz możliwości wykorzystania
gazu odpadowego zamiast ziemnego w obszarze pieca
pokrocznego nr 2. Rozpoczęliśmy także remont drugiej linii.
Jesienią 2021 roku przeprowadziliśmy także remont
w krakowskim Zakładzie Walcownia Zimna, gdzie
zmodernizowaliśmy jednostkę napędową walcarki. Prace
dotyczyły głównie wymiany starych silników prądu stałego
o mocy 5,1 MW na nową, bardziej wydajną jednostkę prądu
zmiennego o mocy 8 MW. Wykonaliśmy ponadto zabudowę
nowego transformatora i reduktora dla jednej z klatek
walcowniczych. Remont zwiększył niezawodność instalacji
i pozwolił na podniesienie prędkości walcowania.
Ciągle rozwijamy Steligence®,
Steligence czyli naszą ofertę zrównoważonych
rozwiązań dla budownictwa,
łączącą produkty stalowe z różnych
segmentów. Lżejsze konstrukcje stalowe pozwalają na redukcję
śladu węglowego budynków.
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5.4

FUTURE THINKING
PROJEKTY
IT
Pozycja największej firmy hutniczej w Polsce i przynależność do
wiodącej grupy stalowo-wydobywczej na świecie zobowiązuje
do stanowienia wzoru w zakresie rozwoju, dlatego intensywnie
pracujemy nad zmianą oblicza przemysłu poprzez inwestycje
w nowe technologie.
W strukturach naszej firmy znajduje się Biuro Automatyki,
Informatyki Przemysłowej i Modeli, które zajmuje się
opracowaniem i implementacją nowoczesnych rozwiązań
wspierających produkcję z wykorzystaniem narzędzi IT.
W ramach pracy biura specjaliści prowadzą analizy danych,
tworzą modele produkcyjne, programują, wdrażają nowe
technologie i dbają o niezbędną infrastrukturę.

Intensywnie pracujemy nad rozwojem systemu mobilnych
inspekcji urządzeń i maszyn. Projekt pozwala pracownikom
utrzymania ruchu na dostęp do informacji o urządzeniu dzięki
specjalnie przygotowanej aplikacji, a po jego przeglądzie na
potwierdzenie wykonanych prac i wysłanie podsumowania do
wspólnej bazy danych. W 2021 roku projekt objął m.in. nasze
koksownie w Zdzieszowicach i Krakowie, Zakład Energetyczny
oraz oddziały w Sosnowcu i Chorzowie.

W 2021 roku kontynuowaliśmy także prace nad projektem
GENESIS, który usprawnia logistykę poprzez zarządzanie
składowiskami z poziomu aplikacji. System szybko i precyzyjnie
lokalizuje każdy produkt, oznaczony wcześniej odpowiednim
kodem kreskowym. Rozwiązanie oferuje znaczne korzyści
w zakresie optymalizacji procesów, a także zwiększa
przepustowość zakładu poprzez likwidację tzw. „wąskich
gardeł” w logistyce. Projekt docelowo obejmie wszystkie nasze
jednostki; ostatnie wdrożenie dotyczyło Zakładu Walcownie
w Dąbrowie Górniczej.
Stale pracujemy nad rozszerzaniem informatycznego
systemu śledzenia produkcji, opartego na standardzie
komponentów generycznych opracowanych przez nasze
Biuro Automatyki, Informatyki Przemysłowej i Modeli. System
usprawnia raportowanie, podnosi spójność danych, do których
mają dostęp operatorzy urządzeń oraz zwiększa poziom
automatyzacji produkcji dzięki zintegrowaniu dodatkowych
pomiarów i sygnałów z linii produkcyjnych.
Po zaimplementowaniu systemu w obszarze produkcji długiej
szyny w Dąbrowie Górniczej, walcówki w Sosnowcu, a także
w zakładzie w Świętochłowicach i w dąbrowskiej stalowni,
rozpoczęliśmy prace nad jego wdrożeniem w obszarze wielkich
pieców w Dąbrowie Górniczej.

