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ArcelorMittal angażuje się w nowy standard w przemyśle - 
ResponsibleSteel™  

11 grudnia 2018 – ArcelorMittal objął rolę lidera angażując się w stworzenie i rozwój pierwszej  

w hutnictwie globalnej, wielostronnej inicjatywy certyfikowania - ResponsibleSteel™.     

 

ResponsibleSteel™ została założona w 2015 roku jako organizacja non profit, aby wskazywać kierunki 

odpowiedzialnego rozwoju dla przemysłu hutniczego na kolejne lata. Uda się to osiągnąć tworząc 

pierwszy globalny program certyfikujący oraz standard dla całego łańcucha dostaw w hutnictwie, 

począwszy od górnictwa, poprzez procesy produkcyjne, do końca łańcucha, czyli sprzedaży  

i dystrybucji. Certyfikacji będą podlegały następujące obszary:  

 

◦ zmiany klimatu oraz emisje gazów cieplarnianych 

◦ odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych oraz bioróżnorodność  

◦ prawa człowieka oraz prawo pracy    

◦ dialog lokalny oraz integracja biznesu   

 

Wyjaśniając zaangażowanie ArcelorMittal w inicjatywę ResponsibleSteel™, Alan Knight, szef 

zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal, powiedział: - Odpowiedzialne technologie produkcyjne oraz 

wysokie standardy etyczne i biznesowe stają się coraz ważniejsze dla naszych klientów. Chcemy 

dotrzeć do punktu, w którym zarówno użytkownicy produktów stalowych, jak i nabywcy, mają całkowitą 

pewność co do swojego wyboru. ResponsibleSteel™ daje nam doskonałą możliwość osiągnięcia tego 

celu poprzez stworzenie pierwszego globalnego programu certyfikowania dla przemysłu.  

 

ResponsibleSteel™ to organizacja członkowska skupiająca obecnie 22 członków z branży hutniczej, 

samochodowej (BMW Group oraz Daimler), finansowej (HSBC), a także organizacje przemysłowe oraz 

pozarządowe. Program certyfikacji zostanie oficjalnie uruchomiony po zakończeniu rygorystycznego 

procesu akredytacji, który ma się zakończyć w 2019 roku. Oczekuje się, że ResponsibleSteel™ po 

uruchomieniu programu powiększy się o kolejnych członków, stając się standardem rozpoznawalnym  

w przemyśle na całym świecie.  

 

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: https://www.responsiblesteel.org/  

 

 

 

 

Informacja prasowa 

https://www.responsiblesteel.org/
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About ArcelorMittal  
 
ArcelorMittal is the world's leading steel and mining company, with a presence in 60 countries and an industrial footprint in 
18 countries. Guided by a philosophy to produce safe, sustainable steel, we are the leading supplier of quality steel in the 
major global steel markets including automotive, construction, household appliances and packaging, with world-class 
research and development and outstanding distribution networks.  
 
Through our core values of sustainability, quality and leadership, we operate responsibly with respect to the health, safety 
and wellbeing of our employees, contractors and the communities in which we operate.  
 
For us, steel is the fabric of life, as it is at the heart of the modern world from railways to cars and washing machines. We 
are actively researching and producing steel-based technologies and solutions that make many of the products and 
components people use in their everyday lives more energy efficient.  
 
We are one of the world’s five largest producers of iron ore and metallurgical coal. With a geographically diversified 
portfolio of iron ore and coal assets, we are strategically positioned to serve our network of steel plants and the external 
global market. While our steel operations are important customers, our supply to the external market is increasing as we 
grow.  
 
In 2017, ArcelorMittal had revenues of $68.7 billion and crude steel production of 93.1 million metric tonnes, while own 
iron ore production reached 57.4 million metric tonnes. 
 
ArcelorMittal is listed on the stock exchanges of New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) and on 
the Spanish stock exchanges of Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia (MTS).  
 
For more information about ArcelorMittal please visit: http://corporate.arcelormittal.com/ 
 
  

Contact information ArcelorMittal Investor Relations  
  
Europe +44 20 7543 1156 
Americas +1 312 899 3985 
Retail +44 20 7543 1156 
SRI +44 207543 1156 
Bonds/Credit +33 171 921 026 
  

  
Contact information ArcelorMittal Corporate 
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press@arcelormittal.com 

Phone: +442076297988 
  

  
ArcelorMittal Corporate Communications  
  
Paul Weigh  +44 20 3214 2419 
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