
 
 

Nowa inwestycja za 15,5 mln zł w d ąbrowskiej hucie 
ArcelorMittal Poland  

Stalownia w Dąbrowie Górniczej wzbogaciła się o nowy warsztat kadzi. Nowo otwarta 
instalacja przyspieszy proces produkcji stali, a tym samym obniży wpływ zakładu na 
środowisko. 

Dąbrowa Górnicza, 13 czerwca 2012 r. – Dziś został oddany do użytku nowy warsztat kadzi  
w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja, zrealizowana w ciągu sześciu miesięcy za kwotę 15,5 mln 
zł przyczyni się przede wszystkim do skrócenia czasu produkcji stali. 

Dzięki wyeliminowaniu obrotnicy, każdy obieg kadzi pomiędzy konwertorami a linią ciągłego 
odlewania stali skróci się o około 15 minut. W efekcie spadek temperatury stali podczas 
transportu będzie mniejszy, a to ograniczy potrzebę jej podgrzewania. Fakt ten przełoży się na 
niższe zużycie energii i ograniczenie wpływu produkcji stali na środowisko. 

 „Po modernizacji taśmy spiekalniczej oraz otwarciu instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego 
do wielkiego pieca, warsztat kadzi to kolejna inwestycja zrealizowana w naszym kluczowym 
zakładzie. Dążymy do tego, by huta ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej była jednym z 
najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych zakładów hutniczych w Europie.” – 
powiedział Manfred Van Vlierberghe, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. 
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O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i 
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i 
Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje 
szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu 
AGD i transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,5 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 
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O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując 
w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie:  www.arcelormittal.com 


