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Na początku 2020 roku dołączył Pan do 
ArcelorMittal Poland. Jak z perspektywy 
pierwszych miesięcy ocenia Pan potencjał firmy? 

Wartość każdej organizacji tworzą ludzie. 
Przekonujemy się o tym szczególnie 
w trudnych czasach. To dzięki profesjonalizmowi 
i zaangażowaniu pracowników ArcelorMittal Poland 
możemy odpowiadać na wyzwania gospodarcze, 
obecnie związane nie tylko z dynamiczną sytuacją 
na rynku stali, ale i z nową rzeczywistością 
pandemii COVID-19. Chciałbym bardzo gorąco 
podziękować naszym pracownikom za ich oddanie, 
elastyczność i zrozumienie. W ArcelorMittal Poland 
mamy wspaniałą załogę, która doskonale zdaje 
sobie sprawę, że sukces uda nam się osiągnąć tylko 
dzięki pracy zespołowej. Doceniam działania moich 
poprzedników i wszystkich wewnątrz organizacji, 
którzy z zaangażowaniem i dużą odpowiedzialnością 
budowali i wzmacniali w firmie kulturę współpracy.  

Co Pana zdaniem stanowi priorytet 
ArcelorMittal w relacjach z pracownikami?

Dla firmy, ale również dla mnie osobiście, 
kluczowe jest zapewnienie naszemu zespołowi 
bezpieczeństwa. W tym zakresie jestem bardzo 
wymagający, nie idę na żadne kompromisy. Jako 
dyrektor zarządzający oddziału surowcowego 
w Hiszpanii, właśnie kwestiom bezpieczeństwa 
poświęcałem większość mojego czasu.

Celem ArcelorMittal Poland jest zero wypadków 
w miejscu pracy. Poprzez cykliczne projekty, 
takie jak Bezpieczeństwo to MY, staramy 
się minimalizować ryzyko i kształtować 
odpowiedzialne postawy naszych pracowników. 

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. To  
oznacza przeciwdziałanie wypadkom, ale też  
– co chciałbym podkreślić bardzo mocno – troskę 
o zdrowie i samopoczucie ludzi. W obliczu 
pandemii COVID-19 grupa ArcelorMittal na 
całym świecie stosuje się do zaleceń Światowej 
Organizacji Zdrowia i zarządzeń władz krajowych. 
W Polsce wdrożyliśmy szczególne procedury, 
zapewniając pracownikom naszych zakładów 
niezbędne środki ochrony osobistej. Prowadzimy 
otwartą komunikację z pracownikami, informujemy 
ich o sytuacji na bieżąco, by mieli świadomość 
tego, jakie działania podejmujemy i czuli się 
bezpiecznie. Tam, gdzie to możliwe, stosujemy 
dogodne rozwiązania pracy zdalnej. Nasi 
pracownicy, jeżeli są zainteresowani, mają również 
możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej. 
Rozumiemy, że ta wyjątkowa sytuacja ma wpływ 
na ich samopoczucie i kondycję psychiczną 
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Teraz na ocenę gospodarczych skutków pandemii i jej 
wpływu na naszą branżę jest jeszcze za wcześnie. 
Dlatego robimy to, co możemy zrobić już teraz – 
dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość 
produkcji, a jednocześnie zachować miejsca pracy. 

Z perspektywy Zarządu.  
Rozmowa z Markiem De Pauw, 
prezesem i dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland
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Jakie jest znaczenie polskiego oddziału 
dla grupy ArcelorMittal?

ArcelorMittal Poland jest największym krajowym 
producentem stali, liderem w produkcji koksu 
w Polsce i Europie. Chcemy utrzymać tę pozycję. 
Zatrudniamy prawie 11 tysięcy pracowników 
i realizujemy strategiczne inwestycje, które 
zwiększają nasz potencjał produkcyjny 
i konkurencyjność. Odpowiadając na potrzeby 
klientów z rosnącego segmentu produktów 
powlekanych, w 2019 roku uruchomiliśmy 
nowoczesną linię powlekania w walcowni zimnej 
w Krakowie. Z kolei w Sosnowcu zakończyliśmy drugi 
etap modernizacji walcowni walcówki. Znacząco 
zwiększyliśmy przy tym moc produkcyjną zakładu, 
do 800 tysięcy ton rocznie oraz zyskaliśmy 
możliwość oferowania wysokojakościowej walcówki 
przeznaczonej na wymagające produkty. 

Jednocześnie aktywnie uczestniczymy w debacie 
o przyszłości hutnictwa. Wskazujemy, jakie są 
potrzeby branży hutniczej w Polsce i Europie. 
Jeśli mamy skutecznie przeciwdziałać zmianom 
klimatu, potrzebujemy zaangażowania wszystkich 
producentów stali. Apelujemy przy tym 
o wyrównywanie szans i konkretne decyzje, które 
pozwolą europejskim producentom konkurować 
z importerami spoza Unii Europejskiej. Odpowiednio 
przemyślana opłata węglowa na granicach 
Unii przybliży nas do realizacji tego celu.

Czego według Pana potrzebuje dziś branża 
hutnicza, aby się skutecznie rozwijać, będąc 
jednocześnie bardziej przyjazną dla klimatu?

Hutnictwo w Europie ponosi opłaty z tytułu 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla powstającego 
w procesie produkcyjnym. Od połowy 2017 do 
końca 2019 roku uprawnienia do emisji dwutlenku 
węgla zdrożały aż o 460 proc. Konsekwencją 
tego jest przenoszenie produkcji do krajów, 
w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy 
dotyczące emisji. Taka stal jest tańsza, ale ma 
wyższy ślad węglowy. Emisje w skali globalnej 
nie maleją, a wręcz odwrotnie – rosną. 

Aby wprowadzić równowagę na światowym 
rynku stali, moglibyśmy stworzyć system, 
w którym wszystkie kraje produkujące stal 
wspólnie pracowałyby nad dekarbonizacją 
branży. To rozwiązanie oznaczałoby obłożenie 
stali przywożonej spoza Europy opłatą węglową. 
Z pozyskanych w ten sposób funduszy można 
byłoby finansować opracowanie nowych, 
zaawansowanych technologii niskoemisyjnych. 

W ArcelorMittal Poland wdrażamy 
rozwiązania, które znacząco zmniejszają 
nasze oddziaływanie na środowisko. 
W ostatnim dziesięcioleciu zmniejszyliśmy 
emisję dwutlenku węgla we wszystkich naszych 
zakładach o prawie 37 proc. Oferujemy także 
niskoemisyjne produkty naszym klientom. 

A jak ArcelorMittal Poland radzi sobie 
ze zmieniającymi się realiami rynkowymi 
i jakie ma do tego narzędzia?

O sukcesie ArcelorMittal Poland decydują ludzie. 
Niezwykle doceniamy zaangażowanie i kreatywność 
naszej załogi. Chcemy tworzyć pracownikom 
przestrzeń do systematycznego rozwoju. 
Jednocześnie zwracamy się ku umiejętnemu 
korzystaniu z nowych technologii, które pozwalają 
w pełni wykorzystywać potencjał naszej firmy. 

Od lat wdrażamy rozwiązania wpisujące się 
w Przemysł 4.0, ukierunkowany na wprowadzanie 
innowacji cyfrowych i modernizacji w firmie. 
Mobilne inspekcje, nowoczesne drony pozwalające 
m.in. badać niedostępne tereny czy zdalne systemy 
służące pomiarom i gromadzeniu danych – to 
tylko niektóre z szerokiego wachlarza rozwiązań 
wdrożonych w 2019 roku w naszych zakładach 
w Polsce. Staramy się wdrażać Przemysł 4.0, 
żeby móc w sytuacji takiej, jak obecna epidemia, 
skuteczniej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami 
codziennej pracy w tak dużych zakładach, jak nasze. 

Co jest dla firmy szczególnie ważne w 
odniesieniu do społeczności lokalnych?

Na początku podkreśliłem wagę współpracy 
wewnątrz organizacji. Współpraca jest jednak 
równie istotna w relacji ze środowiskiem 
zewnętrznym. Chcemy jak najlepiej działać na rzecz 
społeczności w miastach, w których mieszczą się 
nasze zakłady. W 2019 roku zrealizowaliśmy 71 
projektów społecznych dla mieszkańców i razem 
z nimi. Stawiamy na dialog i otwartą komunikację 
z naszymi interesariuszami. Współpracując 
z władzami lokalnymi, mieszkańcami, organizacjami 
pozarządowymi, szkołami i uczelniami, jednostkami 
ochrony zdrowia czy placówkami kulturalnymi, mamy 
szansę realnie odpowiedzieć na potrzeby naszego 
otoczenia. Tak, jak dbamy o naszych pracowników 
i nasze instalacje, tak samo chcemy dbać o naszych 
sąsiadów. Żyjemy obok siebie, a dużą część lokalnych 
społeczności stanowią rodziny naszych pracowników. 
Powinniśmy być dla siebie wsparciem i w ten sposób 
staramy się działać – dla siebie i dla innych. 

Rozmawiała  
Karolina Muza-Adamiec 
kwiecień 2020 roku
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1.1 Kim jesteśmy

70%

potencjału 
produkcyjnego 
polskiego przemysłu 
hutniczego 

Ponad 

4,8 mln

ton stali 
wyprodukowanych 
w 2019 roku w Polsce

Nasze produkty są wykorzystywane 
w wielu gałęziach przemysłu, m.in.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem 
stali w kraju oraz liderem produkcji koksu w Polsce 
i Europie. W skład naszej firmy wchodzi sześć 
oddziałów: huta stali w Krakowie, w której 
znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca, największa polska huta stali 
w Dąbrowie Górniczej, zakłady przetwórcze 
w Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie 
a także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. 

Ponad  

7mld 
złotych

zainwestowanych 
w modernizację 
naszych hut i zakładów 
od początku 
działalności firmy 
w Polsce

Blisko 

4000
dostawców, 
z którymi 
współpracujemy

Przyczyniamy się do rozwoju bezpiecznej 
infrastruktury kolejowej, gazociągowej i transportu 
publicznego. Realizujemy strategiczne inwestycje 
w badania i rozwój, w tym w niskoemisyjne 
gatunki i procesy produkcji stali.

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy 
ArcelorMittal działającej w 60 krajach świata. 
ArcelorMittal z siedzibą w Luksemburgu jest 
właścicielem 100 proc. udziałów naszej spółki.

motoryzacji budownictwie

AGD produkcji opakowań
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Produkcja ArcelorMittal Poland jest zlokalizowana w sześciu oddziałach:

Kraków

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Zdzieszowice

Świętochłowice

Chorzów

Największa koksownia w Europie

Główna siedziba  
Największa huta stali w Polsce
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2015 2016 2017 2018 2019

Produkcja stali 5 203 897 ton 4 806 339 ton 5 583 426 ton 5 272 748 ton 4 837 189 ton

Produkcja koksu 4 476 655 ton 4 630 855 ton 4 530 494 tony 4 476 655 ton 4 238 919 ton

Podatek dochodowy 
od osób prawnych 71 647 728 zł 90 860 871 zł 30 968 096 zł 67 794 744 zł 65 247 912 zł

Płatność z tytułu akcyzy na 
energię elektryczną, wyroby 

gazowe i węglowe1 
49 606 056 zł 14 376 171 zł 14 740 770 zł 12 388 738 zł 4 164 483 zł

Podatek od nieruchomości 139 028 483 zł 139 617 484 zł 135 574 976 zł 137 126 552 zł 137 958 052 zł

Opłaty za użytkowanie 
wieczyste 12 232 153 zł 12 230 000 zł 14 678 678 zł 17 280 036 zł 19 631 198 zł

Kwoty przeznaczone na 
działania społeczne 1 062 637 zł 1 214 000 zł 1 765 000 zł 3 017 226 zł ponad 

1 000 000 zł

Skala działalności ArcelorMittal Poland w 2019 roku w l iczbach: 

1 Wartości z deklaracji akcyzowych za okres od stycznia do grudnia 2019 roku dla energii i gazu oraz za okres od stycznia do listopada 2019 roku dla węgla. Podatek został zadeklarowany i wpłacony do urzędów skarbowych.

4 837 189 ton
Produkcja stali 
surowej 4 238 919 ton

Produkcja 
koksu 

1 978 211 ton
Eksport 
stali 2 320 664 tony

Eksport 
koksu 
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1.2 Co jest dla nas 
najważniejsze

Od 2004 roku zainwestowaliśmy w Polsce ponad 
7 mld zł, zmieniając oblicze polskiego hutnictwa. 
Jesteśmy czołowym pracodawcą w branży, 
zatrudniamy prawie 11 tysięcy osób. Rozwijamy 
procesy produkcyjne i nowoczesne technologie, 
dążąc do zmniejszenia naszego oddziaływania 
na środowisko naturalne – w ostatniej dekadzie 
zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla we 
wszystkich naszych zakładach o prawie 37 proc.

W 2019 roku:

 ▬ Kontynuowaliśmy dążenie do celu, jakim jest 
zero wypadków w miejscu pracy, realizując 
liczne projekty zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa naszych pracowników.

 ▬ Skoncentrowaliśmy się na realizacji 
zaplanowanych inwestycji i bieżącej poprawie 
procesów w ArcelorMittal Poland.

 ▬ Zakończyliśmy drugi etap strategicznej 
modernizacji walcowni walcówki w Sosnowcu. 
Całość modernizacji poprawiła jakość 
produktów walcowanych oraz zwiększyła 
zdolności produkcyjne zakładu do 800 tys. 
ton rocznie. Wartość inwestycji ukończonej 
w listopadzie 2019 roku wyniosła 120 mln zł.

 ▬ W Krakowie wystartowaliśmy z nową linią 
powlekania organicznego, na której można 
także produkować wyroby ocynkowane.

 ▬ W elektrociepłowni TAMEH POLSKA, 
działającej na terenie krakowskiej huty 
ArcelorMittal Poland, zakończyliśmy 
najważniejsze etapy modernizacji, których 
koszt wyniósł ponad 300 mln zł – przeszliśmy 
z paliwa węglowego na gazy hutnicze, 
ograniczając m.in. emisje pyłowe o 90 proc.

7 
mld zł

PLN
łączny koszt inwestycji 
od 2004 roku 

prawie 

11 
tysięcy

pracowników 
ArcelorMittal Poland 
i spółek zależnych

o prawie

37 
procent

zredukowaliśmy emisję 
dwutlenku węgla we 
wszystkich naszych 
zakładach

120 
mln zł

PLN

wartość modernizacji 
walcowni walcówki 
w Sosnowcu

800 
tys. ton

roczne zdolności 
produkcyjne po 
modernizacji walcówki 
w Sosnowcu.

300 
mln 

złotych
PLN

koszt modernizacji 
elektrociepłowni 
TAMEH POLSKA, 
działającej na terenie 
krakowskiej huty 
ArcelorMittal Poland

Linia powlekania organicznego w Krakowie

Walcownia walcówki w Sosnowcu 
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 Główne wyzwania w łańcuchu wartości ArcelorMittal Poland 

Główne wyzwania działalności biznesowej:

Ograniczanie wpływu na środowisko, 
rozwój niskoemisyjnych technologii 

i procesów produkcyjnych – możliwości 
technologiczne i koszty.

Rosnąca konkurencja wynikająca 
z importu stali spoza Unii Europejskiej, 

której produkcja nie jest związana 
z opłatami za emisję dwutlenku węgla.

Spowolnienie gospodarcze w branżach 
stalochłonnych, w szczególności 
w motoryzacji i budownictwie.

Zapewnienie ciągłości produkcji, 
niezawodności dostaw i najwyższej 

jakości oferowanych produktów. 

W ArcelorMittal Poland identyfikujemy 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
na lata 2015-2030, na realizację 
których mamy szczególny wpływ: 

Zakup 
surowców, 
produktów 

i usług

 ▬ Transparentne i odpowiedzialne zasady 
doboru i współpracy z dostawcami.

 ▬ Wdrażanie Kodeksu Odpowiedzialnego 
Pozyskiwania Zasobów.

 ▬ Wpływ na gospodarkę narodową, rola naszej 
obecności na polskim i europejskim rynku.

Produkcja stali 
i koksu

 ▬ Bezpieczeństwo w pracy - zero wypadków.

 ▬ Skala i warunki zatrudnienia.

 ▬ Rekrutacja i niska rotacja pracowników, 
działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności 
pracy w branży. 

 ▬ Monitorowanie i ograniczanie wpływu na 
środowisko, w szczególności emisji pyłów 
i gazów do powietrza.

 ▬ Zapewnianie ciągłości produkcji i optymalne 
wykorzystanie mocy przerobowych linii 
produkcyjnych. 

 ▬ Efektywność wykorzystania energii i wody.

 ▬ Efektywność wykorzystania surowców 
– optymalizacja kosztów i utrzymanie 
niezawodności. 

 ▬ Zgodność działalności z regulacjami polskiego 
i międzynarodowego prawa.

Sprzedaż 
produktów 

i ich użytkowanie 
przez naszych 

klientów

 ▬ Szeroka oferta produktów najwyższej jakości.

 ▬ Zapewnienie dostaw na czas.

 ▬ Dbałość o satysfakcję klientów i stałe 
doskonalenie ich obsługi.

 ▬ Odpowiedź na potrzeby klientów, w tym na 
zapotrzebowanie na stal teraz i w przyszłości.

Zagadnienia, na które zwracamy szczególną uwagę:
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 Główne wyzwania w łańcuchu wartości ArcelorMittal Poland 

1 Zapewnienie pracownikom bezpiecznego, 
zdrowego i przyjaznego środowiska pracy.

 ▬ Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników.

 ▬ Realizujemy kompleksowe projekty dotyczące bezpieczeństwa i zmierzające do realizacji 
najważniejszego celu – zero wypadków w ArcelorMittal Poland.

2 Wyroby promujące bardziej zrównoważony 
styl życia.

 ▬ Poszerzamy naszą gamę wyrobów długich (takich jak walcówka, grodzice, kształtowniki 
i szyny – w tym szyna o długości 120 m – akcesoria kolejowe i obudowy górnicze), płaskich, 
specjalnych oraz półwyrobów stalowych. 

 ▬ Odpowiadamy na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD, transportu szynowego 
i przemysłu wydobywczego. 3 Wyroby tworzące trwałą infrastrukturę.

Globalne 
ambicje

4 Efektywne wykorzystanie zasobów 
naturalnych i wysoki wskaźnik recyklingu.

 ▬ W Krakowie i Dąbrowie Górniczej wykorzystujemy do produkcji energii gazy wielkopiecowe 
wyłapywane w trakcie procesów produkcji surówki. 

 ▬ Stal jest materiałem o najwyższych wskaźnikach recyklingu. Dzięki jej wykorzystaniu możemy 
zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nasze 
działania

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

 ▬ Systematycznie ograniczamy emisje pyłów i gazów cieplarnianych do powietrza. 

 ▬ Realizujemy inwestycje strategiczne w badania i rozwój, w tym niskoemisyjne procesy produkcji 
stali oraz niskoemisyjne gatunki stali.

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

 ▬ Modernizacja elektrociepłowni TAMEH POLSKA w Krakowie pozwoliła na rezygnację ze 
stosowania węgla kamiennego i ograniczenie emisji pyłów o 90 proc.

7 Łańcuch dostaw cieszący się zaufaniem 
klientów.

 ▬ Przykładamy najwyższą wagę do jakości oferowanych produktów.

 ▬ Działamy w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów, metodę Produkcji 
Klasy Światowej (WCM) i Zintegrowany System Zarządzania.

8 Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo 
w życiu lokalnych społeczności.

 ▬ Współpracujemy z lokalnymi społecznościami i wspólnie z nimi realizujemy ważne cele 
społeczne. 

 ▬ Wdrażamy długofalowe programy grantowe dla utalentowanych młodych ludzi.

 ▬ Współpracujemy ze szkołami i uczelniami wyższymi. 

 ▬ Nasi pracownicy angażują się w wolontariat i działania społeczne w ich najbliższym otoczeniu. 

9 Zapewnienie napływu utalentowanych 
młodych naukowców i inżynierów.

10 Mierzalny wkład na rzecz społeczeństwa 
doceniany przez innych.
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 Sytuacja na rynku stali 

Produkcja stali w Europie jest obciążona opłatami 
za emisję dwutlenku węgla – zgodnie z założeniami 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
(EU ETS). Od połowy 2017 roku do końca 
2019 roku uprawnienia do emisji dwutlenku węgla 
zdrożały aż o 460 proc. Koszty te nie dotyczą 
stali importowanej spoza Unii Europejskiej, dlatego 
producenci stali spoza Wspólnoty ich nie ponoszą.

Grupa ArcelorMittal doskonale rozumie potrzebę 
ochrony środowiska. W 2019 roku opublikowaliśmy 
nasz pierwszy raport klimatyczny i zobowiązaliśmy 
się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 30 
procent do 2030 roku. Inwestujemy w badania 
i rozwój nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii 
i procesów produkcyjnych. Jednocześnie apelujemy, 

W praktyce produkcja stali często przenoszona 
jest do krajów, w których obowiązują mniej 
restrykcyjne przepisy dotyczące emisji – taka stal 
ma wyższy ślad węglowy, ale kosztuje mniej. Aby 
wprowadzić równowagę na światowym rynku stali, 
moglibyśmy stworzyć system, w którym wszystkie 
kraje produkujące stal wspólnie pracowałyby nad 
dekarbonizacją branży. To rozwiązanie oznaczałoby 
obłożenie stali przywożonej spoza Europy kosztami 
zakupu praw do emisji dwutlenku węgla, czyli objęcie 
jej tzw. wyrównawczą opłatą węglową.