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie

5.4

PROJEKTY IT

Przemysł 4.0
Realizujemy ponadto projekty w ramach idei Przemysłu
4.0, która zakłada rozwój inteligentnej produkcji w oparciu
o najnowsze technologie cyfrowe. W 2021 roku pracowaliśmy
w dąbrowskiej stalowni nad rozwojem programu do
modelowania i przeprowadzania symulacji logistycznych
w naszych zakładach. Tworzenie modeli wiernie oddających
rzeczywistość ułatwia podgląd przebiegu procesu na
zaprogramowanym schemacie. Symulacja umożliwia także
wyszczególnienie pojedynczych, interesujących parametrów
i sprawdzenie, w jaki sposób wpływają one na wydajność
całego systemu. Symulacje logistyczne w programie pomagają
w podejmowaniu istotnych decyzji np. podczas planowania
modernizacji. Za pomocą takiej symulacji możliwe jest
wytypowanie urządzeń stanowiących wąskie gardło produkcji
i oszacowanie możliwości produkcyjnych w obecnej sytuacji
oraz po przewidywanych modernizacjach.
Od kilku lat rozwijamy możliwości związane z drukiem 3D,
który pozwala na pozyskiwanie części zamiennych metodą
alternatywną do tradycyjnych zakupów. Wyjątkowość
podzespołów maszyn i instalacji w naszych zakładach wymaga
szukania dodatkowych źródeł pozyskiwania części, gdzie
trójwymiarowe drukowanie daje duże możliwości. W Dąbrowie
Górniczej posiadamy najwyższej klasy drukarkę 3D, która może
wytwarzać metalowe elementy o skomplikowanej strukturze,
powierzchni i kształtach.
Wydrukowane części mają już zastosowanie w niektórych
naszych zakładach – np. korzystamy z elementów
sprzęgła i specjalnych złączek w Zdzieszowicach, a Zakład
Świętochłowice używa wydrukowanych wirników pompy
dopalacza spalin.

Rozmowa
z prezesem Zarządu

Priorytety
i zarządzanie

Zespół specjalistów ds. druku 3D przyjmuje wnioski dotyczące
zapotrzebowań z poszczególnych oddziałów i w odpowiedzi na
nie przygotowuje wymagane podzespoły.
Latem 2021 roku rozpoczęliśmy projekt pt. HandS 2.0, który
zakłada rozbudowę aplikacji przeznaczonej dla naszego BHP.
Cyfrowe narzędzie umożliwia rejestrowanie oraz raportowanie
aktywności związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy, a także pomaga w usprawnieniu analizy zdarzeń z uwzględnieniem statystyk i trendów.
Uruchomiliśmy także aplikację w ramach projektu VFC
(Visual Final Check), która usprawnia przegląd jakościowy
towaru przed wysyłką przy użyciu mobilnego sprzętu, którym
skanowany jest kod umieszczony na produkcie. To narzędzie
wykorzystywane jest przez nas w magazynach w obszarze
wyrobów płaskich.
Po udanym wdrożeniu automatycznego systemu do
rozpoznawania wagonów w Zdzieszowicach, poprzez
skanowanie kamerami umieszczonych na nich danych,
rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem tego systemu
w innych obszarach i rodzajach wagonów. To rozwiązanie
pozwala nam na znaczą oszczędność czasu, gdyż zastępuje
manualną ewidencję składów kolejowych i likwiduje ryzyko
błędnej rejestracji danych z wagonów.
W 2021 roku w ramach rozwoju Przemysł`u 4.0 pracowaliśmy
także nad koncepcją zwaną „Internetem rzeczy”, opartą
o inteligentne urządzenia zdolne do wzajemnej komunikacji.
Przykładem jest tu projekt rozwoju sieci LoRa, która zbiera
sygnały z nadajników w naszych zakładach, aby docelowo
gromadzić dane dot. zużycia mediów, mierzyć temperaturę czy
śledzić przejazdy taboru (kadzi torpedo).

