
ArcelorMittal dostarczy szyny na potrzeby Deutsche Bahn 
 

Dąbrowa Górnicza, 25 lutego 2014  r. – Firma ArcelorMittal została wybrana przez Deutsche Bahn w 

przetargu na dostawę 129 tys. ton szyn w 2014 roku. Obie strony uzgodniły możliwość przedłużenia 

kontraktu o dostawy takiej samej ilości na kolejny rok.  

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Deutsche Bahn przy projekcie, który pojawił się tuż po 

tym, jak zakończyliśmy naszą ważną inwestycję w Polsce, która pozwoli nam produkować szyny o 

długości 120 metrów - mówi Augustine Kochuparampil, dyrektor generalny, ArcelorMittal Europe, 

produkty długie.  

Szyny dostarczone zostaną przez zakłady ArcelorMittal w Gijon i Dąbrowie Górniczej i znajdą 

zastosowanie w pracach związanych z modernizacją i rozbudową sieci Deutsche Bahn.  

Dr Bernd Striegel, dyrektor Biura Zakupów, DB Netz AG powiedział: - Deutsche Bahn każdego roku 

inwestuje w swoją sieć kolejową. W 2014 roku planujemy wymienić ponad 3 000 kilometrów torów, 

2 350 zwrotnic, ponad dwa miliony podkładów kolejowych i około czterech milionów ton żwiru. Aby 

zrealizować te projekty z najwyższą starannością, potrzebujemy niezawodnych partnerów, takich jak 

ArcelorMittal, z którym współpracujemy już od wielu lat.  

W poniedziałek w Polsce wicepremier Janusz Piechociński dokonał oficjalnego otwarcia inwestycji w 

walcowni dużej ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej, która będzie produkowała różne rodzaje szyn, w 

tym po raz pierwszy szyny o długości 120 metrów.  

 

******************************** 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, Rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

Informacja prasowa  



ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego 
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, 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.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 5 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 20 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 tworzywem, z którego powstają podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, przez 
samochody, po sprzęt AGD. 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 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), 
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 