Marc De Pauw 
prezes Zarządu i dyrektor generalny 

Dużym problemem w minionym roku był znaczący 
spadek popytu, którego branża się nie spodziewała 
po niezłym roku 2018. Konsekwencje wojny 
celnej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami 
i napływ taniej stali z krajów trzecich mocno 
uwypukliły postępujący spadek konkurencyjności 
europejskich producentów, co wynika głównie ze 
skutków europejskiej polityki klimatycznej. Rosnące 
ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które 
okresowo w 2019 roku sięgały prawie 30 euro 
za tonę, automatycznie przekładają się na koszty 
produkcji stali i na ceny energii, którą produkujemy 
w Polsce w 80 proc. z węgla.

Tomasz Ślęzak 
dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, 

członek Zarządu

aby polityka europejska tworzyła równe warunki 
konkurencyjne – takie same dla firm produkujących 
stal na terenie Wspólnoty, jak i importerów. 
Motywujące jest stanowisko przyjęte przez Komisję 
Europejską, w tym jej poparcie dla systemu opłat 
wyrównawczych. Odpowiednio skonstruowany tzw. 
podatek od śladu węglowego na granicach Unii 
Europejskiej przybliży nas do realizacji tego celu.

W 2019 roku nastąpiło spowolnienie w branżach 
stalochłonnych. Szczególnie wyraźne było to 
w sektorze motoryzacyjnym (spadek europejskiej 
produkcji o 7 proc.) oraz w budownictwie. 
Zmniejszenie liczby zamówień ze strony 
tych sektorów było dla nas odczuwalne. 

Biorąc pod uwagę rosnące koszty produkcji 
i dekoniunkturę, musieliśmy w listopadzie 
tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej 
krakowskiej huty. Sytuacja ta dotknęła bezpośrednio 
około 800 osób zatrudnionych 
w ArcelorMittal Poland, ale nikt z naszych 
własnych pracowników nie stracił pracy.
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 Wpływ branży hutniczej na polską  
 gospodarkę w 2019 roku: 

 ▬ W Polsce zostało wyprodukowanych 9 mln 
ton stali surowej, a polska gospodarka zużyła 
lub przetworzyła ok. 13,2 mln ton wyrobów 
stalowych.

 ▬ Największym odbiorcą stali było budownictwo 
(około 39 proc.), z zapotrzebowaniem na 
poziomie ok. 5,2 mln ton stali, która została 
wykorzystana przy budowie m.in. budynków, 
dróg, rurociągów, linii kablowych oraz 
konstrukcji stalowych.

 ResponsibleSteel™ 

Grupa ArcelorMittal jest zaangażowana 
w opracowanie globalnego standardu certyfikacji 
ResponsibleSteel™, definiującego zasady 
odpowiedzialnej produkcji stali w oparciu o zasady 
etyki i zarządzania wpływem na środowisko 
na każdym etapie łańcucha wartości. 

W procesie certyfikacji będzie oceniany wpływ 
środowiskowy producenta (w tym ograniczanie 
emisji), odpowiedzialne korzystanie z zasobów 
wodnych oraz bioróżnorodność, przestrzeganie praw 
człowieka i prawa pracy oraz prowadzenie dialogu ze 
społecznością lokalną. Certyfikaty będą przyznawane 
po audytach, które rozpoczną się w 2020 roku, a które 
będą realizowane przez niezależny podmiot zewnętrzny. 

 
 
 
Więcej na stronie www.responsiblesteel.org

1.3 Nasi interesariusze
Interesariuszem jest każdy, kto na nas wpływa 
i na kogo wpływamy my. Budujemy partnerskie 
relacje z naszymi interesariuszami. Poznajemy 
ich potrzeby i oczekiwania wobec naszej 
organizacji, analizujemy możliwości współpracy 
i prowadzimy otwartą komunikację. 

Rozmawiamy z partnerami społecznymi 
i biznesowymi o najważniejszych, łączących 
nas tematach i włączamy opinie interesariuszy 
w procesy decyzyjne w ArcelorMittal Poland. 
W latach 2017 i 2018 zorganizowaliśmy dwa 
panele interesariuszy (w Dąbrowie Górniczej 
i Krakowie), przygotowane i przeprowadzone 
według zasad międzynarodowego standardu dialogu 
z interesariuszami o nazwie AA1000SES. Stawiamy 
na różnorodne formy kontaktu bezpośredniego, np. 
coroczne spotkania świąteczne. Planujemy również 
badanie ankietowe wśród naszych interesariuszy.

Spotkanie świąteczne 
w Dąbrowie Górniczej 

10 grudnia 2019 roku gościliśmy dąbrowskich 
radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych 
na tradycyjnym spotkaniu podsumowującym rok. 

Tomasz Ślęzak, dyrektor Energii i Ochrony 
Środowiska i członek Zarządu, przedstawił wpływ 
czynników zewnętrznych na sytuację branży 
hutniczej. Chodzi m.in. o ceny prądu, wysoki import 

Nasi interesariusze są dla nas bardzo ważni. Cieszy nas, że chętnie przyjmują nasze zaproszenie, bo to oznacza, że 
interesuje ich, co u nas słychać. Takie spotkania mają sens również dlatego, że relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami 
należy pielęgnować.

Sylwia Winiarek 
dyrektor Komunikacji i Dialogu Lokalnego 

 ▬ Produkcja sprzedana przemysłu stalowego 
wyniosła ok. 35,7 mld zł (3 proc. produkcji 
przemysłowej), a sprzedaż eksportowa 
stanowiła połowę tej wartości (18 mld zł). 

 ▬ Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
hutniczych na koniec roku wyniosło około 
25 tys. osób. 

 ▬ Płace w hutnictwie były przeciętnie 
o 11 proc. wyższe niż średnia płaca 
w przemyśle i o 17 proc. wyższe niż średnia 
płaca w całej gospodarce.

Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

stali spoza Unii Europejskiej i opłaty za emisje CO2. 
Nasi interesariusze zapoznali się ze szczegółami 
wartych ponad 700 mln zł środowiskowych inwestycji 
ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.  
Karolina Muza-Adamiec, szef Odpowiedzialności 
Biznesu podsumowała rok omawiając projekty 
na rzecz społeczności lokalnych zrealizowane 
przez firmę wspólnie z dąbrowskimi instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi. Opowiedziała 
również o inicjatywach Fundacji Ochrony Zdrowia, 
która nieustannie, od początku działalności 
huty, wspiera pracowników i ich rodziny.

.
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 Grupy interesariuszy ArcelorMittal Poland  
 i główne kanały komunikacji w 2019 roku 

Pracownicy
 ▬ magazyn firmowy „Jedynka”

 ▬ intranet + newsletter

 ▬ mailing

 ▬ Studnia – intranetowa baza informacji 
ArcelorMittal Poland

 ▬ systematyczne spotkania wewnętrzne, 
w tym spotkania dyrektora generalnego 
z pracownikami i jego wizyty w hali 
produkcyjnej

 ▬ tablice informacyjne w wydziałach

 ▬ telewizja zakładowa STALwizja oraz 
radiowęzeł

 ▬ komunikacja bezpośrednia – informacje 
przekazywane przez mistrzów pracownikom 
na poszczególnych zmianach

 ▬ cyfrowe platformy komunikacji – Yammer 
oraz Teams; aplikacja HRapka

 ▬ strona poland.arcelormittal.com

 ▬ media społecznościowe – kanały na 
Facebooku, Twitterze, YouTube i LinkedIn

Klienci 
 ▬ bieżący kontakt, bezpośrednie spotkania 

i współpraca

 ▬ badania satysfakcji klienta i opinii na temat 
firmy

 ▬ spotkania kluczowych klientów z Zarządem

 ▬ platforma internetowa SteelUser dla klientów

 ▬ konferencje i wydarzenia branżowe, Dzień 
Klienta

 ▬ korporacyjny newsletter dla klientów

 ▬ broszury i strona  
poland.arcelormittal.com

Społeczności 
lokalne i lokalni 
partnerzy społeczni

 ▬ bezpośrednie spotkania z władzami 
lokalnymi, partnerami społecznymi 
i mieszkańcami sąsiadujących z naszymi 
oddziałami miejscowości

 ▬ bieżący kontakt i współpraca, np. ze 
szkołami i uczelniami

 ▬ Dni Otwarte i inne wydarzenia w naszych 
oddziałach

 ▬ broszury i strona 
poland.arcelormittal.com

 ▬ media społecznościowe – kanały na 
Facebooku, Twitterze, YouTube i LinkedIn

Potencjalni pracownicy 
(kandydaci)

 ▬ współpraca ze szkołami i uczelniami, 
targi pracy

 ▬ konferencje i wydarzenia branżowe

 ▬ broszury i strona  
poland.arcelormittal.com

 ▬ media społecznościowe – kanały na 
Facebooku, Twitterze, YouTube i LinkedIn

Dostawcy
 ▬ bieżący kontakt i bezpośrednie spotkania

 ▬ spotkania kluczowych dostawców 
z Zarządem

 ▬ konferencje i wydarzenia branżowe

 ▬ broszury i strona  
poland.arcelormittal.com

http://poland.arcelormittal.com 
http://poland.arcelormittal.com
http://poland.arcelormittal.com 
http://poland.arcelormittal.com 
http://poland.arcelormittal.com
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Rosnąca rola mediów społecznościowych

Jesteśmy obecni na Twitterze, gdzie publikujemy 
treści branżowe i informujemy o sytuacji 
sektora stalowego w Polsce, na Facebooku, 
gdzie komunikujemy najważniejsze dla naszych 
interesariuszy informacje oraz na LinkedIn, kanale 
komunikacji z potencjalnymi kandydatami do pracy  
w naszej organizacji. W 2019 roku treści 
umieszczane na profilach ArcelorMittal Poland 
w mediach społecznościowych a także 
na YouTube budziły budziły rosnące 
zainteresowanie naszych interesariuszy. 

Członkostwo lub wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji :

Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne

Hutnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa

Akademicko-Gospodarcze 
Stowarzyszenie Hutnictwa

Polska Izba Producentów Urządzeń 
i Usług na Rzecz Kolei

Business 
Centre Club

Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach

Indo Polish Chamber 
of Commerce & Industry

Związek Pracodawców 
Przemysłu Hutniczego

Brytyjsko-Polska 
Izba Gospodarcza

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Hutniczego (SITPH)

Liczba 
obserwujących

2018 550 2 900 4 700

2019 1 060 4 000 6 400

Średni zasięg 
miesięczny

2018 150 000 30 000 -

2019 260 000 50 000 -

Odsłony 
rocznie

2018 - - 34 000

2019 - - 41 000

Liczba 
subskrybentów 700

Odsłony 330 000
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1.4  Podejście do zarządzania

Marc De Pauw został dyrektorem generalnym 
naszej firmy 1 stycznia 2020 roku, a 11 lutego 
– decyzją Rady Nadzorczej – objął stanowisko 
prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland. Zastąpił 
dotychczasowego prezesa Geerta Verbeecka, który 
przejął nowe obowiązki w grupie ArcelorMittal. 

Swoją karierę w grupie ArcelorMittal Marc De Pauw 
zaczął w 1991 roku na wydziale metalurgicznym 
w Gandawie, w Belgii. Przeszedł wszystkie 
szczeble kariery – od inżyniera projektu, poprzez 
kierownika liniowego, kierownika wsparcia, szefa 
postępu, aż po stanowisko dyrektora wydziału 
produkcji koksu i energii. W roku 2014 stanął na 
czele biura transformacji południowo-zachodniej 
części ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie. 
Od stycznia 2018 roku był dyrektorem 
zarządzającym części surowcowej w hiszpańskiej 
Asturii. Marc De Pauw jest absolwentem 
telekomunikacji i elektroniki na Uniwersytecie 
w Gandawie, ukończył także studia MBA.

prezes Zarządu i dyrektor generalny 
ArcelorMittal Poland

wiceprezes Zarządu, 
dyrektor zarządzający 
ds. BHP, produkcji koksu

Marc De Pauw Czesław Sikorski
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dyrektor zarządzający Oddziału Wyrobów 
Płaskich i Jakości, członek Zarządu

dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, 
ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie, 
członek Zarządu

dyrektor zarządzający Oddziału Wyrobów 
Długich i Logistyki, członek Zarządu

dyrektor finansowy, członek Zarządu

dyrektor zarządzający Oddziału Surowcowego, 
członek Zarządu

dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, 
członek Zarządu odpowiedzialny za 
relacje z sektorem publicznym

Tomasz Dziwniel

Tomasz Plaskura

Bogdan Mikołajczyk

Adam Preiss

Hervé Mouil le

Tomasz Ślęzak
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 Skład Rady Nadzorczej  
 (stan na 29 lutego 2020 roku): 

 ▬ Sanjay Samaddar, przewodniczący Rady 
Nadzorczej ArcelorMittal Poland, dyrektor ds. 
personalnych i systemów informatycznych 
w ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie

 ▬ Władysław Kielian

 ▬ Augustine Kochuparampil 

 ▬ Ramesh Kothari

 ▬ Andrzej Wypych

 ▬ Jacek Zub

W Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Poland obecni 
są przedstawiciele związków zawodowych. 

 Zintegrowany System Zarządzania 

ArcelorMittal Poland posiada certyfikaty 
potwierdzające funkcjonowanie w naszej firmie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego: 

 ▬ System Zarządzania Jakością wg 
ISO 9001:2015 oraz w wybranych obszarach 
System Zarządzania Jakością dla przemysłu 
motoryzacyjnego wg IATF 16949:2016

 ▬ System Zarządzania Środowiskowego wg 
ISO 14001:2015

 ▬ System Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004 oraz BS 
OHSAS 18001:2007

 ▬ System Zarządzania Energią wg 
ISO 50001:2011

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

 ▬ Laboratoria ochrony środowiska oraz 
laboratoria badań jakościowych są 
akredytowane na spełnienie wymagań normy 
ISO/IEC 17025:2005

W maju 2019 roku w sześciu zakładach naszej 
firmy odbył się audyt nadzorujący skuteczność 
funkcjonowania Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, przeprowadzony przez TÜV Rheinland 
Polska Sp. z o.o. Badaniami objęte zostały wszystkie 
obszary działalności produkcyjnej i komórki 
odpowiedzialne za procesy wspomagające oraz 
stosowane procedury i standardy. W wyniku 
audytu certyfikaty z zakresu zintegrowanych 
systemów zarządzania zostały utrzymane. 

ArcelorMittal Poland stawia również na ciągłe 
podnoszenie efektywności i doskonalenie procesów. 
Służy temu między innymi rozpoczęty w połowie 
roku 2019 proces wdrażania wymagań związanych 
z aktualizacją normy ISO 50001:2018 oraz 
wydaniem normy ISO 45001:2018. 
Norma ISO 45001:2018 zastępuje dotychczas 
funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. normy 
PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007. 
Nasze procesy produkcyjne doskonalimy również 
dzięki metodzie World Class Manufacturing (WCM). 

 Program Zgodności  
 w ArcelorMittal Poland 

Stosujemy zasadę zera tolerancji wobec nadużyć, 
zdarzeń o charakterze korupcyjnym czy praktyk 
niezgodnych z zasadami etyki biznesu. 

W ArcelorMittal Poland funkcjonuje tzw. 
Program Zgodności, na który składają 
się następujące dokumenty:

 ▬ kodeks etyki biznesu ArcelorMittal,

 ▬ polityka przeciwdziałania nadużyciom,

 ▬ wytyczne ArcelorMittal w zakresie 
zapobiegania korupcji,

 ▬ procedura dotycząca przyjmowania 
i przekazywania prezentów i zaproszeń 
na imprezy rozrywkowe,

 ▬ wytyczne ArcelorMittal w zakresie zgodności 
z przepisami antymonopolowymi dla krajów 
Europy,

 ▬ zasady ArcelorMittal dotyczące informacji 
poufnych,

 ▬ polityka zgłaszania niewłaściwego 
postępowania w ArcelorMittal,

 ▬ wytyczne ArcelorMittal dotyczące 
niezapowiedzianych kontroli,

 ▬ polityka praw człowieka ArcelorMittal,

 ▬ wytyczne ArcelorMittal w zakresie sankcji 
gospodarczych (i przegląd informacji na temat 
przestrzegania sankcji gospodarczych),

 ▬ procedura ochrony danych osobowych 
w grupie ArcelorMittal.

Za wdrażanie Programu Zgodności w organizacji jest 
odpowiedzialny oficer ds. zgodności (Compliance 
Officer) podlegający bezpośrednio prezesowi 
Zarządu. Każdy pracownik ArcelorMittal Poland 
uczestniczy co 3 lata (minimum) w szkoleniu 
z zakresu etyki biznesu. Ponadto w 2019 roku 
zintensyfikowaliśmy liczbę szkoleń zwiększających 
świadomość etyczną pracowników umysłowych 

– odbyło się ich aż 30. Poszerzamy także 
wiedzę na temat wybranych aspektów 
prawnych i zasad postępowania.

Członkowie Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland 
są systematycznie informowani o procedurach 
antykorupcyjnych. 

W umowach ArcelorMittal Poland 
z dostawcami zawieramy obowiązkowe 
klauzule związane z naszymi standardami 
etycznymi i przeciwdziałaniem korupcji. 
Ich podpisanie jest warunkiem podjęcia 
przez nas współpracy z dostawcą. 

100 proc. jednostek biznesowych 
ArcelorMittal Poland zostało poddanych analizie 
pod kątem ryzyka korupcyjnego. 

Poufne zgłaszanie naruszeń 

W naszej firmie działa system informowania 
o nadużyciach i przypadkach korupcyjnych 
zarządzany na poziomie grupy ArcelorMittal. 
Pracownicy mają do wyboru dwa kanały 
komunikacji – bezpłatną lokalną infolinię 
oraz stronę internetową 
www.arcelormittal.alertline.eu działającą 
m.in. w języku polskim i angielskim (strona 
Programu Workplace Alert firmy ArcelorMittal). 
Mogą również zgłaszać naruszenia lub zadawać 
pytania bezpośrednio oficerowi ds. zgodności. 
Wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości 
oraz raporty z przeprowadzonych w wyniku 
tych zgłoszeń dochodzeń wewnętrznych są 
objęte najwyższym stopniem poufności. 
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2017 2018 2019

Łączna liczba pracowników, 
którzy zapoznali się z procedurami 944 413 994

w tym pracownicy na stanowiskach 
kierowniczych i wyższych 280 142 382

w tym pracownicy na stanowiskach niższych 
niż kierownicze 664 271 612

% pracowników, którzy zapoznali się 
z procedurami 9,57% 4,19% 10,55%

w tym % pracowników na stanowiskach 
kierowniczych i wyższych 2,84% 1,44% 4,06%

w tym % pracowników na stanowiskach 
niższych niż kierownicze 6,73% 2,75% 6,49%

Liczba i procent wszystkich pracowników spółki ArcelorMittal Poland, którzy w latach 2017-2019 
zapoznali się z zasadami i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji, a także przeszli 
szkolenie na temat walki z korupcją (szkolenie obowiązkowe raz na 3 lata)

W 2019 roku zorganizowaliśmy: Włączyliśmy się także w obchody 
Międzynarodowego Tygodnia Wiedzy o Nadużyciach 
(17-23 listopada 2019 roku). Nasz zespół Forensic 
Services przygotował materiały uświadamiające 
pracownikom, jak ważną rolę odgrywają 
oni w minimalizowaniu ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości, niewłaściwego postępowania, 
naruszenia kodeksu postępowania w biznesie 
czy wymogów prawnych. Działania obejmowały 
projekty szkoleniowe oraz publikacje w kanałach 
wewnętrznych (mailing, intranet, magazyn 
„Jedynka”, STALwizja) i zewnętrznych 
(strony internetowe).

39

szkoleń indywidualnych 
i grupowych w zakresie 
wytycznych z zapobiegania 
korupcji oraz procedury 
dotyczącej przyjmowania 
i przekazywania prezentów 
oraz zaproszeń na imprezy 
rozrywkowe 

8
szkoleń antytrustowych 
i antymonopolowych 
(prawo konkurencji)

6
szkoleń poświęconych 
sankcjom 
ekonomicznym

4
szkolenia związane 
z ochroną informacji 
poufnych
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1.5 Nagrody i wyróżnienia
ArcelorMittal Poland jest nagradzany zarówno 
za dostarczanie najwyższej jakości produktów 
i rozwiązań dla naszych klientów, jak i za standardy 
zarządzania oraz etyki w biznesie, kształtowanie 
bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy 
oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska 
i poprawy jakości życia lokalnych społeczności. 

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2019 roku:

Złoty Medal ZTM

dla najbardziej innowacyjnego produktu 
(dającej duże zyski w przetwórstwie 
blachy powłoki Granite® Ultramat) 
podczas największych targów 
budowlanych – BUDMA. 

Etyczna Firma 2019

specjalne wyróżnienie za szczególne 
podejście do promocji kultury etyki 
i przeciwdziałania nadużyciom dla 
ArcelorMittal Poland w konkursie 
organizowanym przez redakcję 
„Pulsu Biznesu” przy wsparciu 
merytorycznym PwC Polska. 
Laureatami konkursu są firmy, 
które opierają swoją działalność 
i zarządzanie o wysokie standardy 
etyczne oraz promują wartości 
cenione w świecie biznesu.

Nagroda Innowator 2019

w kategorii Instytucja wspierająca 
innowacjeza wdrażanie rozwiązań 
angażujących społeczność lokalną, 
wspieranie akcji wolontariackich oraz 
tworzenie i wspieranie projektów 
społecznych. Statuetkę odebraliśmy 
podczas Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Innowacje 
i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”.

Złoty Listek CSR 

wyróżnienie dla najbardziej 
odpowiedzialnych i zaangażowanych 
społecznie firm wręczane przez 
tygodnik Polityka, który wspólnie 
z Deloitte wśród największych firm 
w Polsce przeprowadził ankietę na 
temat społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju. 
W roku 2019 ankietę, opracowaną 
według normy ISO 26 000, wypełniło 
111 przedsiębiorstw. Ocenie 
podlegały takie obszary, jak: prawa 
człowieka, ład korporacyjny, ochrona 
środowiska, zachowania wobec 
pracowników, uczciwość biznesowa 
i zaangażowanie społeczne oraz 
dbałość o klienta. 
ArcelorMittal Poland jest jedną 
z firm, które poważnie podchodzą 
m.in. do spraw związanych 
z budowaniem kapitału ludzkiego, 
bezpieczeństwem i ochroną 
danych, ale także budują relację ze 
społecznością lokalną i ograniczają 
swój wpływ na środowisko naturalne. 

za działania na rzecz budowy i wzmacniania 
kultury organizacyjnej opartej na etyce 

i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu,  
wyróżniając się na tle 

innych przedsiębiorstw w Polsce.

