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ArcelorMittal Poland tymczasowo wstrzymuje pracę wielkiego pieca 
i stalowni w krakowskiej hucie 
ArcelorMittal Poland informuje, że jest zmuszony tymczasowo wstrzyma ć pracę części 
surowcowej krakowskiej huty. Proces zatrzymania ins talacji rozpocznie si ę  23 listopada 2019 
roku. Wcze śniej koncern odło żył w czasie postój, który pierwotnie był planowany na wrzesie ń. 
Firma podj ęła nadzwyczajne działania, aby dostosowa ć poziom wykorzystania mocy 
produkcyjnych trzech wielkich pieców – jednego w Kr akowie i dwóch w D ąbrowie Górniczej – 
do ni ższego poziomu popytu. 

Tymczasowe zatrzymanie instalacji miało miejsce w przeszłości. Wielki piec i stalownia w krakowskiej 
hucie nie pracowały od sierpnia 2010 do marca 2011 roku i zostały ponownie uruchomione jak tylko 
sytuacja rynkowa uległa poprawie.  

- Nasze trzy wielkie piece pracują obecnie na technologicznym minimum, co sprawia, że dalsze 
ograniczanie wielkości produkcji nie wchodzi w grę. Sytuacja rynkowa wciąż się pogarsza, a prognozy 
nie napawają optymizmem, dlatego nie mamy wyboru – niestety musimy tymczasowo zatrzymać 
wielki piec w naszej krakowskiej hucie – informuje Geert Verbeeck, dyrektor generalny i prezes 
zarządu ArcelorMittal Poland.  

Globalne hutnictwo boryka się z ogromną nadwyżką mocy produkcyjnych - obecnie wynosi ona ponad 
400 mln ton. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali (Eurofer) popyt na stal w 
Europie spadnie w tym roku o 3.1 proc. Wcześniejsze prognozy wskazywały jedynie na spadek rzędu 
0.4 proc. To spowolnienie wynika przede wszystkim z niepewności na rynkach oraz napięć 
handlowych i geopolitycznych, które negatywnie odbijają się na poziomie inwestycji i obrocie 
handlowym.  

- W wielu krajach spada produkcja w sektorze wytwórczym, szczególnie w motoryzacji - w Niemczech 
produkcja samochodów osobowych zmniejszyła się aż o 11 proc. Spadek koniunktury i globalna 
nadpodaż w hutnictwie zwiększają presję na ceny wyrobów gotowych podczas gdy ceny surowców, 
szczególnie rudy żelaza, pozostają na wysokim poziomie – wyjaśnia Geert Verbeeck.  

ArcelorMittal Poland podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko co do chęci wznowienia pracy 
wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, jak tylko warunki rynkowe poprawią się na tyle, że 
uruchomienie instalacji będzie ekonomicznie opłacalne.  

Deklaracje firmy dotyczące zatrudnienia również pozostają aktualne.  

- Znaleźliśmy rozwiązania dla osób zatrudnionych w ArcelorMittal Poland dotkniętych tą decyzją. 
Będziemy także korzystali z tzw. postojowego, ale w niewielkim zakresie, bo ogromna większość 
naszych pracowników otrzyma propozycję pracy w innych zakładach krakowskiej huty oraz w naszym 
oddziale w Dąbrowie Górniczej – wyjaśnia Monika Roznerska, dyrektor personalny ArcelorMittal 
Poland. 
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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 10 000 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 7 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 ponad 21 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.  

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 2018 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 76  miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 
wyniosła 92,5 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,5 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 

 