Bezpieczne
miejsce pracy

Stabilne i rekomendowane
miejsce pracy

Ochrona
środowiska

Nasza
stal

O Raporcie

6.1

Informacje o raporcie

6.2

Lista wskaźników GRI

o raporcie

6

6.1

INFORMACJE O RAPORCIE
Oddajemy w Państwa ręce dwunasty Raport Zrównoważonego
Rozwoju ArcelorMittal Poland. Raportujemy w systemie rocznym,
obejmującym okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
(data publikacji ostatniego raportu – czerwiec 2021 rok).
Raport obejmuje dane spółki ArcelorMittal Poland S.A.
(chyba, że w treści raportu zostało podane inaczej).
Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowymi
wytycznymi raportowania GRI Standards na poziomie CORE
i nie został poddany dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.
Jednakże spółka ArcelorMittal Poland przeszła proces audytu
prowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą zgodnie
z wytycznymi międzynarodowego standardu dla branży
hutniczej ResponsibleSteel Standard. Większość zagadnień
przedstawionych w tym raporcie została poddana ocenie
audytorów.
Dane do raportu zbieraliśmy bazując na wewnętrznych
systemach raportowania. W proces wyboru tematów oraz
analizy istotności zagadnień zaangażowani byli pracownicy
firmy różnego szczebla, w tym kadra kierownicza i Zarząd.
Wszystkie tematy dotyczą aktywności organizacji zarówno
w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Zagadnienia priorytetowe (istotne tematy raportowania):

- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- strategia zarządzania wpływem środowiskowym oraz
strategia ArcelorMittal Europe - dekarbonizacja,
- emisje gazów i pyłów – skala i ograniczanie,
- inwestycje poprawiające efektywność i wpływające na
ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego firmy,
- sytuacja na rynku stali oraz udział i rola przemysłu
stalowego w polskiej gospodarce,
- warunki zatrudnienia i kampanie rekrutacyjne,
- jakość i rozwój portfolio produktów,
- rola stali i procesów produkcji w gospodarce obiegu
zamkniętego i odpady,
- etyka biznesu i transparentność w działaniu,
- różnorodność i włączanie,
- przygotowania do certyfikacji zgodnie ze standardem

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły
się do powstania niniejszego raportu, za poświęcony czas
i rekomendacje. W przygotowaniu raportu wsparli nas:

ResponsibleSteel Standard.

Jeśli po przeczytaniu niniejszego raportu macie Państwo
pytania dotyczące treści i opisywanych działań, prosimy
o kontakt:

together with environmental
protection team

Magdalena Kuśmierz
magdalena.kusmierz@arcelormittal.com

Magdalena Klimaszewska
Marlena Kowalska
Cezary Koziński
Natalia Kozłowska
Teresa Król
Alicja Krypa
Agnieszka Kukla
Łukasz Kulczyk
Katarzyna Kulik
Magdalena Kuśmierz
Magdalena Łagosz
Beata Łęgowiak-Szota

Marcin Przeor
marcin.przeor@arcelormittal.com
Data publikacji: Wrzesień 2022
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Paulina Basczyk
Marta Baś
Anna Bochenek
Michał Borys
Stanisław Ból
Anna Browne
Piotr Brzoska
Maria Bujakowska
Piotr Drzystek
Adam Dziedzic
Dominika Felderhoff
Tomasz Frankiewicz
Agnieszka Gałka-Woźniak
Rafał Garncarek
Wojciech Gądzik
Małgorzata Iciek
Katarzyna Izdebska
Rafał Jurusik
Violetta Kałużny
Janusz Kantor
Katarzyna Karcz-Mączka
Beata Kąpała
Andrzej Kleczko
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Jarosław Machura
Ewelina Magulska
Waldemar Musiał
Karolina Muza-Adamiec
Adam Olczyk
Monika Olech
Marta Zagórska
Polish Steel Association

Krzysztof Pająk
Rafał Płazak
Marek Proske
Marcin Przeor
Jadwiga Radowiecka
Wiktoria Rechowicz
Sanjay Samaddar
Anna Sitek
Magdalena Skiba-Pielok
Wiktor Smołka
Magdalena Soboń-Stasiak
Ireneusz Sykta
Paweł Szostak
Łukasz Szubert
Tomasz Ślęzak
Tatiana Targowska
Krzysztof Warchoł
Wiktori Werner
Sylwia Winiarek-Erdogan
Adrian Wisła
Tomasz Wojciechowski
Jerzy Wojcieszak
Szymon Wojtachnia
Marta Zagórska
Polish Steel Association

Katarzyna Zysk
Sylwester Żak
Piotr Żarczyński
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6.2

LISTA WSKAŹNIKÓW GRI
GRI 101. Foundation 2016. Informacje podstawowe [nie zawiera żadnych wskaźników]
Numer wskaźnika