Grzegorz Nawacki

redaktor naczelny 
„Pulsu Biznesu”

Patricia Deyna

prezes
Bonnier Business Polska

ArcelorMittal Poland

zdobył tytuł 
Etyczna Firma

Złote Spinacze

nagrody w XVII edycji konkursu 
Złote Spinacze organizowanego 
przez Związek Firm Public Relations. 
W realizowanym we współpracy 
z Urzędem Miasta Krakowa 
w ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji projekcie „Jutro Bez 
Smogu – Drugie życie starych 
pieców”, ze starych „kopciuchów” 
wyprodukowaliśmy stojaki 
rowerowe, które w tej przyjaznej 
środowisku formie wróciły do 
mieszkańców. Projekt otrzymał 
„Złoty Spinacz” w kategorii Przemysł 
i infrastruktura oraz „Brązowy 
Spinacz” w kategorii Zrównoważony 
rozwój, odpowiedzialność 
biznesu i komunikacja. 
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Jesteśmy strategicznym partnerem Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, które co roku opracowuje 
raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki”. W publikacji za rok 2019 znalazło się  
11 dobrych praktyk zrealizowanych w naszej firmie.

Fabryka Roku 2019

w kategorii metalowej (Processed 
Metals) za korporacyjny program 
Bezpieczeństwo to MY, którego celem 
jest zwiększanie bezpieczeństwa 
w naszych zakładach. Jury konkursu 
organizowanego przez wydawnictwo 
Trade Media International i magazyny 
branżowe „Inżynieria i Utrzymanie 
Ruchu” oraz „Control Engineering 
Polska” już po raz ósmy doceniło 
wyróżniające się w polskim 
przemyśle przedsiębiorstwa, które 
skutecznie wdrażają innowacyjne 
rozwiązania i technologie. 

Więcej o naszym podejściu do priorytetów 
bezpieczeństwa pracowników można znaleźć 
w rozdziale 2. pt. „Bezpieczne miejsce pracy”.

Godło Friendly Workplace

przyznane ArcelorMittal Poland przez 
portal Markapracodawcy.pl. Zostaliśmy 
docenieni za odpowiedzialne podejście 
w budowaniu relacji z pracownikami, 
inwestycje w ich rozwój oraz kulturę 
organizacyjną opartą na wzajemnym 
zaufaniu i poszanowaniu różnorodności. 

Statuetka Firmy 
Przyjaznej Dzieciom

od Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci za działania podejmowane 
na rzecz najmłodszych we 
wszystkich lokalizacjach, 
w których mamy oddziały. 
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2.1 Skala zatrudnienia 

 Inspirujące i bezpieczne  
 środowisko pracy 

Jesteśmy czołowym pracodawcą w branży 
hutniczej w Polsce. Zatrudniamy prawie 11 
tysięcy osób w sześciu oddziałach. W relacjach 
z pracownikami kierujemy się zasadami określonymi 
w kodeksie etyki biznesu ArcelorMittal i zwracamy 
szczególną uwagę na Ambicje Zrównoważonego 
Rozwoju ArcelorMittal, z których dwie dotyczą 
bezpośrednio zarządzania miejscem pracy. 

Zapewnienie pracownikom 
bezpiecznego, zdrowego 
i przyjaznego środowiska pracy

Zapewnienie napływu utalentowanych 
młodych naukowców i inżynierów

Dwie Ambicje Zrównoważonego Rozwoju 
ArcelorMittal są związane 
z zarządzaniem miejscem pracy:

W zakresie bezpieczeństwa jestem bardzo 
wymagający, nie idę na żadne kompromisy. 
Chciałbym, aby wszyscy wiedzieli, że 
bezpieczeństwo to pierwszy zakres 
odpowiedzialności – bez względu na poziom 
organizacyjny naszej firmy. Jestem przekonany, 
że doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa 
determinują dobre wyniki także w zakresie ochrony 
środowiska, niezawodności, jakości i kosztów.

Marc De Pauw 
prezes Zarządu i dyrektor generalny 

11 tysięcy
osób w sześciu oddziałach 
i spółkach zależnych

Konsekwentnie dążymy do realizacji najważniejszego 
celu – zero wypadków w ArcelorMittal Poland. 
Właśnie dlatego prowadzimy liczne projekty 
szkoleniowe i realizujemy cykliczne wydarzenia, 
takie jak Bezpieczeństwo to MY czy Dzień BHP, 
które wspierają kształtowanie odpowiedzialnych 
postaw wśród naszych pracowników.

Kraków

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Chorzów
Zdzieszowice

Świętochłowice
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Województwo 
małopolskie

Województwo 
śląskie

Województwo 
opolskie Suma

Wszyscy pracownicy 
zatrudnieni w 

ArcelorMittal Poland 
oraz spółkach 

zależnych

3 706 5 563 1 653 10 922

W tym 
pracownicy spółki 

ArcelorMittal Poland
2 939 4 798 1 560 9 297

Kobiety 286 570 181 1 037

Mężczyźni 2 653 4 228 1 379 8 260

9660
 mężczyzn

8260
 mężczyzn

1262
kobiety

1037
kobiet 
 
1034 
na pełny etat

10 922

9297

łączna liczba osób zatrudnionych na 
umowę o pracę w ArcelorMittal Poland 

(wraz ze spółkami zależnymi)

łączna liczba osób zatrudnionych 
na umowę o pracę w samym 

ArcelorMittal Poland

W 2019 roku, spośród 9297 zatrudnionych 
w ArcelorMittal Poland na podstawie umowy 
o pracę, zaledwie trzy osoby pracowały w niepełnym 
wymiarze godzin. Ponadto spółka zatrudniała 
53 osoby na umowę zlecenie. Pod naszym nadzorem 
było również 630 pracowników zatrudnionych 
przez agencje pracy (56 kobiet i 574 mężczyzn).

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych 
– w podziale na województwa i rodzaj etatu, wg stanu na 31.12.2019 r. 
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Wzajemny szacunek 
i promocja różnorodności 

W 2013 roku zostaliśmy sygnatariuszem Karty 
Różnorodności, zobowiązując się tym samym do 
równego traktowania wszystkich pracowników 
i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji 
w miejscu pracy. Kładziemy nacisk na poszanowanie 
różnic pomiędzy pracownikami. Dokładamy 
wszelkich starań, aby nasza organizacja zapewniała 
wszystkim jednakowe szanse i warunki rozwoju. 

W 2019 roku 4 kobiety zajmowały stanowiska 
dyrektorskie. 104 kobiety pełniły funkcję kierowniczą 
wyższego lub niższego szczebla (czyli 9,4 proc. 
wszystkich osób na tego typu stanowiskach).

Zatrudniamy osoby w różnym wieku. 47,7 proc. 
z nas to osoby pomiędzy 30. a 50. rokiem życia; 5,4 
proc. ma mniej niż 30 lat, a 46,9 proc. więcej niż 50.

Pracownicy zatrudnieni na umowę 
o pracę na czas nieokreślony

Pracownicy zatrudnieni na umowę 
o pracę na czas określony

Pracownicy zatrudnieni 
na okres próbny Suma

Łączna liczba 
pracowników 

w ArcelorMittal Poland 
i spółkach zależnych

Kobiety 1 214 48 0 1 262

Mężczyźni 9 249 400 11 9 660

Suma 10 463 448 11 10 922

W tym pracownicy 
ArcelorMittal Poland

Kobiety 991 46 0 1 037

Mężczyźni 7 884 366 10 8 260

Suma1 8 875 412 10 9 297

Poniżej 30 lat W wieku 30-50 lat Powyżej 50 lat Suma Udział %

Kobiety 38 420 579 1 037 11,2%

Mężczyźni 467 4 015 3 778 8 260 88,8%

Suma 505 4 435 4 357 9 297 -

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych – w podziale na płeć i rodzaj umowy o pracę, wg stanu na 31.12.2019 r. 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w spółce ArcelorMittal Poland – w podziale na płeć i kategorie wiekowe, wg stanu na 31.12.2019 r. 

1 W tym 32 uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach praktycznej nauki zawodu. 

11,2%
załogi 
ArcelorMittal Poland 
stanowią kobiety



26

Priorytety 
i  zarządzanie

Bezpieczne 
miejsce pracy

Inwestycje  
w ochronę 
środowiska

Stal najwyższej 
jakości

Zaangażowanie 
społeczne

O raporcie

2 Stanowiska należące do tej grupy to: szef, kierownik, lider i mistrz. 

Poniżej 30 lat W wieku 30-50 lat Powyżej 50 lat Suma Udział %

Członkowie Zarządu 
i dyrektorzy

Kobiety 0 2 2 4 8,9%

Mężczyźni 0 22 19 41 91,1%

Suma 0 24 21 45 - 

Pracownicy na 
stanowiskach 

kierowniczych 
wyższego i niższego 

szczebla2

Kobiety 4 60 40 104 9,4%

Mężczyźni 24 575 400 999 90,6%

Suma 28 635 440 1 103 - 

Pozostali pracownicy 
administracyjni

Kobiety 24 212 261 497 34,6%

Mężczyźni 84 470 386 940 65,4%

Suma 108 682 647 1 437 - 

Pracownicy na 
stanowiskach 
robotniczych

Kobiety 10 146 276 432 6,4%

Mężczyźni 359 2 948 2 973 6 280 93,6%

Suma 369 3 094 3 249 6 712 - 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych – w podziale na płeć i rodzaj umowy o pracę, wg stanu na 31.12.2019 r. 

Liczba pracowników wchodzących w skład 
Zarządów spółek – w podziale na płeć i kategorie 
wiekowe, wg stanu na 31.12.2019 r.

2
mężczyzn 
w wieku 
30-50 lat

7
mężczyzn 
w wieku 
30-50 lat

5
mężczyzn 
w wieku 
powyżej 
50 lat

2
mężczyzn 
w wieku 
powyżej 
50 lat

Spółki zależne 

Przyczyniamy się do realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ na lata 2015-2030:
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W tym:

Nowo zatrudnieni pracownicy przyjęci do pracy w 2018 roku Nowo zatrudnieni pracownicy przyjęci do pracy w 2019 roku

Poniżej 
30 lat W wieku 30-50 lat Powyżej 

50 lat Suma Poniżej 
30 lat W wieku 30-50 lat Powyżej 

50 lat Suma

Liczba nowych 
pracowników 

w ArcelorMittal Poland

Kobiety 24 30 2 56 14 22 5 41

Mężczyźni 199 258 36 493 100 133 22 255

Suma 223 288 38 549 114 155 27 296

Liczba nowych pracowników przyjętych do pracy w ArcelorMittal Poland w latach 2018 i 2019 na umowę o pracę, w podziale na płeć i wiek. 

Liczba nowo zatrudnionych pracowników  
na umowę o pracę w ArcelorMittal Poland 
w 2019 roku.

Liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 
w 2019 roku.

41
kobiet

150
kobiet

255
mężczyzn

662
mężczyzn

560
osób 
powżej 50. 
roku życia

3,2 %

pracownicy 
zatrudnieni 
krócej niż rok

296
nowych 

pracowników

812
osób odeszło 

z pracy 
w 2019 roku

Liczba osób praujących na umowę o pracę w:

ArcelorMittal Poland 
wraz ze spółkami zależnymi ArcelorMittal Poland

2019 10 922 9 297

2018 11 575 9 801
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2.2 Priorytet  
   bezpieczeństwa 
Nasz nadrzędny cel to zero wypadków 
w miejscu pracy. Stawiamy na otwartą 
i partnerską komunikację w zakresie wszystkich 
kwestii związanych z bezpieczeństwem. 
Zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania 
zagrożeń. Systematycznie prowadzimy 
analizy wypadków i zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, z których wyciągamy wnioski 
i na ich podstawie wdrażamy poprawiające 
bezpieczeństwo rozwiązania. Współpracujemy 
w tym zakresie również z wykonawcami 
działającymi na terenie naszych zakładów. 

 Nasze podejście do bezpieczeństwa  
 – standardy i procedury 

Do zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy 
podchodzimy w sposób systemowy, działając 
zgodnie z normami PN-N-18001:2004 i BS 
OHSAS 18001:2007. Zagadnienie to regulują 
procedury i standardy wewnętrzne, m.in.

 ▬ procedura dot. identyfikacji zagrożeń i oceny 
ryzyka zawodowego HIRA (PS/S2/B.003), 

 ▬ reagowanie na anomalie, zagrożenia, zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe (PS/S2/B.015),

 ▬ reagowanie na wypadki w ArcelorMittal Poland 
(PO/S2/B.002),

 ▬ organizacja pomocy przedmedycznej 
w ArcelorMittal Poland (PO/S2/B.003),

 ▬ standardy zapobiegania wypadkom 
śmiertelnym,

 ▬ procedura zarządzania ryzykiem majątkowym 
(PO/S2/B.009).

Równie ważne jest dla nas bezpieczeństwo 
pracowników firm zewnętrznych. 
Zasady postępowania, w oparciu o które 
współpracujemy, określiliśmy m.in. w umowie 
o zdrowiu i bezpieczeństwie pracy, wprowadzonej 
zarządzeniem 3/2018, oraz procedurze PO/
S2/Z.001 dotyczącej realizacji przez wykonawców 
prac na terenie zakładów ArcelorMittal Poland.

Nad bezpieczeństwem w ArcelorMittal Poland 
kompleksowo czuwa centralny dział BHP. 
Funkcjonują w nim zespoły odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo pracy, ochronę przeciwpożarową 
i zarządzanie ryzykiem majątkowym oraz biuro 
wsparcia zajmujące się m.in. opracowywaniem 
zasad bezpieczeństwa przy dużych projektach 
inwestycyjnych, bezpieczeństwem kolejowym, 
analizami wypadków oraz medycyną pracy.

Dążenie do minimalizacj i  ryzyka

Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka 
zawodowego (PS/S2/B.003) obejmuje obligatoryjne 
wymagania wynikające z przepisów polskiego 
prawa, a także zapisy z międzynarodowego 
standardu ArcelorMittal (AM 014 HIRA). Dokument 
opisuje potencjalne zagrożenia na poszczególnych 
stanowiskach oraz odnosi się do sposobów 
postępowania w razie awarii lub wypadku. Ocena 
ryzyka podlega corocznym przeglądom. 

W pełni respektujemy prawo pracowników do 
odmowy pracy w przypadku zagrożenia życia 
lub zdrowia. Realizując od 2016 roku projekt 
Bezpieczeństwo to MY, zachęcamy naszych 
pracowników, aby natychmiast powiadomili swoich 
przełożonych o niebezpieczeństwie oraz określili 
rodzaj zagrożenia i zaproponowali rozwiązania, 
które pomogą je wyeliminować lub ograniczyć. 
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Zgodnie ze standardem FPS 011, uważnie 
analizujemy nie tylko wszystkie wypadki, ale również 
poważne zdarzenia, które mogłyby spowodować 
wypadek. Wyjaśniamy przyczyny i wskazujemy środki 
ochrony przed możliwością ponownego wystąpienia 
zdarzenia. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 
wyznaczamy sobie obszary do poprawy, konkretne 
zadania i osoby odpowiedzialne za ich realizację 
oraz dotrzymanie terminów wdrożenia zmian. 

Nowa formuła komisj i  BHP

Kodeks pracy reguluje funkcjonowanie w naszej 
firmie Głównej Komisji BHP oraz komisji terenowych. 
Główna Komisja BHP ma charakter doradczy, 
opiniodawczy oraz konsultacyjny w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a jej posiedzenia 
odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Opierając się na rekomendacjach wypracowanych 
podczas wewnątrzfirmowego forum z udziałem 
przedstawicieli związków zawodowych, 
społecznej inspekcji pracy i pracodawcy, w 2019 
roku wprowadziliśmy nowe zarządzenie, które 
doprecyzowuje sposób funkcjonowania i rolę 
komisji. Główna Komisja BHP zajmuje się kwestiami 
ważnymi dla całej firmy, takimi jak poprawa 
warunków pracy, ochrona zdrowia pracowników 
czy zapobieganie wypadkom. Jej obrady są 
prowadzone na przemian przez przedstawiciela 
pracodawcy i zakładowego społecznego 
inspektora pracy tak, aby wszyscy uczestnicy 
mogli jak najlepiej działać na rzecz wspólnego 
bezpieczeństwa. Z kolei komisje terenowe skupiają 

się na rozwiązywaniu kwestii ważnych lokalnie.

 Szkolenia BHP i inicjatywy  
 podnoszące świadomość  
 pracowników 

W 2019 roku przeprowadziliśmy 366 szkoleń 
okresowych BHP, w których uczestniczyło 
7575 osób. Zrealizowaliśmy także wiele szkoleń 
tematycznych poświęconych różnym aspektom 
bezpieczeństwa, dotyczących m.in. technik 
ratowniczych i ewakuacyjnych, identyfikacji zagrożeń 
i ochrony przed porażeniem łukiem elektrycznym, 
transportu walców i materiałów niebezpiecznych czy 
napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych. 

Bezpieczeństwo to MY

Jest to projekt szkoleniowy ArcelorMittal wdrażany 
w Polsce, w ramach którego staramy się kształtować 
właściwe postawy naszych pracowników, zachęcając 
ich do codziennej troski o wspólne bezpieczeństwo 
w zakładach i reagowania na wszelkie sytuacje 
niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Pierwszą część 
projektu, skupiającą się na kształtowaniu właściwych 
postaw zrealizowaliśmy w latach 2016-2018. 
Przeszkoliliśmy wtedy 10 tysięcy pracowników 
ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. Z kolei 
w 2019 roku rozpoczęła się druga część cyklu 
obejmująca przede wszystkim praktyczny trening 
umiejętności dotyczący czterech standardów – 
zasad bezpiecznego wykonywania pracy w zakresie 
izolacji; poruszania się i korzystania z pojazdów; 
operacji podnoszenia i urządzeń dźwignicowych 
oraz prac na wysokości. Szkolenie trwało cztery 
dni, w tym jeden z nich był przeznaczony 
na praktyczne szkolenie w hali produkcyjnej. 
W raportowanym okresie w warsztatach 
Bezpieczeństwo to MY wzięło udział 3106 osób, 
co stanowi 33 proc. pracowników, którzy zostaną 
przeszkoleni w ramach drugiego etapu projektu. 

0
liczba wypadków 
śmiertelnych 
przy pracy

23 liczba wypadków 
przy pracy1

1,47
wskaźnik 
częstotliwości 
wypadków2

1 W 2019 roku nie odnotowaliśmy żadnego 

ciężkiego wypadku przy pracy.

2 Międzynarodowy wskaźnik Lost Time Injury 

Rate = liczba wypadków śmiertelnych + liczba 

wypadków powodujących godziny niezdolności 

do pracy x 1 000 000 / liczba przepracowanych 

przez wszystkich pracowników roboczogodzin.
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Dzień Bezpieczeństwa

25 kwietnia 2019 roku we wszystkich zakładach 
naszej firmy już po raz trzynasty odbył się Dzień 
Bezpieczeństwa. Jego hasło przewodnie – „Zawsze 
wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązanie” – 
miało podkreślać wagę nawet najdrobniejszych 
decyzji, które podejmujemy każdego dnia, ich 
konsekwencji i wpływu na bezpieczeństwo nasze, 
naszych najbliższych i współpracowników. 

Pracownicy uczestniczyli m.in. w audytach 
krosowych i pracy lokalnych zespołów w zakresie 
standardu izolacja oraz w grze terenowej w halach 
produkcyjnych, która polegała na wykonaniu 
bezpiecznych prac. Ćwiczenia z zakładową strażą 
pożarną i ratownikami przypomniały o tym, jak 
ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego, 
prawidłowe używanie gaśnic i umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy. Podczas Dnia Bezpieczeństwa 
zrealizowaliśmy też konkurs plastyczny, który stał 
się dla pracowników okazją do rozmowy z dziećmi 
i wnukami na temat bezpieczeństwa i refleksji 
nad tym, co jest w ich życiu najważniejsze.

Zawsze wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązanie 
– niby to oczywiste, ale czy naprawdę tak 
postępujemy? Zahamować przed skrzyżowaniem, 
gdy widzimy, że zapaliło się światło pomarańczowe, 
czy może przyspieszyć i zdążyć przejechać? 
Zastosować pełną, przewidzianą dla tej pracy 
procedurę, czy może wybrać drogę na skróty? 
Chcemy, aby każdy zastanowił się nad swoimi 
wyborami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zdrowie 
i życie mamy tylko jedno, konsekwencji wypadków 
poważnych i śmiertelnych cofnąć się nie da. 
Pamiętajmy o tym dzisiaj i każdego dnia, w pracy 
i w życiu prywatnym.

Wojciech Kozak 
dyrektor BHP
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2.3 Szkolenia i rozwój

 ▬ 24 godziny to średnia liczba godzin 
szkoleniowych przypadająca na pracownika 
spółki ArcelorMittal Poland w 2019 roku.

 ▬ W 2018 roku średnia wyniosła 
23,4 godziny na pracownika. 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika ArcelorMittal Poland w 2019 roku – w podziale na główne kategorie zatrudnienia.

Łączna liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w 2019 roku – w podziale na główne kategorie zatrudnienia. 

