
 
 
 
 
 
 
 
 

ArcelorMittal Poland otwiera inwestycje o warto ści 

140 mln zł 

Dąbrowa Górnicza, 23 marca 2012 r. 

ArcelorMittal Poland oddał do u żytku dwie kolejne inwestycje w hucie w D ąbrowie Górniczej – 

now ą instalacj ę wdmuchiwania pyłu w ęglowego do wielkiego pieca nr 2 oraz zmodernizowan ą 

taśmę spiekalnicz ą. Projekty te, o warto ści niemal 140 milionów złotych, pozwol ą nie tylko 

zoptymalizowa ć koszty produkcji, ale tak że istotnie ogranicz ą emisje.  

Wybudowana instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego znajduje się przy wielkim piecu numer 2  

w Dąbrowie Górniczej i jest dedykowana dla tej jednostki. Pozwoli ona zoptymalizować koszty produkcji 

surówki żelaza, wykorzystywanej do produkcji stali, co zostanie osiągnięte dzięki zastąpieniu części 

używanego w procesie produkcyjnym koksu przez pył węglowy. Pomoże także ochronić środowisko 

naturalne, bo produkcja pyłu węglowego jest  bardziej ekologiczna niż produkcja koksu.   

Dzięki modernizacji drugiej taśmy spiekalniczej zwiększone zostały możliwości wytwórcze spieku, który 

jest materiałem wsadowym do wielkiego pieca. Co jednak najważniejsze, dwa nowoczesne elektrofiltry, o 

przepływie 900 000 m3/h każdy, pozwolą na znaczne ograniczenie emisji pyłu.  

„Szczególnie cieszy mnie fakt, że oba projekty istotnie przyczynią się do ochrony środowiska w okolicach 

huty. Głęboko wierzę, że taka postawa zostanie zauważona także przez inne firmy działające w naszym 

rejonie i stanie się dobrym przykładem tego, jak modernizując się, przemysł może dbać o środowisko 

naturalne i zdrowie mieszkańców” - powiedział Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej podczas 

uroczystego otwarcia inwestycji. 

 „Jesteśmy dumni z tego, że nawet mimo niełatwej sytuacji na rynku stali, kontynuujemy inwestycje. 

Wierzymy, że to właśnie one pozwolą nam przetrwać kolejne okresy niepewności, a także zachować 

elastyczność i możliwość łatwego dostosowania się do zmieniających się warunków. Otwarcie instalacji 

wdmuchiwania pyłu węglowego oraz modernizacja taśmy spiekalniczej to doskonałe inwestycje, nie tylko 

z biznesowego punktu widzenia, ale także ze względu na to, że  przyczynią się do ochrony środowiska - 

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 sześć 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 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 Poland można znaleźć na stronie 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 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 asobami 

środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując  

w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2010 ArcelorMittal 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), 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 

 


