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Pierwsza setka stojaków rowerowych ze starych kopciuchów służy 

krakowianom. Wkrótce pojawią się kolejne 

Krakowscy uczniowie korzystają już z ponad 100 stojaków rowerowych, które 

powstały ze starych pieców węglowych, przetopionych w hucie ArcelorMittal Poland  

w Krakowie. Złomowane piece, likwidowane dzięki dofinansowaniu z krakowskiego 

magistratu, były gromadzone w hucie przez cały rok. ArcelorMittal Poland zakończył 

montaż pierwszej partii stojaków rowerowych przy szkołach, jednak nadal zbiera stare 

paleniska, z których – po przetopieniu w hutniczych konwertorach – wyprodukuje 

kolejne podpory do rowerów. W przyszłym roku staną przy krakowskich ulicach, 

przyczyniając się do rozwoju infrastruktury rowerowej, a ta z kolei do ograniczenia 

smogu.    

Pierwsza setka stojaków rowerowych, których wygląd nawiązuje do krakowskich Sukiennic, 

już służy uczniom 20 szkół. Prowadzony przez ArcelorMittal Poland program Jutro bez 

smogu, zachęca mieszkańców Krakowa do wymiany starych pieców, które jak podaje 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, są źródłem ponad połowy (52 proc.) 

emisji pyłu zawieszonego PM10 do środowiska. Jednocześnie – dzięki recyklingowi stali  

z nieekologicznych kopciuchów – krakowska huta promuje transport rowerowy, którego 

upowszechnianie również pozytywnie wpłynie na jakość powietrza. 

- Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zgromadziliśmy złom z około 600 pieców. Do 

przetopienia trafiły zarówno stare kotły, jak i żelazne drzwiczki od pieców kaflowych. Ze 

złomu czyli zdemontowanych kopciuchów wyprodukowaliśmy stal, a z niej stojaki rowerowe. 

Stal można poddawać recyklingowi w nieskończoność, więc dokonaliśmy metamorfozy 

zużytych palenisk, zamieniając je w pożyteczne i sprzyjające poprawie jakości powietrza 

stojaki, zachęcające uczniów do korzystania z rowerów – wyjaśnia Sylwia Winiarek rzecznik 

prasowy ArcelorMittal Poland.  

Zarówno szkoły, do których trafiły podpory do rowerów, jak i sam projekt stojaka mieszkańcy 

Krakowa wybrali w internetowych głosowaniach. Do konkursu, w którym wyłoniono zwycięski 

projekt stojaka, zgłoszono blisko 200 prac. W sumie w głosowaniach przeprowadzonych 

przez ArcelorMittal Poland w ramach programu Jutro bez smogu, wzięło udział ponad 20 

tysięcy krakowian. 

ArcelorMittal Poland wypłaca też mieszkańcom Krakowa, którzy wymieniają źródło ciepła na 

ekologiczne, bonus finansowy jako zachętę do likwidacji przestarzałych pieców. 150 złotych 

to forma dodatkowej nagrody dla wszystkich, którzy zdecydowali się skorzystać  

z dofinansowania Urzędu Miasta Krakowa w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  
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i wymienić stary piec. W 2018 roku z bonusów ufundowanych przez właściciela krakowskiej 

huty skorzystało już ponad 800 osób. 

Z wyliczeń krakowskiego magistratu – który jako pierwszy w Polsce postanowił 

wyeliminować w całym mieście wszystkie piece na paliwa stałe – wynika, że w Krakowie do 

likwidacji pozostało jeszcze 5,7 tys. kopciuchów. W ostatnich trzech latach zdemontowano 

aż 18 tys. wyeksploatowanych palenisk, które zastąpiono bardziej ekologicznymi, głównie 

gazowymi, systemami ogrzewania. Termin obowiązkowej wymiany źródeł ciepła w Krakowie 

mija 1 września przyszłego roku, kiedy wejdzie w życie tzw. uchwała antysmogowa. Od 

jesieni 2019 roku w mieście nie można będzie palić węglem ani drewnem. 

ArcelorMittal Poland od 2004 roku, czyli od kiedy jest właścicielem krakowskiej huty, 

przeznaczył już ponad 3 mld złotych na modernizację tego oddziału. Dzięki zrealizowanym 

inwestycjom, głównie projektom środowiskowym, zredukowano emisje pyłów aż o 90 proc. 

w porównaniu z rokiem 2004. Również obecnie na terenie krakowskiej huty trwa warta ponad 

300 mln złotych modernizacja elektrociepłowni TAMEH POLSKA (wspólny projekt grupy 

ArcelorMittal i spółki TAURON Polska Energia S.A). W wyniku prowadzonych prac zakład 

rezygnuje z węgla, co pozwoli ograniczyć emisje m.in. pyłu o 90 proc. rocznie.  

W krakowskiej hucie trwają też intensywne przygotowania do modernizacji stalowni. 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

Marzena Rogozik 

tel. +48 12 290 40 25  

e-mail: marzena.rogozik@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 18 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.  

mailto:sylwia.winiarek@arcelormittal.com
mailto:marzena.rogozik@arcelormittal.com
file:///C:/Users/k800306/AppData/Local/Microsoft/Windows/k800195/AppData/Local/kc00915/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/kc00915/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H2O33RFX/poland.arcelormittal.com


 

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 2017 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 68.7 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 
wyniosła 93,1 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 57,4 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 
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