Informacja prasowa
Zdzieszowice, 15 stycznia 2019 r.

„To był intensywny rok” - zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal
Poland podsumowuje ostatnie 12 miesięcy
Seria działań o zróżnicowanym charakterze uczyniła poprzedni rok niezwykle intensywnym dla
koksowni

ArcelorMittal

Poland

w

Zdzieszowicach.

Równolegle

z

inwestycjami

proekologicznymi i modernizacjami wartymi prawie 100 mln zł, firma zrealizowała w regionie
liczne projekty społeczne.
Wśród wielu zeszłorocznych inwestycji w pierwszej kolejności należy wymienić modernizację systemu
odpylania baterii koksowniczych nr 5 i 6, której koszt wyniósł ok. 7 mln zł. Instalacja z lat 80.
wymagała gruntownego remontu, aby spełnić wymagania środowiskowe wynikające z konkluzji BAT
(najlepszych dostępnych technik) zapisanych w unijnej dyrektywie o emisjach przemysłowych.
Po trwających ponad pół roku pracach, na początku września miał miejsce rozruch unowocześnionej
instalacji. Stężenie pyłu na wylocie wynosi 2,33 mg/Nm 3, a więc jest ponadczterokrotnie niższe niż
wymagane prawem maksimum - 10 mg/Nm3. Kosztem 2 mln złotych w nową instalację odpylania
wyposażono także sortownię koksu. Równolegle prowadzony był remont baterii koksowniczej nr 5,
którego wartość to ok. 58 mln zł. Nowa ceramiczna wymurówka komór i wymiana osprzętu pozwoli na
dalszą, efektywną eksploatację tej instalacji. W 2018 roku koksownia kontynuowała prace nad
hermetyzacją wydziału węglopochodnych, która pochłonęła 25 mln zł. Dzięki instalacji bardziej
efektywnych systemów wychwytywania i zagospodarowania oparów ograniczono nieprzyjemne
zapachy. Na ten rok przewidziane są kolejne modyfikacje technologii, które pozwolą na dalsze
ograniczanie wpływu zakładu na środowisko.
- To był dla nas intensywny rok. Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko to dla nas
sprawa priorytetowa. Wyrazem tego jest m.in. uruchomienie zmodernizowanego za 205 mln zł
wydziału węglopochodnych jeszcze w 2017 roku, na prawie dwa lata przed wymaganym prawem
terminem. W 2018 roku skupiliśmy się na realizacji kolejnych projektów środowiskowych, których
wartość wyniosła prawie 100 mln zł – mówi Czesław Sikorski, członek zarządu, dyrektor zarządzający
ds. produkcji koksu i projektów specjalnych w ArcelorMittal Poland.
W zeszłym roku koksownia rozpoczęła także prace polegające na wygaszeniu swoich najstarszych
baterii, zlokalizowanych blisko budynków mieszkalnych przy ul. Korfantego i Kościuszki w

Zdzieszowicach. Po wstrzymaniu, we wrześniu 2018 roku, pracy baterii nr 4 i wstrzymaniu pracy
„trójki” zaplanowanym na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku w zakładzie pozostanie sześć
czynnych baterii koksowniczych. Zaprzestanie eksploatacji dwóch najstarszych jednostek oznacza
ograniczenie emisji pyłowych o 18 proc. i gazowych o 17 proc.
Oprócz tego koksownia zakończyła ostatni etap modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków, która
oczyszcza równolegle ścieki przemysłowe oraz komunalne z gmin: Zdzieszowice, Leśnica i Walce.
Wcześniejsze etapy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni pochłonęły łącznie 42 mln zł, a koszt
ostatniej inwestycji to 4 mln zł. Zastosowanie nowatorskiej metody końcowego doczyszczania ścieków
umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności procesu oraz spełnienie wymagań unijnej dyrektywy o
emisjach przemysłowych.
ArcelorMittal Poland w ubiegłym roku wsparł także 10 projektów społecznych w województwie, na
które przeznaczył prawie pół miliona złotych. Pomoc uzyskały m.in. trzy zdzieszowickie szkoły
podstawowe oraz 19 mieszkańców Zdzieszowic, którzy tuż przed świętami stracili swoje mieszkania w
pożarze. Dodatkowo wsparcie otrzymała m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrowej, a także tamtejszy
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek”. Firma zaangażowała się także w finansowanie
remontu zniszczonej drogi na odcinku Leśnica-Krasowa w powiecie strzeleckim.
- Realna wartość naszej pomocy to nie tylko złotówki, które widać gołym okiem na koncie organizacji
czy instytucji. To przede wszystkim efekty długoterminowe, mierzone emocjami, słowami wdzięczności
i uśmiechem tych, którym dzięki wsparciu żyje się łatwiej, lepiej i bezpieczniej – podsumowuje
Karolina Muza-Adamiec, szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu w 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 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