Członkowie Zarządu 
i dyrektorzy

Kierownicy wyższego 
i niższego szczebla

Pozostali pracownicy 
administracyjni

Pracownicy na 
stanowiskach 
robotniczych

Średnia dla pracownika 5,60 14,87 9,81 28,88

Średnia dla kobiet 2,40 11,29 7,45 21,91

Średnia dla mężczyzn 5,96 15,22 11,04 29,36

Członkowie Zarządu 
i dyrektorzy

Kierownicy wyższego 
i niższego szczebla

Pozostali pracownicy 
administracyjni

Pracownicy na 
stanowiskach 
robotniczych

Suma

Suma godzin szkoleniowych 280 16 545,5 15 153 194 040,5 226 019

W tym godziny 
szkoleniowe kobiet 12 1 128,5 3 934 9 573 14 647,5

W tym godziny 
szkoleniowe mężczyzn 268 15 417 11 219 184 467,5 211 371,5

W tabelach zostały uwzględnione wszystkie szkolenia, w tym szkolenia wynikające 
z przepisów prawa pracy. Poza szkoleniami obligatoryjnymi, priorytetem 
w 2019 roku były szkolenia związane z produkcją: obsługą maszyn i urządzeń, 
procesami technologicznymi i systemami IT wspomagającymi produkcję
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 Nowy kampus  
 ArcelorMittal University 

W kwietniu 2019 roku w naszym oddziale 
w Dąbrowie Górniczej otworzyliśmy kampus 
ArcelorMittal University – nowoczesne centrum 
szkoleniowe dla wszystkich pracowników 
ArcelorMittal Poland i spółek zależnych w Polsce. 

Jest to ósmy kampus ArcelorMittal University 
na świecie. Dzięki doskonale wyposażonej 
przestrzeni prowadzimy w nim szkolenia m.in. 
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR). 
W centrum szkoleniowym mieści się również 
sala do praktycznych ćwiczeń BHP i tzw. „pokój 
kreatywności”, w którym nasi pracownicy 
mogą pracować nad swoimi innowacyjnymi 
pomysłami. Czas pomiędzy zajęciami spędzić mogą 
w przytulnie urządzonej strefie wypoczynkowej.

Około 15 proc. osób pracujących dla firmy 
w Europie zatrudnionych jest właśnie w naszym 
kraju, w Polsce. Był to jeden z decydujących 
powodów otwarcia Kampusu w Dąbrowie Górniczej. 
Bardzo chciałbym, żeby ta przestrzeń stała się 
inkubatorem naszych talentów. Miejscem, w którym 
wyrastają ich wyjątkowe pomysły. Niech to miejsce 
będzie trampoliną do sukcesu naszych pracowników 
oraz źródłem inspiracji i motywacji dla nich. 

Sanjay Samaddar 
przewodniczący Rady Nadzorczej  

ArcelorMittal Poland,  
dyrektor ds. personalnych  

i systemów informatycznych  
w ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie 

Chcemy, by nasi pracownicy nie tylko 
wykorzystywali już nabyte umiejętności, ale 
mogli poszerzać swoje horyzonty i w pełni 
wykorzystywać swój potencjał. Staramy się być 
jeszcze atrakcyjniejszym pracodawcą, pokazywać 
naszym pracownikom możliwości i szanse rozwoju.

Monika Roznerska 
dyrektor personalny 

Kampus ArcelorMittal University 
w Dąbrowie Górniczej w l iczbach:

 ▬ 1600 m2 powierzchni i 10 kompleksowo 
wyposażonych sal szkoleniowych,

 ▬ możliwość realizacji szkoleń i warsztatów 
dla 200 osób dziennie, 

 ▬ 126 tematów szkoleniowych,

 ▬ szkolenia online w 11 językach. 
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Nowe technologie: HRapka

W 2019 roku wprowadziliśmy  
w ArcelorMittal Poland aplikację HRapka 
służącą do indywidualnej rejestracji 
nieobecności pracowników. W dowolnym 
momencie i z dowolnego miejsca nasi 
pracownicy mogą szybko m.in. wysłać 
wniosek urlopowy, sprawdzić liczbę 
przysługujących im dni urlopu i dostępnych 
posiłków w danym miesiącu, zaktualizować 
swoje dane osobowe czy zobaczyć 
dostępność pozostałych członków 
zespołu w konkretnym czasie. Dzięki 
elektronicznemu obiegowi dokumentów 
ograniczamy także zużycie papieru, 
zmniejszając nasz wpływ na środowisko. 

Tydzień Nauki 2019

W czerwcu 2019 roku, już po raz siódmy, 
zorganizowaliśmy Tydzień Nauki. Ubiegłoroczna 
edycja odbyła się pod hasłem: „Codziennie możesz 
nauczyć się czegoś nowego”. W ramach wydarzenia 
325 naszych pracowników skorzystało z bogatej 
oferty szkoleń i warsztatów z różnych obszarów 
tematycznych, poświęconych m.in. zagadnieniom 
związanym z RODO, autoprezentacją, komunikacją 
wizualną czy obsługą programu biurowego SAP 
ACE. Uczestnicy mogli także wysłuchać wykładu 
o przyszłości robotyki, czy funkcjach robotów 
wykorzystywanych w naszych hutach, a także 
doświadczyć wirtualnej rzeczywistości (VR) 
w kampusie ArcelorMittal University. Chętni 
mogli również poznać techniki relaksacyjne.

2.4 Benefity i warunki  
    zatrudnienia

Dbamy o to, by tworzone przez nas miejsca 
pracy były przyjazne i staramy się zapewnić 
atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wspieramy 
pracowników w dążeniu do osiągnięcia równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 
Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo 
wszystkich pracujących na rzecz naszej firmy. 

 ▬ 90 proc. pracowników spółki 
ArcelorMittal Poland uczestniczy 
w dobrowolnym pracowniczym programie 
emerytalnym. W maju 2019 roku podstawowa 
składka na PPE, w całości opłacana przez 
naszą firmę, została podwyższona 
z 1,5 do 3,5 proc. wynagrodzenia brutto. 

 ▬ W ArcelorMittal Poland działa 15 zakładowych 
związków zawodowych. Około 98 proc. 
naszych pracowników jest objętych umowami 
zbiorowymi. 

 ▬ 100 proc. kobiet zdecydowało się na powrót 
do pracy po urlopie rodzicielskim w 2019 roku. 

 ▬ 3999 zł wyniosło średnie miesięczne 
wynagrodzenie brutto pracowników 
najniższego szczebla w spółce 
ArcelorMittal Poland w 2019 roku. 
Stanowiło to 177,7 proc. płacy 
minimalnej w Polsce. W raportowanym 
okresie nastąpiły zmiany w Zakładowym 
Zbiorowym Układzie Pracy, pozwalające 
na dokonywanie indywidualnych zmian 
płacowych w trakcie roku.

pakiety prywatnej opieki 
medycznej (z możliwością 

dołączenia członków rodziny)

pakiety ubezpieczeniowe dla 
pracowników i ich rodzin

elastyczny czas pracy 
i możliwość pracy zdalnej

uczestnictwo w programach 
profilaktyki zdrowotnej 

przedszkola przyzakładowe 
w Dąbrowie Górniczej i Krakowie

dofinansowanie 
do posiłków

Świadczenia pozapłacowe są w naszej firmie takie same dla wszystkich pracowników, 
niezależnie od rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy. Obejmują one m.in.:



34

Priorytety 
i  zarządzanie

Bezpieczne 
miejsce pracy

Inwestycje  
w ochronę 
środowiska

Stal najwyższej 
jakości

Zaangażowanie 
społeczne

O raporcie

Zdrowie naszych pracowników 
i  ich rodzin 

Standardy ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
naszych pracowników są regulowane przez 
przepisy polskiego prawa oraz kluczowe procedury 
wewnętrzne, ujęte w takich dokumentach, jak np.: 

 ▬ polityka BHP ArcelorMittal,

 ▬ standardy zdrowia ArcelorMittal,

 ▬ procedura dot. identyfikacji zagrożeń i oceny 
ryzyka zawodowego HIRA (PS/S2/B.003), 

 ▬ monitorowanie i pomiary czynników 
szkodliwych w środowisku pracy (PS/
S2/B.019), 

 ▬ badania profilaktyczne pracowników – 
obligatoryjne (zarządzenie 6/2015 DG) 
i dodatkowe na życzenie pracownika, 

 ▬ standardy zapobiegania wypadkom 
śmiertelnym, 

 ▬ polityka zintegrowanego systemu zarządzania, 

 ▬ zarządzenie dot. stanowisk pracy chronionej 
(zarządzenie 1/2016 DG), 

 ▬ procedura dot. udzielania pomocy 
przedmedycznej (PO/S2/B.003),

 ▬ zarządzenie dot. koordynatorów wsparcia 
(zarządzenie 1/2018 DK),

 ▬ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 

 ▬ Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

W naszych lokalizacjach działają centralne punkty 
pierwszej pomocy oraz lądowiska dla transportu 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2019 
roku w trzech oddziałach (Chorzów, Sosnowiec 

i Świętochłowice) doposażyliśmy apteczki 
pierwszej pomocy w defibrylatory AED, które 
pomagają przywrócić nagłe zatrzymanie krążenia. 
Zapewniamy taką samą opiekę dla wszystkich 
pracujących na terenie naszych zakładów, 
niezależnie od formy i rodzaju posiadanej umowy. 
Dane osobowe związane ze stanem zdrowia są 
przez nas przetwarzane tylko w określonych 
przepisami prawa sytuacjach, wyłącznie po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. 

Regularnie współpracujemy z Fundacją Ochrony 
Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, która wspiera 
pracowników ArcelorMittal Poland, spółek 
zależnych oraz firm związanych z ArcelorMittal 
w razie konieczności rezerwacji wizyty lekarskiej, 
zapewnienia rehabilitacji lub potrzeby uzyskania 
wsparcia finansowego na leczenie. Fundacja 
podejmuje działania w oparciu o „Regulamin 
i zasady refundacji Fundacji Ochrony Zdrowia 
w Dąbrowie Górniczej”. W 2019 roku kontynuowała 
m.in. program refundacji kosztów zakupu 
leków, sprzętu i usług rehabilitacyjnych oraz 
wybranych badań medycznych, przeznaczając 
na ten cel 400 tysięcy złotych. 

Fundacja Ochrony Zdrowia oraz Hutnicza 
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
z Krakowa są również na co dzień zaangażowane 
w inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej 
pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców obu 
miast. W ubiegłym roku Fundacja Ochrony Zdrowia 
zorganizowała 10 akcji badań profilaktycznych oraz 
3 warsztaty dietetyczne dla dzieci z przedszkola 
przyzakładowego, w których wzięło łącznie udział 
niemal 2000 osób. Można było skorzystać m.in. 
z pakietów badań kardiologicznych, hormonalnych dla 
kobiet, nowotworowych dla mężczyzn czy badania 
w kierunku osteoporozy. Natomiast krakowska 

Fundacja oferowała m.in. pakiety świadczeń 
rehabilitacyjnych, USG jamy brzusznej i tarczycy, 
badania densytometryczne czy szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Podobnie jak 
w Dąbrowie Górniczej, z oferty Fundacji skorzystało 
prawie 2000 osób. To tylko niektóre przykłady 
obrazujące szeroki wachlarz działań obu fundacji. 

Tydzień Zdrowia 

W naszej organizacji chcemy dawać pracownikom 
pozytywny impuls do dbania o swoje zdrowie. 
Ten cel realizujemy m.in. poprzez organizację 
Tygodnia Zdrowia – wydarzenia, podczas którego 
zapraszamy pracowników do udziału w akcjach 
profilaktycznych i aktywnościach sportowych. 
W ostatnim Tygodniu Zdrowia (we wrześniu 
2019 roku) wzięło udział 5069 osób. 

Nasi pracownicy i członkowie ich rodzin w ubiegłym 
roku mogli również zaszczepić się przeciw grypie 
oraz skorzystać z badań laboratoryjnych. Natomiast 
dla samych pracowników zorganizowaliśmy różne 
zawody sportowe: VII turniej tenisa ziemnego, 
IX Bieg Hutnika, czy konkurs dla biegaczy, 
chodziarzy i rowerzystów z wykorzystaniem aplikacji 
Endomondo. 1176 uczestników Marszobiegu 
Charytatywnego w Krakowie, Dąbrowie Górniczej 
i Zdzieszowicach pokonało w sumie dystans 
6904 kilometrów. Dzięki temu na leczenie 
dzieci przeznaczyliśmy kwotę 34 520 zł. 5069

uczestników 
Tygodnia Zdrowia 
w 2019 roku

1176
uczestników Marszobiegu 
Charytatywnego w Krakowie, 
Dąbrowie Górniczej 
i Zdzieszowicach

6904
kilometry pokonane 
w Marszobiegach we 
wszystkich lokalizacjach

34 520
złotych, na leczenie 
i rehabilitację chorych lub 
niepełnosprawnych dzieci 
naszych pracowników 
oraz pracowników spółek 
zależnych
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Dni Równowagi

W listopadzie 2019 roku po raz kolejny 
zorganizowaliśmy Dni Równowagi poświęcone 
poszukiwaniu zdrowego balansu pomiędzy 
aktywnościami zawodowymi i osobistymi. 
Skupiliśmy się głównie na technikach redukcji 
stresu. Nasi pracownicy uczyli się, jak panować 
nad emocjami, jak prawidłowo zadbać o kręgosłup 
w pracy, a także brali udział w ćwiczeniach 
wspomagających wewnętrzną równowagę. 
W warsztatach, organizowanych w czterech naszych 
lokalizacjach (Dąbrowa Górnicza, Kraków, Sosnowiec 
i Zdzieszowice) wzięło udział w sumie 68 osób. 

2.5 Wsparcie edukacji 
dla przyszłości branży

Staramy się wywierać realny wpływ na 
kształcenie przyszłych pracowników przemysłu 
stalowego. Podejmujemy współpracę ze 
szkołami branżowymi i uczelniami, tworząc dla 
młodych ludzi przestrzeń do praktycznej nauki 
zawodu. Dzielimy się naszymi kompetencjami 
i doświadczeniem oraz wspieramy potencjał 
badawczo-rozwojowy placówek oświatowych. 

Mamy świadomość, że luka pokoleniowa staje się 
coraz większym wyzwaniem dla naszego sektora. 
Właśnie dlatego stawiamy na inicjatywy, które 
pokazują młodym ludziom atrakcyjność zawodów 
związanych z hutnictwem i utrzymaniem ruchu.

Edukacja dla przyszłości branży jest 
jedną z Ambicj i  Zrównoważonego 
Rozwoju ArcelorMittal:  Zapewnienie 
napływu utalentowanych młodych 
naukowców i inżynierów

W 2019 roku współpracowaliśmy 
z wieloma placówkami edukacyjnymi: Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką 
Krakowską, Politechniką Śląską, Technicznymi 
Zakładami Naukowymi w Dąbrowie Górniczej, 
Zespołem Szkół Technicznych nr 2 im. 
Mariana Batko w Chorzowie, Zespołem Szkół 
Zawodowych HTS w Krakowie, Powiatowym 
Zespołem Szkół w Lędzinach i Zespołem 
Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Podejmowaliśmy inicjatywy, które wspierały 
kształcenie uczniów i studentów. 

 ▬ 71 uczniów i studentów odbywało praktyki 
i staże w naszej firmie. Ponadto w ramach 
praktycznej nauki zawodu zatrudnialiśmy na 
podstawie umowy o pracę 32 uczniów, w tym 
20 nowo przyjętych uczniów I klasy Zespołu 
Szkół Zawodowych HTS kształcących się 
w klasach o profilach elektromechanik oraz 
mechanik-monter maszyn i urządzeń. 

 ▬ Zorganizowaliśmy na terenie naszych zakładów 
pięć wizyt studyjnych, w których wzięło udział 
łącznie 79 uczniów i studentów. Podczas 
nich uczestnicy zapoznawali się z procesem 
technologicznym, w którym powstaje stal i ze 
strukturą dużej firmy produkcyjnej.

 ▬ Otworzyliśmy nową salę warsztatową 
w Technicznych Zakładach Naukowych 
w Dąbrowie Górniczej. Pracownia, do której 
przekazaliśmy wyposażenie, umożliwi uczniom 
podnoszenie umiejętności praktycznych 
z zakresu serwisowania klimatyzacji oraz 
chłodnictwa. 
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 ▬ Objęliśmy opieką pięciu studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
z kierunku informatyka stosowana, którzy 
przygotowywali prace magisterskie na temat 
wykorzystania narzędzi informatycznych 
w procesach zachodzących w naszej firmie. 
Przy naszym wsparciu prace dyplomowe pisało 
łącznie 15 studentów z kilku uczelni.

 ▬ Współpracujemy z ośrodkami akademickimi, 
skupionymi wokół naszych zakładów. 
Uczestniczyliśmy m.in. w sześciu spotkaniach 
ze studentami i absolwentami podczas 
targów pracy na trzech uczelniach: Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Politechnice Śląskiej 
i Politechnice Krakowskiej. Studentom 
i absolwentom tych uczelni oferujemy płatne 
staże, z możliwością zatrudnienia po ich 
zakończeniu. 

 ▬ Ponadto we współpracy z Akademią Górniczo-
Hutniczą wzięliśmy udział w Festiwalu 
Nauki i Sztuki w Krakowie – wydarzeniu 
popularyzującym m.in. najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i pokazującym wpływ 
innowacji na jakość życia. 

Stypendia dla najlepszych studentów 

Rozpoczęliśmy realizację 10-miesięcznego 
programu stypendialnego na studentów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ubiegłoroczni 
stypendyści zostali wyłonieni przez komisję, 
w skład której weszli przedstawiciele uczelni oraz 
ArcelorMittal Poland. Podstawowym warunkiem 
otrzymania takiego stypendium była średnia ocen 
za poprzedni rok akademicki nie niższa niż 4.0. 
Komisja doceniała także działalność dodatkową 
i pozauczelnianą - w kołach naukowych, publikacje 
naukowe, aktywność organizacyjną na rzecz uczelni 
lub wydziału oraz uczestnictwo w konkursach. 
Beneficjentami naszego programu stypendialnego 
zostało siedmiu najlepszych studentów I i II semestru 
studiów drugiego stopnia: pięciu studiujących 
metalurgię oraz dwóch - automatykę i robotykę. Na 
program przeznaczyliśmy łącznie 81 tysięcy złotych. 

Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po raz 
ósmy zorganizowaliśmy również konkurs „STALe 
przełamując bariery”, adresowany do studentów 
z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy na co 
dzień wspierają swoich niepełnosprawnych kolegów. 
Program realizujemy we współpracy z Biurem 
ds. Osób Niepełnosprawnych uczelni już od 
2012 roku. We wszystkich dotychczasowych 
edycjach przekazaliśmy na stypendia 
łącznie 180 tysięcy złotych. 

Konieczne jest podjęcie takich działań, które 
pozwolą kształcić młodzież, kładąc nacisk na 
praktyczną naukę zawodu. Uczniowie powinni nie 
tylko spędzać czas w szkolnych ławach, poszerzając 
swoją wiedzę teoretyczną, ale także zapoznawać 
się z praktyczną stroną zawodu, odbywając 
praktyki w zakładzie przemysłowym. To tu, pod 
okiem doświadczonego pracownika, są w stanie 
nauczyć się najwięcej.

Stanisław Ból 
szef Dialogu Społecznego 
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3.1 Priorytety i system 
zarządzania wpływem 
na środowisko

Dążymy do ograniczenia naszego oddziaływania na 
środowisko. Do wyznaczania celów i monitorowania 
ich realizacji w ArcelorMittal Poland wykorzystujemy 
metodologię World Class Manufacturing (WCM) – 
filar Środowisko i odpowiedzialność społeczna 
oraz Analiza kosztów. Badamy zgodność 
procesów i działań z wymaganiami prawnymi, 
współpracujemy z naszymi interesariuszami 
i prowadzimy akcje edukacyjne. 

W ArcelorMittal Poland funkcjonuje Zintegrowany 
System Zarządzania, obejmujący m.in.:

 ▬ System Zarządzania Środowiskowego wg 
ISO 14001:2015

 ▬ System Zarządzania Energią wg 
ISO 50001:2011

 ▬ System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Procesowym (w obszarach Zakładów Dużego 
Ryzyka) wg wymogów ustawy Prawo ochrony 
środowiska

Laboratoria ochrony środowiska oraz laboratoria 
badań jakościowych są akredytowane na spełnienie 
wymagań normy ISO/IEC 17025:2005.

Ponadto oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie 
i Zdzieszowicach stosują System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Procesowym, wynikający 
z Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodność działalności firmy z normami jest co roku 
poddawana audytom wewnętrznym i zewnętrznym, 
realizowanym przez niezależne jednostki 
certyfikujące, oraz kontrolom organów ochrony 
środowiska. W maju 2019 roku we wszystkich 
oddziałach naszej firmy został przeprowadzony przez 
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.audyt nadzorujący 
skuteczność funkcjonowania Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania – w tym systemów 
odnoszących się bezpośrednio do 
zarządzania wpływem środowiskowym.

 Nasze priorytety 

W polityce Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania zobowiązujemy się do:

 ▬ poprawy środowiskowych efektów 
działalności poprzez ciągłe zmniejszanie emisji 
zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, 
zagospodarowywanie i recykling odpadów 
oraz ograniczanie zużycia surowców,

 ▬ działania zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 
aktami prawnymi i innymi wymaganiami 
dotyczącymi naszej działalności; ciągłej 
poprawy wyniku energetycznego 
realizowanych procesów, w szczególności 
poprzez skoncentrowanie wysiłków na rzecz 
racjonalnego zużycia energii i innych mediów,

 ▬ podejmowania zadań prośrodowiskowych dla 
kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki 
w oczach klientów, udziałowców, dostawców 
i społeczności lokalnych,

 ▬ ciągłego doskonalenia funkcjonującego 
w naszej firmie zintegrowanego systemu 
zarządzania, prowadzenia analizy ryzyka 
wszystkich zidentyfikowanych procesów oraz 
monitorowania wyników ich funkcjonowania 
i skuteczności w zakresie m.in. ochrony 
środowiska,

 ▬ stałego podnoszenia kwalifikacji, wiedzy  
i świadomości naszych pracowników z zakresu 
ochrony środowiska, zmniejszania zużycia 
energii, racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych oraz mediów 
energetycznych i dokonywania zakupów 
energooszczędnych produktów i usług w celu 
poprawy wyniku energetycznego.

