
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakshmi N. Mittal odebrał tytuł Doktora Honoris Cau sa 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Kraków, 11 stycznia 2013 

W dniu dzisiejszym Lakshmi N. Mittal, prezes i dyre ktor generalny 

odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górnic zo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica. Przyznany tytuł jest wyraz em uznania władz 

AGH dla wkładu Lakshmiego Mittala w rozwój polskieg o i 

światowego hutnictwa. Jest tak że podkre śleniem współpracy uczelni 

z koncernem ArcelorMittal.   

Uhonorowany tym szczególnym wyróżnieniem, Lakshmi N. Mittal 

podkreślał w swoim przemówieniu: „Działalność Akademii ma ogromnie 

znaczenie dla całego sektora stalowego.” Odnosząc się do trudnej 

sytuacji ekonomicznej na rynku stali, zapewnił o znaczeniu polskich zakładów w strukturach Grupy, 

zaznaczając: „To właśnie w Krakowie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca, 

którą wybudowaliśmy w 2007 roku za 1,2 miliarda złotych (…). Mamy nie tylko najnowocześniejszą 

walcownię gorącą w Europie; dysponujemy także nowoczesnymi instalacjami na każdym etapie 

produkcji. ArcelorMittal Poland, skupiając ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu 

hutniczego, jest nie tylko największym producentem stali w kraju, ale również - dzięki zakładom 

koksowniczym w Zdzieszowicach - największym producentem koksu w Europie.”  

Uchwała o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Lakshmiemu N. Mittalowi podjęta została przez Senat 

AGH 31 października 2012 roku. Wniosek, zgłoszony przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki 

Przemysłowej, uzyskał pozytywne recenzje Senatów Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej. 

Promotorem postępowania w sprawie nadania DHC był prof. Mirosław Karbowniczek. Jak podkreślali 

zgromadzeni na sali podczas uroczystości przedstawiciele uczelni, osiągnięcia Lakshmiego N. Mittala w 
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zakresie rozwoju światowego hutnictwa zasługują na szczególne uznanie. W ciągu trzydziestu kilku lat 

stworzył on największy na świecie koncern hutniczy. Od momentu prywatyzacji inwestycje Grupy w nowe 

technologie w krajowych hutach przekroczyły już 4,5 mld zł.  

Senat AGH docenił: „wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, 

restrukturyzację i unowocześnianie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy 

naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzania wiedzy praktycznej 

studentom i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom.”  

Tym samym doceniona została także współpraca między stronami, która pozwala ArcelorMittal Poland na 

wdrożenie wyników wielu prac naukowych do praktyki przemysłowej, studentom uczelni na udział w 

praktykach i stażach w polskich hutach koncernu, a jej absolwentom na znalezienie pracy u największego 

producenta stali w Polsce.  
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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 

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 


