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Huta ArcelorMittal Poland przekaże kolejne bonusy krakowianom,
którzy wymienią stare piece
ArcelorMittal Poland i Urząd Miasta Krakowa kontynuują współpracę na rzecz czystszego
powietrza w Krakowie. Właściciel huty ufundował kolejne bonusy pieniężne dla pierwszych 500
mieszkańców, którzy w tym roku wymienią nieekologiczne źródła ciepła, korzystając z
miejskiego programu dofinansowania. W ramach współpracy z magistratem, zapoczątkowanej
w ubiegłym roku, krakowska huta ArcelorMittal Poland wypłaciła już 1000 takich bonusów o
wartości 150 zł, a ze złomu odzyskanego z „kopciuchów” wyprodukowała ponad 100 stojaków
rowerowych dla krakowskich szkół. Wkrótce w przestrzeni publicznej pojawią się kolejne
podpory dla rowerów.
W Krakowie do wymiany wciąż pozostało jeszcze około 5,5 tys. starych pieców opalanych węglem lub
drewnem. Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową krakowianie mają czas na ich wymianę do
1 września tego roku. Chcąc umożliwić mieszkańcom pozbycie się ostatnich pieców przed tym
terminem, Urząd Miasta Krakowa wydłużył czas na składanie wniosków o dofinasowanie do końca
czerwca 2019 r. W ramach dofinansowania z magistratu mieszkańcy mogą uzyskać zwrot wydatków
związanych z wymianą pieca – do 60 proc.
W ubiegłym roku krakowska huta ArcelorMittal Poland wypłacała bonusy pieniężne w wysokości 150
zł, jako dodatkową motywację dla krakowian, którzy zwlekali z wymianą pieców. W 2018 r. firma
wypłaciła 1000 takich bonusów. W tym roku kolejnych 500 osób, które skorzystają z miejskiego
dofinansowania, może otrzymać taką gratyfikację za pozbycie się starego „kopciucha”.
Ze starych pieców właściciel krakowskiej huty odzyskuje złom, z którego następnie produkuje stojaki
rowerowe. Ponad 100 takich stojaków - których projekt, nawiązujący do Sukiennic, został wyłoniony w
internetowym konkursie - już stanęło przed krakowskimi szkołami. Kolejna partia 250 stojaków
wyprodukowanych z przetopionych „kopciuchów” trafi na ulice Krakowa w najbliższym sezonie
rowerowym.
- Cały czas modernizujemy krakowską hutę, ograniczając jej wpływ na środowisko. Do tej pory
zainwestowaliśmy w ten oddział 3 mld zł, zmniejszając m.in. emisje pyłowe o 90 proc. Wiemy, jaki
wpływ na jakość powietrza ma tzw. niska emisja, powstająca podczas ogrzewania mieszkań i domów
paliwem niskiej jakości. Po likwidacji zdecydowanej większości starych palenisk, Kraków, jako
pierwsze miasto w Polsce, może wyeliminować ten rodzaj ogrzewania. Dlatego chcemy nadal
wspierać wysiłki mieszkańców i Urzędu Miasta Krakowa kontynuując naszą współpracę i wypłacając
bonusy jako zachętę do wymiany pieców - mówi Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes
zarządu ArcelorMittal Poland. - Ze starych pieców produkujemy stalowe stojaki rowerowe, które w
takiej formie „wracają” do mieszkańców i zachęcają ich do korzystania z roweru, jako ekologicznego
środka transportu – dodaje wiceprezes ArcelorMittal Poland.
- Pozostało nam kilka miesięcy, aby w Krakowie całkowicie wyeliminować stare piece opalane węglem
– przypomina prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. - Od 2014 r., kiedy rozpoczęliśmy program ich
wymiany, krakowianie pozbyli się już blisko 20 tysięcy takich nieekologicznych źródeł ciepła. Jesteśmy
już na ostatniej prostej, tym bardziej więc dodatkowe wsparcie od ArcelorMittal jest dla nas cenne.

Razem wspieramy mieszkańców miasta w wymianie pieców, które w hucie zmieniają się w
pożyteczne stojaki rowerowe – dodaje prezydent Majchrowski.
Do uzyskania bonusu ufundowanego przez ArcelorMittal Poland uprawnionych będzie pierwszych
pięćset osób, które w tym roku rozliczą dofinansowanie do wymiany pieca otrzymane z Urzędu Miasta
Krakowa. Po dopełnieniu wszystkich formalności i uzyskaniu oficjalnego zaświadczenia z magistratu
od 1 marca będzie można zgłaszać się do kasy mieszczącej się w budynku przy ul. Mrozowej 1 i tam
odebrać bonus 150 zł. Informacje na temat programu można uzyskać dzwoniąc na infolinię: 800
889 878 czynną w dni robocze w godz. 8.30-15.30.
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.
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