Przyczyniamy się do realizacji dwóch 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
na lata 2015-2030:

Trzy Ambicje Zrównoważonego 
Rozwoju ArcelorMittal są związane 
z oddziaływaniem na środowisko:

Efektywne wykorzystanie 
zasobów naturalnych i wysoki 
wskaźnik recyklingu.

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

Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
poprzez odpowiedzialne 
korzystanie ze źródeł energii.
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Kluczowe inwestycje prośrodowiskowe ukończone w 2019 roku 

200-metrowe kominy górujące nad zakładem 
docelowo mają zostać zlikwidowane, a zastąpią 
je wybudowane już kominy 70-metrowe.

Korzyści środowiskowe z realizacji inwestycji 
pozwoliły na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza w stosunku do 2018 roku: pyłu 
o 90 proc., dwutlenku siarki o 80 proc., tlenku 
azotu o 83 proc., tlenku węgla o 40 proc. 
i dwutlenku węgla o 20 proc. Dodatkowo 
zmniejszyliśmy zużycie wody i przestaliśmy 
wytwarzać odpady w postaci popiołu i żużla.

Inwestycja umożliwiła spełnienie restrykcyjnych 
wymogów środowiskowych dyrektywy unijnej 
IED. Większa sprawność nowych kotłów oznacza 
również większy komfort oraz bezpieczeństwo pracy 
zakładu i krakowskiej huty ArcelorMittal Poland. 

Projekty obejmujące m.in. budowę hybrydowego 
systemu odpylania taśmy spiekalniczej, 
modernizację systemu odpylania chłodni 
obrotowej spieku taśmy spiekalniczej oraz 
modernizację elektrofiltru węzła rozdzielczego 

Wartość inwestycji: około 36 mln zł 

Modernizacja instalacji odpylających na terenie 
spiekalni w dąbrowskiej hucie objęła: filtr hybrydowy 
na taśmie spiekalniczej nr 1, chłodnię obrotową 
spieku taśmy nr 1 oraz węzeł przesypowy WR8. 
Wybudowany nowoczesny, hybrydowy system 
odpylania pozwolił na obniżenie emisji pyłu z taśm 
łącznie ponadsześciokrotnie. Emisje pyłowe 

Rezygnacja ze spalania węgla kamiennego 
na rzecz wykorzystania gazów 
hutniczych w działającej na terenie huty 
elektrociepłowni TAMEH POLSKA

Wartość inwestycji: ponad 300 mln zł

Kompleksowa modernizacja w zakładzie 
TAMEH POLSKA, który jest wspólnym 
przedsięwzięciem firm TAURON Polska Energia 
i ArcelorMittal Poland, objęła: wymianę trzech 
kotłów węglowych na kotły opalane gazami 
hutniczymi – koksowniczym i wielkopiecowym 
oraz gazem ziemnym, uruchomienie nowego 
turbogeneratora o mocy 55 MWe i nowego 
kolektora pary łączącego kotły z turbinami oraz 
modernizację układu chłodzenia wody w zakładzie.

Kraków

Dąbrowa Górnicza

zostały zredukowane o około 85 proc. Część 
zebranych pyłów jest ponownie wykorzystywana 
w procesie spiekalniczym, a pozostała część 
przekazywana do uprawnionych odbiorców 
w celu utylizacji. Wymiana i obudowanie silnika 
wentylatorów dla węzła WR8 ograniczyły poziom 
hałasu oraz zużycia energii elektrycznej.

W działającej w dąbrowskim oddziale 
elektrociepłowni TAMEH POLSKA wybudowano 
instalację odsiarczania i odazotowania spalin, 
a także uruchomiono turbinę TRT, co pozwoliło na 
wyeliminowanie węgla jako paliwa i wykorzystywanie 
gazów hutniczych w procesach produkcji energii 
elektrycznej, ciepła i dmuchu do wielkiego pieca. 
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Opłaty środowiskowe

Za korzystanie ze środowiska, tj. emisję  
do powietrza, pobór wody i odprowadzanie 
ścieków oraz składowanie odpadów, 
uiściliśmy opłatę w wysokości:

36 490 223 zł

34 432 725 zł

31 042 175  zł

2017

2018

2019

Już w 2018 roku zrealizowaliśmy w koksowni 
inwestycje środowiskowe warte prawie 100 mln zł. 
Z kolei w marcu minionego roku wygasiliśmy drugą, 
najstarszą baterię koksowniczą w zdzieszowickim 
zakładzie. Dzięki tym wszystkim działaniom emisje 
pyłowe ograniczyliśmy o 18 proc., a gazowe  
o 17 proc. Teraz pracujemy w oparciu o sześć baterii: 
cztery systemu zasypowego, zbudowane w latach 
2003-2008, które są jednymi z najmłodszych 
w Polsce i Europie oraz dwie w systemie ubijanym, 
które zostały wyremontowane.

Czesław Sikorski 
wiceprezes Zarządu 

dyrektor zarządzający ds. BHP, produkcji koksu

Modernizacja kondensacji i prace 
hermetyzacyjne w wydziale węglopochodnych, 
przebudowa przepompowni wody.

Wartość inwestycji: około 23 mln zł

Modernizacja kondensacji i ostatnie prace 
hermetyzacyjne w wydziale węglopochodnych 
pozwoliły na uszczelnienie instalacji. 
Przebudowana pompownia wody odrzańskiej 
zapewnia ciągłość dostawy wody z rzeki, którą 
wykorzystuje się do procesów technologicznych. 
Dzięki nowym, wydajnym i pobierającym 
mniej energii urządzeniom, w niespełna 
godzinę można by napełnić basen olimpijski 
lub dwa pełnowymiarowe baseny szkolne.

Zdzieszowice
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 Pierwszy globalny raport  
 ArcelorMittal dotyczący  
 działań na rzecz klimatu 

W 2019 roku ArcelorMittal opublikował 
międzynarodowy raport, w którym zostało 
zaprezentowane nasze podejście do gospodarki 
niskoemisyjnej. Do 2050 roku zamierzamy 
znacznie ograniczyć oddziaływanie na środowisko, 
a w Europie osiągnąć neutralność w zakresie 
emisji dwutlenku węgla. Kontynuujemy wdrażanie 
przełomowych technologii i proponowanie 
klientom produktów niskoemisyjnych, takich jak 
Steligence®, czyli nowa oferta dla zrównoważonych 
rozwiązań w budownictwie, która może 
zmniejszyć ślad węglowy budynku o 38 proc. 

Mimo wszystkich wyzwań związanych m.in. 
z systemem EU ETS, chcielibyśmy produkować 
stal w Europie i również tu, nad Wisłą. Ale, by to 
robić, potrzebujemy takich rozwiązań na szczeblu 
krajowym i europejskim, które pozwolą nam 
utrzymać naszą konkurencyjność względem 
krajów spoza UE. My chcemy dekarbonizować 
nasze procesy, ale na to potrzeba czasu i wsparcia 
regulacyjnego. Inaczej czeka nas ucieczka emisji za 
granicę. Europa straci przemysł, a emisje w skali 
globalnej wcale się nie zmniejszą. 

Tomasz Ślęzak 
dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, 

członek Zarządu

Więcej o naszych zrównoważonych produktach 
i rozwiązaniach niskoemisyjnych można znaleźć w rozdziale 
4. pt. „Stal najwyższej jakości”

3.2 Ograniczanie emisji 
do powietrza

W ArcelorMittal Poland w ciągu ostatnich 10 lat 
zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla we 
wszystkich naszych zakładach o prawie 37 proc. 

W 2019 roku w elektrociepłowni TAMEH POLSKA 
w Krakowie została ukończona kluczowa inwestycja, 
dzięki której zredukowaliśmy emisje o:

Inne inwestycje krakowskiego oddziału, 
wpływające na ograniczenie emisji, obejmowały: 

 ▬ Instalację do odpylania gazu nadmiarowego, 
zamontowaną na instalacji suchego 
gaszenia koksu nr 1 – jest to pilotażowy 
projekt w koksowniach ArcelorMittal. 
Nowoczesna instalacja odpylająca składa 
się z filtrów workowych typu Dalamatic, 
dodatkowego wentylatora spalin, kontenera 
na popiół, przepustnic regulacyjnych, układu 
rurociągów oraz układu sterowania. Filtry mają 
wychwycić około 80 proc. pyłu, do tej pory 
emitowanego do powietrza. Po przejściu przez 
filtr zapylenie będzie mniejsze niż 20 mg/m3

 ▬ Instalację nowego typu odwadniaczy na 
sieci gazu koksowniczego – zadaniem 
odwadniaczy jest wyprowadzenie kondensatu 
z rurociągu odwadniającego, bez możliwości 
wypływu gazu do atmosfery

90% pyłu

83% tlenku azotu

80% dwutlenku siarki

40% tlenku węgla

20% dwutlenku węgla

W zdzieszowickiej koksowni kontynuowaliśmy 
projekt hermetyzacji instalacji odzysku 
węglopochodnych. W ramach zrealizowanej 
w 2019 roku inwestycji zostały przeprowadzone:

 ▬ remont i modernizacja instalacji hermetyzacji 
węzła kondensacji,

 ▬ modernizacja węzła odzysku smoły 
poprzez zabudowę nowoczesnych wirówek 
dekantacyjnych,

 ▬ modernizacja hermetyzacji magazynu smoły 
i benzolu.
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Suma emisji bezpośrednich

Dąbrowa Górnicza Kraków Zdzieszowice Świętochłowice Sosnowiec Chorzów

2017 4 939 568 1 367 044 1 127 251 38 042 81 751 9 571

2018 4 643 350 1 272 541 1 067 752 40 280 73 928 8 062

2019 4 381 883 1 099 689 779 572 39 613 69 765 7 849

Rok NOx (tlenki, podtlenki, 
dwutlenki azotu) SOx

Pył całkowity  
(wszystkie możliwe pyły 

emitowane przez zakłady)
w tym PM10 Ilość pyłu zatrzymana 

w urządzeniach odpylających

Dąbrowa Górnicza

2017 5 027,0 5 283,0 4 303,0 1 896,0 186 529,0

2018 4 817,0 5 310,0 3 959,0 1 798,0 162 152,0

2019 4 223,5 5 014,0 2 315,1 1 260,0 240 041,0

Kraków

2017 740,0 260,0 430,0 260,0 12 917,0

2018 630,0 206,0 407,0 208,0 15 098,0

2019 647,0 165,0 318,0 211,0 17 124,0

Zdzieszowice

2017 2 301,0 997,0 115,0 85,0 3 282,0

2018 2 333,0 639,0 110,0 75,0 3 973,0

2019 2 354,0 660,0 91,4 62,2 3 186,0

Pozostałe

2017 194,0 37,0 3,0 3,0 1 496,0

2018 224,0 52,0 4,0 4,0 1 078,0

2019 234,3 84,0 10,2 10,2 5 150,0

 Emisje gazów cieplarnianych w 2019 roku 
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3.3 Efektywność 
energetyczna

W ArcelorMittal Poland działamy opierając się 
na Systemie Zarządzania Energią ISO 50001. 
Przeprowadzamy coroczne przeglądy energetyczne 
i identyfikujemy możliwości poprawy naszej 
efektywności energetycznej. Oceniamy postępy 
zakładów produkcyjnych i biur. Badamy przede 
wszystkim wskaźniki związane ze zużyciem 
energii w jednostce produkcji, a także dodatkowe 
wskaźniki technologiczne. Każdy zakład produkcyjny 
jest poddawany cyklicznym, wewnętrznym 
audytom oraz ewaluacji zgodności działalności 
z wymaganiami prawnymi. Bierzemy także udział 
w krajowym systemie wsparcia efektywności 
energetycznej – nasze projekty modernizacyjne 
otrzymują świadectwa efektywności energetycznej 
za uzyskane rezultaty – tzw. białe certyfikaty.

W 2019 roku realizowaliśmy szereg inwestycji wpływających na poprawę efektywności energetycznej firmy. Obejmowały one:

 ▬ zakończenie trzeciego etapu 
modernizacji oświetlenia poprzez montaż 
energooszczędnych opraw LED w Dąbrowie 
Górniczej,

 ▬ zakończenie modernizacji II stopnia ujęcia 
brzegowego wody przemysłowej na Odrze,

 ▬ Zabudowę dwóch nowych wirówek 
dekantacyjnych do usuwania koksiku ze 
smoły koksowniczej oraz oczyszczania 
wody w Zdzieszowicach – wcześniej 
konieczne było stosowanie cyrkulacji 
smoły i jej ogrzewanie w celu uzyskania 
odpowiednich parametrów wysyłkowych, 
proces ten był energochłonny i wymagał 
utrzymania dużej liczby zbiorników. Dzięki 
realizacji projektu ograniczyliśmy zużycie 
energii cieplnej i elektrycznej.

 ▬ Drugi etap modernizacji oświetlenia 
w oddziałach ArcelorMittal Poland – 
w walcowni dużej, średniej i tokarni walców 
w Dąbrowie Górniczej oraz w hali walcowni 
walcówki, walcowni taśm zimnowalcowanych, 
elektrociepłowni i pozostałych halach 
w Sosnowcu wymieniliśmy dotychczas 
eksploatowane oprawy oświetleniowe wraz 
ze źródłami na nowe, energooszczędne lampy 
LED firmy Philips. Zamontowane lampy LED 
charakteryzują się wysoką skutecznością 
świetlną oraz bardzo wysoką trwałością. Są 
odporne na częste wyłączanie i włączanie, 
oferują dobrą jakość światła (współczynnik 
oddawania barw) oraz umożliwiają precyzyjne 
sterowanie poziomem strumienia świetlnego.

 ▬ Uruchomienie zmodernizowanej stacji 
zmiękczania wody w krakowskim zakładzie 
energetycznym – realizacja inwestycji 
pozwoliła na poprawę efektywności 
energetycznej procesu uzdatniania wody. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii 
umożliwiło również wykorzystanie w procesie 
produkcyjnym wody surowej z basenu 
portowego, w którym gromadzone są ścieki 
przemysłowe. W ten sposób zmniejszyliśmy 
zużycie energii elektrycznej oraz pobór wody 
z rzeki Dłubni.

2 W 2019 roku nastąpiła zmiana w metodzie raportowania zużycia energii. Od 2019 podajemy zużycie energii według standardu, którym posługujemy się w raportowaniu dla celów benchmarkingu w grupie    

  ArcelorMittal i które jest spójne z metodologią stosowaną w naszych pozostałych programach efektywnościowych, takich jak World Class Manufacturing czy System Zarządzania Energią.

Plany na 2020 rok:

 ▬ zakończenie modernizacji rekuperatora 
pieca pokrocznego nr 2 w walcowni dużej 
w Dąbrowie Górniczej,

 ▬ projekty bezkosztowe we wszystkich naszych 
oddziałach.

W 2019 roku nasze zużycie 
energii  wyniosło 79 597 661 GJ2.
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 Energize 2.0 

Poszerzając coroczne przeglądy energetyczne 
i poszukując efektywności kosztowej, wdrożyliśmy 
w 2019 roku drugą fazę programu oszczędności 
energii pod nazwą Energize 2.0. Dokonaliśmy 
ponownej analizy niezrealizowanych projektów 
z pierwszej fazy programu, wytypowaliśmy 
znaczące obszary wykorzystania energii 
we wszystkich zakładach naszej firmy oraz 
przeanalizowaliśmy rozwiązania wdrażane 
w europejskich oddziałach ArcelorMittal. W ramach 
programu przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy 
ponad 50 projektów energetycznych, głównie 
bezkosztowych, które przyniosły nam wymierne 
korzyści. Działania są kontynuowane w 2020 roku.

3.4 Woda i ścieki 
Celem gospodarki wodnej ArcelorMittal Poland 
jest ograniczanie zużycia wody poprzez racjonalne 
gospodarowanie posiadanymi zasobami. W tym 
celu budujemy i utrzymujemy obiegi wewnętrzne, 
wyposażone w podczyszczalnie i aparaturę kontrolno- 
pomiarową krążącej w nich wody. Wyznaczamy cele 
w zakresie wykorzystania zasobów wodnych oraz 
monitorujemy ich realizację, opierając się na 
metodologii WCM – filary Środowisko i odpowiedzialność 
społeczna oraz Analiza kosztów. Nowe inwestycje 
związane z gospodarką wodną są konsultowane ze 
służbami energetycznymi i projektowane zgodnie 
z zasadą ograniczania wpływu środowiskowego.

W obszarze gospodarki wodnej we wszystkich 
oddziałach naszej firmy obowiązują pozwolenia 
zintegrowane. Zawierają one obowiązki w zakresie 
wykorzystania najlepszych dostępnych technik, 
a także oparte na przepisach krajowych normy dla 
odprowadzanych ścieków. Ponadto nieobjęty 
pozwoleniami zintegrowanymi pobór wód 
i odprowadzanie ścieków regulują pozwolenia sektorowe, 
wydawane przez organy ochrony środowiska.

 Podejście do gospodarki  
 wodnej – przykład Krakowa 

Oddział ArcelorMittal Poland w Krakowie pobiera 
wodę do celów przemysłowych z własnych ujęć 
wód powierzchniowych na rzekach Wiśle i Dłubni, 
a wodę do celów pitnych – z własnych ujęć wód 
podziemnych, uzupełniając ją wodą z sieci miejskiej. 

Woda przemysłowa krąży w wewnętrznych obiegach.  
Służy przede wszystkim do chłodzenia instalacji 
należących do ArcelorMittal Poland, spółek 
zależnych i innych firm korzystających z naszych 
sieci w Nowohuckim Obszarze Gospodarczym. 
Ścieki powstałe po wykorzystaniu wody 
przemysłowej odprowadzane są systemem 
kanalizacji opadowo-przemysłowej do dwóch 
oczyszczalni mechanicznych. Po oczyszczeniu 
ścieki są zawracane do własnego ujęcia, tworząc 
tzw. duży obieg. W dużym obiegu zapewniamy 
stałe monitorowanie ilości i jakości wód oraz 
ścieków, aby spełniać wymogi określone 
w decyzjach administracyjnych. Woda do celów 
chłodniczych jest dodatkowo oczyszczana.

W relacjach z naszymi interesariuszami 
przestrzegamy zasady niepogarszania jakości 
wody krążącej w danym obiegu. Każdy odbiorca 
wody spoza ArcelorMittal Poland posiada umowę 
z określeniem m.in. warunków odprowadzania 
ścieków, w tym ich jakości i zgodności 
w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
z obowiązującymi normami. W przypadku 
przekroczenia parametrów na odbiorcę nakładane 
są kary pieniężne. Prowadzona jest także analiza 
sytuacji, której efektem jest rekomendacja 
i podjęcie działań naprawczych. W przypadku 
inwestycji miejskich i krajowych uwzględniamy ich 
potrzeby, modyfikując stosowane rozwiązania.

Inwestycje w oddziale w 2019 roku objęły:

 ▬  budowę centralnej sprężarkowni 
(zamknięty układ wody chłodzącej – stacja 
pomp nr 16), która ograniczyła zużycie wody 
przemysłowej o 115 m3/h,

 ▬ uruchomienie zmodernizowanej stacji 
zmiękczania wody, opartej na procesie 
odwróconej osmozy, co pozwoliło na 
zmniejszenie poboru wody z rzeki Dłubni 
o 230 m3/h,

 ▬ modernizację układu wodnego dla 
elektrociepłowni TAMEH POLSKA – dzięki 
wygaszeniu kotłów opalanych węglem, braku 
popiołów i konieczności ich hydrotransportu 
na składowisko, ograniczyliśmy zużycie wody 
przemysłowej o 330 m3/h. Od 2020 roku 
pobór wody na ten cel wynosi 0 m3/h.

Ograniczyliśmy także wewnętrzne zużycie 
wody o 25 m3/h poprzez wyłączenie z ruchu 
stacji uzdatniania wody na IV bloku tlenowym 
dla potrzeb stacji pomp nr 32 i 333 .

3 Niższe niż prognozowane w 2018 ograniczenia zużycia wody są efektem tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie.

Energize 2.0

70mln zł 
oszczędności w ramach 
realizacji programu 
w 2019 roku.
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Wody powierzchniowe  
z rzek (ujęcia własne  

lub za pośrednictwem 
spółek zależnych)

Dostawy wody  
miejskiej i innych 

przedsiębiorstw wodnych

Dostawy wody 
podziemnej  

(ujęcia własne)
Suma

Dąbrowa Górnicza 7 493 668 17 676 0 7 511 344

Kraków 4 126 000 6 000 839 000 4 971 000

Zdzieszowice 6 071 073 6 236 1 741 950 7 819 259

Świętochłowice 0 224 704 0 224 704

Sosnowiec 78 120 158 640 0 236 760

Chorzów 0 7 542 0 7 542

Pobór wody w podziale na źródła i poszczególne zakłady [m3] w 2019 r.
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3.5 Odpady
Nasz wkład w gospodarkę o zamkniętym 
obiegu obejmuje m.in. poszukiwanie 
rozwiązań zwiększających skalę recyklingu 
oraz wykorzystywanie odpadów jako 
surowców w procesach produkcyjnych. 

Waga odpadów
Odzysk w ramach zakładu 

odpadów wytworzonych 
oraz przyjętych z zewnątrz 

Unieszkodliwienie 
odpadów własnych w 

ramach zakładu

Przekazanie do 
uprawnionych odbiorców

 całkowita waga 
odpadów wytworzonych

Dąbrowa Górnicza

Niebezpiecznych 0,2 0,0 110,4 149,1

Innych niż niebezpieczne 2 762 531,36 0,0 1 326 718,0 2 771 952,96

Kraków

Niebezpiecznych 992,0 0,0 3 106,0 4 103,0

Innych niż niebezpieczne 1 766 963,0 24 537,0 86 365,0 829 998,0

Zdzieszowice

Niebezpiecznych 717,6 0,0 55,3 65,2

Innych niż niebezpieczne 1452,6 2345,5 5748 9546,1

Świętochłowice

Niebezpiecznych 0,0 0,0 471,48 484,28

Innych niż niebezpieczne 109,28 0,0 12791,77 12962,96

Sosnowiec

Niebezpiecznych 0,0 0,0 371,92 371,92

Innych niż niebezpieczne 0,0 0,0 45891,69 44359,46

Chorzów

Niebezpiecznych 0,0 0,0 14,64 24,12

Innych niż niebezpieczne 0,0 0,0 7315,55 7315,84

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem [t] w 2019 r. 

