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Odpowiedzialnego Biznesu ArcelorMittal
Poland.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
jest kluczowym obszarem naszej globalnej strategii biznesowej znajdującej
odzwierciedlenie w działaniach lokalnych.
Odpowiedzialność biznesowa i etyka są
niezbędne do prowadzenia efektywnej
działalności w różnych krajach i kulturach.
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stali w sposób zrównoważony, wspieraniu
lokalnych społeczności oraz na ładzie
korporacyjnym – wartości – która stanowi podstawę trzech pierwszych filarów.
Wierzymy, że stal odgrywa istotną rolę
w zapewnieniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.
W ArcelorMittal mówimy, że stal jest
tworzywem nowoczesnego świata. Stal
jest wszędzie, począwszy od samochodów, którymi jeździmy do pracy, poprzez pralki, aż po monety w kieszeni.
Podejmujemy wiele działań, które wynikają z troski o lokalne społeczności
i zwracamy szczególną uwagę na środowisko naturalne.
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Nagrody i wyróżnienia

Obietnica marki
zmieniamy jutro

Dążymy do zmniejszenia wpływu naszej
działalności na środowisko poprzez
prowadzenie badań nad nowymi technologiami i współpracę z szeroko rozumianą
branżą stalową w celu promowania najlepszych praktyk. Pomimo trudnych warunków rynkowych nie przestajemy in-
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westować w technologie, które pomagają
nam chronić środowisko. W październiku
2012 roku w krakowskiej koksowni
uruchomiliśmy instalację oczyszczania
gazu koksowniczego. Projekt, o wartości
100 mln zł, ograniczył wpływ zakładu na
środowisko, dzięki zmniejszeniu zużycia
energii i redukcji ilości powstających
w procesie technologicznym odpadów.
Także w koksowni w Krakowie, rozpoczęliśmy budowę biologicznej oczyszczalni
o wydajności 40 m3 ścieków procesowych na godzinę. Instalacja spełnia wymogi ochrony środowiska oraz wymagania BAT (Best Available Techniques). Są to
zaledwie dwa przykłady z wielu naszych
inwestycji. Jesteśmy również mocno zaangażowani w dyskusję na temat ochrony
środowiska. Już po raz siódmy mieliśmy
zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Forum
Ekologicznym, organizowanym przez
ArcelorMittal Poland w Krakowie. Chcemy być dobrym sąsiadem. To właśnie
z tego powodu, zorganizowaliśmy spotkanie z lokalną społecznością
w Krakowie. Poinformowaliśmy o podejmowanych przez nas działaniach,
wysłuchaliśmy też informacji na temat
lokalnych potrzeb. Spotkania w innych
miastach zaplanowane są na rok 2013.
Warto podkreślić, że nasz wkład nie
ogranicza się do rozwoju gospodarczego.
W centrum naszego zainteresowania są
ludzie – zapewnienie im bezpieczeństwa,
wspieranie ich potrzeb oraz rozwijanie
talentu.
Zdrowie i bezpieczeństwo pozostają
naszym priorytetem. W 2012 roku odnotowaliśmy poprawę wyników w zakresie
BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków
z przerwą w pracy spadł z 0.8 w 2011
do 0.7 w 2012 i zamierzamy utrzymać
ten trend, kontynuując naszą „Podróż
do zera wypadków”. Zorganizowaliśmy
konferencję na temat bezpieczeństwa
umożliwiającą dzielenie się doświadcze-

niami, wymianę pomysłów i praktycznych
rozwiązań motywujących pracowników
do bezpiecznej pracy. W konferencji
wzięli udział eksperci z różnych branż
i sektorów gospodarki. Wierzymy, że
wymiana doświadczeń
i promowanie najlepszych praktyk jest
jednym z najbardziej skutecznych sposobów na poprawę bezpieczeństwa. Nie
zapominamy także o zdrowiu. Regularnie
organizujemy różne akcje oraz coroczny Tydzień Zdrowia, podczas którego
priorytetem jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia
wśród naszych pracowników i ich rodzin.
Dzięki projektowi „Nie jesteś sam” nasi
pracownicy mogą również korzystać ze
wsparcia konsultantów w tym psychologa, prawnika czy doradcy finansowego.
Chcemy, aby osoby u nas zatrudnione
rozwijały swój potencjał i wykorzystywały każdą okazję zarówno do rozwoju
osobistego, jak i rozwoju swojej kariery.
W 2012 roku kontynuowaliśmy programy „Akademia Menedżera” oraz „MaSz
TALent”, a także zorganizowaliśmy
szkolenia ukierunkowane na zarządzanie
projektami i warsztaty „Finanse dla niefinansistów”.
Z satysfakcją odnotowujemy rosnącą
liczbę uczestników Programu Edukacyjnego ZainSTALuj się. Program jest szeroko zakrojoną inicjatywą, mającą na celu
wzbudzenie zainteresowania młodych
inżynierów produkcją stali oraz uświadomienie studentom, które umiejętności
mają kluczowe znaczenie nie tylko
z punktu widzenia naszej firmy i sektora
stalowego, ale także dla szeroko rozumianego świata biznesu.
Z satysfakcją mogę również poinformować,
że w zeszłym roku, zgodnie z rekomendacją Rady Kobiet ArcelorMittal Poland
otwarte zostało drugie przedszkole, tym
razem w Krakowie, przeznaczone dla setki
dzieci naszych pracowników.

Odpowiedzialność wobec społeczności lokalnych stanowi istotny element
strategii biznesowej ArcelorMittal Poland.
Jesteśmy wrażliwi na lokalne problemy
i priorytety, co sprawia, że angażujemy
się w sposób otwarty i przejrzysty
w życie społeczności, podejmując
aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami. W 2012 roku nasze inwestycje
społeczne, koncentrujące się na edukacji, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie,
ochronie środowiska, promowaniu sportu
amatorskiego, kultury i sztuki, wzmocniły
współpracę i relacje z interesariuszami na
Śląsku, a także w regionie małopolskim
oraz opolskim. Po raz kolejny wsparliśmy krakowską Juliadę - miesięczny cykl
imprez i zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży. Zdając sobie sprawę z faktu,
że nowoczesny sprzęt ma duże znaczenie
dla diagnostyki i leczenia, kontynuujemy
współpracę z instytucjami medycznymi.
W zeszłym roku wsparliśmy Centrum
Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej
Curie w Gliwicach, wyposażając je
w nowy sprzęt medyczny ułatwiający
operacje i leczenie pooperacyjne.
Na zakończenie, z dumą chciałbym poinformować, że rok 2012 przyniósł nam
wiele nagród, z których wynika, że nasze
wysiłki mające na celu „przekształcanie
jutra” są doceniane. Zostaliśmy docenieni
jako Odpowiedzialny Pracodawca otrzymując tytuł Lidera HR 2012, tytuł Idealny
Pracodawca przyznany przez Universum oraz dostrzeżeni przez miesięcznik
„Nowy Przemysł” jako „Ten, który zmienia
polski przemysł.” Szczegółowe informacje
znajdują się wewnątrz raportu.
Wierzę, że poszczególne strony niniejszego raportu będą nie tylko źródłem
informacji o naszej działalności, ale także
inspiracją i zachętą dla innych.
Z najlepszymi życzeniami,

Sanjay Samaddar
Prezes Zarządu
ArcelorMittal Poland

O ArcelorMittal
Poland
ArcelorMittal – lider
na światowym rynku
ArcelorMittal Poland jest częścią największego na świecie producenta stali i przemysłu wydobywczego, który w 60 krajach
na całym świecie zatrudnia ponad 245
tysięcy pracowników. To liczba porównywalna z populacją Islandii i nasza siła,
płynąca z multikulturowości, różnorodności doświadczeń i bogatego know-how.
Produkty wytwarzane w naszych hutach,
od Luksemburga po Brazylię, znajdują
zastosowanie w większości sektorów
gospodarki i dziedzin życia, od przemysłu
samochodowego i produkcji sprzętu AGD,
przez budownictwo, po produkcję opakowań i infrastrukturę. Jesteśmy notowani
na giełdach Nowego Jorku, giełdach
w Amsterdamie, Brukseli, Luksemburgu
i Paryżu oraz na czterech giełdach
hiszpańskich.
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Zmieniliśmy oblicze polskiego
hutnictwa
W 2004 roku ArcelorMittal Poland,
wówczas jeszcze pod marką LNM Holding, podjął się niełatwego zadania, jakim
była restrukturyzacja i modernizacja
Polskich Hut Stali. Dziś, z perspektywy
dziewięciu lat od prywatyzacji, możemy
z dumą powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Dzięki inwestycjom o wartości około
4,8 mld zł zmieniliśmy upadające huty
w dobrze prosperujące zakłady, korzystające z najlepszych światowych technologii i wyznaczające standardy
w swojej klasie. Dysponując pięcioma
hutami w województwach śląskim (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Świętochłowice, Chorzów) i małopolskim (Kraków),
skupiamy ponad 70 procent zdolności
produkcyjnych polskiego hutnictwa. Produkujemy zarówno wyroby płaskie, jak
i długie oraz zatrudniamy 11 tysięcy
osób. Jesteśmy również dumnymi właścicielami największej i najnowocześniejszej
koksowni w Europie, zlokalizowanej
w Zdzieszowicach.
Jesteśmy świadomi, że wiodąca pozycja na rynku stalowym w Polsce niesie
ze sobą wyjątkową odpowiedzialność
i zobowiązania. Osiągamy imponujące wyniki w zakresie obniżania emisji
dwutlenku węgla i pyłu, redukcji wpływu
na środowisko czy wyciszania źródeł
hałasu. Nasze starania doceniane są
przez ekspertów, co jest dla nas powodem do szczególnej dumy. Od 2011 roku
szczycimy się m.in. tytułami Ambasadora Polskiej Gospodarki, Solidnej Firmy
i Dobrego Pracodawcy. Wyróżnienia te
potwierdzają, że rzeczywiście zmieniliśmy oblicze polskiego hutnictwa.

Struktura zarządzania
Struktura zarządzania Odpowiedzialnością Biznesu w ArcelorMittal Poland
odzwierciedla strukturę organizacyjną
firmy. Każdy pracownik począwszy od
członków Zarządu, poprzez dyrektorów zakładów, biur aż po pracowników
liniowych powinien postępować zgodnie
z Kodeksem Etyki Biznesu i pozostałymi
wytycznymi Programu Zgodności.
Przejrzyste zasady postępowania to
standard w ArcelorMittal. Dlatego
w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Poland
obecni są przedstawiciele związków
zawodowych. Przedstawiciele pracowników uczestniczą również w spotkaniach
kierownictwa firmy.
W ramach struktury organizacyjnej firmy
funkcjonuje Zespół Odpowiedzialności
Biznesu, którego jednym z obowiązków
jest dbanie o relacje ze społecznościami
lokalnymi oraz współpraca z innymi działami w ramach czterech filarów Odpowiedzialności Biznesu, obowiązujących
w grupie ArcelorMittal.

Dzięki inwestycjom
o wartości około 4,8
mld zł zmieniliśmy
upadające huty
w dobrze prosperujące
zakłady.

Rada Odpowiedzialności Biznesu
ArcelorMittal Poland
Rada Odpowiedzialności Biznesu jako
ciało doradcze gwarantujące poprawność podejmowanych działań w obszarze
odpowiedzialności biznesu, zgodnych
z globalną polityką, już na stałe wpisała się w funkcjonowanie naszej firmy.
Rada funkcjonuje od 2009 roku, a w jej
skład wchodzą przedstawiciele Zarządu
ArcelorMittal Poland, dyrektorzy różnych
kluczowych obszarów firmy (produkcja,
BHP, ochrona środowiska) oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Ponieważ wierzymy, że świat biznesu
może iść w parze ze światem nauki, co
więcej, takie połączenie może stać się
fundamentem długoterminowej i owocnej współpracy, w 2011 roku zaprosiliśmy
do współpracy Antoniego Tajdusia, który
reprezentuje w Radzie zewnętrznych
interesariuszy. Antonii Tajduś przez dwie
kadencje (w latach 2005- 2012) spra-

wował urząd Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie jest kierownikiem
Katedry Geomechaniki, Budownictwa
i Geotechniki na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii oraz członkiem wielu
organizacji i instytucji naukowych.
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Pracownicy
Nasza kultura organizacyjna = nasza tożsamość = nasze DNA.
Kadra pracownicza ArcelorMittal Poland to największy atut firmy, który ma wkład nie tylko w sytuację ekonomiczną
spółki, ale również tworzy jej wizerunek. Pracownicy działają w zgodzie z obowiązującym prawem oraz Kodeksem
Etyki, którego założenia zostały im przekazane podczas specjalnych szkoleń. Rokrocznie planowany jest budżet mający na celu poprawę warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Klienci i dostawcy

Nasi interesariusze

Sukces firmy zależy nie tylko od postawy pracowników, ale również od satysfakcji klientów oraz dostawców. Dlatego
jednym z podstawowych priorytetów spółki jest budowanie dobrych i długotrwałych relacji z nimi, opartych na
szczerości, otwartości oraz wzajemnym wsparciu. Jednym z narzędzi umożliwiającym nam śledzenie współpracy
z klientem/dostawcą jest program OTIF (on time in full), który pozwala na regularne sprawdzanie poziomu wysyłek;
czy ich realizacja przebiega według zobowiązań kontraktowych. Również na tym polu posługujemy się Kodeksem
Etyki, który mówi m.in. o transparentnej wymianie informacji oraz walce z korupcją.

Dysponując pięcioma hutami
w województwach śląskim (Dąbrowa
Górnicza, Sosnowiec, Świętochłowice,
Chorzów) i małopolskim (Kraków),
skupiamy ponad 70 procent zdolności
produkcyjnych polskiego hutnictwa.

Organizacje
Jako największy pracodawca w województwach śląskim i małopolskim oraz jeden z największych w Polsce,
pozostajemy w stałym kontakcie z instytucjami rządowymi. Regularnie spotykamy się z reprezentantami
instytucji, takich jak np. Ministerstwo Gospodarki czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ale również
z władzami lokalnymi: burmistrzami, radnymi czy prezydentami miast, w których zlokalizowane są nasze huty.
Tematami dyskusji są nie tylko realizowane projekty z zakresu Odpowiedzialności Biznesu dotyczące rozwoju
społeczności lokalnych, ale również kwestie dotyczące np. ochrony środowiska. Dzięki dyskusjom na tematy
nurtujące obie strony współpraca nasza zacieśnia się, dzięki czemu koncern może pochwalić się wizerunkiem
przyjaznym dla społeczeństwa; regularnie informujemy interesariuszy o sytuacji firmy, o planowanych
inwestycjach oraz o istotnych wydarzeniach w działalności spółki.

Media
Media postrzegamy jako jednego z naszych najważniejszych interesariuszy. W wielu sytuacjach media pomagają
nam przekazać ważne informacje dotyczące spółki innym grupom interesariuszy: dane dotyczące produkcji, kwestie
społeczne oraz dotyczące ochrony środowiska i gospodarki. Dzięki temu wiedza społeczności lokalnych dotycząca
naszych produktów, instalacji i projektów z obszaru Odpowiedzialności Biznesu wzrasta. Dlatego też stały i regularny
kontakt z przedstawicielami mediów ma dla nas ogromne znaczenie.

Społeczności lokalne
Polityka naszego koncernu zakłada, że działalność Zespołu Odpowiedzialności Biznesu koncentruje się przede wszystkim
wokół społeczności lokalnych skupionych w pobliżu hut grupy ArcelorMittal. Dlatego nasze działania skupiają się na
rozwoju tych właśnie miast; zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność firmy to nie tylko wysoka jakość produkcji
oraz odpowiednia obsługa klienta, ale również nasze zachowanie i działanie względem pracowników, ich rodzin oraz
mieszkańców miast, na których życie działalność naszej firmy ma istotny wpływ. Główne filary działalności Zespołu
Odpowiedzialności Biznesu to edukacja, zdrowie, kultura, sport amatorski oraz ochrona środowiska.

Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Zdzieszowice
Sosnowiec
Kraków
Świętochłowice

Dbamy o pracowników

ArcelorMittal Poland • Raport 2012 • 10/11

Projekt Patrole Bezpieczeństwa rozpoczął
się w styczniu 2012 roku i dotychczas
skorzystało z niego ponad 6 200
pracowników ArcelorMittal Poland, jak
i wykonawców pracujących na rzecz firmy.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Patrole
Projekt Patrole Bezpieczeństwa rozpoczął się w styczniu 2012 roku i dotychczas skorzystało z niego ponad 6 200
pracowników ArcelorMittal Poland, jak
i wykonawców pracujących na rzecz
firmy.
Działamy w trzech kierunkach: pierwszy
to pomoc pracownikom przy identyfikacji zagrożeń oraz wdrażaniu środków
zapobiegawczych w celu uniknięcia
wypadków. Drugim celem projektu
jest podniesienie w znacznym stopniu
ogólnej wiedzy każdego z pracowników
oraz realizacja fundamentalnych zasad
bezpieczeństwa. Mając wiedzę i umiejąc identyfikować zagrożenia osiągamy
trzeci cel: budowanie Piramidy Bezpieczeństwa; działamy u podstawy – zgłaszamy zdarzenia potencjalnie wypadkowe
i zagrożenia.
W ramach projektu przeprowadzono tysiące szkoleń odpowiadających kilkudziesięciu tysiącom roboczogodzin. Szkolenia
te prowadzone są indywidualnie bądź

Wykonawcy
w niewielkich grupach, co gwarantuje realny udział każdego z pracowników, daje
szansę zadawania wszystkich możliwych
pytań i zapewnia doskonałe zrozumienie
tematów. Szkolenia praktyczne odbywają
się bezpośrednio w miejscu wykonywania
pracy, uwzględniają zarówno środowisko,
jak i specyfikę pracy. Zajęcia praktyczne,
prowadzone są przez kadrę zarządzającą
przy wsparciu ze strony społecznego inspektora pracy i specjalistów BHP. Z kolei
szkolenia coachingowe oferowane są
kierownictwu i mają na celu wyposażenie
w narzędzia, które ułatwią prowadzenie
szkoleń.
Po zakończeniu szkoleń zespół projektu
pomaga każdemu zakładowi wdrożyć
organizację i model zarządzania, które
przyniosą trwałość i autonomię w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Jak co roku, zgodnie z instrukcją systemową „Ocena i kwalifikowanie dostawców
świadczących usługi dla ArcelorMittal
Poland”, dokonaliśmy oceny Wykonawców wykonujących prace na rzecz i na
terenie naszej spółki. Najważniejszym
obszarem oceny wykonawców było
przestrzeganie zasad BHP podczas
prowadzenia prac na terenie naszych
oddziałów. Analizę wyników oceny, jej
zasady oraz analizę wypadków zaistniałych na terenie ArcelorMittal Poland
przedstawiliśmy wykonawcom usług na
spotkaniach z Zarządem naszej spółki. Aby firmy mogły sprostać naszym
wymaganiom dotyczącym standardów
i przepisów BHP, rozwijamy stronę BHP
dla wykonawców, z której mogą czerpać
wiedzę, nasze praktyki i zasady. Założyliśmy 429 kont dla wykonawców, dzierżawców i spółek zależnych.

Zainteresowanie stroną było znacznie
większe w porównaniu z rokiem 2011.
Ze 142 aktywnych użytkowników, nastąpił wzrost w 2012 roku do 224 użytkowników.
Na stronie ArcelorMittal Poland zamieściliśmy m.in.: Księgę Bezpieczeństwa
z załącznikami, standardy zapobiegania
wypadkom śmiertelnym, akty normatywne obowiązujące w ArcelorMittal
Poland, Złote Zasady, 6 przekonań BHP,
plakaty dotyczące BHP i filmy instruktażowe.
Poprzez stronę internetową firmy mają
pełny dostęp (z możliwością pobrania)
do różnego rodzaju materiałów, które są
pomocne przy realizacji zadań i ułatwiają
spełnienie wymagań obowiązujących
w ArcelorMittal Poland.
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Zdrowie
Zarówno w ramach Dnia Bezpieczeństwa,
jak i Tygodnia Zdrowia duży nacisk kładliśmy na edukację pracowników w myśl
zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Tematami przewodnimi były: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz
alkohol.
Zadbaliśmy również o edukację zdrowotną pociech naszych pracowników.

Detektory
Ze względu na to, że zagrożenie gazowe
na terenie naszych oddziałów jest jednym
z podstawowych w ArcelorMittal Poland,
wdrażamy kolejne rozwiązania mające
zminimalizować ryzyko dla osób przebywających na tych obszarach.
W 2011 roku rozwinęliśmy system
stałego monitoringu – teraz wdrożyliśmy zasadę obowiązkowego stosowania
detektorów gazowych w części naszych
zakładów. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy
pracowników w zakresie stref zagrożenia
gazowego, przestrzeni ograniczonych
i obsługi detektorów.
Spółka zakupiła również specjalne stacje
dokujące tzw. „bump testy” jako narzędzia kontrolujące sprawność i niezawodność detektorów. Pracownicy wykonują
testy samodzielnie lub pod nadzorem
profesjonalnego ratownika gazowego.

Podczas Dnia Bezpieczeństwa drużyny
pracownicze ścigały się w trakcie zawodów triathlonowych. W czasie Tygodnia
Zdrowia pracownicy brali udział w II Biegu Hutników, rodzinnej nauce pływania,
wspinali się po ściance wspinaczkowej,
a w wolnej chwili rozgrywali partyjkę minigolfa. Został rozegrany również mecz
piłki halowej Pracownicy vs. Dyrektorzy,
który zakończył się wynikiem remisowym. W ramach relaksu pracownicy mieli
możliwość skorzystania z jogi.
Aby zachęcić pracowników do zdrowego
odżywiania, zaprosiliśmy dietetyka. Pracownicy mogli zbadać swój indeks masy
ciała (BMI), ilość tkanki tłuszczowej, jak
również skorzystać z badań na poziom
cholesterolu i pracy hormonów tarczycy.
Dietetyk opracował dietę dostosowaną
do indywidualnych potrzeb pracownika.
Wspólnie z dietetykiem opracowaliśmy
ulotki informujące o tym, jak czytać
etykiety na produktach, żeby kupować
produkty zdrowe i odżywcze oraz czego

i w jakich ilościach najbardziej potrzebuje
nasz organizm.
W ramach Tygodnia Zdrowia na stołówkach były dostępne zdrowe dodatki do
posiłków – jogurt oraz sok warzywny,
aby zachęcić wszystkich do włączenia
tych produktów do codziennej diety.
Zakłady odwiedził również lekarz dermatolog. Jego wizyty koncentrowały się na
stanowiskach, gdzie panuje mikroklimat
gorący. Lekarz rozmawiał z pracownikami, jak dbać o stopy, aby uniknąć grzybicy. Opracowaliśmy ulotkę informacyjną
na ten temat, skierowaną do pracowników.

Lakshmi Mittal, prezes Zarządu, dyrektor
generalny
Chcemy, by przed rozpoczęciem pracy nad nowym
zadaniem, wszyscy nasi pracownicy i podwykonawcy zatrzymali się na chwilę i zastanowili nad
potencjalnymi zagrożeniami i nad tym, jak można
je ograniczyć, a dopiero później przechodzili do
działania. Bezpieczeństwo i zdrowie są w naszych
rękach.

Jak co roku, pracownicy mogli skorzystać
z terapii antynikotynowej. Cieszy się ona
niesłabnącym powodzeniem, pomimo
powtarzania jej po raz trzeci.
W trosce o bezpieczeństwo naszych
pracowników, wykonawców i gości
w tym roku przypomnieliśmy zasadę
„Zero tolerancji dla alkoholu”. Bramy
główne wszystkich oddziałów zaopatrzyliśmy w bezpłatne alkomaty,
z których mogą korzystać wszystkie
osoby wchodzące na teren ArcelorMittal
Poland. W zakładach zostały rozwieszone plakaty propagujące trzeźwość
i informujące o konsekwencjach jej
niezachowania.

Elżbieta Mikłaszewska, kierownik
wsparcia BHP
Po rozmowach przeprowadzonych z pracownikami
wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej na temat
zasadności programu Tydzień Zdrowia usłyszałam
pochlebne opinie, że takie akcje są bardzo potrzebne. Spotkania z lekarzami i badania przyniosły
pozytywny oddźwięk, ponieważ aby dostać się
na takiego typu badania należy najpierw uzyskać
skierowanie do specjalisty, a następnie czekać
w wielomiesięcznych kolejkach na wizytę.
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Zakładowa straż
pożarna sprawiła
mnóstwo radości
naszym pociechom,
organizując dla nich
zajęcia na temat
pożarów.
Jerzy Piekarczyk, pracownik Biura
Rozwoju Pracowników i Rekrutacji
Tekst:
Adrian Siegert
Bogumiła Plesińska
Jacques Le Guennec
Michał Haładyń
Paula Sikora
Tomasz Nowicki

Szkolenia BHP

Hala 50
Dzień Bezpieczeństwa 2012 był dniem,
w którym otworzyliśmy halę szkoleniową
w Krakowie. Jest to specjalnie przygotowane miejsce, gdzie pracownicy mogą
łączyć wiedzę teoretyczną na temat
standardów zapobiegania wypadkom
śmiertelnym z praktyką.

„Czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci”
Pamiętając o tej zasadzie daliśmy dzieciom w naszych przedszkolach przyzakładowych możliwość zapoznania się
z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Aby zaszczepić w nich miłość do sportu,
zorganizowaliśmy Bieg Skrzata. Zakładowa straż pożarna natomiast sprawiła
mnóstwo radości naszym pociechom,
organizując dla nich zajęcia na temat
pożarów – ich przyczyn, zasad zapobiegania, itp.

Dzięki współpracy z Centralnym Biurem
Utrzymania Ruchu ArcelorMittal Poland
oraz dużemu zaangażowaniu centralnych
i zakładowych liderów standardów, każdy
pracownik może na hali przećwiczyć
m.in. procedurę wejścia do przestrzeni
ograniczonej, zabezpieczyć instalację
wdmuchiwania gazu do wielkiego pieca
zgodnie ze standardem izolacja. Może „na
własnej skórze” sprawdzić jak działa pionowy mechanizm zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości.

W hali pracownicy mają możliwość przeprowadzania ćwiczeń z następujących
standardów:
• Izolacja
• Prace na wysokości
• Pojazdy i prowadzenie pojazdów
• Przestrzenie ograniczone
•	Urządzenia dźwignicowe i operacje
podnoszenia
•	Praca w strefach gazowo niebezpiecznych.
Celem uruchomienia hali w Krakowie było
praktyczne przeszkolenie (w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych) wszystkich
pracowników z tych standardów, w których zagrożenia są największe i z którymi
pracownicy mają najwięcej do czynienia podczas wykonywania codziennych
czynności.
Do końca 2012 roku w hali zostało przeszkolonych prawie 1000 pracowników.

W 2012 roku została wdrożona zmieniona formuła szkoleń okresowych BHP dla
pracowników produkcyjnych ArcelorMittal
Poland.
Jesteśmy przekonani, że szkolenia BHP
nie muszą być nudne! Dlatego zmieniliśmy podejście do obowiązkowych
szkoleń. Naszym celem było przygotowanie zajęć ciekawych, aktywizujących
pracowników, zachęcających do wspólnej
pracy.
Szkolenia „testowane” odbyły się z udziałem przedstawicieli zakładów, Społecznego Inspektora Pracy, pracowników
Biura BHP oraz przedstawicieli działu
szkoleń. Ocena była pozytywna, nie tylko
w opinii przedstawicieli komórek centralnych, ale przede wszystkim w opinii

pracowników oraz przedstawicieli SIP.
Wynikiem podjętych działań są zajęcia
prowadzone w sposób nowatorski, przy
wykorzystaniu szerokiego wachlarza
form aktywizujących uczestników: quizy,
krzyżówki, pokazy filmowe, studia przypadków, projekty grupowe, demonstracje
multimedialne, ćwiczenia praktyczne,
konkursy.
Na bieżąco monitorujemy poziom prowadzonych szkoleń, biorąc pod uwagę
oceny pracowników oraz uwzględniając
zgłaszane nam uwagi.
Dalszym etapem naszych działań będzie
przeniesienie formy szkoleń na poziom
dozoru. Stale staramy się wykraczać
poza wymogi prawne, wzbogacając
szkolenia również o tematykę dotyczącą
prowadzenia zespołu.

Taka formuła zapewnia przekazanie wszystkich
wymaganych informacji wynikających z przepisów
prawa przy wydatnym zaangażowaniu uczestników, tak aby pracownicy jeszcze długo po szkoleniu
pamiętali jego treść i - co więcej - stosowali ją
w codziennej pracy.
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Głównym celem szkolenia,
prowadzonego w formie
warsztatów, jest dostarczenie
menedżerom niższego
i średniego szczebla prostych,
ale skutecznych technik
coachingowych.

Szkolenia
Motywowanie i docenianie
W 2012 roku w ArcelorMittal Poland
zrealizowaliśmy następujące projekty
szkoleniowe:
1. Motywowanie i docenianie.
2. Rola lidera w eliminowaniu sytuacji
wypadkowych.
3. Akademia Talentów „maSzTALent”.
4. Akademia Menedżera – zielony koszyk.
5. Dodatkowe szkolenia, między innymi:
Zarządzanie projektami oraz Finanse
dla niefinansistów.
6. Lektoraty językowe.
7. Akademia stali.
Podstawą realizowanych w 2012 roku
programów szkoleniowych było przede wszystkim:

•	podniesienie kwalifikacji menedżer-

skich uczestników w zakresie uznawania i doceniania podwładnych im
pracowników;
•	dostarczenie prostych i skutecznych
technik coachingowych poprawiających skuteczność działania;
•	transfer wiedzy między doświadczonymi pracownikami, a młodym pokoleniem inżynierów;
•	podniesienie miękkich umiejętności
menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania.

Badanie zaangażowania, które przeprowadziliśmy na przełomie marca i kwietnia 2011 roku w ArcelorMittal Poland
zbadało 20 obszarów, które wpływają na
zaangażowanie pracowników. Jednym
z obszarów, który należało poprawić było
docenianie oraz uznanie ludzi.
W odpowiedzi na tę potrzebę w kwietniu
rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla kierowników liniowych i mistrzów z obszaru motywowania i doceniania. Jego celem było
podniesienie kwalifikacji menedżerskich
uczestników w zakresie uznawania
i doceniania podległych im pracowników,
a także wypracowanie konkretnych narzędzi i rozwiązań, które można wykorzystać w danym zakładzie.
Podsumowanie i wnioski ze szkoleń
z każdego zakładu są przekazywane ich
dyrektorom w formie raportu. W ramach
tego projektu przeszkolonych zostało
780 pracowników na stanowiskach mistrzów, kierowników liniowych, kierowników wsparcia i innych, których zadaniem
jest między innymi praca z zespołami.

Jan Mądry, prezes Training Partners firmy prowadzącej szkolenia
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową,
poznajemy zasady, razem z uczestnikami szkolenia budujemy wzorce, a potem staramy się zastosować
nabytą wiedzę w trudnej przemysłowej rzeczywistości. Na szkoleniach pracujemy zarówno
z wieloletnimi praktykami, jak i młodymi menedżerami – to połączenie doświadczenia z młodością
daje możliwość dzielenia się wiedzą, a także otwiera na nowe metody zarządzania. Z przyjemnością
obserwujemy niebywałe zaangażowanie uczestników szkolenia w poszukiwaniu nowych skutecznych
metod uznawania i motywowania pracowników.
Ćwiczenia obfitują w gwałtowne dyskusje, które
rodzą czasem zaskakujące rozwiązania.
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Liczba szkoleń: 20
Liczba osób przeszkolonych: 203

W szkoleniach profesjonalnych
uczestniczyło 849 pracowników

Rola lidera w eliminowaniu
sytuacji wypadkowych

II Edycja Akademii Talentów
„maSzTALent”

Głównym celem szkolenia, prowadzonego
w formie warsztatów, jest dostarczenie menedżerom niższego i średniego
szczebla prostych, ale skutecznych technik
coachingowych poprawiających efektywność działania. Kluczową rolę w trakcie
warsztatu odgrywa analiza autentycznych
przykładów z ArcelorMittal Poland, co
umożliwia zaangażowanie pracowników
w proces usprawniania oraz bieżącego
eliminowania sytuacji potencjalnie wypadkowych. Zaistniałe sytuacje zobrazowane są na filmach, które pokazywane
są kursantom. Forma ta cieszy się dużym
zainteresowaniem bowiem analiza konkretnych przypadków połączona
z dużą ilością ćwiczeń sprzyja przyswajaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Uczestnicy szkoleń poznają też
proste sposoby i techniki prowadzenia
spotkań z zespołami produkcyjnymi oraz
mają możliwość przećwiczenia elementów skutecznej komunikacji.

