
 

 

 
 

ArcelorMittal Poland przeznaczy 120 mln zł na modernizację 

sosnowieckiej huty 

 

Dąbrowa Górnicza, 18 grudnia 2017 r. 

 

Władze ArcelorMittal Poland zadecydowały o gruntownej modernizacji 

walcowni walcówki w dawnej hucie Cedler w sosnowieckiej dzielnicy 

Dańdówka. Planowana przebudowa ma na celu przede wszystkim podniesienie 

jakości oferowanych produktów. Koszt przedsięwzięcia to prawie 120 mln zł. 

 

Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland, czyli dawna Huta Cedler, rozpoczyna przygotowania do 

modernizacji walcowni walcówki. Przedsięwzięcie zostanie podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich 

zaplanowany jest na jesień przyszłego roku. Druga część prac, która zwieńczy modernizację, 

przewidziana jest na jesień roku  2019. Wartość projektu to niemal 120 mln zł.  

 

Jakość, ilość, bezpieczeństwo 

Prace będą obejmować wymianę szeregu urządzeń, w tym silników głównych i maszyn 

walcowniczych wraz z systemem sterowania. Ma to poprawić niezawodność linii i zwiększyć 

bezpieczeństwo jej użytkowania. Modyfikacja i wymiana niektórych części umożliwi ponadto poprawę 

jakości oferowanych produktów, a także zwiększy prędkość walcowania do 100 m na sekundę. Tym 

samym moc produkcyjna zakładu zwiększy się z obecnych 700 tys. do 800 tys. ton w skali roku. 

 

- Ta inwestycja jest odpowiedzią na rosnący wśród naszych klientów popyt na wysokiej jakości wyroby 

wysoko przetworzone – tłumaczy Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Jednak w 

wyroby o wysokiej marży inwestujemy także dlatego, że mamy nadzieję, iż dzięki nim będziemy mogli 

przetrwać na rynku. Wejście w życie czwartej odsłony systemu EU ETS (europejskiego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji CO2) stanowi poważne zagrożenie dla konkurencyjności 

europejskiego hutnictwa. Z koniecznością zakupu praw do emisji dwutlenku węgla muszą się liczyć 

nawet najefektywniejsze europejskie huty. Nowy kształt systemu nie gwarantuje nam porównywalnych 

warunków do prowadzenia działalności i mocno odbije się na strukturze kosztów europejskich 

producentów stali. Tych kosztów nie będą ponosić nasi konkurenci spoza UE – dodaje.  

 

Informacja prasowa 



 

Walcówka wykorzystywana jest do produkcji sprężyn, śrub, gwoździ i wkrętów, ale także wózków 

sklepowych, amortyzatorów i wycieraczek samochodowych, węży ogrodowych czy siatek 

ogrodzeniowych. 

 

Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland zatrudnia 400 osób.  

 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek   

rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel.  32 776 7630  

e-mail: sylwia.winiarek@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 19 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 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56.8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 
wyniosła 90,8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 miliona ton.  
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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 

http://www.arcelormittal.com/