W procesach produkcyjnych w Krakowie

W procesach produkcyjnych w Dąbrowie Górniczej

313 236 ton złomu

1 290 748 ton żużla 

189 365
ton innych odpadów  
(np. odpadów ceramicznych)  
- odzysk we własnej instalacji

951 377,3 tony złomu

1 115 417,5
ton żużla 
wielkopiecowego 
na produkt – żużel 
granulowany

769 059,9
ton żużla stalowniczego 
na kruszywo budowlane 
za pośrednictwem 
firmy zewnętrznej

wykorzystaliśmy 

wykorzystaliśmy 

przekazaliśmy

przetworzyliśmy

przerobiliśmy

przetworzyliśmy
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4.1 Nasza stal 
Produkty ArcelorMittal są wykorzystywane 
w różnych gałęziach gospodarki. Przyczyniają 
się do rozwoju bezpiecznej infrastruktury 
kolejowej, gazociągowej, transportu publicznego. 
Z ich zastosowaniem powstają niskoemisyjne 
rozwiązania w branży budowlanej. 

 

Pracujemy w oparciu o System Zarządzania Jakością 
wg ISO 9001:2015 oraz, w wybranych obszarach, 
System Zarządzania Jakością dla przemysłu 
motoryzacyjnego wg IATF 16949:2016. Od 
2017 roku wdrażamy projekt „Q doskonałości 
w jakości” (EQCS) w sześciu filarach: rozwój 
produktów, poprawa jakości w ramach World 
Class Manufacturing, samokontrola, organizacja, 
wskaźniki jakościowe oraz obsługa klienta.

Nasza działalność ma wpływ na realizację 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
na lata 2015-2030:

Ambicje Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal:

Wyroby tworzące trwałą 
infrastrukturę

Wyroby promujące bardziej 
zrównoważony styl życia

Łańcuch dostaw cieszący 
się zaufaniem klientów

4,8 mln ton stali

4,2 mln ton koksu

W 2019 roku wyprodukowaliśmy ponad

W kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym

Stal jest materiałem o najwyższym wskaźniku 
recyklingu: obecnie nawet 85-90 proc. wyrobów 
stalowych jest odzyskiwanych po zakończeniu 

swojego cyklu życia. To właśnie dzięki wykorzystaniu 
stali możemy zmierzać w kierunku gospodarki 
obiegu zamkniętego. Stal jest też wykorzystywana 
w wiodących technologiach opracowywanych, by 
redukować globalne emisje CO2 – powstają z niej 
farmy wiatrowe i słoneczne, wydajne transformatory 
i silniki oraz lżejsze pojazdy. W ArcelorMittal stale 

poszukujemy innowacji oraz opracowujemy nowe 
produkty i gatunki stali, które pozytywnie zmieniają 
nasze otoczenie i pomagają chronić środowisko.
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 Nasze priorytety w 2019 roku IMPULS dla Oddziału Surowcowego

Celem nowego programu IMPULS jest 
stymulowanie rozwoju i poprawa wyników 
naszego Oddziału Surowcowego. Koncentrujemy 
się na dyscyplinie kosztowej i utrzymaniu 
niezawodności. Wszystkie działania wdrażamy 
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz metodologii World Class Manufacturing.

W 2019 roku udało nam się z powodzeniem 
wdrożyć program IMPULS. Zrealizowaliśmy 
większość założonych celów kosztowych, 
a osiągnęliśmy to dzięki bardzo dobrej pracy 
i realizacji przyjętych założeń. Obecnie 
kontynuujemy działania w ramach tego programu, 
by móc zbliżyć się do przyjętego benchmarku.

Hervé Mouille 
dyrektor zarządzający Oddziału Surowcowego, 

członek Zarządu

Sukcesem zakładów produkcyjnych i działu jakości są wyjątkowo dobre wyniki jakościowe. Liczba reklamacji 
zmniejszyła się. Okazaliśmy się lepsi niż zakładaliśmy na ten rok. Jednym ze wskaźników, który znacznie się poprawił, 
osiągając bardzo dobry poziom, jest „uzysk” pokazujący, ile materiału odpada z produkcji ze względu na złą jakość. 
Zarządzanie jakością wprowadza kolejne narzędzia do kierowania nią globalnie i w konsekwencji zmniejszenia strat dla 
firmy: to systemy informatyczne, grupy robocze i inne.

Tomasz Dziwniel 
dyrektor zarządzający Oddziału Wyrobów Płaskich i Jakości, 

członek Zarządu 

Kontynuacja istniejących 
i wdrażanie nowych projektów, 
które pomagają nam zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa

Jakość i rozwój nowych produktów 
oraz terminowość dostaw 
Oddziału Wyrobów Płaskich

Optymalne wykorzystanie mocy 
przerobowych linii produkcyjnych 
Oddziału Wyrobów Długich

Poprawa wyników 
Oddziału Surowcowego

20
19

Realizacja założeń produkcyjnych 
i planowych modernizacji 
w produkcji koksu

Dla wyrobów długich na koniec 
2019 roku zredukowaliśmy 
stany zapasów do rekordowo 
niskiego poziomu. Mimo 
słabnącego popytu na wyroby 
hutnicze, w zdzieszowickiej 
koksowni wykonaliśmy 
wszystkie założenia 
produkcyjne i budżetowe, 
a zaplanowane modernizacje 
zakończyliśmy terminowo.
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World Class Manufacturing (WCM)

Metoda World Class Manufacturing, czyli Produkcja 
Klasy Światowej, oznacza podejście do zarządzania 
ukierunkowane na systematyczne zwiększanie 
efektywności firmy, eliminację strat i usprawnianie 
procesów. Zasady WCM przyświecają nam 
w codziennej działalności ArcelorMittal Poland. 
W 2019 roku kolejne cztery nasze zakłady 
uzyskały srebrny medal WCM w wyniku audytu 
przeprowadzonego przez korporacyjnych ekspertów 
WCM. Energetyka (Dąbrowa Górnicza i Kraków), 
walcownia gorąca (Kraków) i oraz koksownie 
w Krakowie i w Zdzieszowicach zostały docenione 

za wysoki poziom motywacji i zaangażowania 
we wszystkich wdrażanych filarach WCM.

Od samego początku wdrażania metodologii 
kładziemy nacisk na realizację projektów 
przynoszących poprawę bezpieczeństwa, 
warunków pracy, wpływu na środowisko, a także 
przynoszących wymierne korzyści finansowe 
dzięki usprawnianiu procesów czy poprawie 
niezawodności. Co roku doceniamy zespoły 
realizujące najlepsze projekty w filarach WCM 
oraz autorów najlepszych usprawnień. Podczas gali 
z okazji VIII Dnia WCM, która odbyła się 11 czerwca 
2019 roku, nagrodziliśmy następujące projekty:

 ▬ I miejsce: projekt ze zdzieszowickiej koksowni 
polegający na ustabilizowaniu uziarnienia koksu 
dla poprawy pracy wielkiego pieca, 

 ▬ II miejsce: projekt profesjonalnego utrzymania 
ruchu z koksowni w Krakowie,

 ▬ III miejsce: analiza kosztów z walcowni 
w Dąbrowie Górniczej. 

Ponadto specjalne wyróżnienie otrzymał 
projekt zespołu z walcowni gorącej w Krakowie, 
w którym zastosowano wymagającą analizę DOE 
(Design of Experiments) dla redukcji błędnych 
obliczeń szerokości przez model drugiego 
poziomu w obszarze klatek wykańczających. 
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liczymy na to, że na europejskim rynku będą działać 
mechanizmy wspierające uczciwą konkurencję 
z producentami stali spoza Unii, którzy nie muszą 
ponosić kosztów uprawnień do emisji CO2.

Sanjay Samaddar, dyrektor ds. personalnych 
i systemów informatycznych w ArcelorMittal Europe 
– wyroby płaskie oraz Gert Bogaert, dyrektor 
Automatyki, Informatyki przemysłowej i Modeli 
w ArcelorMittal Poland, wzięli udział w dyskusji 
o roli robotów, nowych technologii i automatyzacji 
w przemyśle. Podkreślili, że roboty mogą ułatwić 
i usprawnić pracę instalacji czy zakładów, ale nie 
są w stanie zastąpić kreatywności pracowników. 
Natomiast w debacie na temat edukacji dla 
przemysłu Monika Roznerska, dyrektor personalny 
naszej firmy, zwróciła uwagę na znaczenie 
praktycznej nauki zawodu w kształceniu młodych 
ludzi. Chcemy pokazywać, jak ciekawy, rozwojowy, 
ale też ważny i odpowiedzialny jest zawód hutnika. I I  Dzień Stal i 

Cyklicznie organizowany Dzień Stali jest 
dorocznym spotkaniem przedstawicieli branży, 
podczas którego rozmawiamy o możliwościach 
zwiększenia wykorzystania tego produktu 
w budownictwie. W wydarzeniu odbywającym 
się 7 listopada 2019 roku w Warszawie wzięło 
udział ponad 100 uczestników, reprezentujących 
różne gałęzie branży budownictwa stalowego. 

Perspektywę ArcelorMittal zaprezentował 
profesor Olivier Vassart z Luksemburga, CEO 
Steligence w naszej firmie. Wskazał on m.in. 
na korzyści płynące z naszej nowej oferty 
Steligence® dla zrównoważonego budownictwa: 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię, materiały 
i surowce, przy jednoczesnym wydłużeniu 
cyklu życia budynków. Stosowanie rozwiązań 
Steligence® może prowadzić do oszczędności 
rzędu nawet 15 proc. kosztów inwestycji. 

 Głos ArcelorMittal na temat  
 przyszłości hutnictwa 

Europejski Kongres Gospodarczy

Podczas odbywającego się w maju 2019 
roku Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach odbyły się spotkania i panele 
poświęcone hutnictwu, robotyzacji przemysłu 
i edukacji zawodowej, w których wzięli 
udział przedstawiciele naszej firmy. 

Tomasz Ślęzak, członek Zarządu, dyrektor Energii 
i Ochrony Środowiska, wskazywał na wyzwania, 
jakie niesie dla naszej branży polityka klimatyczna 
Komisji Europejskiej. W ArcelorMittal mamy 
świadomość globalnych wyzwań środowiskowych 
i zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności 
w zakresie emisji CO2 w 2050 roku. Jednocześnie 

Ciągłe doskonalenie: Cl Challenge 

Na początku 2019 roku odbyło się wręczenie 
nagród zwycięzcom konkursu CI Challenge 2018. 
Wśród laureatów projektów ciągłego doskonalenia 
na poziomie europejskiej produkcji wyrobów długich 
po raz kolejny znalazły się zespoły reprezentujące 
oddziały z ArcelorMittal Poland. W kategorii 
rozwój produktu zwyciężył projekt z dąbrowskiej 
walcowni dotyczący poprawy uzysku oraz 
spełnienia oczekiwań rynku przez wprowadzenie 
do walcowania szyn o nietypowej długości 70-75 m. 
W kategorii BHP jury nagrodziło także projekt 
zespołu z chorzowskiej huty poświęcony redukcji 
zagrożeń związanych z pracą niebezpieczną poprzez 
podawanie materiału do prostownicy rolkowej.

W edycji CI Challenge 2019 ponownie dwa oddziały 
z obszaru wyrobów długich (Dąbrowa Górnicza 
i Chorzów) znalazły się w finale w kategorii BHP. 
Tym razem to zespół z walcowni dąbrowskich 
z projektem „Konkurs wiedzy o FPS dla poprawy 
wiedzy i świadomości” okazał się zwycięzcą.
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4.2 Nasz łańcuch dostaw
Współpracujemy z około czterema tysiącami 
dostawców. Przy zakupie surowców 
wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, 
materiałów pośrednich i usług stawiamy 
w szczególności na dostawców krajowych, 
doceniając ich doskonałą znajomość 
specyfiki działalności ArcelorMittal Poland, 
przemysłu hutniczego i lokalnego rynku. 

Procentowy udział polskich dostawców w zakupach surowców w latach 2018-2019

Rok 2018 Rok 2019

Koks 100% 100%

Topniki 100% 100%

Węgiel 60% 60%

Dodatki niezależne 66% 66%

Żelazostopy 13% 5%

W 2019 roku znacząco zmniejszyliśmy ilość 
żelazostopów pozyskiwanych z lokalnych źródeł 
z 13 do 5 proc., ze względu na zmieniającą się 
dostępność surowców. Właśnie dlatego staramy się 
wybierać niskoemisyjne rozwiązania transportowe. 
Ponad 90 proc. surowców transportowanych 
jest do hut ArcelorMittal Poland drogą kolejową.

Relacje ArcelorMittal Poland z dostawcami 
regulują następujące dokumenty i wytyczne:

 ▬ Ogólne Warunki Zakupu Usług i Materiałów, 

 ▬ umowy o zdrowiu i bezpieczeństwie,

 ▬ Ogólne Warunki Zakupów Inwestycyjnych,

 ▬ Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania 
Zasobów (dla dostawców surowców). 

W Kodeksie Odpowiedzialnego Pozyskiwania 
Zasobów określiliśmy standardy, które muszą 
być spełnione przez dostawców w zakresie 
stosowania zasad etyki biznesowej, zapewniania 
jakości, ochrony środowiska i przestrzegania praw 
człowieka. Zobowiązanie do przestrzegania zasad 
kodeksu jest zawarte we wszystkich umowach, 
które zawieramy z naszymi partnerami. 

Dostawcy ArcelorMittal Poland są wybierani 
m.in. w oparciu o wypełnienie obowiązkowego 
kwestionariusza dostawcy, na podstawie którego 
oceniamy zapewnianie wysokich standardów 
bezpieczeństwa, kondycję finansową oraz zgodność 
działalności z politykami i procedurami naszej firmy.

Regularnie spotykamy się z naszymi 
partnerami, aby wspólnie analizować ryzyka 
działalności i informować o inicjatywach 
ukierunkowanych na dostawców. Rozwijamy 
także cyfrowe kanały komunikacji, takie jak: 

 ▬ Integra – platforma wymiany danych 
poufnych,

 ▬ ARIBA – portal umożliwiający elektroniczny 
obieg faktur oraz sprawdzanie statusu 
zamówień, faktur i płatności,

 ▬ SESportal dla dostawców usług ułatwiający 
rozliczenie wykonywanych prac 
i usprawniający proces księgowy. 

W relacjach z wybranymi dostawcami stosujemy 
praktykę ich audytowania w celu weryfikacji 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, spełniania wymogów jakościowych, wpływu 
środowiskowego czy korzystania z energii. 
W 2019 roku odbyło się 28 audytów dostawców. 
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4.3 Nasze produkty 
Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które 
systematycznie poszerzają naszą gamę wyrobów 
długich (takich jak walcówka, grodzice, kształtowniki 
i szyny – w tym szyna o długości 120 m – akcesoria 
kolejowe i obudowy górnicze), płaskich, specjalnych 
oraz półwyrobów stalowych, odpowiadając na 
potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD, 
transportu szynowego i przemysłu wydobywczego. 

Dbamy o najwyższą jakość oferowanych 
wyrobów. Powłoka Granite® Ultramat została 
nagrodzona Złotym Medalem ZTM dla najbardziej 
innowacyjnego produktu podczas ubiegłorocznej 
edycji największych targów budowlanych – BUDMA.

 ▬ Nowa powłoka Granite® HDS Mat Grained 
(Satine). jest hybrydową kompozycją 
dwóch warstw lakieru – poliuretanowego 
i poliestrowego. Charakteryzuje się wysoką 
elastycznością oraz odpornością na warunki 
środowiskowe (np. promieniowanie UV) 
i uszkodzenia mechaniczne. 

 ▬ Blachy gorącowalcowane w gatunku 
S235JR (+AR/+N) CL1 w zakresie grubości 
4-10 mm i o szerokości maksymalnej 
2000 mm, które mogą być dostarczane 
z wzorem tzw. łezki wg norm EN 10363 lub 
DIN 59220. Są to produkty o właściwościach 
antypoślizgowych, wykorzystywane w branży 
konstrukcyjnej (głównie jako pomosty, 
platformy czy elementy najazdów i wag 
samochodowych). 

Produktu powlekanego, na szeroką skalę, potrzebuje segment 
budowlany, który wytwarza m.in. okładziny ścienne i dachowe, 
używane w budownictwie mieszkaniowym czy przemysłowym. Mając 
lokalnie wytwarzany, solidny produkt z naszych hut, Polska mogłaby 
być uważana za centrum dla producentów płyt warstwowych.

Tomasz Plaskura 
 dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią,  

ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie, 
członek Zarządu

Wśród produkowanych przez nas w 2019 roku wyrobów na szczególną uwagę zasługują: 

 ▬ Gatunek HC225LA do produkcji grzejników 
panelowych i ściennych.

 ▬ Szyny produkowane  na potrzeby rynków 
zagranicznych, m.in. wg normy GOST.

Rozwijaliśmy również Steligence®, czyli naszą 
nową ofertę dla zrównoważonych rozwiązań 
w budownictwie, łączących produkty stalowe 
z naszych różnych segmentów: wyrobów 
płaskich, długich i dystrybucji. Steligence®, 
dzięki lżejszym konstrukcjom stalowym, może 
zmniejszyć ślad węglowy budynku o 38 proc. 
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 Strategiczne inwestycje  
 w Krakowie i Sosnowcu 

W czerwcu 2019 roku w krakowskim zakładzie 
walcownia zimna, w ocynkowni nr 2 została 
uruchomiona nowoczesna linia powlekania 
blach organicznych. Zyskaliśmy możliwość 
produkcji dwóch asortymentów produktów 
na jednej linii – zwykłej blachy ocynkowanej 
oraz blachy lakierowanej. Odpowiadamy w ten 
sposób na rosnące zapotrzebowanie polskiego 
rynku produktów powlekanych (6-procentowy 
wzrost rok do roku w ostatnich trzech latach). 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest ciągłe 
doskonalenie naszych produktów i dostosowywanie 
ich do rosnących oczekiwań klientów oraz coraz 
większej konkurencji na rynku. Walcówka to produkt, 
który ma szerokie zastosowanie, a zapotrzebowanie 
na niego nie słabnie.

Bogdan Mikołajczyk 
 dyrektor zarządzający Oddziału Wyrobów  

Długich i Logistyki, 
członek Zarządu

 Udział w programach INNOSTAL  
 oraz Szybka Ścieżka 

W ramach programu sektorowego INNOSTAL, 
przeznaczonego dla przemysłu stalowego, a także 
programu Szybka Ścieżka, skierowanego do 
wszystkich podmiotów planujących realizację 
projektów badawczo-rozwojowych, działamy na 
rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu 
hutniczego. Realizujemy projekty, które rozwijają 
naszą ofertę produktową, ulepszają technologię 
produkcji, a także pomagają chronić środowisko. Do 
końca 2019 roku podpisaliśmy w sumie siedemnaście 
umów z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR) w Warszawie na dofinansowanie projektów 
B+R (pięć umów w 2017 roku, jedenaście w 2018 
roku oraz jedną w 2019 roku). Łączna przyznana 
alokacja z funduszy UE na projekty 
ArcelorMittal Poland przekroczyła 300 mln zł. 

Wśród projektów, na które uzyskaliśmy 
dotąd współfinansowanie w kwocie ponad 
4 mln zł z NCBiR, znalazły się m.in.

 ▬ Poszukiwanie nowego składu 
warstwy powłoki cynkowej dla blachy 
produkowanej w Świętochłowicach. We 
współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach (Sieć Badawcza Łukasiewicz) 
dążymy do stworzenia cieńszej warstwy 
powłoki metalicznej, która nie straci na 
jakości i wytrzymałości przy powlekaniu, 
a jednocześnie będzie wymagała mniejszego 
zużycia kosztownego składnika – cynku. 

 ▬ Przeprowadzenie badań przemysłowych 
i prac rozwojowych, których rezultatem 
będzie uzyskanie nowego produktu tj. szyn 
kolejowych o długości 120 m, 
posiadających znacząco lepsze 
właściwości użytkowe w stosunku do szyn 
standardowych w gatunku stali R260. Po 
uzyskaniu pozytywnych wyników z realizacji 
tego projektu badawczo-rozwojowego, 
planujemy wdrożyć do produkcji niezawodne 
i trwałe w eksploatacji, nowoczesne szyny 
kolejowe, charakteryzujące się wysokimi 
właściwościami mechanicznymi, dużą 
odpornością na pękanie oraz zmodyfikowaną 
mikrostrukturą materiału w wyniku 
modernizacji procesu chłodzenia po 
walcowaniu.

Od 2017 roku współpracujemy również 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Z funduszu 
uzyskaliśmy dotychczas dofinansowanie 
w formie niskooprocentowanych pożyczek 
w wysokości ponad 179 mln zł na realizację 
sześciu projektów proekologicznych. 