Akademia Talentów to projekt składający
się z dwóch edycji, w ramach którego
w latach 2011-2012 przeszkoliliśmy
130 uczestników. Głównym jego celem
jest przygotowanie młodych inżynierów
do pełnienia funkcji menedżerów oraz
transfer specjalistycznej wiedzy pomiędzy doświadczonymi pracownikami firmy
i młodszymi stażem inżynierami.

Cieszy coraz większa otwartość pracowników podczas warsztatów, gotowość do
wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń.

Projekt zakłada rozwój umiejętności
menedżerskich młodych inżynierów
oraz rozwój umiejętności coachingowych ekspertów – mentorów. Stąd też,
program Akademii zakłada dwie ścieżki
rozwojowe, adresowane odrębnie do obu
tych grup.
Młodzi inżynierowie podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu: zarządzania
projektem, komunikacji w zarządzaniu,
zdolności przywódczych, zarządzania
zmianą, a także podejmowania decyzji
w trudnych sytuacjach menedżerskich.
Eksperci kształcą umiejętności mentorskie, tj. zarządzania projektem, umiejętności komunikacyjne, coaching i mentoring oraz asertywność i wywieranie
wpływu.
Ponadto poza szkoleniami warsztatowymi przedstawiciele obu grup wspólnie
pracują nad projektem mającym na celu

usprawnienie procesu w danej dziedzinie, podczas realizacji którego uczą się
od siebie nawzajem. Projekty muszą być
funkcjonalne - tak, aby organizacja mogła
je wdrożyć. Najciekawsze i najbardziej innowacyjne są nagradzane przez Kapitułę,
w skład której wchodzą przedstawiciele
Zarządu i dyrektorzy operacyjni. A jest
o co walczyć gdyż, nagrodą jest wyjazd
na dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Londynie.

Katarzyna Staszkiewicz, specjalista
w Zespole Rozwoju i Systemów Komputerowych w Zakładzie Stalownia w Dąbrowie Górniczej, która wspólnie ze swoim
mentorem Szymonem Ostafinem zdobyła zwycięstwo w konkursie za projekt
„Opracowanie systemu szybkich spustów
stali z konwertora w Zakładzie Stalownia,
Dąbrowa Górnicza”
Udział w Akademii Talentów był dla mnie sporym
wyzwaniem, ale było warto. Opracowany przeze
mnie projekt został z powodzeniem wdrożony
w dąbrowskiej stalowni. Dziś przynosi on oszczędności i ułatwia pracę na produkcji, więc wysiłek się
opłacił.

Akademia Menedżera
ArcelorMittal Poland
Jest to kompleksowy program szkoleniowy dla kadry menedżerskiej, którego
celem jest:

•	zbudowanie większej identyfikacji
•
•

menedżerów z firmą;
rozwój umiejętności menedżerskich;
rozwój umiejętności profesjonalnych.

Program Akademii Menedżera obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi
oraz efektywnego zarządzania procesem
produkcyjnym, logistycznym i sprzedażowym. Składa się on z dwóch części: obligatoryjnej i fakultatywnej tzw. „Zielony
koszyk”. Część obligatoryjna zakończyła
się w grudniu 2011. Natomiast ostatnie
szkolenie w ramach części fakultatywnej
odbyło się w listopadzie 2012.

Magdalena Soboń, prawnik, koordynator
Programu Zgodności
Jestem osobą często występującą publicznie
prowadząc szkolenia o tematyce Compliance
i prawnej, dlatego przed szkoleniem ze sztuki
prezentacji przyjęłam założenie, że może poznam
jakieś nowe narzędzia i ciekawostki związane
z prezentacją. Tak też się stało, ale okazało się
także, że dowiedziałam się jeszcze o wiele więcej,
poznałam nowe metody prezentacji, ciekawe źródła czerpania przykładów do prezentacji. Prowadząca wykazała się profesjonalizmem i efektywnym
prowadzeniem szkolenia z tej tematyki zarówno dla
weteranów zagadnienia, jak i osób pierwszy raz się
z tym zagadnieniem stykających.
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Berenika Mazur, asystent - tłumacz

Zarządzanie projektami

Lektoraty językowe

Szkolenie prowadzone jest w formie gry
strategicznej i adresowane do kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych. Uczestnicy zdobywają
wiedzę o tym:

Kursy językowe w ArcelorMittal Poland
prowadzone są we wszystkich lokalizacjach spółki. Obecnie w kursach uczestniczy 542 pracowników. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które współpracują
z obcokrajowcami i którym znajomość
języka angielskiego jest niezbędna do
wykonywania codziennej pracy. Od
września 2012 roku wdrożono narzędzie
kontroli efektywności szkoleń językowych, którego celem jest:

•	jak budować zespół w oparciu
o zaufanie,

•	jak wdrażać i egzekwować

przestrzeganie ustalonych norm
i zasad działania,
•	jak motywować innych członków
zespołu do wspólnego działania,
•	jakie zagrożenie niesie brak kontroli
nad ustalonymi normami.
Część z pracowników ma również możliwość uczestnictwa w certyfikowanym
szkoleniu Zarządzanie Projektami. Jego
celem jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów
w oparciu o brytyjską metodykę PRNICE2®,
powszechnie stosowaną w zarządzaniu
projektami.

Finanse dla niefinansistów
Są to szkolenia organizowane w ramach
ArcelorMittal University, mające na celu
poszerzenie wiedzy pracowników na temat działalności spółki. Uczestnicy uczą
się analizy sprawozdań finansowych oraz
umiejętnego wykorzystywania danych
liczbowych w procesie podejmowania
decyzji. W 2012 roku przeszkolone
zostały 83 osoby.

•	optymalizacja procesu szkoleń językowych,
•	wprowadzenie zewnętrznego
i obiektywnego systemu zarządzania
edukacją językową w firmie,
•	ujednolicenie systemu ocen rocznych
przez wprowadzenie narzędzia pomiaru kompetencji językowych niezależnego od lokalnych dostawców szkoleń,
•	określenie jasnych zasad uczestnictwa
w szkoleniach,
•	kontrola nad postępami i motywacją
osób uczących się,
•	wprowadzenie zewnętrznego systemu
oceny jakości oferowanych szkoleń.

Akademia Stali
W październiku 2012 roku, dla wszystkich uczestników lektoratu języka
angielskiego, przeprowadzony został test
językowy TOEIC. Stworzył on naszym
pracownikom dodatkową szansę sprawdzenia swoich umiejętności językowych
oraz możliwość zdobycia uznawanego na
całym świecie certyfikatu.
Uzyskane wyniki audytu językowego
pozwoliły na dokładne zaplanowanie
indywidualnych postępów nauki dla
każdego uczestnika lektoratów języka
angielskiego.
Alternatywą dla lektoratów językowych
stacjonarnych jest możliwość udziału
pracowników w kursie on–line na platformie Speexx. Kurs umożliwia bezpłatną
naukę na wszystkich poziomach – od
początkującego po zaawansowany.
Obecnie z tej formy nauki korzysta 560
pracowników.

Obecnie w kursach uczestniczy
542 pracowników.

Akademia Stali jest projektem szkoleniowym, w ramach którego realizowane są
szkolenia z zakresu cyklu produkcyjnego
w ArcelorMittal Poland, z podziałem na
5 modułów: koksownictwo, wielkopiecownictwo, stalownictwo, walcowanie
wyrobów długich oraz walcowanie
wyrobów płaskich. Ponadto, w każdym
z modułów prezentowane są zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa i higieny
pracy, utrzymania ruchu, ochrony środowiska, aspektów kosztowych, a także
energetyki. Trzeba również zaznaczyć, że
same szkolenia realizowane są na trzech
poziomach zaawansowania – obecnie
realizowane są szkolenia na poziomie
podstawowym, pozostałe dwa poziomy
są w trakcie opracowywania. Na szkoleniach staramy się przekazać zarówno wiedzę formalną (inaczej mówiąc
podręcznikową), jak i nieformalną, której
źródłem jest doświadczenie naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników,
którzy często też pełnią funkcję trenerów właśnie w ramach szkoleń Akademii
Stali.
Szkolenia docelowo kierowane są do
pracowników z obszaru produkcji, którzy
mają krótki staż pracy, jak i pracowników
administracyjno-biurowych, ponieważ
dzięki temu będą oni mogli lepiej zrozumieć zagadnienia, z którymi stykają się
wykonując swoje codzienne obowiązki.

Ponadto projekt zakłada zwiększenie
świadomości pracowników produkcji w zakresie wpływu, jaki ich decyzje
wywierają na cały proces, a nie tylko na
ich obszar pracy. Rozumiejąc dokładnie
przebieg wszystkich procesów technologicznych prowadzących docelowo do
wytworzenia wyrobów stalowych, pracownik jest w stanie globalnie spojrzeć na
problemy, z którymi się zmaga, przez co
w sposób bardziej kreatywny może podejść do szukania rozwiązań i usprawnień,
przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy
i dbałości o jakość produktu. Do chwili
obecnej przeszkolono 143 osoby.
Źródłem przekazywanej wiedzy są materiały szkoleniowe ze szkoleń korporacyjnych, dokumentacja techniczno-ruchowa
oraz wspomniana już wcześniej nieformalna wiedza i doświadczenie pracowników ArcelorMittal Poland.
Tekst:
Krystyna Lenczowska
Maria Skupień
Rafał Zabiegała
Tomasz Waluga

Szkolenie Finanse dla niefinansistów nie jest dla
osób, które nie miały wcześniej żadnej styczności
ze sferą finansową. Szkolenie to jest dla osób, które
w swoim środowisku pracy mają styczność
z kwestiami finansowymi, znają podstawowe pojęcia finansowe, ale być może nie do końca rozumieją
zależności między nimi, czy też do tej pory nie
starali się ich zgłębić. Wykładowca w obrazowy,
dynamiczny, interaktywny, a przede wszystkim
interesujący sposób wyjaśnia te pojęcia, wzmacniając dodatkowo ich zrozumienie poprzez ćwiczenia
praktyczne. Pomimo, że sesja szkoleniowa trwa
cały dzień, uczestnik nie ma czasu na nudę czy
znużenie. Moje serdeczne gratulacje dla wykładowcy, pana Pramoda Jaina!

Andrzej Zając, kierownik wapnialni
Lektorat z języka angielskiego jest prowadzony
głównie w formie dialogów, komunikacji i wymiany
myśli pomiędzy jego uczestnikami. Uważam to za
ciekawy sposób nauki, poprawiający nasze umiejętności językowe. Ze względu na międzynarodowy
charakter firmy, poprawa znajomości języka angielskiego ma dla mnie szczególne znaczenie, gdyż
pozwala na prowadzenie bezpośrednich rozmów
z przedstawicielami firm zagranicznych, które
przeprowadzają wszelakie inwestycje i modernizacje na terenie Zakładu Stalownia w Dąbrowie
Górniczej. Swobodna komunikacja wpływa także
na poprawne zrozumienie przedstawianych instrukcji i dokumentacji oraz wymianę doświadczeń
z kolegami z innych zakładów ArcelorMittal.
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Inwestujemy
w przyszłych
pracowników

Emil Stańczyk, były ambasador firmy,
doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej

Program Edukacyjny
ZainSTALuj się
Program Edukacyjny ZainSTALuj się to
szeroko zakrojona inicjatywa z zakresu
wspierania edukacji - zarówno na poziomie kształcenia szkolnego, jak
i akademickiego. Rozpoczynając w 2008
roku działania Programu Edukacyjnego
ZainSTALuj się stawialiśmy przed sobą
jasny cel – dostarczenie studentom
i uczniom narzędzi pomocnych w rozwoju
kompetencji pożądanych nie tylko
w branży stalowej i naszej firmie, ale
i w całym szeroko pojmowanym świecie
biznesu. W ramach Programu pomagamy
młodym ludziom świadomie kształtować
swoją ścieżkę edukacji i kariery oraz ukazujemy ArcelorMittal jako otwartego
i perspektywicznego pracodawcę.

Do nadrzędnych celów Programu
zaliczyć należy:

•	wsparcie uczelni w przygotowaniu

studentów do wejścia na rynek pracy wskazanie umiejętności ważnych
z punktu widzenia biznesu;
•	transfer praktycznej wiedzy biznesowej
pomiędzy specjalistami z ArcelorMittal
Poland a studentami;
•	wyłonienie najlepszych studentów
i absolwentów, którzy pragną reali-

zować karierę zawodową w branży
hutniczej oraz pozyskanie młodej,
wykwalifikowanej kadry;
•	budowanie otwartych relacji ze studentami;
•	zachęcenie uczniów do kontynuowania
nauki w kierunku technicznym oraz
pokazanie perspektyw, jakie otwiera
dyplom inżyniera.
Z biegiem lat Program zmieniał się, by jak
najlepiej wpasować się w wymagania i potrzeby studentów, uczelni oraz rynku pracy. Ucząc się na bazie własnych doświadczeń oraz jeszcze bardziej otwierając się
na głos studentów poszerzyliśmy nasze
działania – nie tylko o nowe aktywności,
ale również o nowe uczelnie partnerskie.
W roku akademickim 2012/2013 do
grona naszych dotychczasowych uczelni
patronackich, a więc Akademii GórniczoHutniczej i Politechniki Śląskiej, dołączyła
Politechnika Wrocławska oraz Politechnika
Krakowska.

O niesłabnącej popularności naszych
działań w środowisku studenckim świadczy ciągle wzrastająca liczba członków
Klubu ArcelorMittal – organizacji zrzeszającej studentów zainteresowanych
branżą stalową. W ramach Programu
oferujemy naszym Klubowiczom:

•	spotkania ze specjalistami ArcelorMittal

umożliwiające zdobywanie wiedzy
wprost od praktyków przemysłu stalowego;
•	warsztaty rozwijające umiejętności
miękkie – istotne z punktu widzenia dzisiejszego rynku pracy, często
niedoceniane i zaniedbywane przez
przyszłych inżynierów; w ramach
warsztatów poszerzamy kompetencje
studentów z zakresu m.in. sztuki prezentacji, pracy w grupie, przywództwa, czy efektywności osobistej;
•	wizyty w zakładach produkcyjnych,
podczas których studenci mają szansę
bezpośredniego zapoznania się
z technologią produkcji wyrobów
stalowych oraz zobaczenia na własne
oczy maszyn i skali procesów zachodzących w hucie;

•	lektoraty języka angielskiego,

w ramach których studenci pogłębiają
znajomość języka technicznego oraz
biznesowego;
•	stypendium zagraniczne w postaci
dwutygodniowego kursu językowego w Londynie, którym nagradzamy
całoroczne zaangażowanie najaktywniejszych członków Klubu;
•	konferencje ArcelorMittal Poland Day,
czyli dni otwarte naszej firmy na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Śląskiej, w których w IV edycji
Programu udział wzięło łącznie ponad
250 studentów; całodniowe spotkania
pozwoliły reprezentantom ArcelorMittal Poland na poruszenie zagadnień
technologicznych oraz karierowych,
m.in. zaprezentowana została nasza
oferta stażowa;
•	konkursy, zarówno w postaci quizów
online, jak i rozbudowanych case studies; jednym z problemów, do którego rozwiązanie zaproponować mieli
studenci, było wydłużenie postoju
wielkiego pieca; zwycięzcy swoje rozwiązania przedstawić mogli podczas
konferencji ArcelorMittal Poland Day.

