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Pomiar temperatury na bramie nr 1
W miniony piątek podczas spotkania TOP 6 z Biurem HR

strona związkowa zgłosiła uwagi odnośnie zmian w procedu-
rze dokonywania pomiaru temperatury zmotoryzowanym pra-
cownikom krakowskiego oddziału wjeżdżającym bramą nr 1.
Do niedawna pomiar dokonywany był przez pracowników
ochrony stojących u wylotu dróg wewnętrznych, czyli już po
wjeździe kierowcy na teren kombinatu. Obecnie, skutkiem tego,
że pomiary na powrót dokonywane są w momencie przejeżdża-
nia przez bramę, zaczęły tworzyć się długie kolejki samocho-
dów, powodując uciążliwe korki na trasie dojazdowej do huty.
Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła p. Jadwiga Radowiecka (Biu-
ro Dialogu Społecznego), która w piśmie do organizacji związ-
kowych poinformowała, że:

1. Zgodnie z decyzją sztabu kryzysowego służba ochrony zo-
stała zobowiązana do ręcznego wykonywania pomiaru tempera-
tury ciała kierowców i pasażerów pojazdów wjeżdżających na
teren oddziału.

2. Pomiar ten jest wykonywany nieprzerwanie od czasu wyda-
nia polecenia. W przypadku bramy głównej w Krakowie zmienili-
śmy tylko miejsce pomiaru i osoby które go wykonują.

3. We wszystkich punktach kontrolnych pomiar ten wykony-
wany jest ręcznie przez pracowników ochrony z wyjątkiem wej-
ścia dla pieszych w bramie 1A gdzie pomiar dokonywany jest
automatycznie.

4. Pomiar dokonywany jest przy pomocy kamer termowizyj-
nych, a czas pomiaru liczony jest w ułamkach sekundy. Kamery
pracują w sposób ciągły (w trybie automatycznym), mają zadaną
wartość progową i sygnalizują tylko w momencie jej przekrocze-

EBITDA za III kwartał wykonana
W ubiegły piątek przewodniczącym największych organiza-

cji związkowych Biuro HR przekazało informację o wykonaniu
EBITDA za III kwartał 2021 roku. To dobra informacja ponieważ
z tego tytułu pracownikom zostanie wypłacona specjalna na-
groda w wysokości 100 złotych. Dodatkowo Porozumienie w
zakresie wzrostu płac w roku 2021 § II C ust.3 pkt.2 stanowi, że
w przypadku osiągnięcia lepszego niż przewidywany wynik
EBITDA następuje zwiększenie kwot nagród o procentową wiel-
kość przekroczenia dodatniego, nie więcej niż 20%.

Jak wykazała analiza wyników za 9 miesięcy br., zwiększenie
nagrody będzie w maksymalnej wysokości. Istotną informacją
jest fakt, że 20-procentowe zwiększenie nagrody za 9 miesięcy
liczone jest od kwoty bazowej 350 złotych i wynosi 70 złotych
na pracownika. Reasumując, w miesiącu październiku każdy pra-
cownik otrzyma za wykonanie EBITDA kwotę 170 oraz dodat-
kowo 250 złotych nagrody za wkład pracy w 2020 roku, co jest
ujęte w wynegocjowanym Porozumieniu płacowym na ten rok.

Całkowita kwota wynosi 420 złotych.

W poniedziałek 27 września odbyło się cykliczne spotkanie
prezesa AMP S.A. Sanjaya Samaddara z przewodniczącymi naj-
większych organizacji związkowych w firmie. Spotkanie miało
charakter telekonferencji. W trakcie rozmowy prezes ogólnie
zasygnalizował kilka tematów, których bardziej szczegółowe roz-
winięcie będzie wkrótce kontynuowane.

