
 
 
 
 
 
 

 

Otwarcie nowoczesnej walcowni zimnej w Krakowie 
ArcelorMittal Poland zainwestował w Polsce w ci ągu ostatnich pi ęciu lat ponad 

3,8 mld zł (ok. 1,2 mld dolarów) 

 

Kraków, 30 listopada 2009 – ArcelorMittal Poland, n ajwiększy producent stali w Polsce i 

właściciel sze ściu hut, otworzył dzisiaj w Krakowie zmodernizowan ą walcowni ę zimn ą blach. 

Inwestycja o warto ści blisko 98 mln zł (33 mln USD) opiera si ę na najnowocze śniejszych 

technologiach, które przyczyni ą się do poprawy parametrów jako ściowych blach 

zimnowalcowanych. W uroczysto ści otwarcia uczestniczył Waldemar Pawlak, wicepremi er i 

Minister Gospodarki.  

 

Nowa walcownia zimna  

Otwarta dzisiaj zmodernizowana walcownia zimna jest 

odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów względem 

jakości produktów. Naszymi nowymi docelowymi klientami są 

firmy przemysłu samochodowego, budowlanego i AGD. 

Projekt modernizacji objął wytrawialnię, walcarkę 

czteroklatkową i wygładzarkę. Nowoczesne rozwiązania 

pozwolą na rozszerzenie asortymentu i zapewnią najwyŜsze 

parametry jakościowe produktu – przyczynią się do poprawy własności mechanicznych, a takŜe 

zapewnią doskonałą tolerancję grubości i wysoką płaskość walcowanych na zimno blach. Najnowsze 

cyfrowe systemy sterowania umoŜliwią pełną wizualizację i automatyczne prowadzenie procesu 

produkcyjnego, a nowe sensory i laserowe mierniki prędkości zapewnią optymalne wartości przerobu 

blach.    

 

Pierwsze agregaty walcowni zimnej w Krakowie uruchomiono w grudniu 1958 roku. Urządzenia objęte 

modernizacją – wytrawialnia, walcarka i wygładzarka – zainstalowane zostały w latach 70-tych. Od 

tego czasu walcarka czteroklatkowa wyprodukowała blisko 20 mln ton blachy.  

Pasmo z tej blachy o szerokości 1 m i grubości 1,0 mm miałoby długość 2,5 mln km, czyli 61 razy 

opasałoby Ziemię na równiku, byłoby teŜ ponad 6 razy dłuŜsze niŜ odległość KsięŜyca od Ziemi. 

 

 

 

 

Informacja prasowa  



Nowa walcownia zimna jest punktem kulminacyjnym 

pięcioletniego planu inwestycyjnego ArcelorMittal w 

Polsce. Poni Ŝej kilka faktów i liczb obrazuj ących skal ę 

przeprowadzonych inwestycji: 

 

 

 

� Inwestycje o wartości 3,8 mld zł (ok. 1,2 mld USD) - zakres znacznie rozszerzony w stosunku 

do umowy prywatyzacyjnej.  

� Kompleksowa modernizacja polskich hut – przemiana upadającego i zadłuŜonego przemysłu 

stalowego w branŜę nowoczesną i jednego z największych europejskich producentów stali.  

� Oddanie do uŜytku największej inwestycji w europejskim hutnictwie od 20 lat - najbardziej 

zaawansowanej technologicznie w Europie walcowni gorącej. 

� 30 mln ton wyprodukowanej stali  

� 70 proc. potencjału polskiego rynku stali. 

� Nowe technologie dające moŜliwość rozszerzenia portfela produktów o wyroby wysoko 

przetworzone dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego i AGD. 

� Kilkaset milionów złotych przeznaczonych na odprawy dla odchodzących pracowników 

(najwyŜsze odprawy w przemyśle cięŜkim). 

� Inwestycje prośrodowiskowe, które znacząco obniŜyły wpływ hutnictwa stali na środowisko 

naturalne.  

� Poprawa bezpieczeństwa pracy (obniŜenie wskaźnika częstotliwości wypadków o 73 proc.) 