W IV Edycji Programu nastąpiło wiele zmian począwszy od strony internetowej, po zmiany
organizacyjne. Za największy sukces tegorocznego programu mogę uznać między innymi większą
współpracę uczelni z hutą. Ciekawą nowością były
też liczne konkursy oraz ArcelorMittal Poland Day.
Jako Ambasador mogę podsumować tegoroczny
Program za jak najbardziej udany i z pełną świadomością stwierdzić, że każda kolejna edycja jest
ciekawsza i bardziej interesująca.

Klaudia Dubiel, Ambasadorka firmy,
studentka Politechniki Śląskiej
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto walczyć
o kolejne stypendium językowe, niech się nawet
nad tym nie zastanawia. Tak spędzonych dwóch
tygodni nie da się z niczym porównać. Przełamałam barierę językową, teraz mam pewność, że
mogę porozumieć się nawet z mieszkańcem Tokio.
Zwiedziłam jedno z najpiękniejszych miast Europy,
poznałam nowych ludzi i zdobyłam kolejne cenne
doświadczenia. Pozostaje mi tylko dopingować
następne edycje i trzymać kciuki, żeby za rok było
jeszcze lepiej (o ile to w ogóle możliwe).

Aleksander Cena, student Politechniki
Krakowskiej
(...) Chciałem podziękować Programowi Edukacyjnemu ZainSTALuj się, gdyż to właśnie dzięki
niemu zmieniło się moje wyobrażenie o polskim
hutnictwie.
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Dodatkowo umożliwiamy studentom
kierunków technicznych odbywanie
praktyk wakacyjnych, śródrocznych oraz
dyplomowych w naszych oddziałach.
Magistrantom oferujemy także wsparcie
w pisaniu prac dyplomowych.

Edycja
Elementy programu

Uczestnicy

Wydarzenia

www

Inne

I

II

III

IV

V

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Klubowicze

500

850

800

814

1570

Ambasadorzy ArcelorMittal

34

26

17

22

16

Spotkania z Ambasadorami

—

—

—

4

2

Spotkania klubowe

16

13

15

8

—

AMP DAY

—

—

—

Wizyty studentów w zakładach

—

3

1

6

11

Spotkania w szkołach

13

17

17

3

7

Warsztaty umiejętności miękkich

4

9

5

6

12

Konkursy online

—

—

—

6

9

Konkursy dla uczniów

—

—

1

3

—

Odsłony strony www programu
dziennie

500

700

800

700

850

Newslettery

24

36

36

6

15

Stypendyści nagrodzeni wyjazdem
do Londynu

17

8

4

3

—

Uczestnicy lektoratów języka
angielskiego

60

60

60

—

70

2 (250
2 (370
uczestników) uczestników)

Mimo iż nasze inicjatywy kierujemy
głównie do studentów i absolwentów, nie
zapominamy też o uczniach. W ramach
Programu zachęcamy ich do świadomego
wybierania swojej ścieżki edukacyjnej
i pokazujemy perspektywy, jakie otwiera
na rynku pracy dyplom inżyniera. Podczas interaktywnych zajęć przekazujemy
podstawy wiedzy o produkcji stali i propagujemy pozytywny wizerunek przemysłu stalowego. Organizujemy spotkania
z uczniami w szkołach, bierzemy również udział w inicjatywach realizowanych
przez same placówki, jak na przykład
Uniwersytet Młodzieżowy Wyższej
Szkoły Biznesu czy Festiwal Nauki II LO
w Dąbrowie Górniczej. Corocznie otwieramy też specjalny konkurs dedykowany
uczniom. W ostatniej edycji zadaniem
w ramach konkursu „I Ty zostań konstruktorem!” było wykonanie dowolnej
stalowej konstrukcji z drobnych przedmiotów codziennego użytku.
Platformą wymiany informacji pomiędzy firmą a Klubowiczami jest witryna internetowa
Programu – www.zainSTALujsie.pl. Strona
ciągle wzbogaca się o treści najbardziej
pożądane przez studentów – znaleźć
tam można na przykład bogatą bibliotekę multimediów czy słownik techniczny
języka angielskiego. Warto zaznaczyć, iż
strona www współtworzona jest przez
samych studentów, którzy publikują na
niej krótkie artykuły edukacyjne lub fragmenty prac dyplomowych.
W działaniach Programu wspierają nas
Ambasadorzy ArcelorMittal – studenci,
którzy stanowić mają wizytówkę firmy

oraz osobę pierwszego kontaktu dla osób
zainteresowanych Programem. Każdy
z Ambasadorów zyskuje szansę poznania
przemysłu stalowego od podszewki oraz
nawiązania bezpośredniego i ścisłego
kontaktu z firmą, która kiedyś może
być jego pracodawcą. Członkom Programu Ambasadorskiego dedykowane
są również specjalne wydarzenia, jak na
przykład spotkania inaugurujące połączone z wejściem na teren zakładów lub
warsztatami.
Bezpośredni kontakt ze studentami
zapewniamy sobie również poprzez stałą
obecność firmy na targach pracy organizowanych przez uczelnie partnerskie.
W każdej edycji targów staramy się
przygotować atrakcje przyciągające studentów na nasze stoiska, jak na przykład
możliwość przymierzenia stroju wielkopiecownika lub poczęstunek kawałkiem
gigantycznego tortu.
Efektem działań Programu Edukacyjnego
jest ogromna liczba absolwentów uczelni
technicznych aplikujących do Programu
Stażowego ZainSTALuj się, w ramach
którego oferujemy płatne staże w oddziałach naszej firmy.
Powodem, dla którego zdecydowaliśmy
się uruchomić Program, była pogłębiająca się luka pokoleniowa wśród pracowników oraz wzrastające wymagania,
którym sprostać muszą nasi pracownicy
w erze nowoczesnych technologii. Założeniem programu jest międzypokoleniowy transfer wiedzy specjalistycznej.
Każdemu stażyście przydzielany jest
indywidualny opiekun – doświadczony
pracownik ArcelorMittal Poland, chcący
przekazać młodemu inżynierowi swoją
wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Od
2008 roku ze staży skorzystało ponad
350 absolwentów uczelni technicznych!
Tekst:
Marta Marczewska

Od 2008 roku ze staży
skorzystało ponad 350
absolwentów uczelni
technicznych!
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Tekst:
Agnieszka Woźniak
Anna Horyń

w.

Co roku wyróżniane są zakłady, które
osiągnęły najniższe wskaźniki absencji.
W 2012 roku wyróżnienia z rąk dyrektora
generalnego Manfreda Van Vlierberghe i dyrektora personalnego Andrzeja
Wypycha odebrali dyrektorzy zakładów
krakowskiej koksowni, walcowni gorącej
i Zakładu Świętochłowice. Dyrektor generalny gratulując zwycięzcom wskazał,
że osiągnięty rezultat jest przejawem
zmiany kultury organizacyjnej, podkreśla-
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Program został przedstawiony pracownikom dozoru we wszystkich lokalizacjach,
przedstawicielom związków zawodowych
i lekarzom medycyny pracy w ramach
cyklu spotkań.

p

Kontakty z konsultantami nie są zbiurokratyzowane - nie wymagają żadnych skierowań ani innych zaświadczeń.
Osobom szukającym pomocy zapewniona jest całkowita dyskrecja. Konsultant
wstępnie zapozna się z problemem

-z
a

Konsultanci doradzają w następujących
obszarach:
problemy w pracy: konflikty i trudności
z kolegami lub przełożonymi, nadmierny
stres, nagła zmiana warunków pracy,
przepracowanie, zaburzenia rytmu

W 2012 rozpoczęła się II edycja programu Mentoring dla pracowników ArcelorMittal Poland uczestniczących
w procesie ocen pracowników GEDP
(Global Employees Development Programme). Program stanowi część
inicjatywy korporacyjnej koordynowanej
lokalnie, w ramach której każdy pracownik ma możliwość wybrania sobie
mentora spośród ponad 250 menedżerów należących do grona 500 liderów
grupy ArcelorMittal. Celem programu
jest rozwój kompetencji i umiejętności
pracowników poprzez dyskusję oraz
transfer wiedzy i doświadczenia od osoby
pełniącej rolę mentora.
Wierzymy, że wymiana opinii, dyskusje
i rozmowy pomiędzy mentorami i osobami przez nich szkolonymi pomogą
w stworzeniu wyjątkowego zespołu ludzi,
dysponujących umiejętnościami przywódczymi na najwyższym poziomie
i uczynią obecne miejsce pracy jeszcze
ciekawszym lub utorują drogę do dalszej
kariery.

j

Podjęliśmy również dodatkowe działania
zmierzające do redukcji poziomu absencji
poprzez poszerzenie zakresu współpracy
z Fundacją „DROGA”, zintensyfikowanie
wywiadów z pracownikami wracającymi
z chorobowego czy podjęcie szeregu
akcji profilaktycznych, m.in. w ramach
Tygodnia Zdrowia.

Psycholog
Psychoterapeuta
Lekarz psychiatra
Pedagog
Pracownik socjalny
Prawnik
Doradca finansowy
Doradca zawodowy

Mentoring

yt
a

•
•
•
•
•
•
•
•

jąc rolę kierowników, mistrzów, brygadzistów i ich zaangażowanie w kreowanie
zmian postaw i zachowań pracowników.

o
d
r

Przyczyny absencji chorobowych
monitorowane są w ramach projektu Zarządzanie Absencjami. W ramach
tego programu przedmiotem naszego
zainteresowania jest wyłącznie związek
zachorowań z warunkami pracy, a co za
tym idzie ich poprawa. W uzasadnionych
przypadkach pracownicy mają możliwość
skorzystania z rehabilitacji, której koszt
pokrywa pracodawca zgodnie z obowiązującym regulaminem.

o
g
e

i pomoże dostrzec pozytywne aspekty,
ale też zorganizuje fachową pomoc
i wsparcie. Jeżeli sytuacja tego wymaga skontaktuje pracownika z innym
specjalistą, którego kompetencje będą
bardziej przydatne w rozwiązaniu danego
problemu. Wówczas rolą konsultanta jest
ustalenie terminu i miejsca kontaktu
z odpowiednim specjalistą i monitorowanie dalszej pomocy. Dla pracowników
dostępni są następujący specjaliści:

Projekt opiera się na pracy z konsultantami, którzy są dostępni dla pracowników.
Konsultanci dyżurują zawsze w określonych dniach i godzinach we wskazanym
miejscu, gdzie spotykają się z potrzebującymi pomocy pracownikami. Można się
z nimi skontaktować również za pomocą
poczty elektronicznej.

biologicznego, zaburzenia koncentracji,
przewlekłe zmęczenie, wypalenie zawodowe, inne;
problemy osobiste: wszelkie trudności
emocjonalne - np. ciągła irytacja, łatwe
wpadanie w zmiany nastroju, nadmierna
presja i stres w obszarze życia osobistego, kryzys osobisty związany z utratą
zdrowia, ważnej osoby, pozycji, itp.,
nadużywanie nikotyny, leków, alkoholu,
hazard, inne;
problemy rodzinne: trudności w związkach małżeńskich, trudności w związkach
nieformalnych, kłopoty z małymi
i dorastającymi dziećmi, trudności
z ludźmi starszymi, żałoba w rodzinie,
ciężka choroba bliskich, przemoc
w rodzinie - fizyczna, psychiczna, emocjonalna, finansowa; trudności finansowe
np. alimentacyjne, kredytowe, inne.

Jest to projekt stworzony wspólnie
z Fundacją na rzecz edukacji, profilaktyki
i psychoterapii „DROGA” w Dąbrowie
Górniczej. Składa się na niego szereg
działań edukacyjnych i doradczych skierowanych do pracowników w trosce o ich
dobre funkcjonowanie i zdrowie.
Beneficjentami projektu są pracownicy
ArcelorMittal Poland, wobec których firma ta pełni rolę pracodawcy użytkownika
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

M

Program Monitorowania Absencji

.
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Projekt „NIE JESTEŚ SAM”

AR

Odpowiadając na potrzeby
pracowników
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Sanjay Samaddar, prezes Zarządu

Przedszkola
ArcelorMittal Poland
Odpowiadając na potrzeby pracowników,
którzy na co dzień godzą pracę zawodową z obowiązkami rodzicielskimi oraz
w oparciu o rekomendacje przedstawione
przez Radę Kobiet działającą w ramach
struktur ArcelorMittal Poland w sierpniu 2012 roku otworzyliśmy już drugie
przedszkole przyzakładowe. Zarówno
pierwsze, o nazwie „Równe przedszkolaki”, działające w Dąbrowie Górniczej od

września 2011 roku, jak i nowo otwarta
„Akademia Małych Pociech” w Krakowie
zapewniają miejsca dla 100 dzieci każde.
Przedszkola przeznaczone są głównie dla dzieci pracowników firmy. Obie
placówki prowadzone są przez Prywatne
Przedszkole Estetyczne, które zapewnia dzieciom wysoki standard programu
edukacyjnego, zdrowego żywienia oraz
samego wyposażenia.

Cieszy mnie, że w tak krótkim czasie udało nam się
uruchomić drugie przyzakładowe przedszkole.
Takie ponadstandardowe świadczenia, jakie oferujemy naszym pracownikom, są wyrazem realizowanej w ArcelorMittal polityki odpowiedzialności
biznesu. Chcemy otaczać opieką nie tylko
pracowników, ale także ich rodziny. Uruchamianie
kolejnych przedszkoli jest elementem aktywizacji
zawodowej kobiet, a także wyrównywania szans
kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Tekst:
Krystyna Lenczowska

Agnieszka Miernik, kierownik projektu
stworzenia przedszkola w Krakowie,
mama przedszkolaka
Poczucie, że moje dziecko jest blisko i pod dobrą
opieką daje mi ogromny komfort psychiczny. Dziecko
wstaje do przedszkola z uśmiechem na twarzy – a to
najlepszy dowód na to, że przedszkole znakomicie
spełnia swoją rolę.

Bezpieczna i zrównoważona
produkcja stali
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Inwestycje
W momencie prywatyzacji zobowiązaliśmy się do prowadzenia procesu produkcyjnego w sposób zrównoważony. Dziś
nowoczesne instalacje pracują w naszych
hutach praktycznie na każdym etapie
produkcji – w części surowcowej i przetwórczej. Dzięki szeroko zakrojonemu
programowi inwestycyjnemu jesteśmy
w stanie jeszcze lepiej chronić środowisko. Instalacje obniżające emisję pyłu,
dwutlenku węgla i innych substancji
gazowych, ograniczające zużycie wody,
koksu i energii w procesach technologicznych, czy wreszcie te pozwalające
w największym stopniu odzyskiwać
i ponownie wykorzystywać surowce, dają
nam nie tylko znaczące oszczędności
w skali roku, ale przede wszystkim czynią
hutnictwo branżą przyjazną dla środowiska. Badania Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska regularnie
potwierdzają, że przestrzegamy restrykcyjnych norm i konsekwentnie obniżamy
nasz wpływ na otoczenie.
Jesteśmy dumni z tego, że nawet mimo
niełatwej sytuacji na rynku stali, kontynuujemy inwestycje. Wierzymy, że to
właśnie one pozwolą nam przetrwać
kolejne okresy niepewności, a także
zachować elastyczność i możliwość łatwego dostosowania się do zmieniających
się warunków.