Poruszane tematy dotyczyły:
- Bieżącej produkcji
Niestety, z danych jakie napływają z rynku stali wynika, że

szczyt zamówień na wyroby płaskie minął. Dodatkowo mamy
do czynienia ze wzrostem importu stali z WNP. Konsekwencją
powyższego jest zmniejszenie zamówień na wyroby płaskie, co
skutkuje mniejszym obłożeniem zamówień na IV kwartał dla na-
szej walcowni gorącej. W związku z tym zdecydowano o prze-
kierowaniu części wsadu do segmentu wyrobów długich;

- Różnorodności płci
Kolejnym tematym było zagadnienie dotyczące zwiększe-

nia zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych. Pa-
dło tutaj stwierdzenie, że władze AM w pełni popierają taki
kierunek. W AMP planowane jest dwukrotne zwiększenie za-
trudnienia kobiet na stanowiskach menadżerskich. W naszej
firmie aktualnie wynosi ono 8 proc.;

- Standardu Responsible Steel TM

O standardzie dot. „Odpowiedzialnej Produkcji Stali” infor-
mowaliśmy parę tygodni temu (NBS nr 35/1635 z 8 września
2021 r.);

- Planów zatrudnienia pracowników
HR wstępnie zaprezentował dane dotyczące ruchów w ramach:

alokacji wewnętrznych, rekrutacji zewnętrznych, transferów z

interims - do końca bieżącego roku. Dodatkowo przedstawiono
ogólną informację w zakresie planowanych odejść emerytalnych
„z wieku”, w rozbiciu na poszczególne zakłady do końca 2022 roku;

- Restrukturyzacji
Dyrektor ds. Transformacji i Biznesu, członek Dyrekcji Wyko-

nawczej AMP Łukasz Skorupa poinformował o bieżących pla-
nach restrukturyzacyjnych, szczególnie w kontekście zbywania
zbędnego majątku. Za dobrą wiadomość należy uznać to, że zna-
cząca część środków pozyskana ze sprzedaży przekierowana zo-
stanie na planowane inwestycje i remonty.

Telekonferencja z prezesem S. Samaddarem

Ponieważ pierwszy dzień przyszłego roku tj. 1 stycznia 2022 roku
przypada w sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia
dnia wolnego w innym terminie. Jak ustalono, z tego tytułu w
AMP  dniem wolnym od pracy będzie piątek 21 stycznia 2022 r.
Informacja ta została podana z dużym wyprzedzeniem po to, by
można było ten dodatkowy wolny dzień uwzględnić w kalenda-
rzach zamawianych na rok przyszły.

Dzień wolny za Nowy Rok
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W nawiązaniu do pytania dotyczącego kwestii kamer posiada-
nych przez pracowników ochrony w Krakowie, uprzejmie infor-
muję, iż:

1) pracownicy ochrony zostali wyposażeni w kamery nasobne
na wniosek ArcelorMittal Poland S.A.,

2) AMP S.A. posiada opinię biura prawnego o zgodności  z RODO
oraz innymi przepisami AMP w zakresie monitoringu, np. na bra-
mach lub budynkach (paragraf 23 Regulaminu Pracy),

3) kamery rejestrują wyłącznie obraz (bez rejestracji dźwięku),
4) kamery nasobne zostały wprowadzone w celu:
a) zwiększenia bezpieczeństwa pracowników ochrony, którzy są

celem lub mogą być celem ataków ze strony agresywnych osób,
b) dokumentowania interwencji w stosunku do osób naruszają-

cych prawo, w tym naruszających przepisy wewnętrzne AMP,
c) dokumentowania prawidłowego wykonywania przez pracow-

ników ochrony czynności kontrolnych w stosunku do osób wcho-
dzących, wychodzących lub przebywających na terenie oddziału,

d) dokumentowania czynności kontrolnych obrotu materiało-
wego.

Kamery nasobne zostały wprowadzone w dniu 21.09.2021 r., tyl-
ko w oddziale w Krakowie, w celu praktycznego testowania ich
przydatności.

Główny Specjalista Dialogu Społecznego Cezary Koziński od-
powiedział  na pytanie strony związkowej odnośnie uregulowań
prawnych pozwalających wyposażać pracowników ochrony w
kamerki nasobne przypięte do munduru. Pracownicy AMP zgła-
szajacy ten problem mają wątpliwości, czy jest to zgodne z przepi-
sami. Poniżej cytujemy otrzymane w tej sprawie wyjaśnienie.

nia. W związku z tym pracownik ochrony nie wykonuje żad-
nych odczytów temperatury ani dodatkowych czynności poza
skierowaniem kamery na osobę.