Przeprowadziliśmy drugi etap modernizacji 
walcowni walcówki w hucie w Sosnowcu. W jego 
ramach zostały wymienione m.in. wszystkie główne 
silniki prądu stałego na silniki prądu przemiennego, 
co przekłada się na mniejsze zużycie energii 
elektrycznej. Całość modernizacji umożliwia 
nam oferowanie walcówki z przeznaczeniem na 
wymagające produkty, takie jak wsad na kordy 
do opon lub aplikacja CHQ (śruby z walcówki 
o zawężonej tolerancji). Jednocześnie zwiększyliśmy 
moc produkcyjną zakładu do 
800 tys. ton rocznie. Wartość inwestycji ukończonej 
w listopadzie 2019 roku wyniosła 120 mln zł. 
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4.4 Przemysł 4.0 
Nowoczesne technologie wkraczają do wszystkich 
dziedzin przemysłu, znajdują także coraz szersze 
zastosowanie w hutnictwie. W ArcelorMittal Poland 
rozumiemy, że cyfryzacja stanowi przyszłość 
naszej branży i dzięki niej możemy lepiej spełniać 
oczekiwania klientów. Dlatego od wielu lat rozwijamy 
w naszej firmie projekt Przemysł 4.0, wprowadzając 
innowacje cyfrowe i modernizacje w różnych 
obszarach naszej działalności. W ten sposób 
usprawniamy procesy, zapewniamy wysoką jakość 
produktów i poprawiamy bezpieczeństwo naszych 
pracowników. W 2019 roku wprowadziliśmy m.in. 

 ▬ System Genesis ułatwiający lokalizację 
magazynowanych kręgów dla wytrawialni 
krakowskiej huty. System szybko i dokładnie 
lokalizuje każdy znajdujący się na składowisku 
krąg. Ponieważ proces odbywa się zdalnie, 
bez konieczności poruszania się po terenie 
składowiska pracowników, zwiększyło się 
również bezpieczeństwo pracy. Podobny 
lokalny system działa w magazynie kręgów 
gorącowalcowanych. Docelowo zostaną nim 
objęte wszystkie składowiska huty, co pozwoli 
śledzić całą drogę kręgów od walcowni gorącej 
aż po wysyłkę do klienta.

 ▬ Platforma rejestracji i informacji transportu 
STRIP, dzięki której samochody mogą płynniej 
pokonywać drogę po towar. Nowoczesny 
system informatyczny, spinający wszystkie 
procesy związane z transportem, wpisał 
się w duży projekt logistyczny w Krakowie. 
W jego ramach przeprowadziliśmy 
modernizację i automatyzację wjazdu na 
parking zewnętrzny dla tirów przy ulicy 
Łowińskiego, zbudowaliśmy dwa nowe parkingi 
wewnątrz huty (wraz z montażem urządzeń 
do automatycznego sterowania szlabanami 
oraz dużych ekranów LED do sterowania 
kolejką pojazdów do właściwych bram 
i hal), poprawiliśmy infrastrukturę drogową 
oraz oznakowanie kierunków ruchu dla 
samochodów odbiorczych. Sukces powyższych 
rozwiązań (Genesis i STRIP) w krakowskim 
oddziale rzuca korzystne światło na wdrażanie 
podobnych rozwiązań w obszarze wyrobów 
długich tj. w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu 
w najbliższej przyszłości.

 ▬ Projekt mobilnych inspekcji usprawniających 
w krakowskich walcowniach proces 
potwierdzania w SAP prac wykonywanych 
przez profesjonalne i autonomiczne 
utrzymanie ruchu. Przy pomocy zainstalowanej 
na telefonie aplikacji pracownik skanuje kod 
QR umieszczony na obiekcie, a po zakończeniu 
przeglądu potwierdza wykonanie zadania. 
Informacja jest wysyłana bezpośrednio do 
systemu SAP.

 ▬ ELIOS – jest to dron pracujący w zamkniętych 
lub ograniczonych przestrzeniach w walcowni 
zimnej w Krakowie tam, gdzie pracownicy nie 
mogą się dostać lub gdzie przebywanie wiąże 
się z większym niebezpieczeństwem. ELIOS 
prowadzi kontrole techniczne oraz inspekcje 
stanu konstrukcji maszyn, urządzeń i obiektów. 
Zamontowane w dronie oświetlenie LED 
umożliwia urządzeniu pracę także w ciemności. 

 ▬ Nowoczesny system śledzenia produkcji 
szyn pozwalający na precyzyjną identyfikację 
i monitoring produktów w walcowni 
w Dąbrowie Górniczej. Rozwiązanie 
umożliwia podgląd bieżącego stanu produkcji, 
zwiększenie przepustowości w wykańczalni 
szyn, przyspieszenie odbioru jakościowego 
produktów oraz zmniejsza ryzyko 
występowania błędów ludzkich. 
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 ▬ System detekcji wad walców POMINI 
INSPEKTOR CUBE zainstalowany w szlifierce 
nr 3 w szlifierni walcowni gorącej w Krakowie. 
Zastosowanie trzech najnowszej generacji 
układów pomiarowych przyczynia się do 
skutecznego wykrywania pęknięć 
powierzchniowych oraz wad ukrytych 
głęboko pod powierzchnią, w tym również 
pęknięć przykrytych metalem. 

 ▬ Radarowy układ pomiarowy COKLEVFIL, 
którego zadaniem jest określenie poziomu 
wypełnienia komory koksowniczej po 
zasypaniu mieszanką węglową i jej 
wyrównaniu. W oparciu o uzyskane dane 
możemy lepiej przeprowadzać operacje 
zasypywania komór, jednocześnie ograniczając 
emisje do środowiska. Prototypowe 
urządzenie działa w krakowskiej koksowni, 
a docelowo zostanie włączone do globalnego 
systemu monitorowania, wspólnego dla 
zakładów ArcelorMittal w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.

 ▬ Cztery pary sensorów poprawiające 
prowadzenie pasma na nożycy krążkowej 
w wytrawialni walcowni zimnej krakowskiej 
huty. Rozwiązanie umożliwia bardzo 
precyzyjne obcinanie krawędzi wytrawionej 
blachy na potrzebny wymiar redukując przy 
tym liczbę zakleszczeń. 

 ▬ Automatyczny system skanowania 
danych umieszczanych w wagonach 
i cysternach kolejowych za pomocą 
obrazu z kamer. Nowoczesne rozwiązanie 
zastąpiło wcześniejszy system wpisywania 
danych ręcznie przez operatora, znacznie 
przyspieszając cały proces. Wdrożony 
w Zdzieszowicach projekt wygrał w 2018 
roku wewnętrzny konkurs „Zostań nowym 
Edisonem”, propagujący naukę i nowe 
technologie. Platforma ta sprzętowo wspiera 
oparte o uczenie maszynowe i sztuczną 
inteligencję algorytmy „computer vision”, 
mające szerokie zastosowanie w naszym 
środowisku produkcyjnym. Pierwszym 
w pełni uruchomionym projektem 
jest właśnie rozpoznawanie numerów 
wagonów wjeżdżających na teren koksowni 
w Zdzieszowicach, a w przygotowaniu są 
algorytmy rozpoznające rodzaj materiału 
przenoszony suwnicami lub rozpoznawanie 
poziomu wypełnienia kadzi ciekłym metalem. 
W przyszłości takie systemy usprawnią 
pracę we wszystkich zakładach naszej firmy, 
w których używa się wagonów do transportu 
produktów i materiałów.
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Drukowanie 3D w metalu

W ArcelorMittal badamy możliwość szerokiego 
wykorzystania druku 3D na potrzeby przemysłu 
hutniczego. Nasze globalne centrum badań i rozwoju 
z sukcesem zrealizowało już projekty druku części 
zamiennych zarówno w metalu, jak i w tworzywach 
sztucznych. W 2020 roku nowoczesna 
technologia zostanie wdrożona także w Polsce. 

Nasz oddział w Dąbrowie Górniczej – jako kolejna 
jednostka ArcelorMittal na świecie – zyska 
najwyższej klasy drukarkę 3D, która wytwarzać 
będzie elementy metalowe metodą selektywnego 
spiekania laserowego. Urządzenie pozwoli nam 
drukować części zamienne o skomplikowanych 
kształtach, także z materiałów trudno obrabialnych, 
charakteryzujące się wysoką dokładnością 
wymiarową, dobrą jakością powierzchni 
i wysokimi właściwościami mechanicznymi.

Korzyści z druku 3D:

możliwość wytwarzania części 
wycofanych z produkcji 

skrócenie czasu wytwarzania 
części zamiennych 
i redukcja stanu magazynów

znaczące podniesienie jakości 
części i wydłużenie 
ich czasu pracy

Bazując na dotychczasowym popycie na 
części drukowane wewnątrz naszej firmy 
oraz doświadczeniu zebranemu w innych 
oddziałach ArcelorMittal w Europie, w ciągu 
roku od instalacji drukarki w Dąbrowie Górniczej 
spodziewamy się zamówień na ponad 
500 elementów drukowanych. W przyszłości 
będziemy dążyć do wykorzystania maksymalnej 
zdolności produkcyjnej drukarki – ponad 
3,5 tony wydrukowanych części 3D rocznie.
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w województwie 
śląskim

w Krakowie

w gminie 
Zdzieszowice

5.1 Priorytety

W ArcelorMittal Poland skupiamy się na działaniach lokalnych, które odpowiadają na realne potrzeby 
naszego otoczenia. Oznacza to, że angażujemy się w cele i wyzwania ważne dla społeczności, których 
jesteśmy częścią – wszędzie tam, gdzie zatrudniamy pracowników i mamy swoje oddziały. Działania społeczne 
traktujemy jako inwestycje w lepszą jakość życia wspólnot lokalnych, z którymi od lat czujemy się związani.

Działając lokalnie pamiętamy o Celach 
Zrównoważonego Rozwoju na lata 
2015-2030, określonych przez ONZ 
dla międzynarodowej wspólnoty. 
Nasze działania wiążą się przede 
wszystkim z trzema z nich: 

5.2 Nasze główne 
działania społeczne

Lokalne inicjatywy i współpraca 

Wśród 71 zrealizowanych przez nas w 2019 roku 
projektów społecznych, 24 przeprowadziliśmy 
w Krakowie, 28 w województwie śląskim, 
a 19 w gminie Zdzieszowice. 

bezpieczeństwa

edukacji

ekologii 

zdrowia

sportu amatorskiego

kultury i sztuki 

wsparcia społecznego 
osób w trudnej sytuacji 

życiowej

lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi

stowarzyszeniami 
mieszkańców

szkołami

uczelniami

placówkami kultury

szpitalami 
i ośrodkami zdrowia

2018 2019 w ciągu 5 lat

19

28

24

71 projektów 
społecznych

za ponad

1 milion złotych

blisko

100 projektów 
społecznych

ponad

6 milionów 
złotych

przeznaczyliśmy 
na działania 
społeczne

Angażujemy się w projekty dotyczące:

Współpracujemy z:
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Projekt „Jutro bez smogu” 

Na początku 2018 roku zdecydowaliśmy, 
że z zebranych w Krakowie starych pieców 
tzw. „kopciuchów” wyprodukujemy stojaki 
rowerowe, które w tej przyjaznej środowisku 
formie wrócą do mieszkańców. Od tego 
momentu do listopada 2019 roku realizowaliśmy 
projekt skierowany do mieszkańców Krakowa, 
w ramach którego każdemu, kto zdecydował 
się na likwidację starego pieca, nasza huta 
wypłacała 150 zł. Zezłomowane w ramach tej 
akcji piece przetopiliśmy następnie na stojaki 
rowerowe, które teraz służą mieszkańcom 
Krakowa. Projekt ten realizowaliśmy we 
współpracy z Urzędem Miasta Krakowa 

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Od stycznia 2018 roku do listopada 2019 roku:

 ▬ Na realizację tych bonusów wypłaciliśmy 
łącznie 216 150 złotych.

 ▬ 200 projektów zgłoszono do konkursu, 
w którym krakowianie wybrali najładniejszą 
wersję stojaka rowerowego.

 ▬ Prawie 20 tysięcy internautów zagłosowało 
na projekt stojaka i wybrało szkoły, do których 
przekazaliśmy gotowe stojaki rowerowe.

 ▬ 350 stojaków rowerowych z przetopionych 
pieców przekazaliśmy m.in. 20 krakowskim 
szkołom, Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i innym 
instytucjom.

 ▬ Ze stojaków mogą korzystać również osoby 
przyjeżdżające do Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego, na kąpielisko 
w Przylasku Rusieckim, do dworku 
w Branicach, gdzie mieści się oddział 
Muzeum Archeologicznego, czy do parków 
kieszonkowych Ogrody Krakowian.

Projekt „Jutro Bez Smogu 
– Drugie życie starych 
pieców” został nagrodzony 
w XVII edycji konkursu Złote 
Spinacze, organizowanego 
przez Związek Firm Public 
Relations. Inicjatywa 
otrzymała „Złoty 
Spinacz” w kategorii 
Przemysł i Infrastruktura 
oraz „Brązowy 
Spinacz” w kategorii 

„Odpowiedzialność biznesu i komunikacja”. 

 Sport dla zdrowia 

Wspieramy i rozwijamy działania sportowe 
promujące aktywny, zdrowy tryb życia. W 2019 
roku należały do nich m.in. organizowane przez 
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Triathlon” 
z Dąbrowy Górniczej zawody sportowe dla dzieci 
i młodzieży, rozpoczęcie sezonu rowerowego 
ze stowarzyszeniem Rowerowa Dąbrowa 
i kolejna edycja ważnego dla dąbrowian 
wydarzenia sportowego, jakim co roku jest 
Półmaraton Dąbrowski ArcelorMittal Poland. 

Jak co roku, kibicowaliśmy pracownikom naszej 
firmy, którzy licznie uczestniczyli w biegu.

1103 biegaczy z Polski 
i zagranicy 

152 amatorów 
nordic walkingu 

1035 biegaczy z Polski 
i zagranicy 

180 amatorów 
nordic walkingu 

XI edycja Półmaratonu 2018

XII edycja Półmaratonu 2019
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We wrześniu, w Dąbrowie Górniczej, 
wspieraliśmy organizację IX edycji Biegu 
Hutnika (dystans do pokonania – 6,3 km). 

Byliśmy również jednym z partnerów krakowskiego 
Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika. 
Ta impreza biegowa jest hołdem dla wszystkich, 
którzy w latach 80. poświęcili swój czas, zdrowie, 
a czasem nawet życie dla zmian w naszym kraju. 
Bieg ten przebiega trasą „czarnych marszów”.

 Nowe enklawy zieleni 

Dzięki naszemu wsparciu Pracownia 
Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury 
im. C.K. Norwida w Krakowie stworzyła 
„Zielony Warsztat – ogród w skrzyniach”. 
Nowa, zielona przestrzeń służy organizacji 
warsztatów i spotkań poświęconych 
ekologii. Będą w niej odbywać się również 
koncerty i spektakle. W ramach współpracy 
z tym prężnie działającym ośrodkiem 
kultury stworzyliśmy już 16 Ogrodów 
Nowej Huty. Do najnowszych realizacji 
w ramach tej wspólnie podjętej inicjatywy 
należą m.in. ogród sensoryczny w os. 
Hutniczym 14 i skwer w os. Na Skarpie 35. 

W ramach obchodów 
70-lecia istnienia naszego 
krakowskiego oddziału 
i Nowej Huty podjęliśmy 
wyzwanie zasadzenia 
70 tysięcy drzew.

W marcu 2019 roku 
nasi pracownicy zasadzili 
pierwsze 70 dębów. 
Rozpoczęliśmy w ten sposób 
tworzenie lasu dębów, lip, 
grabów i jaworów, który 
obejmie niemal 12-hektarowy 
teren. Las powstaje przy ulicy 
Branickiej w Nowej Hucie. 
Do tej pory posadziliśmy już 
prawie 30 tysięcy drzewek. 
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 Wsparcie nowoczesnej  
 opieki medycznej 

Co roku staramy się pomagać ważnym ośrodkom 
medycznym w naszym regionie w zapewnieniu 
sprzętu, który pozwala otoczyć odpowiednią opieką 
medyczną mieszkańców lokalnych społeczności. 

W 2019 roku, dzięki naszemu wsparciu, 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie kupił 
nowoczesny aparat USG, który jest 
nieocenioną pomocą w skutecznej 
diagnostyce i leczeniu chorób oczu. 

Pomogliśmy również w zakupie 
nowoczesnego urządzenia do czyszczenia 
i dezynfekcji endoskopów dla Pracowni 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. św. Barbary w Sosnowcu. 

 Pomoc w edukacji 

Z okazji Dnia Chemika przekazaliśmy ponad 350 
sztuk sprzętu laboratoryjnego Szkole Podstawowej 
nr 12 im. S. Staszica w Dąbrowie Górniczej, która 
miała braki w wyposażeniu pracowni chemicznej. 
Dzięki naszemu sprzętowi uczniowie mogą 
przeprowadzać na lekcjach chemii eksperymenty 
i doświadczenia, ucząc się przez praktykę.

Regularnie przekazujemy szkołom, stowarzyszeniom 
i innym instytucjom używany, ale w pełni 
sprawny sprzęt komputerowy. W 2019 roku 556 
komputerów i laptopów trafiło od nas do 25 
instytucji – głównie szkół, ale również szpitali, 
organizacji społecznych i domów dziecka. 

Poza naszym zaangażowaniem w działania społeczne 
bardzo ważnym wymiarem współpracy ze szkołami 
i uczelniami są dla nas programy praktyk i staży. 
W 2019 roku tajniki zawodu poznawało z nami 
40 studentów z 10 uczelni. Najwięcej studentów 
odbyło swoje wakacyjne praktyki w naszym 
krakowskim oddziale, w walcowni gorącej. 
W ramach praktyk w różnych zakładach gościliśmy 
przyszłych specjalistów z zakresu automatyki, 
inżynierii materiałowej, informatyki i innych 
kierunków technicznych.

Byliśmy też jednym z głównych sponsorów obchodów 
jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. 

5.3 Minigranty 
ArcelorMittal Poland 
„Działamy lokalnie”

Zainicjowany w 2018 roku w Dąbrowie Górniczej 
i Krakowie program minigrantów ArcelorMittal Poland 
„Działamy lokalnie” cieszył się tak dużym 
zainteresowaniem, że postanowiliśmy do podobnej 
współpracy zaprosić kolejne miasto. W roku 2019 
wsparliśmy projekty również w gminie Zdzieszowice. 

W II edycji programu „Działamy lokalnie” wybrano 
44 inicjatywy, które następnie zostały 
zrealizowane dla mieszkańców Krakowa, 
Dąbrowy Górniczej i Zdzieszowic. Każdą z nich 
wsparliśmy grantem w wysokości do 10 tys. zł.

W konkursie grantowym „Działamy lokalnie” 
mogły brać udział organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne, 
które działają na rzecz mieszkańców Dąbrowy 
Górniczej, Krakowa lub Zdzieszowic. 

Pieniądze z grantu są przeznaczane na konkretny 
projekt czy działanie, poszerzenie działalności danej 
organizacji lub propozycje nowych inicjatyw. 

W Krakowie konkurs grantowy realizowaliśmy 
we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej 
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, a w Dąbrowie 
Górniczej współpracowaliśmy z Centrum 
Aktywności Obywatelskiej. Z kolei w Zdzieszowicach 
naszym partnerem była gmina Zdzieszowice. 

 Dni Otwarte 

Do pielęgnowanych przez nas tradycji należy 
organizacja Dni Otwartych w naszych oddziałach. 

W 2019 roku gościliśmy zainteresowanych naszą 
pracą w zakładach w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, 
Świętochłowicach i Zdzieszowicach. Uczestnicy 
Dni Otwartych mogli m.in. poznać tajniki produkcji 
stalowych szyn kolejowych i tramwajowych, a także 
z bliska zobaczyć ciągi produkcyjne. W 2019 roku 
w Dniach Otwartych wzięło udział 1180 osób, 
a rok wcześniej – w naszych 5 lokalizacjach – 
ponad 1600 osób.

350
sztuk sprzętu 
laboratoryjnego 
Szkole Podstawowej 
nr 12 im. S. Staszica 
w Dąbrowie Górniczej

556

komputerów i laptopów  
dla 25 instytucji 
– głównie szkół, 
ale również szpitali, 
organizacji społecznych 
i domów dziecka

40 studentów

10 uczelni

Z okazji Dnia Chemika przekazaliśmy

W 2019 roku przekazaliśmy

Program praktyk i staży objął
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Oto przykłady niektórych z nich:

 ▬ Dzięki funduszom z programu grantowego 
„Działamy lokalnie” strażacy z Żyrowej 
zakupili sprzęt, który znacząco poprawi ich 
bezpieczeństwo podczas akcji ratunkowych. 
Specjalistyczne narzędzia pozwolą ratować 
zdrowie i życie mieszkańców gminy. 
Wspieramy strażaków, bo bezpieczeństwo jest 
naszym priorytetem.

 Przykłady efektów naszego  
 programu grantowego 

Projekty grantowe dotyczyły głównie 
bezpieczeństwa, zdrowia, ekologii, edukacji, 
ale również wsparcia osób niepełnosprawnych, 
kultury i sztuki. Cieszy nas tak duża różnorodność 
inicjatyw zgłaszanych do tego konkursu. 

W roku 2019 wsparliśmy 17 projektów w gminie 
Zdzieszowice, 16 w Dąbrowie Górniczej 
i 11 w Krakowie.

Nasz program grantowy jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, dlatego wspieramy te organizacje 
i stowarzyszenia, które działają lokalnie i dostrzegają potrzeby najbliższego otoczenia. Bardzo pozytywnie zaskoczyła 
nas różnorodność form działania zgłoszonych projektów, które obejmują wszystkie grupy wiekowe mieszkańców 
i jednocześnie idealnie wpisują się w cele naszych działań jako firmy odpowiedzialnej społecznie: ekologię, sport, 
społeczną integrację.

Karolina Muza-Adamiec 
szef, Odpowiedzialność Biznesu

liczba projektów 
zgłoszonych do konkursu

liczba przyznanych grantów 
o łącznej wartości 100 tysięcy złotych 

dla każdej lokalizacji

2018 2019 2018 2019

Kraków 51 52 10 11

Dąbrowa 
Górnicza 51 29 13 16

Zdzieszowice - 33 - 17

 Minigranty w liczbach 

projektów 
w Dąbrowie 
Górniczej

projektów 
w Krakowie

projektów 
w gminie 
Zdzieszowice

 ▬ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
w Zdzieszowicach wzbogaciło swoją 
działalność o cykl zajęć na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.