Projekty inwestycyjne
zrealizowane w 2012 roku
W marcu 2012 roku oddaliśmy do użytku
dwie inwestycje w hucie w Dąbrowie
Górniczej – nową instalację wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkiego pieca
nr 2 oraz zmodernizowaną taśmę spiekalniczą. Projekty te, o wartości niemal
140 mln złotych, pozwolą nie tylko zoptymalizować koszty produkcji, ale także
istotnie ograniczą emisję.
Wybudowana instalacja wdmuchiwania
pyłu węglowego pozwoliła zoptymalizować koszty produkcji surówki żelaza,
wykorzystywanej do produkcji stali, co
zostało osiągnięte dzięki zastąpieniu
części używanego w procesie produkcyjnym koksu przez pył węglowy. Pomaga
także ochronić środowisko naturalne, bo
produkcja pyłu węglowego jest bardziej
ekologiczna niż produkcja koksu. Efekt
z wdmuchiwania pyłu do wielkich pieców
w Krakowie i Dąbrowie spowodował
obniżenie emisji z krakowskiej koksowni pyłu o 43%, dwutlenku siarki o 53%,
tlenków azotu o 47%, tlenku węgla
o 49% oraz węglowodorów alifatycznych
o 72%.
Dzięki modernizacji drugiej taśmy spiekalniczej zwiększone zostały możliwości
wytwórcze spieku, który jest materiałem
wsadowym do wielkiego pieca. Co jednak

najważniejsze, dwa nowoczesne elektrofiltry, o przepływie 900 000 m3/h każdy,
pozwoliły na ograniczenie emisji pyłu
o ok. 50 % i osiągnięcie stężenia emisji
pyłu w spalinach odciąganych z taśmy
poniżej 50 mg/Nm3.
W krakowskiej koksowni zmodernizowano za kwotę 100 mln zł linię oczyszczania gazu koksowniczego, będącego
produktem procesu koksowania węgla.
Dotychczasową metodę sytnikową usuwania amoniaku z gazu koksowniczego
i metodę odsiarczania gazu za pomocą roztworu arszenikowo-sodowego
(Thylox) zastąpiła zintegrowana metoda
odsiarczania i odamoniakowania gazu,
tzw. metoda amoniakalna. Parametry
oczyszczania gazu to 0,5 gramy siarkowodoru oraz 0,03 gramy amoniaku w m3
gazu oczyszczonego, zużywanego
z powrotem w baterii lub u innych odbiorców. Zalety nowoczesnej instalacji:

• metoda energooszczędna,
•	produkcja siarki o dużym stopniu
czystości 99,5%,

•	wyeliminowanie z procesu substancji
szkodliwych – arszeniku i kwasu
siarkowego,
•	wyeliminowanie odpadów, przede
wszystkim zanieczyszczonej siarki,

roztworów soli sumarycznych i kwaśnych smółek.
Dąbrowska stalownia wzbogaciła się
o nowy warsztat kadzi. Nowo otwarta
instalacja przyspieszyła proces produkcji stali, a tym samym obniżyła wpływ
zakładu na środowisko. Inwestycja,
zrealizowana w ciągu sześciu miesięcy
za kwotę 15,5 mln zł, przyczyniła się
przede wszystkim do skrócenia czasu
produkcji stali. Dzięki wyeliminowaniu
obrotnicy, każdy obieg kadzi pomiędzy
konwertorami a linią ciągłego odlewania
stali skrócił się o około 15 minut.
W efekcie spadek temperatury stali
podczas transportu jest mniejszy, a to
ograniczyło potrzebę jej podgrzewania.
Część surowcową krakowskiej huty zasiliło dziewięć nowych kadzi torpedo, które
przewożą surówkę żelaza z wielkiego
pieca do stalowni. Zastąpiły one kadzie
surówkowe typu otwartego. Zamknięte kadzie torpedo znacznie zmniejszają
straty ciepła podczas transportu, a tym
samym eliminują konieczność dodatkowego podgrzewania surówki na stalowni.
To pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku
węgla o ok. 30 kg na tonę stali. Wartość
inwestycji przekracza 40 mln zł.
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Ochrona
środowiska

Manfred Van Vlierberghe, wiceprezes
Zarządu, dyrektor generalny
Kontynuujemy program inwestycyjny niezależnie
od trudnych warunków ekonomicznych, gdyż
jesteśmy przekonani, że to on przesądza o naszej
przewadze konkurencyjnej i gwarantuje utrzymanie
czołowej pozycji na rynku.

Inwestycje w toku

Mamy apetyt na więcej…

W krakowskiej koksowni rozpoczęła się
budowa biologicznej oczyszczalni o mocy
przerobowej 40 m3 ścieków procesowych na godzinę. Instalacja ta, spełniająca wymogi środowiskowe i wymagania
najlepszych dostępnych technik BAT
(Best Available Techniques), zostanie
dostosowana do aktualnych parametrów
produkcji oraz do wymagań nowej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego.
Pochłonie w sumie 24 mln zł.

W 2012 roku Zarząd ArcelorMittal podjął
decyzję o realizacji czterech kolejnych inwestycji w polskich oddziałach koncernu.
Łączna wartość inwestycji przekracza
240 mln zł. Poprzez modernizację konwertora tlenowego w Dąbrowie Górniczej i linii ocynkowania ogniowego
w Świętochłowicach, zwiększymy bezpieczeństwo i niezawodność instalacji.
Natomiast dzięki projektowi długiej szyny
oraz utworzeniu centrum serwisowego
grodzic mamy zamiar rozwijać i wzmacniać swoją pozycję zarówno w Grupie,
jak i na rynkach zewnętrznych.

Również w Krakowie rozpoczął się projekt budowy nowych nagrzewnic nr 3
i 4 podgrzewających dmuch do wielkiego pieca, które zastąpią nagrzewnice
starszego typu. Wymiana nagrzewnic
wraz z osprzętem i instalacją elektryczną
pozwoli podnieść temperaturę dmuchu
do ponad 1 200 oC i zwiększyć ilość
wdmuchiwanego do wielkiego pieca pyłu
węglowego. Dzięki temu wzrośnie efektywność produkcji. Dodatkowo, nowa
instalacja będzie spełniała najbardziej
restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Koszt inwestycji to 50 mln zł.

Tekst:
Barbara Schramel

Ciągłe zmniejszanie oddziaływania zakładów ArcelorMittal Poland na środowisko
oraz zgodność z normami i zobowiązaniami to kluczowe założenia zrównoważonej
produkcji stali. Zaostrzające się standardy
środowiskowe, nowe przepisy prawne
wymagają od nas podejmowania szeregu
działań inwestycyjnych, jak i administracyjnych. Zwiększony monitoring środowiskowy w zakładach produkcyjnych,
dzielenie się z załogą wiedzą z zakresu
prawa ochrony środowiska, nadzór nad
realizacją wymagań prawnych to tylko
kilka przykładów. Także świadomość, że
chcemy być możliwie najmniej uciążliwi
dla mieszkańców terenów sąsiadujących
z naszymi zakładami dopinguje nas do
działania i otwartości.

Wykresy obrazują zmiany poziomów emisji podstawowych substancji emitowanych do powietrza: pyłu,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla w ujęciu
rocznym na przestrzeni ostatnich 7 lat (za 100% przyjęto limit emisji określony w pozwoleniu). We wszystkich
naszych oddziałach poziomy emisji substancji są niższe
niż limity określone w pozwoleniach. Wahania poziomów
emisji zależą przede wszystkim od poziomu produkcji
i rezultatów podejmowanych działań inwestycyjnych.
Wzrost emisji gazowej w oddziale w Dąbrowie Górniczej
związany jest z uruchomieniem taśmy spiekalniczej nr 2
oraz zwiększeniem produkcji spieku na potrzeby oddziału
w Krakowie.

Dynamika zmian poziomu emisji zanieczyszczeń
w oddziale w Krakowie, w latach 2006-2012

Dynamika zmian poziomu emisji zanieczyszczeń
w oddziale w Dąbrowie Górniczej, w latach 2006-2012

Dynamika zmian poziomu emisji zanieczyszczeń
w oddziale w Zdzieszowicach, w latach 2006-2012
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Forum Ekologiczne w Krakowie
17 kwietnia 2012 roku już po raz siódmy
przedsiębiorcy działający w Nowohuckim
Obszarze Gospodarczym i okolicach mieli
okazję spotkać się w siedzibie ArcelorMittal Poland oddział w Krakowie, żeby
rozmawiać o ochronie środowiska. Organizowane od 2008 roku fora są okazją do
wymiany doświadczeń i dyskusji nie tylko
w gronie firm, ale także przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego województwa
małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa,
Inspektoratu Ochrony Środowiska, rad
dzielnic i organizacji pozarządowych.
Tegoroczne spotkanie poświęcone było
tematyce walki z „niską” emisją pyłu
(emisja z pieców i kotłowni domowych),
której udział w przekraczanych rokrocznie stężeniach pyłu zawieszonego wynosi
aż ponad 55%. Okazję do prezentacji
swoich inicjatyw i inwestycji proekologicznych miały także największe firmy
z tego rejonu: ArcelorMittal Poland
i Philips Morris International Poland. Forum zakończyło się prezentacją w terenie
nowej, proekologicznej inwestycji zrealizowanej w krakowskiej hucie - instalacji
do oczyszczania gazu koksowniczego.
Goście zobaczyli nowoczesną sterownię,
następnie instalację do oczyszczania gazu
z siarkowodoru i amoniaku oraz produkt
finalny z procesu – siarkę stopioną
o czystości 99,8%.

Chcemy być lepszym sąsiadem
Jaka jest dziś krakowska huta? Jak zmieniła się technologia produkcji i przetwarzania stali, jak na hutę wpłynęły zmiany
własnościowe i prywatyzacja? Jakie
jest aktualne oddziaływanie zakładu na
środowisko i czy mieszkając obok można
czuć się bezpiecznie?

Kolejne dwa Ogrody
w Nowej Hucie
Na te i inne pytania odpowiadaliśmy podczas spotkania z mieszkańcami osiedli sąsiadujących z krakowską hutą, które odbyło się 8 października. Podczas dyskusji
zgłaszany był przede wszystkim problem
związany z zagospodarowaniem nieruchomości huty w byłej strefie ochronnej,
padały także pytania o certyfikację.
Mieliśmy okazję usłyszeć, że okoliczni
mieszkańcy odczuwają różnicę między
zanieczyszczeniem powodowanym przed
laty przez nasz zakład, a aktualnym jego
oddziaływaniem na środowisko.
Ostatnią częścią spotkania była wizyta na
terenie zakładu. Mieszkańcy mieli okazję
zobaczyć nową instalację oczyszczania
gazu koksowniczego (Wydział Chemiczny w Zakładzie Koksownia) oraz w pełni
zautomatyzowane walcowanie blachy
w walcowni gorącej. Gościom pokazany
został także przemysłowy odpylacz –
elektrofiltr, czyli urządzenie wielkości
piętrowego domu, zatrzymujące 99%
pyłu ze strumienia spalin przed skierowaniem ich do komina.

Zielony miesiąc w ArcelorMittal
Poland
W czerwcu w ArcelorMittal Poland zrobiło się zielono, nie tylko dlatego, że wiosna
w Polsce już w pełni, ale także dlatego,
że miesiąc ten w firmie wypełniony był

wieloma ekologicznymi inicjatywami.
Jaki jest tryb postępowania w przypadku
konieczności wycięcia drzewa na terenie
zakładu, gdzie szukać informacji na temat
przyznanych limitów emisji substancji do
powietrza, jak postępować z odpadami? Takich i innych informacji pracownicy dowiadują się z wysyłanych dwa
razy tygodniowo eko-maili. Z założenia
krótkie i ciekawe maile mają przypomnieć
o podstawowych zasadach z zakresu
ochrony środowiska w zakładach firmy.
W ramach Akcji Sprzątania Świata już
po raz czwarty pracownicy mieli okazję
pozbyć się w drodze do pracy zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii. W tych kilku akcjach zbiórki
organizowanych dla pracowników udało
nam się do tej pory zebrać ponad 10
ton elektrośmieci i ponad 150 kg baterii.
Całość akcji połączona jest również
z kampanią informacyjną, a zebrany
sprzęt trafia do wyspecjalizowanej firmy,
która w sposób bezpieczny demontuje go
i poddaje odzyskowi.

Wspólnie z Ośrodkiem Kultury im. C.K.
Norwida w Krakowie podczas 2. edycji
projektu Ogrody Nowej Huty udało nam
się wesprzeć w 2012 roku dwie grupy
społeczne w tworzeniu ogrodów
w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Zorganizowany wiosną 2012 roku konkurs wyłonił dwie najlepsze lokalizacje:
w terenie podmiejskim w Chałupkach
przy ul. Truskawkowej oraz w centrum
dużego osiedla mieszkaniowego Dywizjonu 303. W ramach projektu mieszkańcy otrzymali pomoc przy stworzeniu
projektu zgodnego z ich potrzebami oraz
niezbędny sprzęt na czas robót i część
materiału roślinnego do nasadzenia. Oba
ogrody, zgodnie z deklaracją mieszkańców oraz popierających projekt rad dzielnicowych, będą rozwijane w kolejnych latach. Kolejne edycje już wkrótce, projekt
pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
oraz Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa Bogusława Kośmidera cieszy
się wśród mieszkańców coraz większą
sympatią.

Zielona inicjatywa w Ząbkowicach
Dzięki zaangażowaniu radnego miejskiego z rejonu Ząbkowic w Dąbrowie Górniczej oraz wsparciu ArcelorMittal Poland
nowe oblicze zyskał skwer na osiedlu Ro-

botniczym. Klomb o średnicy 12 m został
od podstaw odbudowany łącznie
z wymianą ziemi, umiejscowieniem
palisady betonowej oraz oczywiście
nasadzeniem roślin. Zdobią go m.in. różne
rodzaje berberysów, tawuła japońska,
irga, jałowiec płożący. Prace nad terenem
zielonym zbiegły się z termomodernizacją okolicznych budynków, dzięki czemu
całościowy efekt jest jeszcze lepszy.

Piękniejsze otoczenie
śląskich szkół
W 2012 roku wspólnie z Fundacją Silesia
wzbogaciliśmy w drzewa i krzewy tereny
6 placówek edukacyjnych w Dąbrowie
Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie
i Świętochłowicach. Sadzone były m. in.
azalie, forsycje, hortensje, klony, brzozy
i tuje, uzupełniane żywopłoty i klomby.
W sumie zasadzonych zostało ponad 400
egzemplarzy roślin dwudziestu gatunków.
Budżety szkół są często niewystarczające, aby inwestować w nowe nasadzenia
na ich terenie. A roślinność ma duże znaczenie: oczyszcza powietrze, tłumi hałas,
wpływa korzystnie na miejski mikroklimat, a do tego może być wspaniałym
miejscem rekreacji i integracji. Również
dzieci przyglądające się nasadzeniom
i dbałości o zieleń uczą się, jak ważne jest
obcowanie z naturą.
Tekst:
Jolanta Zawitkowska

Manfred Van Vlierberghe, wiceprezes
Zarządu, dyrektor generalny
Jesteście Państwo naszymi sąsiadami, dlatego
czujemy się zobowiązani, aby informować was
o zmianach, jakie zachodzą w zakładzie – zarówno
tych technologicznych i organizacyjnych, jak również o ich wpływie na środowisko naturalne.

Inwestujemy w społeczności lokalne
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Projekty społeczne
Inwestujemy
w społeczności lokalne

ArcelorMittal Poland
dla edukacji

Bycie liderem zobowiązuje. Dlatego
stale dbamy nie tylko o doskonałą jakość
produkcji i o to, by miała jak najmniejszy
wpływ na środowisko naturalne, ale
o wszystkie grupy naszych interesariuszy, wśród których społeczności lokalne
zajmują kluczową pozycję. Wynika to
z naszej strategii odpowiedzialności
biznesu. Jest ona oparta na czterech
filarach, a jednym z nich jest wspieranie
społeczności skupionych w pobliżu hut
grupy ArcelorMittal. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność firmy to nie tylko wysoka jakość produkcji i odpowiednia
obsługa klienta, ale także nasze zachowanie i działania względem pracowników
oraz mieszkańców miast. Zależy nam na
tym, aby korzyści płynące z realizowanych przez nas projektów były wymierne
i trafiały do jak najszerszej grupy osób.
W roku 2012 możemy pochwalić się zrealizowaniem ponad 40 projektów
o łącznej wartości 2,5 mln złotych,
w takich obszarach jak: edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo czy sport amatorski. Różnorodność projektów, w które się
angażujemy, pozwala nam lepiej poznać
naszych sąsiadów oraz aktywnie uczestniczyć w ich życiu. Wspólnie pokonujemy
różne trudności, nawzajem inspirujemy
się do dalszych działań i podejmowania
kolejnych wyzwań.

