
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ArcelorMittal Poland obniży emisje do powietrza 

 
Dąbrowa Górnicza, 1 grudnia 2015 r. 
 
W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland trwają intensywne prace nad projektem modernizacji 

systemu odpylania taśmy spiekalniczej nr 3. Łączna wartość projektu, który stanowi część pakietu 

inwestycyjnego dostosowującego firmę do wymagań unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED 

– Industrial Emissions Directive) przekroczy 160 mln zł. Obecnie firma prowadzi rozmowy z oferentami, 

zaś zaraz po wyborze wykonawcy i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się faza 

projektowania, a następnie fizyczna realizacja inwestycji. Kolejną dużą inwestycją przygotowywaną 

zgodnie z przyjętym harmonogramem jest system odpylania stalowni konwertorowej. 

 

– Obie inwestycje, a więc zarówno modernizacja systemu odpylania taśmy spiekalniczej, jak i stalowni 

konwertorowej są w pełni ukierunkowane na poprawę wskaźników środowiskowych. Ich efekty odczuje 

przede wszystkim lokalna społeczność. Mowa przede wszystkim o znacznym ograniczeniu emisji pyłu, 

które przełoży się na lepszą jakość powietrza w otoczeniu naszych zakładów - podkreśla Geert 

Verbeeck, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. - ArcelorMittal Poland od 

początku swojej obecności w Polsce przykłada szczególną uwagę do kwestii zmniejszania wpływu 

swoich instalacji na środowisko. Wynikiem programu inwestycyjnego, którego wartość od 2004 roku 

przekroczyła ponad 5 mld złotych jest redukcja emisji CO2 o 25%, a pyłu o 30% - dodaje. 

 

Taśmy spiekalnicze to urządzenia, na których spiekane są rudy żelaza wraz z dodatkami. Tak powstaje 

wsad dla wielkich pieców. Rozpoczęta właśnie inwestycja zakłada zmianę systemu odpylania taśmy 

spiekalniczej nr 3 oraz uwzględnia typy rud żelaza stosowane w dąbrowskim oddziale firmy.  

 

Zgodnie z wymaganiami BAT 

W wyniku realizacji tej inwestycji system odpylania spiekalni będzie spełniał nowe regulacje obligujące 

zakłady przemysłowe do dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT, które 

zaczną obowiązywać w 2018 roku. Koncern szacuje, że koszty dostosowania wszystkich jego zakładów 

do wymagań unijnej dyrektywy wyniosą ok. 400 mln euro.  

Informacja prasowa 



- Poprawa efektywności odpylania taśmy spiekalniczej jest istotną kwestią ze względu na konieczność 

spełnienia tych wymagań i osiągnięcia znacznej redukcji obecnego poziomu emisji pyłu – mówi Jacek 

Woliński, dyrektor Biura Energetyki i Ochrony Środowiska w ArcelorMittal Poland. - Dodatkowym 

efektem ekologicznym projektu będzie obniżenie emisji m.in. żelaza, cynku i ołowiu zawartych w pyle. 

Nowe urządzenia będą też cichsze, a więc zmniejszy się poziom hałasu – dodaje.  

 

Kontakt / informacje dodatkowe: 
Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

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. 

Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 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 
jest jedynym w Europie i 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 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 19 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 2014 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,3 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 93,1 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 63,9 miliona ton.  

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 