Tytuł standardu GRI

Nazwa wskaźnika

Nr strony

UJAWNIENIA PROFILOWE
PROFIL ORGANIZACJI
GRI 102-1

General Disclosures 2016

Nazwa organizacji

8

GRI 102-2

General Disclosures 2016

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

8-10

GRI 102-3

General Disclosures 2016

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

8

GRI 102-4

General Disclosures 2016

Lokalizacja działalności operacyjnej

8

GRI 102-5

General Disclosures 2016

Forma własności i struktura prawna organizacji

8

GRI 102-6

General Disclosures 2016

Obsługiwane rynki

8-10

GRI 102-7

General Disclosures 2016

Skala działalności

8-10

GRI 102-8

General Disclosures 2016

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

30-34

GRI 102-9

General Disclosures 2016

Opis łańcucha dostaw

65

GRI 102-10

General Disclosures 2016

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Nie odnotowano znaczących zmian w roku 2021

brak

GRI 102-11

General Disclosures 2016

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.

17-18

GRI 102-12

General Disclosures 2016

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

11-12

GRI 102-13

General Disclosures 2016

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

14

GRI 102-14

General Disclosures 2016

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

3-5

GRI 102-15

General Disclosures 2016

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

3-5, 9, 11, 50-53, 23

STRATEGIA

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ

GRI 102-16

General Disclosures 2016

Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

17-18

GRI 102-17

General Disclosures 2016

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych

17-18
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6.2

LISTA WSKAŹNIKÓW GRI
ŁAD KORPORACYJNY

GRI 102-18

General Disclosures 2016

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

15-16

GRI 102-20

General Disclosures 2016

Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

15-16

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

GRI 102-40

General Disclosures 2016

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

13

GRI 102-41

General Disclosures 2016

Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

36

GRI 102-42

General Disclosures 2016

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

13-14

GRI 102-43

General Disclosures 2016

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

13-14

GRI 102-44

General Disclosures 2016

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

72

PROCES RAPORTOWANIA

GRI 102-45

General Disclosures 2016

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

72

GRI 102-46

General Disclosures 2016

Proces definiowania treści raportu

72

GRI 102-47

General Disclosures 2016

Zidentyfikowane istotne tematy

72

GRI 102-48

General Disclosures 2016

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich
wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

brak

GRI 102-49

General Disclosures 2016

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

brak

GRI 102-50

General Disclosures 2016

Okres raportowania

72

GRI 102-51

General Disclosures 2016

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

2021

GRI 102-52

General Disclosures 2016

Cykl raportowania

72

GRI 102-53

General Disclosures 2016

Dane kontaktowe

72

GRI 102-54

General Disclosures 2016

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

72

GRI 102-55

General Disclosures 2016

Indeks treści GRI

73-77

GRI 102-56

General Disclosures 2016

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.

72
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UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW RAPORTOWANIA
TEMATY EKONOMICZNE
ISTOTNY TEMAT RAPORTOWANIA: JAKOŚĆ I ROZWÓJ PORTFOLIO PRODUKTÓW

GRI 103-1

Podejście do zarządzania 2016

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

9-12

GRI 103-2

Podejście do zarządzania 2016

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

9-12

GRI 103-3

Podejście do zarządzania 2016

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

9-12

GRI 201-1

Wyniki ekonomiczne 2016

Bezpośredni wpływ ekonomiczny

10

GRI 201-2

Wyniki ekonomiczne 2016

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych

3-4, 9-11, 52-78

GRI 203-2

Wyniki ekonomiczne 2016

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny i skala oddziaływania

10, 65

GRI 204-1

Praktyki zakupowe 2016

Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji (dostawcy kluczowych surowców)

65

ISTOTNY TEMAT RAPORTOWANIA: ETYKA BIZNESU I TRANSPARENTNOŚĆ W DZIAŁANIU, W TYM ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI
DZIAŁANIA Z PRAWEM I INNYMI DOBROWOLNIE PRZYJĘTYMI NORMAMI POSTĘPOWANIA (PROGRAM ZGODNOŚCI)

GRI 103-1

Podejście do zarządzania 2016

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

17-18

GRI 103-2

Podejście do zarządzania 2016

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

17-18

GRI 103-3

Podejście do zarządzania 2016

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

17-18

GRI 205-1

Antykorupcja 2016

Działania organizacji/jednostki biznesowe oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją

17-18

GRI 205-2

Antykorupcja 2016

Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

17-18

TEMATY ŚRODOWISKOWE
ISTOTNE TEMATY RAPORTOWANIA: STRATEGIA ZARZĄDZANIA WPŁYWEM ŚRODOWISKOWYM. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW – SKALA I OGRANICZANIE. INWESTYCJE POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ I WPŁYWAJĄCE NA OGRANICZENIE
NEGATYWNEGO WPŁYWU ŚRODOWISKOWEGO FIRMY.