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami, przedszkolami i uczelniami, kładąc
duży nacisk na poprawę infrastruktury
szkolnej i warunków kształcenia. Z dumą
możemy wymienić takie projekty jak
modernizacje specjalistycznych pracowni
w Zespole Szkół Zawodowych HTS
w Krakowie i Technicznych Zakładach
Naukowych w Dąbrowie Górniczej, pomoc w zakupie nowego sprzętu
i modernizacje pracowni komputerowych
w „Sztygarce” i Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej, Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 i Zespole Szkół Specjalnych
w Świętochłowicach, Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu czy dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego dla
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Świętochłowicach. Z naszą pomocą swoje zaplecze sprzętowe zmodernizowały również Katedra Metalurgii Stopów Żelaza Akademii Górniczo-Hutniczej
oraz Wydział Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
W tym roku zainicjowaliśmy projekt
przekazywania sprzętu komputerowego
nieużywanego już w firmie, ale który
może jeszcze z powodzeniem innym służyć przez lata. W ramach tego projektu
przekazaliśmy do dąbrowskiego Przedszkola nr 4 dwanaście zestawów kom-

puterowych, dzięki którym dzieci mają
więcej możliwości zabawy i nauki.
Wdrożyliśmy również wspólny projekt
Akademii Górniczo-Hutniczej i ArcelorMittal Poland pod nazwą „STALe przełamując bariery”. Jest to konkurs skierowany do niepełnosprawnych studentów
AGH, którzy aktywnie działają nie tylko
na uczelni, ale i poza nią. Zwycięzcy konkursu otrzymali od nas roczne stypendia.
W marcu aktywnie włączyliśmy się
w akcję społeczną „Twoje Zagłębie –
Twoja Szkoła – Twój Głos”. Internetowe
głosowanie na ulubioną szkołę średnią
w Sosnowcu wyłoniło pięć placówek.
Finaliści rywalizowali w kilku nietypowych
sportowych konkurencjach jak sumo, jazda na nadmuchiwanym byku czy wyścigi
w potrójnych „gaciach”. ArcelorMittal
Poland miał własną konkurencję o nazwie
„stalowe mięśnie” polegającą na podnoszeniu sztangi na ławeczce. Niekwestionowanym zwycięzcą akcji okazało się VI
Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka,
pokonując w finale Zespół Szkół Elektronicznych oraz IV LO im. S. Staszica.
Nagrody pieniężne szkoły mogły wykorzystać na dowolny cel, pod warunkiem,
że pieniądze pomogą szkole w rozwoju
i rozbudowie zaplecza edukacyjnego.
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ArcelorMittal Poland promuje
sport i zdrowie
Od lat promujemy sport amatorski
i zdrowy tryb życia, wspierając Centrum
Sportu i Rekreacji w organizacji półmaratonu dąbrowskiego, w którym rokrocznie
startuje duża grupa pracowników firmy.
Współpracujemy z Klubem Rekreacyjno-Sportowym TKKF „Triathlon” w Dąbrowie Górniczej, którego założycielem jest
Honorowy Ambasador Zdrowia ArcelorMittal Poland. Klub organizuje wiele
ciekawych imprez sportowych, do udziału w których mobilizuje zarówno tych
najmłodszych (Bieg Skrzata dla przedszkolaków), jak i tych starszych (Bieg
Hutników, bieg przełajowy). W Krakowie
współpracujemy ze Stowarzyszeniem
Siemacha, wspierając organizację Juliady,
czyli miesięcznego cyklu różnych zajęć
i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. Kibicujemy naszym zawodnikom
z klubu TKKF w Krakowie, którzy zdobywają nagrody w kolejnych turniejach
i zawodach. Jak co roku wsparliśmy także
Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika. Bieg odbywa się ulicami Nowej Huty.
Jest to coroczne wydarzenie poświęcone
pamięci ofiar stanu wojennego, a jednocześnie promujące sport wśród różnych
pokoleń mieszkańców Krakowa.
Wieloletnia współpraca z Fundacją
Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej
przyczynia się do podnoszenia jakości
usług medycznych dla społeczności lokalnych, a tym samym i naszych pracowników. Wspierając przyzakładowe Kluby
Honorowych Dawców Krwi w Dąbrowie
Górniczej, Krakowie i Zdzieszowicach
promujemy krwiodawstwo poprzez
wspólne organizowanie akcji krwiodawstwa przy oddziałach firmy. Tradycyjnie
już zaangażowaliśmy się w promocję
oddawania szpiku kostnego podczas
IV Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej
organizowanego przez Fundację Kropla
Życia.

Mając świadomość, że dobry, nowoczesny sprzęt to podstawa w diagnostyce
i leczeniu kontynuujemy współpracę
z placówkami medycznymi. W tym roku
było to Centrum Onkologii - Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Gliwicach, które wzbogaciło się o nową
aparaturę medyczną do przeprowadzania
zabiegów operacyjnych lub pooperacyjnego prowadzenia chorych.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Hasło to propagujemy nie tylko na terenie
naszych zakładów. Z myślą o społecznościach lokalnych wsparliśmy Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Chorzowie w zakupie samochodu kwatermistrzowskiego-specjalnego
z dodatkowym wyposażeniem, a Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach
przekazaliśmy nieużywany już w firmie
specjalny samochód pożarniczy.

ArcelorMittal Poland firmą
społecznie wrażliwą
Nie będąc obojętnymi na sprawy osób
pokrzywdzonych przez los czy wykluczonych społecznie dajemy się poznać
jako sąsiad zaangażowany społecznie.
Od lat wspieramy krakowski PCK w organizacji koncertu charytatywnego „Pomóż
innym”, z którego dochód przeznaczony
jest na pomoc właśnie takim osobom.
Darowizna dla Fundacji Teatru Ludowego
umożliwiła zorganizowanie cyklu warsztatów w ramach projektu „Mogę więcej” dla dzieci będących pod opieką Klubu
Fruwająca Ryba. Warsztaty miały na celu
zapobieganie wykluczeniu społecznemu
i zakończyły się wyjazdem wakacyjnym.
Akcja zbiórki zbędnej odzieży i innych
materiałów „Ciuch w ruch” również zakończyła się sukcesem. Zebranych zostało ponad tysiąc kilogramów materiałów.
Organizator zbiórki fima 3R Recycling
Solutions część dochodu z recyklingu ze-
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indiańskiej czy na Dziki Zachód. Ponadto
dzieci chętnie korzystały także z okazji
zrobienia sobie zdjęcia w ministroju wielkopiecownika.

branych rzeczy przekazała Fundacji Anny
Dymnej „Mimo wszystko”.
Jesteśmy również wieloletnim partnerem
Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej
w Dąbrowie Górniczej. Z dumą kibicowaliśmy młodym twórcom, którzy nadesłali
swoje prace na XVII Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny „To, co piękne wokół
nas”. Podczas tegorocznej edycji wpłynęło kilka tysięcy prac z całej Polski
i z zagranicy m.in. z: Zambii, Białorusi,
Francji, Rosji, Włoch, Bułgarii i Turcji.
Konkurs stanowi także doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów
i współpracy pomiędzy placówkami
z Polski i z zagranicy, a tym samym
stwarza możliwość poznania rożnych
zakątków świata, ich mieszkańców, kultur
czy wartości.

Tegoroczne majowe obchody Dni Dąbrowy Górniczej były wyjątkowe dla naszej
firmy, ponieważ postanowiliśmy włączyć
się w organizację tego ważnego dla społeczności dąbrowskiej wydarzenia.
W efekcie, niedziela 27 maja odbywała
się pod znakiem ArcelorMittal Poland.
W ramach trwających od kwietnia obchodów 40-lecia rozpoczęcia budowy
Huty Katowice, w parku zainstalowano
plenerową wystawę prezentującą historię
huty aż po czasy współczesne. Świeżo
nabytą wiedzę można było sprawdzić
w konkursie wiedzy o hucie i ArcelorMittal
Poland. Jednak największą atrakcją było
miasteczko ArcelorMittal, w którym
dzieci i ich rodzice mogli w jeden dzień
odbyć podróż dookoła świata. Pociąg
podróżujący przez wszystkie lądy zabrał
dzieci m.in. na african party, do wioski

Chętnie włączyliśmy się również
w konkurs urbanistyczny ogłoszony
przez Gminę Kraków „Kraków – Nowa
Huta Przyszłości” fundując drugą
nagrodę w konkursie. Celem jego było
przygotowanie planów rewitalizacji
terenów poprzemysłowych, pokazanie
kierunku zagospodarowania terenów
dawnej strefy ochronnej krakowskiej huty
oraz otwarcia tego obszaru na przyszłe
inwestycje, w tym – nowoczesne usługi
dla biznesu.
Autorzy zwycięskiej koncepcji wyznaczyli „nowe centrum” miasta w obszarze
osiedla Branice, przylegającym do
ul. Igołomskiej. Poza obiektami mieszkaniowymi, we wschodniej części Nowej
Huty zaproponowali między innymi
Park Naukowo-Techniczny Branice
wraz z kampusem, a także budowę tzw.
Wschodniej Bramy Krakowa oraz Centrum Przesiadkowego Nowy Kraków.
Koncepcje konkursowe posłużą jako
materiał do przygotowywanej zmiany
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
Staną się podstawą do przygotowania
planów powstania strefy gospodarczej
w Nowej Hucie.

ArcelorMittal Poland
dla kultury i sztuki

5. Festiwal Muzyki Filmowej
w Krakowie

Hala dawnej ocynowni elektrolitycznej
krakowskiej huty stała się jedną
z najefektowniejszych hal widowiskowych
Krakowa. Ta licząca niemal 200 m długości, 36 m szerokości i 13 m wysokości
hala jest miejscem realizacji wielkich
projektów szeroko rozumianej kultury.
Każdorazowo na widowni może zasiąść
od 3,5 tys. do 4 tys. osób.

Przez trzy kolejne wieczory (od 24 do
26 maja 2012 roku) w dawnej hutniczej
hali ocynowni w Krakowie odbywały się
koncerty 5. Festiwalu Muzyki Filmowej.
Wydarzeniem festiwalu był jubileusz
znakomitego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara.

Od 2003 roku, rokrocznie, odbywają się
w niej koncerty Sacrum Profanum Festiwalu łączącego muzykę klasyczną,
muzykę wybitnych kompozytorów
(„sacrum”) z muzyką współczesną
i muzyką pop wykonywaną w postindustrialnej scenerii („profanum”). Od 2010
roku, wiosną, hala gości również Festiwal
Muzyki Filmowej.
Oba wydarzenia są przykładem bardzo
udanej współpracy ArcelorMittal Poland
z Krakowskim Biurem Festiwalowym.
Otwierając edycję 5 FMF, w 2012 roku,
wiceprezydent Krakowa Magdalena
Sroka podkreśliła, że dzięki otwartości
ArcelorMittal, dwa razy w roku, w tym
charakterystycznym postindustrialnym
wnętrzu krakowskiej huty, mogą zaistnieć dwa znakomite krakowskie festiwale,
promujące miasto na całym świecie.

Najpierw w scenerii hali ocynowni zabrzmiała „na żywo” ścieżka dźwiękowa
do pełnej wersji filmu „Pachnidło. Historia
mordercy”. Było to światowe prawykonanie wersji symultanicznej, na ponad
90-osobową orkiestrę symfoniczną,
pod batutą Ludwiga Wickiego. Uroczysta gala, podsumowująca 80. urodziny
znakomitego kompozytora Wojciecha
Kilara, rozpoczęła się porywającym
tangiem z filmu „Zazdrość i Medycyna”
w reż. Janusza Majewskiego. Współpracę z mistrzem partytury wspominał
m.in. reżyser Krzysztof Zanussi – Kilar
stworzył muzykę do 40 jego filmów.
Zabrzmiał także słynny walc z filmu „Ziemia obiecana”, który zachwycił samego
Francisa Forda Copollę. Reżyser zaprosił
kompozytora do współpracy przy filmie
„Dracula” w Hollywood. Ostatniego dnia
FMF w hali ocynowni zabrzmiała muzyka
do trzeciej części serii „Obcy 3” skomponowana przez Elliota Goldenthala - gościa
specjalnego festiwalu. Scenografia tego
filmu współbrzmiała ze scenerią poprzemysłowego wnętrza.
Warto dodać, że Festiwal Muzyki
Filmowej odbywa się pod honorowym
patronatem UNICEF. W tym roku podczas
dwóch festiwalowych koncertów zbierano fundusze na pomoc dla afrykańskich
dzieci.
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Sacrum Profanum

Wolontariat pracowniczy

Program tegorocznej 10. jubileuszowej
edycji festiwalu Sacrum Profanum
w całości poświęcony był muzyce
polskiej. Większość koncertów odbywała się w nowohuckim Teatrze Łaźnia
Nowa. Zabrzmiały tam utwory najlepszych polskich kompozytorów młodego
i średniego pokolenia: Pawła Mykietyna,
Agaty Zubel, Cezarego Duchnowskiego,
Aleksandra Nowaka, Marcina Stańczyka
i Sławomira Kupczaka, w interpretacji
znakomitych europejskich i amerykańskich zespołów specjalizujących się
w interpretacji muzyki współczesnej.

Z inicjatywy Fundacji ArcelorMittal
każdego roku organizowany jest w całej
Grupie Dzień Wolontariatu Pracowniczego. Od 2009 roku odbywa się on również
w Polsce. 2012 był dla nas rokiem
szczególnym, ponieważ wypracowaliśmy
Regulamin Wolontariatu Pracowniczego,
a prezes Zarządu Sanjay Samaddar objął
honorowy patronat nad tą inicjatywą. Regulamin nadał programowi wolontariatu
pracowniczego formalne ramy. Znalazły
się tam zapisy między innymi dające
pracownikom możliwość świadczenia
wolontariatu w ramach godzin pracy czy
zapewnienie wolontariuszom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

Trzy koncerty finałowe festiwalu Sacrum
Profanum 2012, tradycyjnie gościły
w hali ocynowni. Podczas koncertu „Polish Icons” dzieła najwybitniejszych polskich kompozytorów: Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego,
Wojciecha Kilara i Witolda Lutosławskiego
zostały przetransponowane i przedstawione przez didżejów z kultowej londyńskiej wytwórni Ninja Tune. Widzowie byli
również świadkami reaktywacji Skalpela,
wrocławskiego duetu, tworzonego przez
kompozytorów i producentów Marcina
Cichego i Igora Pudło, proponujących
własną autorską wizję współczesnej muzyki łączącej elementy jazzu, hip-hopu
i muzyki klubowej.

Odpowiadając na sugestie pracowników
dotyczących organizacji Dnia Wolontariatu w 2012 roku zmieniliśmy jego formułę. Akcje nie były przeprowadzane tylko
w jeden, wyznaczony dzień, ale zaczęły
się już z początkiem listopada i trwały
do drugiej połowy grudnia. Pracownicy
spółek grupy ArcelorMittal oraz spółek
zależnych wzięli udział w prawie trzy-

dziestu akcjach. Odwiedzili między innymi
świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, domy opieki
dla osób starszych, fundacje, szkoły
i schroniska dla zwierząt. Wolontariusze
robili to, co każdy umie i czym chce się
podzielić z innymi. Dużo osób świetnie
sprawdza się jako organizatorzy zabaw
i gier dla dzieci i młodzieży. Pokazują im
ciekawe propozycje spędzania wolnego
czasu, zachęcają do rozwijania umiejętności i zainteresowań czy choćby pomagają w nauce. Inni spędzają czas
z osobami starszymi. Ci, którzy lubią majsterkować wykonują prace remontowe,
naprawy czy udzielają fachowych porad.
Miłośnicy zwierząt pomagają
w sprzątaniu schronisk i opiece nad zwierzętami. Zawsze też organizują zbiórki
karmy dla zwierząt i rzeczy przydatnych
do ocieplania boksów. Jest już tradycją,
że w ramach Dnia Wolontariatu przy
zakładach firmy organizowane są akcje
krwiodawstwa.

Karolina Muza, specjalista
ds. Odpowiedzialności Biznesu
Bardzo cieszy fakt, że sami wolontariusze wychodzą z propozycjami miejsc i zajęć jakie chcieliby
zorganizować, zachęcają swoich współpracowników do udziału, a są i tacy, którzy związują się
z daną organizacją i kontynuują działalność wolontaryjną. To bardzo cenne i pokazuje, że mamy coraz
większą świadomość czym jest wolontariat, jak
bardzo taka działalność jest potrzebna i jak dużo
radości można sprawić potrzebującym, angażując
zaledwie kilka godzin własnego czasu.