5. Z uwagi na planowaną przebudowę węzła drogowego i
zmianę organizacji ruchu w rejonie dawnych budynków admi-
nistracyjnych, w celu uniknięcia ewentualnych trudności z
dojazdem pracowników do bramy nr 1 przenieśliśmy punkt
pomiaru z bramy na drogi nr 100 i 200 poza obrębem ronda.
Czynności te były wykonywane przez cały okres wiosenno-
letni przez pracowników PED i PSK przeniesionych do biura
ochrony. Pracownicy mają świadomość, że czynności do któ-
rych zostali skierowani są działaniami doraźnymi.

6. Pracownicy wykonywali pomiary na ww. drogach tylko w
godzinach szczytu komunikacyjnego pomiędzy 5.00 – 6.00,
13.00 – 14.00, 21.00-22.00. W pozostałym czasie wykonywali
pomiary temperatury na parkingu dla pojazdów ciężarowych
przy u. Łowińskiego, w budynku, w którym kierowcy doko-
nują samo rejestracji do systemów STRIP i AWIZOPORTAL.

7. Pracownicy wykonujący pomiar na drogach nr 100 i 200
wykonywali te czynności stojąc na środku pasa drogowego,
zabezpieczeni przed ewentualnym najechaniem tylko przy po-
mocy kamizelek odblaskowych i gumowych „pachołków”. Z
uwagi na szerokość dróg nie ma tam możliwości wydzielenia
wysepki lub jakiegokolwiek innego trwałego zabezpieczenia
pracowników.

8. W związku ze zmianą warunków atmosferycznych (krót-
szy dzień, wcześniej zapadający zmrok, intensywne opady at-
mosferyczne, spadek temperatury) w dniach od 16 do 22.09.2021
przeprowadziliśmy praktyczną próbę pomiaru temperatury przez
pracowników ochrony w bramie wjazdowej oraz dokładną ob-
serwację płynności ruchu.

Z naszych obserwacji wynika, że ruch w bramie jest płynny
i nie uległ on istotnemu spowolnieniu.

9. W zaistniałej sytuacji, uznając bezpieczeństwo pracowni-
ków dokonujących pomiarów za jedną z najważniejszych kwe-
stii podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu pomiarów przez pra-
cowników ochrony w bramie wjazdowej.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż jak wynika z oceny służ-
by ochrony głównym czynnikiem opóźniający odprawę i wy-
dłużającym czas przejazdu przejazd przez bramę jest częste nie-
przygotowanie kierowców do kontroli. Wcześniejsze przygo-
towanie dokumentów do kontroli, otwarcie okna, prawidłowe
założenie maseczki, pozwoliłby naszym zdaniem  na spraw-
niejszą odprawę. Należy także pamiętać, że drogi dojazdowe
do bramy to w zasadzie drogi publiczne i wielokrotnie zdarza
się że kierujący pojazdami podjeżdżają do bramy pomyłkowo
lub kierowani przez GPS, a z uwagi na lokalizację bramy i natę-
żenie ruchu wycofanie ich jest trudne i niebezpieczne. Kierują-
cy pojazdami oczekujący w kolejce mogą nie widzieć, co dzieje
się kilka pojazdów przed nimi i wyciągać wnioski nie mające
związku z rzeczywistymi przyczynami zdarzeń. Duża doza wy-
rozumiałości dla innych uczestników ruchu drogowego i dla
pracowników ochrony wykonujących ciężką pracę jest po-
trzebna nam wszystkim. 

