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190 lat huty w Świętochłowicach
21 lutego 2018 r.
Dawna huta „Florian”, a obecnie świętochłowicki oddział ArcelorMittal Poland słynie
z produkcji najwyższej klasy stalowych produktów płaskich: blach ocynkowanych
i powlekanych organicznie. Aktualnie jest to nowoczesny zakład, który w ostatnich
latach został gruntownie zmodernizowany, ale w swojej długiej historii zmagał się
z wieloma problemami. W lutym tego roku huta obchodzi 190 lat istnienia.
ArcelorMittal Poland zainwestował w zakład łącznie ok. 150 mln złotych, z czego większość
pochłonęła budowa nowoczesnej linii powlekania organicznego. Dzięki temu dziś - po 190
latach - świętochłowicka huta oprócz blachy ocynkowanej produkuje także wysokiej jakości
blachy powlekane organicznie. Powstają z nich np. blachodachówki używane do pokrycia
dachów domów jednorodzinnych czy panele elewacyjne stanowiące obudowy ścian i fasad
budynków przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynów i supermarketów.
Budowa huty rozpoczęła się w 1828 roku, na miejscu starego młyna kupionego wraz
z ziemią za 800 talarów, a już dwa lata później rozpoczęto tam produkcję sztab żelaza.
Od początku swojego istnienia huta w Świętochłowicach często zmieniała właściciela,
przechodząc na przestrzeni 190 lat z rąk prywatnych w posiadanie państwa i odwrotnie.
Obecnie zakład o bogatej historii należy do największego światowego koncernu stalowego
ArcelorMittal, jednak jak podkreśla Krzysztof Oleś, dyrektor świętochłowickiego oddziału,
huta nie straciła swojego lokalnego śląskiego charakteru. - Nasza załoga pracuje w rodzinnej
atmosferze i jest bardzo mocno zintegrowana. Przynależność do największej grupy stalowej
na świecie, przez ostatnie lata zaowocowała unowocześnieniem, ale nie utratą tradycji –
zaznacza Krzysztof Oleś.
Firma aktywnie uczestniczy w życiu regionu, organizując lokalne wydarzenia jak np. cykl
imprez w lipcu 2017 roku pt. „Wszyscy Razem, Wszyscy Równi” konsolidujący lokalne
społeczeństwo w celu pomocy chorym dzieciom. Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma
zorganizowała łącznie blisko 60 akcji wolontariatu pracowniczego na terenie Świętochłowic.
Dawna huta „Florian” od zawsze była jednym z najważniejszych ośrodków w mieście
i regionie.
Jest to jeden z największych zakładów pracy w mieście, gdzie przez niemal dwa wieki
pracowały całe pokolenia świętochłowiczan. W tym czasie huta przeszła metamorfozę,
zmieniając się w zakład, produkujący obecnie najwyższej klasy blachy stalowe. Nie zmieniła
się natomiast postawa pracowników, których cały czas charakteryzuje pracowitość,
sumienność oraz poświęcenie. Jako prezydent Świętochłowic cieszę się, że w naszym

mieście z powodzeniem funkcjonuje prężnie tak duża huta, gdzie powstają wysokiej klasy
produkty. Świętochłowicki oddział ArcelorMittal Poland wspaniale wpisuje się w społeczną
odpowiedzialność biznesu, wspomagając miejscowe szkoły, przedszkola, a także
wydarzenia organizowane w mieście – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.
Obecnie zakład zatrudnia ponad 400 osób.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje
się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w 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 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi –
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów
stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 6 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji.
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla
środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne
programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma
przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z
zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji
stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym,
artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak
również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją
działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz
kontrahentów firmy, a także troszczy się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii
kolejowych, przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań
koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a
działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem
geograficznym złoża rudy żelaza oraz węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut
stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na
rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56.8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 90,8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 miliona ton.

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