Tekst:
Karolina Muza
Magdalena Kuśmierz

Wojciech Koszuta, dyrektor Zakładu
w Świętochłowicach
Na postrzeganie naszej firmy przez lokalne
społeczności składa się wiele elementów: ciężko
pracujący ludzie, hale produkcyjne, urządzenia
i maszyny. Dzięki wolontariatowi pryzmat, przez
który patrzą osoby obserwujące huty z zewnątrz
ulega zmianie. Nie jesteśmy już tylko kojarzeni
z tzw. przemysłem ciężkim, ale także ze zwykłym
ludzkim wsparciem. Niesiemy potrzebującym
bezinteresowną pomoc, na którą często wśród
codziennych obowiązków nie ma czasu. Jestem
przekonany, że program pozwolił nam zbudować
prawdziwą więź z mieszkańcami.
Wolontariat wpisuje się też w filary WCM – ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną.
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Fundacja ArcelorMittal
Powołana do życia w 2007 roku Fundacja
ArcelorMittal realizuje projekty społeczne na poziomie globalnym. Dzięki stałej
współpracy z Fundacją również
w Polsce udało nam się zrealizować szereg inicjatyw takich jak Dzień Wolontariatu Pracowniczego, konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczno-noworoczną
dla dzieci naszych pracowników, Solidarity Holiday czy program mini dotacji.
W ramach programu Solidarity Holidays
przygotowywane są propozycje wolontariatu w różnych krajach, w których
znajdują się nasze zakłady i przy współpracy lokalnych organizacji pozarządowych. Pracownicy mogą poświęcić część
swojego urlopu na to, by udać się do innego, często odległego państwa, by tam
wspólnie z kolegami z innych zakładów
ArcelorMittal oraz lokalnymi wolontariuszami zaangażować się w konkretny
projekt. Wolontariusze z Polski w 2012
roku wzięli udział w takich inicjatywach
jak budowa domów wspólnie z organizacją Habitat for Humanity w Trynidadzie
i Tobago, remont szkoły w Pekinie, pomoc w obozie medycznym w Senegalu,
czy sadzeniu drzew w Rajastnie
w Indiach.
Program mini dotacji łączy w sobie dwa
elementy: pomoc społecznościom lokal-

nym oraz promocję wolontariatu. Każdy
pracownik ArcelorMittal, który działa jako
wolontariusz może ubiegać się o dotację
dla organizacji, z którą współpracuje.
Uznanie Fundacji oraz grant na realizację
projektu zdobyły takie pomysły jak projekt edukacyjny „eXpert – inwestycja
w przyszłość” Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Nowohucki skierowany do uczniów szkół zawodowych,
którego celem jest podnoszenie jakości
kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie nowoczesnego sprzętu
i programów podobnych do tych używanych w przemyśle.

Innym przykładem jest projekt Stowarzyszenia Osób Chorujących na Rdzeniowy Zanik Mięśni „SMAk Życia”, który
zakłada pomoc w rehabilitacji osób dotkniętych chorobą zaniku mięśni, których
rodziny często nie są w stanie pokryć
kosztów rehabilitacji.
Ochotnicza Straż Pożarna Jasiona (gmina Zdzieszowice) z kolei wykorzystała
dotację na doposażenie swojej jednostki
w sprzęt niezbędny podczas akcji ratowniczych.

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą
kartkę świąteczno-noworoczną dla dzieci
cieszył się jak co roku ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie kartki nadesłane
na konkurs były piękne, kreatywne, pełne
świątecznego ciepła i radości, wszystkie
świadczą o niezwykłej wyobraźni młodych twórców i ich ogromnej wrażliwości.
Wybór tych najpiękniejszych był trudny,
jednak jest już tradycją, że oprócz nagród
głównych, wszystkie dzieci biorące udział
w konkursie dostają nagrody niespodzianki.
Tekst:
Karolina Muza
Magdalena Kuśmierz
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ArcelorMittal
Poland otwarty
na społeczności lokalne
Dzień Otwarty w ArcelorMittal Poland to
już wieloletnia tradycja. Co roku, wiosną,
przez jeden dzień bramy oddziałów
w Krakowie i Dąbrowie Górniczej otwarte są dla zwiedzających – zarówno dla
mieszkańców tych miast, jak i dla rodzin
pracowników firmy, którzy mają okazję
poznać bliżej miejsce pracy swoich bliskich. W obu przypadkach w organizację
Dni Otwartych zaangażowane są lokalne
oddziały PTTK, których przewodnicy
opowiadają nie tylko o procesie produkcyjnym, ale nawiązują również do historii
hut.
Krakowską hutę odwiedziło w tym dniu
360 osób. Uczestnicy wraz z przewodnikiem najpierw odwiedzili siedzibę dyrekcji
będącą przykładem architektury socrealistycznej, ale z elementami polskiego
renesansu. Wybudowane ponad 50 lat
temu dwa bliźniacze budynki jako założenie architektoniczne, zostały w 2004
roku wpisane na listę zabytków.
Goście usłyszeli nie tylko o historii tego
miejsca, ale w głównej sali konferencyjnej
zakładu – mieli okazję – dzięki projekcji
filmowej poznać dzień dzisiejszy krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland,

jako nowoczesnego miejsca pracy. Potem
mogli filmowe kadry skonfrontować
z rzeczywistością. W tym roku uczestnicy wycieczek mogli z okien autokaru
obejrzeć hutniczą koksownię, a następnie
zwiedzić dwa najnowocześniejsze zakłady przetwórcze ArcelorMittal Poland
w Krakowie: walcownię zimną i walcownię gorącą.
Bramy Oddziału w Dąbrowie Górniczej
przekroczyło w tym roku 400 zwiedzających. Również oni rozpoczęli wizytę
od obejrzenia filmu wprowadzającego
w arkana procesu produkcyjnego oraz
nowych inwestycji w oddziale. Następnie
podczas wycieczki wysłuchali zarówno
o tym jak powstaje stal, jak i o samym
zakładzie, który w 2012 roku obchodził
swoje 40-lecie. Goście zwiedzili walcownię dużą i średnią, gdzie idąc wzdłuż linii
technologicznej mieli okazję zobaczyć,
jak slaby przekształcane są w produkty
końcowe.
Tekst:
Waldemar Musiał
Rafał Zabiegała

Ład korporacyjny
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Wykres obrazuje realizację szkolenia pracowników
w zakresie modułu dot. sankcji gospodarczych.
Liczba pracowników do przeszkolenia 655,
przeszkolono 649, do przeszkolenia pozostaje 6.
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Program Zgodności
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ogólna liczba pracowników
do przeszkolenia
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pracownicy przeszkoleni
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Rok 2012 w ArcelorMittal w Polsce, ale także
w większości spółek z grupy ArcelorMittal
w innych krajach świata upłynął pod
hasłem przestrzegania wytycznych
w zakresie sankcji gospodarczych. Bez
względu bowiem na miejsce prowadzenia
działalności, polityka spółki ArcelorMittal,
jej spółek zależnych, jak i powiązanych,
zakłada przestrzeganie uregulowań
prawnych w zakresie sankcji gospodarczych, a także przepisów zawierających
takie uregulowania, wydanych przez
ONZ, Wspólnotę Europejską, organizacje międzynarodowe oraz poszczególne
kraje. Sankcje gospodarcze mają wiele
źródeł i są nakładane w ramach zasad
krajowych i międzynarodowych mających na celu zapobieganie terroryzmowi,
praniu pieniędzy, handlu narkotykami,
rozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz
wiele innych stanowiących część relacji
międzynarodowych. Sankcje gospodarcze zasadniczo zabraniają określonym
osobom prowadzenia jakiegokolwiek typu
działalności gospodarczej z krajami
i wówczas mamy do czynienia z sankcjami przeciwko krajom lub też z podmiotami czy osobami objętymi sankcjami
i wówczas mówimy o sankcjach celowych. Narzędziem służącym do sprawdzania wiarygodności konkretnych

podmiotów czy osób jest system WorldCheck, z którego korzystamy na bieżąco
również w ArcelorMittal Poland.
Szkolenia z sankcji gospodarczych prowadzone są przez koordynatora Programu Zgodności zarówno w formie tradycyjnych spotkań face to face, jak również
webinarów online. Ze szkolenia w obu
formach w 2012 roku skorzystało 649
pracowników z 655 przewidzianych do
odbycia szkolenia, co daje bardzo satysfakcjonujący rezultat 99,1 % przeszkolonych osób.
Poza wyżej wymienionymi, w roku
2012 zostały również przeprowadzone
szkolenia dla tej części pracowników, dla
których skończył się 3-letni okres ich
obowiązywania oraz dla nowych pracowników.
I tak z: Kodeksu Etyki Biznesu przeszkolono 175 osób, polityki w zakresie zgodności z przepisami antymonopolowymi
dla Europy przeszkolono 37 osób, z zasad
dotyczących informacji poufnych przeszkolono 26 osób, z polityki dotyczącej
praw człowieka 62 osoby, z wytycznych
w zakresie zapobiegania korupcji 100
osób. Szkolenia z tych modułów prze-

prowadzono zarówno w formie szkoleń
online, jak i szkoleń bezpośrednich.
W roku 2012 wprowadzono także dla
wszystkich pracowników umysłowych
spółki oświadczenie o niewystępowaniu
konfliktu interesów.
Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty Programu Zgodności dostępne są
na stronie www.arcelormittal.com/poland.
Na program zgodności składają się następujące elementy:

pracownicy pozostający
do przeszkolenia

300

Bartosz Makowicz, „Compliance
w przedsiębiorstwie”
Dobrze funkcjonująca firma może szybko stracić
swoją pozycję – wystarczy nierozsądne posunięcie
lub zaniechanie działań. Jedna zła decyzja często
bowiem powoduje efekt domina. Jest to szczególnie istotne w czasach rozchwianej gospodarki. Aby
do tego nie doszło, potrzebny jest w przedsiębiorstwie Compliance.

200
100

Opracowane przez:
Magdalena Soboń

0

Rachunek zysków i strat w Programie Zgodności
(Compliance)*

• Kodeks Etyki Biznesu;
• Zasady dotyczące informacji poufnych;
•	Polityka w zakresie zgodności
z przepisami antymonopolowymi;

•	Procedura zgłaszania niewłaściwego
postępowania;

•	Niezapowiedziane kontrole;
• Polityka Praw Człowieka;
•	Wytyczne ArcelorMittal w zakresie

sankcji gospodarczych wraz z Przeglądem Informacji na temat przestrzegania sankcji gospodarczych;
•	Wytyczne w zakresie zapobiegania
korupcji.
Tekst:
Magdalena Soboń

Straty:
Korzyści:

•	lepsza ocena

przedsiębiorstwa

•	transparentność

• sankcje formalno-prawne
• ryzyko finansowe
• stopniowa utrata reputacji
• niższe obroty
•	wysokie koszty tzw. „akcji
naprawczych”

umacniająca zaufanie

•	zwiększenie

konkurencyjności

* na podstawie B. Makowicz,
Compliance w przedsiębiorstwie, s.13.

Maja Kamińska, szef nadzoru korporacyjnego i Company secretary
Odpowiedzialność za dobre imię naszej spółki to
obowiązek każdego jej pracownika, oczywiście stopień tej odpowiedzialności może być różny, dlatego
też od każdego pracownika oczekuje się uczciwego
postępowania.
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WYTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA KORUPCJI

Polityka przeciwdziałania naduŜyciom

Jako międzynarodowa spółka notowana na kilku giełdach, ArcelorMittal chce mieć pewność, Ŝe
pracownicy firmy oraz podmioty zewnętrzne działające w jej imieniu podczas realizacji swoich zadań
przestrzegać będą najwyŜszych standardów uczciwości. Niniejsze wytyczne w zakresie zapobiegania
korupcji określają procedury postępowania w przypadku podejrzenia korupcji.
KODEKS ETYKI BIZNESU ARCELORMITTAL
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Arcelormittal ma reputację firmy uczciwej zarówno w zakresie swoich praktyk zarządczych jak i
prowadzonych transakcji biznesowych i chce tą reputację utrzymać. W związku z tym, grupa
ArcelorMittal powinna zapobiegać i walczyć ze wszelkimi przejawami korupcji.
Polityka ArcelorMittal, jej spółek zaleŜnych i stowarzyszonych przewiduje, Ŝe podmioty te przestrzegać
będą przepisów antykoprupcyjnych w prowadzonej działalności, z uwzględnieniem konwencji przyjętej
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Konwencję OECD)1 Karnoprawną konwencję
o korupcji przyjętą przez Radę Europy w styczniu 1999 oraz regulacje antykoprupcyjne w krajach gdzie
firma prowadzi działalność z uwzględnieniem Amerykańskiej Ustawy o Zagranicznych Praktykach
Korupcyjnych (FCPA). 2
Obowiązek zgodności z prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz przepisami mającymi
zastosowanie do prowadzonej działalności, z uwzględnieniem regulacji antykorupcyjnych zawartych
równieŜ w Kodeksie Etyki Biznesu ArcelorMittal.
KaŜdy dyrektor, kierownik oraz pracownik w grupie ArcelorMittal oraz podmiot zewnętrzny działający w
imieniu grupy ArcelorMittal ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem Etyki Biznesu oraz niniejszymi
Wytycznymi w zakresie zapobiegania korupcji oraz korzystania ze wsparcia Działu Prawnego w
przypadku wszelkich pytań czy wątpliwości, w zakresie zastosowania przedmiotowych zasad w danej
sytuacji.
KONTEKST PRAWNY
W roku 1999, OECD przyjęło Konwencję o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy
publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (Konwencja OECD), zgodnie z którą
przekupstwo w transakcjach handlowych:
- powoduje powaŜne wątpliwości moralne i polityczne
- podwaŜa dobre sprawowanie rządów oraz rozwój gospodarczy oraz
- wypacza warunki międzynarodowej konkurencji
Wszystkie kraje członkowskie OECD przyjęły ustawodawstwo, zgodnie z którym przekupstwo
urzędników państwowych, z uwzględnieniem urzędników zagranicznych jest przestępstwem karnym.
Podobne konwencje przyjęły inne organizacje międzynarodowe, z uwzględnieniem Konwencji
Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, konwencji Unii Afrykańskiej na temat zapobiegania i
zwalczania korupcji oraz Karnoprawną konwencję o korupcji przyjętej przez Radę Europy.
Amerykańska Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA) ma zastosowanie do Grupy
ArcelorMittal przede wszystkim w konsekwencji notowania udziałów firmy na giełdzie nowojorskiej.
1
2

http://www.oecd.org/
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/
1
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Zwalczanie naduŜyć jest priorytetem dla
Grupy ArcelorMittal.
Niniejsza polityka jest ściśle związana z Kodeksem etyki biznesu
ArcelorMittal i w pełni zgodna z jego zapisami, uwzględnia równieŜ
wszystkie regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie.
Polityka ma zastosowanie do wszelkich przypadków naduŜyć, jak
równieŜ przypadków, w których istnieje podejrzenie popełnienia
naduŜycia przez pracowników, partnerów zewnętrznych, podmioty
doradcze, dostawców, wykonawców, agencje zewnętrzne, z którymi
pracownicy pozostają w relacjach biznesowych, i/ lub inne jednostki,
z którymi firma ArcelorMittal jest związana relacjami biznesowymi.
Popełnianie i ukrywanie naduŜyć czy działań sprzecznych z prawem
jest absolutnie niedopuszczalne w ArcelorMittal. Zarzuty popełnienia
takich działań niezgodnych z prawem będą przedmiotem śledztwa,
które prowadzone będzie aŜ do momentu ustalenia dalszego
postępowania, z uwzględnieniem wystąpienia na drogę sądową,
ścigania karnego oraz działań dyscyplinarnych w uzasadnionych
przypadkach.
Ilekroć zaistnieje konieczność przeprowadzenia śledztwa, czynniki
takie jak staŜ pracy, stanowisko, tytuł lub związek osoby podejrzanej
ze Spółką nie będą brane pod uwagę.
Definicja naduŜycia
NaduŜycie rozumiane jest jako celowe oszustwo, sprzeniewierzenie
zasobów lub manipulacja danymi na korzyść czy niekorzyść osoby
lub jednostki, w tym kaŜdy przypadek korupcji.
Odpowiedzialność
Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszania podejrzeń oraz
przekazanych im informacji o potencjalnych działaniach
korupcyjnych czy naduŜyciach popełnionych przez kierownictwo
wyŜszego szczebla, pracowników, dostawców lub inne podmioty
mające jakikolwiek związek ze Spółką ArcelorMittal.
W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących popełnienia
naduŜycia lub korupcji, naleŜy je natychmiast zgłosić; jednocześnie
nie naleŜy podejmować prób prowadzenia dochodzenia ani
przesłuchań świadków na własną rękę.
Pracownik sam decyduje o sposobie zgłoszenia swoich podejrzeń,
korzystając z pośrednictwa:
• bezpośredniego przełoŜonego,
• Dyrektora Generalnego,
• Korporacyjnego Działu Wykrywania NaduŜyć (Audyt Wewnętrzny –
Zespół Audytu Śledczego),
• strony internetowej ArcelorMittal do zgłaszania nieprawidłowych
zachowań lub lokalnych "gorących linii", jeśli są one dostępne,
• Szefa Audytu Wewnętrznego odpowiedzialnego za dany kraj.
Odpowiedzialność za wykrywanie i zapobieganie naduŜyciom leŜy
po stronie kierownictwa.
KaŜdy członek zespołu menedŜerskiego powinien być szczególnie
wyczulony na wszelkie przejawy nieprawidłowości w obszarze, za
który odpowiada.
Zarzuty oraz podejrzenia o zaistnieniu nieprawidłowości
kierownictwo będzie zgłaszać do VP ds. Audytu Wewnętrznego.

