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ArcelorMittal Poland oficjalnie inauguruje inwestycje w krakowskim 

oddziale 

10 maja 2017 r. 

 

Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w oficjalnej ceremonii związanej z 

ukończeniem ważnych projektów inwestycyjnych w krakowskim oddziale ArcelorMittal 

Poland. 

Inwestycje zrealizowane w zeszłym roku przekroczyły 500 mln zł, a zmodernizowane dzięki 

inwestycjom instalacje niedawno osiągnęły pełną zdolność operacyjną. Pakiet inwestycyjny 

obejmował remont wielkiego pieca nr 5, modernizację konwertora tlenowego, zwiększenie 

zdolności produkcyjnych walcowni gorącej o 0,9 mln ton rocznie oraz budowę nowej linii 

ocynkowania o zdolnościach produkcyjnych prawie 0,4 mln ton rocznie.   

 

Najbardziej znaczącą inwestycją był remont wielkiego pieca, który wydłużył jego żywotność o 

kolejne 20 lat, pozwalając utrzymać miejsca pracy nie tylko w krakowskim oddziale, ale także 

wśród licznych podwykonawców oraz branż związanych z przemysłem stalowym, m.in. 

takich jak górnictwo, gazownictwo, energetyka czy transport. Jest to również symbol 

ciągłości najlepszych tradycji polskiego hutnictwa. Dzięki modernizacji instalacja już dziś 

spełnia normy unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), wyprzedzając wejście w 

życie rygorystycznych przepisów, które będą obowiązywać od jesieni 2018 roku. 

 

- Filozofią ArcelorMittal jest kształtowanie przyszłości sektora stalowego i rzeczywiście, 

inwestując ponad 500 mln zł w Krakowie, położyliśmy fundamenty pod długoterminową 

przyszłość huty, która do niedawna nie była tak oczywista. Dzięki inwestycjom dawna Huta 

Sendzimira posiada obecnie najnowocześniejsze instalacje, należące do najlepszych w 

europejskim przemyśle hutniczym, które, obok innych korzyści, przyczynią się  do poprawy 

oddziaływania na środowisko naturalne. Od 2004 roku zainwestowaliśmy w Krakowie ponad 

3 mld zł - powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. - Naszym 

celem jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania klientów w tym regionie, stąd decyzja o 
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rozszerzeniu zdolności produkcyjnych w części przetwórczej naszej huty - dodał prezes  

Samaddar. 

 

- Realizacja programu inwestycyjnego wykorzystującego najnowsze dostępne obecnie 

technologie przyczyni się do zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu hutniczego, a 

także korzystnie wpłynie na wiele sektorów związanych z produkcją stali. W tym 

przedsięwzięciu jest też coś równie ważnego: zdobywanie bezcennego doświadczenia i 

współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym z Akademią Górniczo-Hutniczą w 

Krakowie – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. 

 

 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Monika Olech,  

Biuro prasowe ArcelorMittal Poland 

tel.  608 040 181 

e-mail: monika.olech@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. 

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 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.  
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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 