GRI 103-1

Podejście do zarządzania 2016

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

3-4, 9-12, 50-60

GRI 103-2

Podejście do zarządzania 2016

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

3-4, 9-12, 50-60

GRI 103-3

Podejście do zarządzania 2016

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

3-4, 9-12, 50-60

GRI 301-1

Surowce 2016

Zużyte surowce

58, 60

GRI 302-1

Energia 2016

Zużycie energii wewnątrz organizacji

56
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GRI 303-1

Woda i ścieki 2018

Działania związane z wodą jako wspólnym zasobem

57-58

GRI 303-2

Woda i ścieki 2018

Zarządzanie skutkami zrzutów wody

57-58

GRI 303-3

Woda i ścieki 2018

Pobór wody

58

GRI 305-1

Emisje 2016

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

53-54

GRI 305-2

Emisje 2016

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)

53-54

GRI 305-5

Emisje 2016

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

52-54

GRI 305-7

Emisje 2016

Emisje związków NOx i SOx i inne emisje do powietrza

54

Własny wskaźnik

-

Inwestycje poprawiające efektywność i wpływające na ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego firmy

50-60

ISTOTNY TEMAT RAPORTOWANIA: ROLA STALI I PROCESÓW PRODUKCJI W GOSPODARCE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO / ODPADY.

GRI 103-1

Podejście do zarządzania 2016

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

3-4, 9-12, 50-60

GRI 103-2

Podejście do zarządzania 2016

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

3-4, 9-12, 50-60

GRI 103-3

Podejście do zarządzania 2016

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

3-4, 9-12, 50-60

GRI 306-1

Ścieki i odpady 2020

Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami

57-60

GRI 306-2

Ścieki i odpady 2020

Zarządzanie znaczącymi wpływami związanymi z odpadami

58-59

GRI 306-3

Ścieki i odpady 2020

Wytworzone odpady

59

GRI 307-1

Zgodność środowiskowa 2016

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/ lub regulacji dotyczących
ochrony środowiska.

54

TEMATY SPOŁECZNE
ISTOTNY TEMAT RAPORTOWANIA: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

GRI 103-1

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

3-5, 9, 21-24

GRI 103-2

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

3-5, 9, 21-24

GRI 103-3

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

3-5, 9, 21-24

GRI 403-1

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

16, 21-22

GRI 403-2

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków

27

GRI 403 3

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Służby bezpieczeństwa i higieny pracy

22-24

GRI 403-4

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

22-23
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GRI 403-5

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

25-28

GRI 403-6

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Programy promocji zdrowia dla pracowników

22-24

GRI 403-7

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Zapobieganie i mitygacja zagrożeń w obszarze BHP bezpośrednio związanych z jej działalnością operacyjną

21-23

GRI 403-9

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018

Urazy związane z pracą

27

ISTOTNY TEMAT RAPORTOWANIA: WARUNKI ZATRUDNIENIA

GRI 103-1

Podejście do zarządzania 2016

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

3-4, 12-13, 16, 30

GRI 103-2

Podejście do zarządzania 2016

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

3-4, 12-13, 16, 30

GRI 103-3

Podejście do zarządzania 2016

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

3-4, 12-13, 16, 30

GRI 401-1

Zatrudnienie 2016

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników.

34

GRI 401-2

Zatrudnienie 2016

Benefity dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę

36

GRI 405-1

Różnorodność i równość szans 2016

Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

15, 33

GRI 404-1

Szkolenia i edukacja 2016

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku na pracownika

43

GRI 404-2

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz
ułatwiają proces przejścia na emeryturę

42

GRI 404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej

42

ISTOTNY TEMAT RAPORTOWANIA: STRATEGIA ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO I DIALOG Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

GRI 103-1

Podejście do zarządzania 2016

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

45-48

GRI 103-2

Podejście do zarządzania 2016

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne

45-48

GRI 103-3

Podejście do zarządzania 2016

Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne

45-48

Skala i efekty wolontariatu pracowniczego

45-48

Skala i efekty innych projektów społecznych

45-48

Własny wskaźnik
Własny wskaźnik

Nie dotyczy
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