Jednocześnie, aby w pełni odnieść się do zgłaszanego pro-
blemu służba ochrony prosi, aby w miarę możliwości „uszcze-
gółowiać” wszystkie zgłoszenia (dzień, godzina, w  której go-
dzinie doszło do zgłaszanego problemu). Pozwoli to na szyb-
kie zweryfikowanie informacji w systemie monitoringu i podję-
cie działań korygujących. 

dokończenie ze str. 1 Pomiar temperatury na bramie nr 1

Szczepienia dla pracowników
Podczas wtorkowego „covidowego” spotkania na Teams-ie pro-

wadząca spotkanie Jadwiga Radowiecka udzieliła odpowiedzi na
zgłoszone wcześniej pytania odnośnie programu szczepień dla pra-
cowników. Między innymi pytano, dlaczego na zgłoszeniach do
szczepień przeciw grypie nie można uwzględniać dzieci poniżej 18
roku życia. Otóż dopuszczenie do szczepienia musi wtedy wydać
pediatra, a takowego nie posiadają przychodnie przyzakładowe.

Ile czasu musi upłynąć od szczepienia przeciw COVID-19 do szcze-
pienia przeciw grypie? Na wszelki wypadek - jak poinformowano -
można odczekać 2 tygodnie, jednak oficjalnie podaje się, że można
te szczepienia wykonać w tym samym czasie, tylko każde w inne
ramię.

Warto pamiętać, że szczepionki nie chronią nas z dnia na dzień.
W przypadku COVID-19, aby uzyskać zadowalającą odporność po
szczepieniu, potrzeba co najmniej pięciu tygodni.

Uważaj, jesteś w kamerze!

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz ArcelorMittal Poland podpi-
sały porozumienie w sprawie wykorzystania na potrzeby gospo-
darki odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach
w oddziale krakowskim. Odpady, o których mowa,  były depono-
wane na składowiskach w trakcie kilkudziesięciu lat prowadzenia
działalności przez krakowską hutę.

Porozumienie ma umożliwić opracowanie innowacyjnej metody
przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów po-
hutniczych na materiał wsadowy do procesu stalowniczego. Stro-
ny liczą, że w ciągu 5-10 lat uda się zrewitalizować teren składo-
wisk.

Odpady żelazonośne do wykorzystania
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Program „Schudnij z Nami” jest zunifikowanym programem dla grupy 30 pracowników ArcelorMittal Poland, którzy zostaną
zakwalifikowani do programu na podstawie wskaźnika BMI (powyżej 25).

Program realizowany będzie w terminie od października 2021 roku do marca 2022 roku. 
Spotkania ze specjalistami odbywać się będą w gabinetach specjalistycznych Centrum Leczenia Otyłości w Katowicach, Krakowie

lub Gliwicach w zależności od wybranej przez Uczestnika programu lokalizacji. Warsztaty grupowe realizowane będą w Krakowie lub
Gliwicach w zależności od wybranej przez Uczestnika programu lokalizacji. 

Wstępne terminy spotkań w 2021 r.
       6 i 7.10 - Kraków
       8.10 - Gliwice
       9.10 - Katowice
       4.11 - Kraków
       5.11 - Gliwice
       6.11 - Katowice
       2.12 - Kraków
       3.12 - Gliwice
       4.12 - Katowice 
Program „Schudnij z Nami” obejmuje”:
1. Konsultacje z dietetykiem klinicz-

nym (do 30 min.) raz w miesiącu. Pod-
czas pierwszej wizyty dietetyk:

* Zbiera informacje o historii otyłości
i dotychczasowych próbach odchudza-
nia oraz ocenia stan zdrowia pacjenta

* Wykonuje badanie analizatorem
kompozycji ciała TANITA (badanie okre-
śla aktualną zawartość tkanki tłuszczo-
wej, wody i beztłuszczowej masy ciała
oraz podstawową przemianę materii).

* Na podstawie badania określa ilość
zbędnych kilogramów i planuje wraz z
pacjentem cel i czas trwania kuracji.

* Przeprowadza wywiad na temat or-
ganizacji dnia Uczestnika: pory snu i
czuwania, charakteru pracy, przyzwycza-
jeń żywieniowych.