VP ds. Audytu Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za
przeprowadzenie śledztwa w zakresie zarzutów dotyczących
nieprawidłowości popełnionych przez pracowników lub innych działań
na szkodę Spółki.
Śledztwo i dalsze działania
Zespół śledczy działający w ramach Korporacyjnego Działu
Wykrywania NaduŜyć uzyska nieograniczony dostęp do wszystkich
dokumentów spółki oraz pomieszczeń, zarówno tych będących
własnością Spółki jak i wynajmowanych, jak równieŜ prawo do badania
i kopiowania całości lub części dokumentacji znajdującej się w aktach,
biurkach, szafach i innych miejsc przechowywania w obszarze objętym
śledztwem.
Zespół śledczy traktować będzie uzyskane informacje jako poufne i
chronić reputację wszystkich osób zainteresowanych poprzez
ograniczenie dostępu do całości informacji związanych z postawionymi
zarzutami i śledztwem wyłącznie do osób, dla których ta wiedza jest
obiektywnie niezbędna. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego
śledztwa stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo popełnienia
naduŜycia, Dyrektor Korporacyjnego Działu Wykrywania NaduŜyć
poinformuje kierownictwo wyŜszego szczebla o charakterze i
prawdopodobnym zakresie naduŜyć.
Jeśli po przeprowadzeniu śledztwa okaŜe się, Ŝe moŜna z pewnością
stwierdzić fakt popełnienia naduŜyć, VP ds. Audytu Wewnętrznego
przekaŜe raport określonej grupie pracowników oraz - jeśli będzie to
konieczne – Zarządowi za pośrednictwem Komisji Audytowej.
Decyzja o skierowaniu sprawy do sądu lub przekazaniu wyników
śledztwa do właściwych organów ścigania lub nadzoru do celów
przeprowadzenia odrębnego śledztwa podjęta zostanie we współpracy
z radcą prawnym oraz kierownictwem wyŜszego szczebla; to samo
dotyczy ostatecznych decyzji na temat wyroku w sprawie.
Spółka udostępni materiały dowodowe zebrane w toku śledztwa
organom prawnym i ścigania oraz rozpocznie postępowanie karne
przeciwko wszystkim osobom mającym związek z popełnieniem
przestępstwa.
W przypadkach gdy dostępny materiał dowodowy będzie
wystarczający do podjęcia działań dyscyplinarnych, działania takie
będą podejmowane zgodnie z prawem właściwym.



Lakshmi N. Mittal

Prezes, Dyrektor Generalny

Program
Odpowiedzialnego
Pozyskiwania
Zasobów
Rok 2012 był już kolejnym rokiem wdrażania w ArcelorMittal Poland Programu
Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów. Grupa ArcelorMittal stawia sobie za
cel bezpieczną i zrównoważoną produkcję stali. Wierzymy, że cel ten możemy
osiągnąć poprzez ścisłą współpracę
z naszymi dostawcami na rzecz promowania przestrzeganych przez ArcelorMittal zasad. Zależy nam, aby nasi dostawcy
utożsamiali się z dobrymi praktykami
ArcelorMittal oraz aby wdrożyli podobny
system w reprezentowanych przez siebie
firmach.
Opracowany przez ArcelorMittal Kodeks
Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów uwzględnia cztery główne obszary,
które są według nas niezbędne do odpowiedzialnej realizacji wspólnych celów
biznesowych ArcelorMittal i naszych
kontrahentów.
Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania
Zasobów zobowiązuje dostawców do
przestrzegania dobrych praktyk
w zakresie:

•
•
•
•

Bezpieczeństwa i higieny pracy,
Praw człowieka,
Etyki,
Odpowiedzialności za środowisko.

W 2012 roku zakończyliśmy proces realizacji postawionych przed ArcelorMittal

celów dotyczących zakresu wdrożenia
Kodeksu wśród naszych dostawców.
Wyniki naszej pracy oraz pracy naszych
kolegów z FCE posłużyły do zaktualizowania bazy dostawców, gdzie wszyscy
dostawcy, którzy potwierdzili przestrzeganie Kodeksu Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów zostali odpowiednio
oznaczeni.
Obecnie realizujemy dwa kolejne etapy
wdrażania Programu Odpowiedzialnego
Pozyskiwania Zasobów.
Pierwszym z nich jest zapewnienie
odpowiedniego przeszkolenia kupcom
współpracującym na co dzień z dostawcami tak, aby dysponowali wystarczającą wiedzą mogącą być wsparciem dla
dostawców w przypadku dodatkowych
pytań odnośnie Kodeksu i Programu.
W pierwszej kolejności przeszkolone
zostały osoby posługujące się językiem
angielskim. Dalsze szkolenia realizowane
będą w języku polskim w systemie szkoleń face to face.
Drugim zaś, wprowadzenie Kodeksu jako
integralnej części zawieranych przez
ArcelorMittal Poland umów. Etap ten stanowi rozszerzenie dotychczasowej implementacji Programu wśród dostawców.
ArcelorMittal Poland dąży do ciągłego
podnoszenia standardów współpracy
z naszymi kontrahentami.
Tekst:
Marzena Obstoj

Davinder Chugh, członek Zarządu
ArcelorMittal
Jest dla nas bardzo ważne, aby nasi dostawcy
i podwykonawcy reprezentowali wysokie standardy
praktyk biznesowych.
Mamy już w naszych umowach zapisy, które
zobowiązują dostawców do przestrzegania
regulacji prawnych poszczególnych krajów, jak
również konkretnych regulacji obowiązujących na
terenie naszych oddziałów.
W grudniu 2010 opublikowaliśmy Kodeks
Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów.
Za pośrednictwem tego Kodeksu zwracamy się
do naszych dostawców, aby przestrzegali Polityki
ArcelorMittal w zakresie BHP, Praw człowieka, Etyki
oraz zarządzania ochroną środowiska. Oznacza
to, że nasi dostawcy proszeni są o przestrzeganie
najlepszych międzynarodowych praktyk w wielu
z tych obszarów.
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Magdalena Kusik, Country Manager Top
Employers Polska
Wyjątkowa polityka i praktyka HRM polskich
Top Employers pokazuje, że ich priorytetem jest
zarządzanie talentem. Pracownikom oferuje się
nie tylko to, co interesuje ich w danym momencie,
ale również to, co pomoże im przygotować się do
następnego kroku w swojej karierze wewnątrz
firmy. Top Employers Polska 2012 jasno pokazują,
że doceniają swoich pracowników i dbają o nich.

Nagrody i wyróżnienia
Perła Polskiej Gospodarki
W 2012 roku ArcelorMittal Poland zostało wyróżnione certyfikatem w rankingu
polskich przedsiębiorstw, uzyskując tytuł
Perła Polskiej Gospodarki w kategorii
Perły Wielkie. Tytuł od 10 lat przyznawany jest przez redakcję Polish Market, organizatora rankingu, do którego zasady pozycjonowania firm opracowali naukowcy
z Zakładu Mikroekonomii Instytutu Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Ocenie poddanych zostaje 2000 przedsiębiorstw osiągających ponad 100 mln
zł przychodu, a sam ranking uznawany
jest za najbardziej obiektywny barometr
polskiej gospodarki. ArcelorMittal Poland
wyróżnienie dostało za konsekwentną
realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Wyróżnienie w kategorii
„Doskonała strategia Employer
Branding”
Organizatorem konkursu jest HRM Institute, którego jednym z celów działalności
jest poszukiwanie i wyróżnianie najlepszych praktyk employer brandingowych,
czyli takich, dzięki którym obecni
i potencjalni pracownicy postrzegają
firmę jako atrakcyjne środowisko dla
rozwoju swojej kariery. W roku 2012 po
raz pierwszy w Polsce zostały przyznane
nagrody Employer Branding Excellence
Awards w trzech kategoriach: Doskonała
Strategia Employer Branding, Doskonała
Kampania Internetowa, Doskonała Kampania Rekrutacyjna Offline. Nadesłane
zgłoszenia oceniało jury składające się
z polskich ekspertów w tej dziedzinie.
W każdej kategorii jury wyłoniło jednego
zwycięzcę i przyznało jedno wyróżnienie.
Nagrody wręczono podczas konferencji,
która odbyła się 30 maja 2012 roku
w Warszawie. ArcelorMittal Poland może
się pochwalić wyróżnieniem w kategorii
„Doskonała Strategia Employer Branding”.

Firma Społecznie Odpowiedzialna

Top Employers Polska 2012

26 kwietnia odbyła się uroczysta gala VI
Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012,
w gronie których znalazł się ArcelorMittal
Poland.
Podczas uroczystości w Warszawie
reprezentował nas Stefan Dzienniak,
członek Zarządu, dyrektor ds. relacji
zewnętrznych i projektów specjalnych.
Przed galą zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczyć w konferencji zatytułowanej „Rola liderów biznesu w rozwoju
społecznym”. Uczestnicy dzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
a także odpowiadali na pytania dotyczące
zaangażowania liderów rodzimego biznesu w rozwój i wsparcie społeczności lokalnych oraz zarządzania różnorodnością.
Głównym organizatorem rankingu jest
Dziennik Gazeta Prawna przy współpracy
z PWC oraz Forum Odpowiedzialnego
Biznesu.

Ponownie znaleźliśmy się w gronie najlepszych pracodawców. ArcelorMittal Poland
jest jedną z 32 organizacji, które w tym
roku otrzymały tytuł Top Employers Polska
2012. Jak wykazało niezależne badanie
Instytutu CRF firma ArcelorMittal Poland
oferuje swoim pracownikom wyjątkowe
warunki pracy.
Zbadane organizacje oceniono, posługując się następującymi kategoriami: świadczenia podstawowe i dodatkowe, warunki
pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery
zawodowej oraz kultura organizacyjna
firmy. Certyfikat Top Employers Polska
2012 przyznano tylko tym organizacjom,
które spełniły surowe kryteria badania.
Organizacja ArcelorMittal Poland uzyskała szczególnie wysokie wyniki w obszarze świadczeń podstawowych i rozwoju
kariery zawodowej.

Teresa Godoj, dyrektor Biura BHP
ArcelorMittal Poland daje możliwości rozwoju na
każdym szczeblu i szansę na znalezienie własnego
miejsca. To, że zaczyna się pracę w danym dziale,
nie znaczy, że nie można się przekwalifikować.
W krótkim czasie można się tu wiele nauczyć.
Mając inicjatywę i pomysły, ma się możliwość
wdrażania ich w życie, bo organizacja otwarta
jest na nowe rozwiązania.
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Andrzej Wypych, członek Zarządu
i dyrektor personalny

Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2012

Universum Idealny Pracodawca
2012

„Ten, który zmienia polski
przemysł”

W lutym ArcelorMittal Poland został
uhonorowany tytułem Odpowiedzialny
Pracodawca - Lider HR 2012, przyznawanym corocznie w ramach ogólnopolskiego programu realizowanego przez
magazyn gospodarczy Strefa Biznesu
i Dziennik Gazeta Prawna.
Głównym kryterium wyboru laureatów
jest szeroko rozumiana jakościowa ocena
takich czynników jak: przestrzeganie
prawa pracy, przepisów BHP, możliwość
podnoszenia kwalifikacji pracowników,
system motywacyjny, reputacja firmy,
dynamika zatrudnienia czy działania na
rzecz społeczności lokalnej. Celem programu jest upowszechnianie właściwych
wzorców, modeli i strategii działań w obszarze polityki personalnej oraz strategii
integracji spraw personalnych
z biznesowymi. Adresatami programu są
firmy prowadzące swoją działalność na
terenie Polski, które wykazują szczególną
dbałość o warunki pracy i rozwój swoich
pracowników.

ArcelorMittal Poland uplasował się na 31
miejscu w rankingu Universum Idealny
Pracodawca 2012 w kategorii „Inżynieria”, poprawiając tym samym swój wynik
z poprzedniego roku aż o 4 pozycje.
W tegorocznej edycji badania Universum Students Survey wzięło udział
ponad 18 tysięcy studentów spośród
71 najlepszych uczelni w Polsce. Zadaniem respondentów było ocenienie firm
działających na polskim rynku pracy oraz
wskazanie swoich oczekiwań co do przyszłej kariery zawodowej. Na podstawie
zebranych wyników stworzono ranking
TOP 50 Ideal Employers w 7 kategoriach.
Udział w badaniu dał nam również
wiedzę, na podstawie której możemy
budować swój wizerunek wśród naszych
potencjalnych przyszłych pracowników.
Są oni bardzo wymagający, a my tym wymaganiom musimy sprostać jeżeli chcemy być firmą liczącą się na rynku pracy.
Najnowszy raport Universum Students
Survey pokazuje, że o wyborze pierwszego pracodawcy często decyduje jego
prestiż oraz możliwość zdobycia cennych
referencji, a wśród najważniejszych celów
zawodowych wskazywane były głównie
bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwość
osiągnięcia pozycji eksperta.

11 lutego 2013 roku podczas uroczystej
gali w Warszawie Sanjay Samaddar, prezes
Zarządu odebrał wyróżnienie dla firmy
„Ten, który zmienia polski przemysł” za
rok 2012. Ideą projektu jest wyróżnienie
osób, firm, instytucji lub wydarzeń, które
w istotnym stopniu wpłynęły na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej
gospodarce. Laureatów konkursu wybrało
kolegium redakcyjne miesięcznika Nowy
Przemysł i portalu wnp.pl. ArcelorMmittal
Poland zostało docenione za konsekwencję w inwestycjach, stworzenie stabilnej
firmy, trwałego ogniwa polskiego przemysłu oraz za akcentowanie wagi tworzenia w Europie odpowiednich warunków dla
inwestorów o skali globalnej.
Tekst:
Anna Horyń
Ewa Oczkowicz
Karolina Muza
Magdalena Kuśmierz

To już kolejna nagroda z obszaru zarządzania ludźmi, jaką w ostatnim czasie otrzymała nasza spółka.
Godło Odpowiedzialny Pracodawca wzmacnia
nasz wizerunek jako pracodawcy. Jest także dobrą
inwestycją w dalszy, dynamiczny rozwój firmy.
Mam nadzieję, że tytuł ten przełoży się na wyniki
procesów rekrutacyjnych i liczbę młodych adeptów
hutnictwa, którzy zdecydują się na stałe pozostać
w naszej firmie.

ArcelorMittal Poland
uplasował się na 31 miejscu
w rankingu Universum Idealny
Pracodawca 2012 w kategorii
„Inżynieria”, poprawiając tym
samym swój wynik
z poprzedniego roku
aż o 4 pozycje.
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