
 
 
 
 
 
 
 

ArcelorMittal Poland podnosi jakość polskiej stali 

Dąbrowa Górnicza, 10 maja 2011 

ArcelorMittal Poland uruchomił w hucie w D ąbrowie Górniczej dwa stanowiska odsiarczania 

surówki. Inwestycja o warto ści 24 mln zł pozwoli produkowa ć rocznie 6 mln ton wysokiej jako ści 

stali na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, AGD i budownictwa 

Decyzja o budowie dwóch niezaleŜnych stanowisk odsiarczania surówki w dąbrowskiej stalowni 

podyktowana była rosnącym zapotrzebowaniem na wysoko przetworzoną stal i jej nowe gatunki. 

Dodatkowo instalacja umoŜliwi dalszą optymalizację procesu i redukcję kosztów. Wzniesiony wcześniej 

dwustanowiskowy piec kadziowy oraz otwarta właśnie instalacja odsiarczania surówki stanowią 

domknięcie całego cyklu produkcyjnego półwyrobów. NiŜsza zawartość siarki w surówce pozwala na 

produkcję stali o podwyŜszonych parametrach. 

Zarówno w 2009, jak i 2010 roku realizowaliśmy inwestycje, dzięki którym będziemy mogli zaoferować 

klientom wysoko przetworzone produkty. Dbamy o to, by stal produkowana w hutach ArcelorMittal Poland 

w jak największym stopniu odpowiadała zmieniającym się potrzebom konkretnych segmentów rynku – 

powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, podczas 

oficjalnego otwarcia inwestycji w dąbrowskiej hucie. 

Zgodę na budowę dwóch niezaleŜnych stanowisk odsiarczania surówki w hucie ArcelorMittal Poland 

wydał w kwietniu 2008 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Za dostawę technologii i urządzeń 

odpowiadała amerykańska firma Vulcan. Prace budowlane wykonała PB „Nike” z Sosnowca,  

a elektryczne - ZEN spółka z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Konstrukcje, orurowanie i montaŜe urządzeń 

wykonał Mostostal Zabrze ZMP „Katowice”, natomiast nadzór inwestorski prowadziła spółka Unimed. 

*   *   * 
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Informacja prasowa  



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 naleŜą takŜe Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. 
ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zaleŜnymi – 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 zrównowaŜonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W duŜym stopniu wspiera równieŜ społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

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

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 równieŜ posiada rozległe złoŜa 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: zrównowaŜony 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 równieŜ przywiązana do zrównowaŜonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując w 
badania, czyni takŜe wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2010 ArcelorMittal Poland osiągnął dochód w wysokości 78 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 
90,6 milionów ton, co stanowi średnio 8-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), ParyŜu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

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

 