* Przygotowuje i omawia dietę dosto-
sowując ją do potrzeb i możliwości
Uczestników (ilość kalorii, pory posi-
łków oraz sposób wprowadzania zmian
dostosowywane są indywidualnie do
potrzeb Uczestników, tak by dieta była
skuteczna, wygodna, smaczna a czas jej
wprowadzania był nauką, która zaowo-
cuje zmianą starych nawyków).

* Indywidualnie opracowana dla
Uczestników dieta obejmuje jeden mie-
siąc kuracji. W każdym kolejnym mie-
siącu odbywać się będą wizyty kontro-
lne, podczas których Dietetyk wraz z

Uczestnikiem programu będą analizować dotychczasowe postę-
py oraz modyfikować dietę dostosowując ją do indywidualnych
potrzeb Uczestnika.

2. Konsultacje fizjoterapeutyczne (30 min.) z dr n. med. fizjote-
rapii / co drugi miesiąc

* Zapozna się ze stanem funkcjonalnym Uczestnika oraz z
wynikami badań dostarczonymi przez Uczestnika t.j.: RTG, TK,
RMI, wypisem ze szpitala (jeśli Uczestnik jest w posiadaniu
takich badań).

Otyłość jest chorobą - zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z Programu „Schudnij z Nami”

dokończenie na str. 4

Zapisz się na bieg!
Osoby, które chcą wziąć udział w jubileuszowym XXV Biegu

Memoriałowym im. B. Włosika, powinny zrobić to w ciągu najbliż-
szych 2 tygodni, ponieważ bieg odbędzie się 16 października.
Przypominamy, że zapisać można się jedynie poprzez internet: po-
średnio przez naszą stronę krhhts.pl (zakładka Działalność/Bieg
memoriałowy) lub wchodząc na stronę www. sport-timing.pl/
pomiar-czasu/wydarzenie/xxv-bieg-memorialowy-im-bogda-
na-wlosikaxxiv-bieg-memorialowy-im-bogdana-wlosika/
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Podziękowanie za pomoc okazaną Maciejowi Surmie
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim

jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” -
                                                                                  Jan Paweł II.
W imieniu męża i własnym pragnę wyrazić serdeczne podzię-

kowanie koleżankom, kolegom, Związkom Zawodowym, Zarzą-
dowi i Dyrekcji firmy PPUH Eko-Energia oraz wszystkim ludziom
dobrej woli za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowną
pomoc, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci nie-
sienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy za ogromną wrażli-
wość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana
pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarno-
ści ludzkiej.  Barbara Surma

Wyższa płaca minimalna w 2022 roku
Na wtorkowym (14 września) posiedzeniu Rada Ministrów przy-

jęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do
poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w 2022 roku miał czas do 15 września.
Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom spo-
łecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co
nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości
minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia.

Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 roku minimalne wynagro-
dzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż
wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza
wzrost o 7,5 proc.

* Zaproponuje w zależności od jednostki chorobowej Uczest-
nika strategie postępowania w zakresie aktywności fizycznej.

* Ustali wskazania oraz ewentualne przeciwwskazania do da-
nej aktywności fizycznej.

* Kolejne konsultacje fizjoterapeutyczne będą miały na celu
ocenę poprawności prowadzonego planu treningowego, jego
modyfikację oraz dostosowanie do zmieniających się warunków
oraz indywidualnych potrzeb Uczestnika.

* Ponadto Specjalista wskaże Uczestnikowi zakres technik te-
rapii manualnej wpływających na poprawę stanu funkcjonalne-
go Uczestnika. Wszystkie techniki zostaną przez Specjalistę do-
stosowane w ten sposób, by nie stanowiły dodatkowego obcią-
żenia a stanowiły przyjemność w dążeniu do poprawy własnego
samopoczucia oraz wpłynęły na poprawę sprawności ruchowej.

3. Warsztaty grupowe (2,5h) z Certyfikowanym Konsultantem
badania do diagnozy siły i odporności psychicznej MTQ Plus /
raz w miesiącu.