� Ponad 65 milionów złotych (około 21 mln USD) przeznaczonych na inwestycje środowiskowe i 

BHP 

� ponad 4 mln złotych (około 1,4 mln USD) przeznaczone na inwestycje społeczne 

 

Waldemar Pawlak, wicepremier i Minister Gospodarki: 

„Chcę pogratulować grupie ArcelorMittal tej inwestycji i całego wielkiego procesu modernizacji, bo 

dzięki niemu przemysł stalowy w Polsce osiągnął poziom światowy. Modernizacja ta daje teŜ szanse 

na produkowanie w Polsce specjalnych rodzajów blach, które potrzebne są w przemyśle 

motoryzacyjnym i w budownictwie. To, co widziałem w walcowni zimnej jest imponujące równieŜ w 

kontekście konieczności ograniczania emisji CO2. Inwestycja ta jest dobrym przykładem wysokiego 

poziomu technologii i innowacyjnego spojrzenia na przemysł. Pragnę zapewnić prezesa Samaddara, 

Ŝe takie przedsięwzięcia zawsze będą uzyskiwały wsparcie ze strony rządu, tak abyśmy razem 

rozwijali naszą gospodarkę.”    

 

Sanjay Samaddar, dyrektor generalny i prezes Zarządu ArcelorMittal Poland: 

„Modernizacja walcowni zimnej wpisuje się w proces inwestycyjny, który prowadzimy od momentu 

przejęcia polskich hut w 2004 roku. Do dzisiaj zainwestowaliśmy w park technologiczny 3,8 mld zł (ok. 

1,2 mld USD), czyli o 1 mld zł więcej niŜ zapisano w umowie prywatyzacyjnej. Efektem tych inwestycji 

było przeobraŜenie polskiego przemysłu stalowego w branŜę nowoczesną, z dobrymi perspektywami 

na przyszłość. Jestem przekonany, Ŝe osiągnęliśmy to dzięki synergii pochodzącej ze wsparcia 

polskiego rządu, władz lokalnych, naszej wiedzy technologicznej i potencjału polskich pracowników i 



współpracy ze związkami zawodowymi. Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, Ŝe dostarczamy stal 

najwyŜszej jakości na światowe rynki.”  

 

Robrecht Himpe, dyrektor generalny europejskiego sektora wyrobów płaskich ArcelorMittal: 

„Cieszę się, Ŝe mogę powiedzieć iŜ polskie huty nie tylko dorównują naszym najlepszym zakładom w 

Europie Zachodniej, ale w niektórych aspektach technologicznych są od nich lepsze. Jestem 

przekonany, Ŝe w najbliŜszych miesiącach będziemy w stanie zachwycić naszych klientów 

produktami, których do tej pory nie mogli zakupić w Polsce.” 

 
Władysław Kielian, przewodniczący „Solidarności”  

„Dzisiejsza uroczystość związana z modernizacją walcowni zimnej w krakowskiej hucie jest jednym z 

tych wydarzeń, które przynoszą zaszczyt tej firmie, wykonawcom inwestycji, jak i pracownikom 

ArcelorMittal Poland. Największa organizacja związkowa, jaką jest „Solidarność” zawsze będzie 

wspierała działania i dokonania, które zapewnią pracownikom coraz lepsze i - co najwaŜniejsze – 

bezpieczniejsze warunki pracy. Jestem przekonany, Ŝe kontynuowany proces modernizacji 

krakowskiej huty przyczyni się do produkcji coraz lepszych jakościowo wyrobów. Te z kolei przyniosą 

zysk właścicielom, a w konsekwencji takŜe wyŜsze wynagrodzenia załodze ArcelorMittal Poland. 

śyczę zatem, by kolejne inwestycje stały się faktem.” 

 

*   *   * 

Kontakt/ dodatkowe informacje 
 
Łukasz Cioch, Dyrektor Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 78 11 
e-mail: lukasz.cioch@arcelormittal.com 

 

ElŜbieta Plichta-Osuch 

Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants  

tel. + 48 (0) 22 536 04 54, + 48 601 93 93 73 

email: elzbieta.plichta@mmdcee.com 

 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 

przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi 6 hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i 

Chorzowie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10.000 osób. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i 

specjalnych. Jest dostawcą nie tylko znanych od lat wyrobów długich, jak szyny czy kształtowniki, ale przede wszystkim 

najnowocześniejszych wyrobów płaskich, wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany. Więcej 

informacji o ArcelorMittal Poland moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal jest największą na świecie spółką stalową, zatrudniającą ponad 300 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach. 

ArcelorMittal jest liderem na wszystkich głównych światowych rynkach stalowych włączając rynek samochodowy, budowlany, 

artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań, zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak 

równieŜ posiada znaczne złoŜa surowców i silnie rozwiniętą sieć dystrybucji. Dzięki zakładom w ponad 20 krajach na 4 

kontynentach, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali. ArcelorMittal jest 

obecny na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), ParyŜu (MTP), Brukseli 

(MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie oraz Walencji (MTS).  