 ▬ Pomogliśmy przeprowadzić pierwszy Trash 
Run Nowa Huta, organizowany przez Fundację 
EcoTravel. Jest to impreza biegowa połączona 
ze sprzątaniem Nowej Huty. Dzięki biegaczom 
z okolic rzeki Dłubni zniknęły setki kilogramów 
śmieci, które trafiły do odpowiednich 
pojemników na segregowane odpady. 

 ▬ Krakowskie Stowarzyszenie Lajkonik, przy 
wsparciu Małopolskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Kształcących Kierowców, 
zorganizowało warsztaty „Senior za 
kierownicą”. W trakcie zajęć starsze osoby 
korzystające z samochodów mogły sprawdzić 
swój refleks i wzrok, przypomnieć sobie zasady 
ruchu drogowego i bardzo ważne umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. 

16

11

17
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 ▬ W ramach projektu „Kombinator Twórczy” 
Towarzystwo Przyjaciół Nowej Huty 
zorganizowało warsztaty twórcze dla dzieci. 
Eksperci–rzemieślnicy uczyli najmłodszych 
ciekawych technik artystycznych i pokazywali, 
jak tworzyć piękne rękodzieło związane 
z historią Krzesławic. 

 ▬ Przy naszym wsparciu Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Otwarte Serca” z Dąbrowy 
Górniczej, otaczający opieką osoby 
z niepełnosprawnościami zorganizował cykl 
zajęć i warsztatów dla swoich podopiecznych, 
podczas których nauczyli się oni 
przygotowywać ekologiczne środki czystości, 
zdrową żywność, a także tworzyć dekoracyjne 
świece.

 ▬ Ochotnicza Straż Pożarna w Ujejscu - dzięki 
zakupowi drona - może skuteczniej identyfikować 
zagrożenia pożarowe i odpowiednio na nie 
reagować.

5.4 Wolontariat 
pracowniczy 

Wyjątkowo ważną dla naszej firmy formą 
zaangażowania jest wspieranie działań społecznych 
inicjowanych i realizowanych przez pracowników 
ArcelorMittal Poland. Nasi koledzy i koleżanki od 
wielu lat angażują się w projekty, dzięki którym w ich 
lokalnych społecznościach następują pozytywne 
zmiany, a mieszkańcy dzielą się dobrem.  
My wspieramy ich bezinteresowny wysiłek, 
zapewniając im logistyczną i finansową pomoc 
w przeprowadzeniu akcji wolontariackich. 

Na czym polega wolontariat pracowniczy? 

Wolontariat polega na dobrowolnym i nieodpłatnym 
poświęceniu czasu, ofiarowaniu swoich sił 
i umiejętności na potrzebne społecznie działania, 
które przyczyniają się do realizacji ważnych dla 
lokalnej społeczności celów. Wolontariusze angażują 
się w pomoc potrzebującym, rozwój ciekawych 
inicjatyw sportowych i edukacyjnych, działania 
ekologiczne i sportowe. Ich pracodawca stara 
się zapewnić im w tym celu potrzebne środki 
materialne, wspiera ich logistycznie i organizacyjnie. 
Razem możemy więcej!

akcje 
wolontariackie

liczba 
wolontariuszy

liczba 
beneficjentów 
(w tysiącach)

godziny 
przeznaczone 

na wolontariat

2018 153 303 206 1697

2019 137 199 205 1010

w ciągu 
ostatnich 

5 lat
501 1256 438 9000
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 Nasi wolontariusze 

Dbają o przyrodę i zwierzęta 

Co roku organizujemy zbiórki na rzecz bezdomnych 
zwierząt. Dzięki naszym pracownikom, którzy 
mają wielkie serca, w 2018 roku przekazaliśmy 
do schronisk dla zwierząt w województwach 
śląskim, małopolskim i opolskim 10, a w 2019 
roku – 9 transportów zebranych darów: karmy, 
koców, misek czy smyczy. Przed świętami Bożego 
Narodzenia przekazaliśmy dary do schronisk 
w Chorzowie, Krakowie, Mysłowicach i. Sosnowcu

Od lat bierzemy również udział w akcjach, które 
mają na celu zwiększanie wrażliwości ekologicznej 
i ochronę przyrody w naszym otoczeniu. Kolejny 
raz nasi pracownicy-wolontariusze włączyli się 
w akcję sprzątania płynącej przez Nową Hutę 
rzeki Dłubni. W marcu prawie stu mieszkańców 
i aktywistów, w tym kilkudziesięciu pracowników 
naszej krakowskiej huty, wysprzątało brzegi 

Staramy się angażować w ciekawe działania, 
wychodzić z innowacyjnymi projektami, które 
inspirują mieszkańców do troszczenia się o zdrowie, 
edukację i środowisko. Chcemy motywować 
i mobilizować naszych pracowników do tego, by 
nieśli pomoc innym. Dopingujemy i wspieramy 
naszych pracowników, którzy sami angażują się 
w wolontariat na rzecz dzieci, osób starszych 
i niepełnosprawnych. To daje nam wszystkim 
olbrzymią satysfakcję i poczucie, że poza radością 
z osiągania kolejnych szczebli kariery jest jeszcze 
wielka frajda z robienia czegoś dla innych 
– bezinteresownie.

Monika Roznerska 
dyrektor personalny

Bardzo nas cieszy, że pracownicy sami organizują 
charytatywne lub społeczne akcje i zapraszają 
do współpracy koleżanki i kolegów z biura czy 
wydziału. Niektórzy po włączeniu się w firmową 
akcję związali się na stałe z organizacjami, 
które odwiedzili. Bardzo wielu wolontariuszy 
działa na rzecz popularyzacji sportu, zdrowego 
stylu życia i integracji społecznej. Takie 
inicjatywy jak zawody sportowe (w tym dla 
osób z niepełnosprawnościami), czy pikniki 
sportowo-rekreacyjne sprawiają, że nasi pracownicy 
realnie wpływają na zmianę postaw i budowanie 
poczucia wspólnoty w swoich społecznościach.

Magdalena Kuśmierz 
główny specjalista, 

Odpowiedzialność Biznesu

pikniki 
rodzinne

pomoc schroniskom 
dla zwierząt

osoby 
niepełnosprawne

organizację wydarzeń 
sportowych

spotkania 
z seniorami

prace 
remontowe

rzeki z zalegających tam śmieci. To także 
dzięki ich wysiłkowi ponad 150 worków 
pełnych puszek i butelek oraz setki kilogramów 
wielkogabarytowych śmieci trafiło do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

Przykłady zaangażowania naszych pracowników 
można by mnożyć. Wystarczy wspomnieć choćby 
o naszej koleżance z Dąbrowy Górniczej, która od lat 
pielęgnuje zieleń wokół sosnowieckiego hospicjum. 
Dzięki niej teren placówki porasta coraz więcej 
drzew, krzewów oraz pięknie kwitnących kwiatów.

Wspieramy
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Pierwszy świąteczny kiermasz organizacji 
pozarządowych w ArcelorMittal Poland

W grudniu w dąbrowskiej hucie zainaugurowaliśmy 
nową inicjatywę – pierwszy świąteczny kiermasz 
w naszej firmie. Do współpracy zaprosiliśmy trzy 
lokalne organizacje pozarządowe, które od wielu 
lat działają na rzecz potrzebujących mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej, Sosnowca czy Chorzowa. 
Przygotowały one ręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne, które nasi pracownicy mogli zakupić 
na ustawionych w firmie stoiskach. Cały dochód 
z kiermaszu został przeznaczony na działalność 
statutową zaproszonych organizacji. 

Uczą ratować i dbać o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest 
dla nas priorytetem. Jednak staramy się dbać 
również o bezpieczeństwo lokalnych społeczności 
i uświadamiać, jak bardzo ważna jest np. pierwsza 
pomoc. Właśnie dlatego podczas ostatniego Święta 
Bicia Rekordów wolontariusze ArcelorMittal Poland 
wraz z fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Przeszkolono 495 uczniów i opiekunów ze szkół 
podstawowych nr 1, 2 i 3 oraz Zespołu Szkół 
w Zdzieszowicach. Inicjatywa była częścią szerokiej 
akcji „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowanej 
przez WOŚP, w ramach której szkoły otrzymały 67 
tysięcy fantomów, a prawie 3 miliony dzieci nauczyło 

się ratować ludzkie życie. Nasi pracownicy również 
mają w tym swój udział. Jesteśmy z nich dumni!

Zachęcają do sportu i  aktywnego 
trybu życia w każdym wieku

Nasi wolontariusze aktywnie włączyli się 
również w XX meeting sportowy z udziałem 
członków zdzieszowickiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych. W czasie tego wydarzenia 
uczestnicy mierzyli się w sportowej rywalizacji 
i po raz kolejny udowodnili, że siła charakteru 
potrafi przezwyciężyć wszelkie trudności. 

Natomiast pracownicy ArcelorMittal Business Center 
of Excellence i ArcelorMittal Poland w ramach 

wolontariatu zabrali na wycieczkę seniorów 
z Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 
w Świętochłowicach. W miłej, pełnej ciekawych 
rozmów i życzliwości atmosferze, seniorzy zwiedzili 
Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach 
Raciborskich, spędzając czas aktywnie i kreatywnie.

Na powitanie wiosny wolontariusze zdzieszowickiej 
koksowni wsparli organizację rajdu połączonego 
ze sportową rywalizacją oraz ogniskiem. 
Impreza przeznaczona głównie dla najmłodszych 
była okazją do pokazania dzieciom, poprzez 
sport i zabawę, jak ważne są proekologiczne 
zachowania, które pozwalają chronić naszą planetę. 
Uczestnicy rajdu dowiedzieli się od naszych 
wolontariuszy, jak należy segregować odpady.
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6.1 Informacje o raporcie 
Oddajemy w Państwa ręce dziesiąty Raport 
Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal Poland, 
obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 
31 grudnia 2019. Raportujemy w systemie 
rocznym. Raport został opracowany zgodnie 
z międzynarodowymi wytycznymi raportowania 
GRI Standards na poziomie CORE i nie został 
poddany dodatkowej zewnętrznej weryfikacji. 

Istotne dla ArcelorMittal Poland tematy 
raportowania zdefiniowaliśmy z wykorzystaniem 
wyników paneli interesariuszy, przeprowadzonych 
w latach 2017-2018 wg normy AA1000SES. 
Tematy potwierdziliśmy podczas warsztatów 
walidacyjnych z udziałem kadry zarządzającej 
w latach 2017-2019. Wszystkie tematy oddziałują 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. 

Zagadnienia priorytetowe 
(istotne tematy raportowania): 

 ▬ Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 ▬ Warunki zatrudnienia.

 ▬ Emisje gazów i pyłów – skala i ograniczanie. 

 ▬ Inwestycje poprawiające efektywność 
i wpływające na ograniczenie negatywnego 
wpływu środowiskowego firmy.

 ▬ Strategia zarządzania wpływem 
środowiskowym. 

 ▬ Jakość i rozwój portfolio produktów. 

 ▬ Rola stali i procesów produkcji w gospodarce 
obiegu zamkniętego / odpady.

 ▬ Etyka biznesu i transparentność w działaniu, 
w tym zapewnienie zgodności działania 
z prawem i innymi dobrowolnie przyjętymi 
normami postępowania (Program Zgodności). 

 ▬ Strategia zaangażowania społecznego i dialog 
z lokalną społecznością. 

Zmiana podejścia do raportowania zużycia energii:

W 2019 roku nastąpiła zmiana w metodzie 
raportowania zużycia energii. Od 2019 podajemy 
zużycie energii według standardu, którym 
posługujemy się w raportowaniu dla celów 
benchmarkingu w grupie ArcelorMittal, spójnym 
z metodologią stosowaną w naszych pozostałych 
programach efektywnościowych, takich jak World 
Class Manufacturing czy System Zarządzania Energią.

Dokonano również korekty danych liczbowych 
dotyczących ilości pyłu zatrzymanego  
w 2017 roku w urządzeniach odpylających.

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

Szymon Adamiec

Piotr Barycki

Anna Bochenek

Michał Borys

Stanisław Ból

Anna Browne 

Piotr Brzoska

Maria Bujakowska

Tomasz Cieśla

Marc De Pauw

Piotr Drzystek

Ewa Fidyk

Tomasz Frankiewicz

Agnieszka Gałka-Woźniak

Rafał Garncarek

Ireneusz Góral

Ewelina Hilaszek

Małgorzata Iciek

Katarzyna Izdebska

Rafał Jurusik 

Violetta Kałużny 

Aleksandra Kania

Janusz Kantor

Katarzyna Karcz-Mączka

Andrzej Kleczko 
wraz z zespołem Ochrony Środowiska

Marlena Kowalska

Wojciech Kozak

Cezary Koziński

Teresa Król

Aleksander Krupa 

Agnieszka Kukla

Magdalena Kuśmierz

Sabina Kwoczała

Dariusz Latała

Krzysztof Laska 
TAMEH POLSKA

Krystyna Lenczowska 

Włodzimierz Liberacki  
TAMEH POLSKA

Joanna Lukasik

Beata Łęgowiak-Szota

Wiktor Mazur 

Bogdan Mikołajczyk

Krzysztof Mnich 
wraz z zespołem TCT Poland

Mirosław Motyka 

Waldemar Musiał 

Karolina Muza-Adamiec

Monika Olech 

Tomasz Plaskura

Rafał Płazak

Marek Proske

Marcin Przeor

Monika Psarska-Kańtoch 

Marcin Ring

Marzena Rogozik

Monika Roznerska

Sanjay Samaddar

Anna Sitek

Oskar Skórski

Wiktor Smołka

Magdalena Soboń-Stasiak

Ryszard Sroka

Ireneusz Sykta

Marta Szczepańska

Paweł Szostak

Łukasz Szubert

Tomasz Ślęzak

Tatiana Targowska

Geert Verbeeck

Krzysztof Warchoł

Sylwia Winiarek

Tomasz Wojciechowski

Jerzy Wojcieszak

Remigiusz Wojtas

Marta Zagórska 
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Katarzyna Zysk

Magdalena Żmuda-Siwek 

Stanisław Żurawski

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

Karoliną Muzą-Adamiec 
szefem Odpowiedzialności Biznesu

e-mail: 
karolina.muza-adamiec@arcelormittal.com
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Nr wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Nr strony

GRI 101. Foundation 2016. Informacje podstawowe [Nie obejmuje żadnych wskaźników]

UJAWNIENIA PROFILOWE [GENERAL DISCLOSURES 2016]

Profil organizacji 

GRI 102-1 GRI 102. General Disclosures 2016 Nazwa organizacji 6

GRI 102-2 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 6-9

GRI 102-3 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 7

GRI 102-4 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja działalności operacyjnej 6-7

GRI 102-5 GRI 102. General Disclosures 2016 Forma własności i struktura prawna organizacji 6

GRI 102-6 GRI 102. General Disclosures 2016 Skala działalności 6-9

GRI 102-7 GRI 102. General Disclosures 2016 Obsługiwane rynki 6-9

GRI 102-8 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji 6, 24-27

GRI 102-9 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis łańcucha dostaw 52

GRI 102-10 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczące zmiany w r aportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości brak tego typu zmian

GRI 102-11 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 18-19, 38

GRI 102-12 GRI 102. General Disclosures 2016 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne,  
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 11, 13, 15

GRI 102-13 GRI 102. General Disclosures 2016 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 15

Strategia

GRI 102-14 GRI 102. General Disclosures 2016 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 3-4

GRI 102-15 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 3-4, 9-13, 38

Etyka

GRI 102-16 GRI 102. General Disclosures 2016 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań 18-19

GRI 102-17 GRI 102. General Disclosures 2016 Mechanizmy funkcjonujące w zakresie naruszeń zasad etycznych 18-19

Zarządzanie 

GRI 102-18 GRI 102. General Disclosures 2016 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy 16-18

6.1 Lista wskaźników GRI 
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Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102-40 GRI 102. General Disclosures 2016 Lista interesariuszy zaangażowanych przez organizację raportującą 13-15

GRI 102-41 GRI 102. General Disclosures 106 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi 33

GRI 102-42 GRI 102. General Disclosures 106 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy 13-15

GRI 102-43 GRI 102. General Disclosures 106 Podejście do angażowania interesariuszy 13-15

GRI 102-44 GRI 102. General Disclosures 106 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy 13, 68

Raportowanie

GRI 102-45 GRI 102. General Disclosures 106 Jednostki gospodarcze ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 68

GRI 102-46 GRI 102. General Disclosures 106 Proces definiowania treści raportu 68

GRI 102-47 GRI 102. General Disclosures 106 Zidentyfikowane istotne tematy 68

GRI 102-48 GRI 102. General Disclosures 106 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt 43, 68

GRI 102-49 GRI 102. General Disclosures 106 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu brak istotnych zmian

GRI 102-50 GRI 102. General Disclosures 106 Okres raportowania 68

GRI 102-51 GRI 102. General Disclosures 106 Data publikacji ostatniego raportu: 2019 Rok 2019

GRI 102-52 GRI 102. General Disclosures 106 Cykl raportowania: roczny 68

GRI 102-53 GRI 102. General Disclosures 106 Dane kontaktowe 68

GRI 102-54 GRI 102. General Disclosures 106 Oświadczenie o raportowaniu zgodnie z GRI Standards 68

GRI 102-55 GRI 102. General Disclosures 106 Indeks GRI 69-73

UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW RAPORTOWANIA 

KATEGORIA EKONOMICZNA

Podejście do zarządzania istotnym tematem: Jakość i rozwój portfolio produktów

GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 9-13

GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne 9-13

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne 9-13

Wyniki ekonomiczne

GRI 201-1 GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 Bezpośredni wpływ ekonomiczny 8

GRI 201-2 GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 3-4, 12, 39-40
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Obecność na rynku

GRI 202-1 GRI 202. Obecność na rynku 2016 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej  
na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji 33

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 203-2 GRI 203. Pośredni wpływ ekonomiczny 
2016 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny i skala oddziaływania 13, 52

Praktyki zakupowe 

GRI 204-1 GRI 204. Praktyki zakupowe 2016 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji 
(dostawcy kluczowych surowców) 52

Podejście do zarządzania istotnym tematem: Etyka biznesu i transparentność w działaniu, w tym zapewnienie zgodności działania z prawem i innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania (Program Zgodności)

GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 18-19

GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne 18-19

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne 18-19

GRI 205-1 GRI 205. Antykorupcja 2016 Działania organizacji/jednostki biznesowe oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją 18-19

GRI 205-2 GRI 205. Antykorupcja 2016 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji 18-19

GRI 205-3 GRI 205. Antykorupcja 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania 18

KATEGORIA ŚRODOWISKOWA 

Podejście do zarządzania istotnymi tematami: Strategia zarządzania wpływem środowiskowym; Emisje gazów i pyłów – skala i ograniczanie; Inwestycje poprawiające efektywność i wpływające na ograniczenie negatywnego 
wpływu środowiskowego firmy; Rola stali i procesów produkcji w gospodarce obiegu zamkniętego / odpady

GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 4, 9-12, 38-46

GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne 4, 9-12, 38-46

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne 4, 9-12, 38-46

Surowce

GRI 301-1 GRI 301. Surowce 2016 Wykorzystanie surowców z recyklingu 46

Energia

GRI 302-1 GRI 302. Energia 2016 Zużycie energii w organizacji 43

Woda i ścieki 

GRI 303-1 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Działania związane z wodą jako wspólnym zasobem 44

GRI 303-2 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Zarządzanie skutkami zrzutów wody 44

GRI 303-3 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Pobór wody 45
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Emisje 

GRI 305-1 GRI 305. Emisje 2016 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (scope 1) 42

GRI 305-7 GRI 305. Emisje 2016 Emisje związków NOx i SOx i inne emisje do powietrza 42

Wskaźnik własny Nie dotyczy Inwestycje poprawiające efektywność i wpływające na ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego firmy 9,39, 41, 43-44

Odpady

306-2 GRI 306. Ścieki i odpady 2016 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem 46

Zgodność w zakresie środowiska

307-1 GRI 307. Zgodność środowiskowa 2016 Wartość pieniężna kari całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/  
lub regulacji dotyczących ochrony środowiska 40

KATEGORIA SPOŁECZNA

Podejście do zarządzania istotnymi tematami: Bezpieczeństwo i higiena pracy; Warunki zatrudnienia

GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 3-4, 23, 28-29

GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne 3-4, 23, 28-29

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne 3-4, 23, 28-29

Zatrudnienie

GRI 401-1 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników 24-27

GRI 401-2 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym, lub zatrudnionym 
w niepełnym wymiarze godzin 33

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

GRI 403-1 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 28-29

GRI 403-2 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów 28-29

GRI 403 3 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 Usługi medycyny pracy 34

GRI 403-4 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 29

GRI 403-5 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 23, 29-30

GRI 403-6 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 Promocja zdrowia 34
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GRI 403-7 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018

Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy bezpośrednio powiązane z relacjami 
biznesowymi 34

GRI 403-9 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą 29

Szkolenia i edukacja

GRI 404-1 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Średnia liczba godzin szkoleniowych 31

Podejście do zarządzania istotnym tematem: Strategia zaangażowania społecznego i dialog z lokalną społecznością

GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 59

GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne 59

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne 59

Wskaźnik własny Nie dotyczy Skala i efekty wolontariatu pracowniczego 64-66

Wskaźnik własny Nie dotyczy Skala i efekty innych projektów społecznych 59-64



74

ArcelorMittal Poland

Al. Józefa Piłsudskiego 92

41-308 Dąbrowa Górnicza

poland.arcelormittal.com

https://www.facebook.com/ArcelorMittalPoland
https://www.linkedin.com/company/6044115/
https://www.instagram.com/arcelormittal_poland/
https://www.facebook.com/ArcelorMittalPoland
https://www.youtube.com/user/arcelormittalwpolsce

	_Hlk33013544