Odporność psychiczna jest uznawana za tzw. plastyczną cechę
osobowości. Można ją zatem rozwijać oraz wzmacniać. W dużym
stopniu determinuje, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwa-
niami, stresorami oraz presją, niezależnie od okoliczności. To ce-
cha osobowości, która odpowiada za 25% różnic w efektywno-
ści działania. Badanie MTQ Plus oparte jest na naukowym mo-
delu 4C wskazującym cztery główne filary wpływające na siłę
oraz odporność psychiczną:

* Kontrola: Poczucie wpływu na własne życie / Umiejętno-
ść zarządzania emocjami - Obszar odzwierciedlający na ile potra-
fimy zarządzać własnymi emocjami i mamy poczucie wpływu na
własne życie. Praca w tym obszarze pozwala na rozwój samo-
świadomości i sprawczości. Pozwala również na budowanie prze-
konania o tym, że każdy z nas ma wpływ na siebie i swoje środo-
wisko i może dokonywać zmian nawet w obliczu trudności, czy
też niepowodzeń.

* Zaangażowanie: Zorientowanie na ukończenie zadania / Zo-
rientowanie na osiąganie celów - Obszar ten wskazuje, na ile
jesteśmy w stanie skutecznie wyznaczać cele i konsekwentnie
dążyć do ich realizacji. Praca w tym obszarze pokazuje jak istot-
ne jest skupienie się nie tylko na samym celu ale również na tym,
jak istotne jest wyznaczanie priorytetów, koncentrowanie się na
poczynionych postępach doceniając również małe sukcesy. Po-
kazuje również, jak podtrzymywanie optymalnego poziomu mo-
tywacji oraz koncentracji pozwala radzić sobie z niepowodzenia-
mi, wpływając tym samym na efektywność w dążeniu do celu
i realizacji zaplanowanych działań.

* Wyzwanie: Wyjście poza własne możliwości / Ciągła nauka
i doskonalenie - Obszar ten wskazuje na ile postrzegamy wy-
zwanie jako szansę, a na ile jako problem lub zagrożenie. Praca w
tym obszarze pozwala na budowanie postawy proaktywnej. Po-
kazuje, jak dostrzegać pozytywne aspekty w podejmowanych
działaniach, jak czerpać naukę z wcześniejszych doświadczeń
oraz jak ciągła praca nad sobą mogą wpłynąć na nasze życie i
realizowane przez nas cele.

* Pewność siebie: Wiara we własne umiejętności / Pewność
siebie w relacjach interpersonalnych - Obszar ten pokazuje na
ile jesteśmy w stanie traktować trudności i niepowodzenia jako
coś naturalnego. Praca w tym obszarze pokazuje jak poczucie
własnej wartości oraz zaufanie do siebie i wiara w swoje umiejęt-
ności pozytywnie wpływają na osiąganie wyznaczonych celów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Beatą
Łęgowiak-Szotą, e-mail: beata.legowiak-szota@arcelormittal.com,
tel. 660 682 430.

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) - KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

zaprasza Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków
w dniach 18 - 22 października 2021 r.

- w ramach Tygodnia Zdrowia -
na badania wybranego markera nowotworowego

   PSA całkowity (prostaty) lub Ca-125  (jajnika) lub
   Ca-19,9 (jelita grubego).
Rejestracja odbędzie się w dniu 5 października 2021 r.
w godz. 9.30-11.00,  pod nr tel. 12 290 41 58.
Badania odbędą się Centrum Medycznym „Ujastek” Sp. z o.o.
(nie trzeba być na czczo). Ilość miejsc ograniczona.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowi-
cach członek zarządu ArcelorMittal Poland Tomasz Ślęzak mówił
o planach zastosowania w hucie w Dąbrowie Górniczej pieca
elektrycznego i technologii DRI. Z ogólnie dostępnych informa-
cji wiemy, że w europejskich zakładach koncernu AM powstanie
co najmniej kilka takich pieców. Inną możliwą ścieżką są techno-
logie Smart Carbon - innowacje stosowane w obecnych proce-
sach produkcyjnych, mające na celu ograniczenie emisji CO

2
.

Dzięki wymienionym technologiom ArcelorMittal chce ograni-
czyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Dekarbonizacja w AM


