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Zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal Poland wdraża inicjatywy 

środowiskowe za 90 mln zł 

Zdzieszowice, 15 czerwca 2018 r.  

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, oddział ArcelorMittal Poland, realizuje kolejne inicjatywy 

ograniczające wpływ zakładu na środowisko. Wartość prowadzonych obecnie prac to prawie 

90 mln zł.  

- Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko jest dla nas priorytetem. W ubiegłym roku, 

na dwa lata przed wymaganym prawem terminem, uruchomiliśmy zmodernizowany wydział 

węglopochodnych, którego koszt wyniósł 205 mln zł. W tym roku realizujemy kolejne prace, których 

wartość to blisko 90 mln zł – mówi Czesław Sikorski, członek zarządu dyrektor zarządzający ds. 

produkcji koksu i projektów specjalnych w ArcelorMittal Poland. 

Jedno z przedsięwzięć dotyczy wygaszenia baterii koksowniczych nr 3 i 4. Baterie koksownicze to 

instalacje zbudowane z szeregu ceramicznych komór wraz z osprzętem pomocniczym, 

wykorzystywane do produkcji koksu. - To nasze najstarsze baterie, zlokalizowane dosyć blisko 

budynków mieszkalnych przy ul. Korfantego i Kościuszki – wyjaśnia Czesław Sikorski.  

Bateria nr 4 przestanie działać we wrześniu, natomiast bateria nr 3 ma zostać wygaszona później, po 

zakończeniu remontu baterii nr 5. Zaprzestanie eksploatacji baterii nr 3 i 4 oznacza zmniejszenie 

zdolności produkcyjnych zakładu.  

– Nie cieszy nas, że ograniczamy moce produkcyjne, ale dobrą wiadomością jest ograniczenie wpływu 

naszej działalności na środowisko naturalne. Efektem wygaszenia tych dwóch instalacji będzie 

zmniejszenie emisji pyłowych o 18 proc. i gazowych o 17 proc. - informuje Czesław Sikorski. 

Zostaje sześć nowych baterii 

W IV kwartale 2018 roku przewidziane jest zakończenie wartego ok. 58 mln zł remontu baterii nr 5. - 

Prace obejmują m.in. wymianę ceramicznej wymurówki komór i osprzętów. Wcześniej zakończy się 

jednak kapitalny remont  instalacji odpylającej, która  pozwoli na ograniczenie emisji z operacji 

wypychania koksu – informuje Wojciech Kaczmarek, dyrektor zdzieszowickiej koksowni. 

Informacja prasowa 



 

Dzięki modernizacji zdolność produkcyjna baterii nr 5 zostanie utrzymana przez następne 20 lat. Po 

wygaszeniu baterii nr 3 i 4 w zakładzie pozostanie 6 czynnych baterii.  

Ograniczenie zapachów 

Kosztem ok. 25 mln zł do końca tego roku zwiększona zostanie także efektywność instalacji 

hermetyzacji wydziału węglopochodnych. Modernizacja obejmuje m. in. zabudowę wirówek smoły, 

dzięki czemu uproszczony zostanie węzeł technologiczny przygotowania smoły do wysyłki z 

jednoczesną likwidacją części zbiorników magazynowych smoły. Prace obejmują dodatkowo 

doposażenie części instalacji wydziału węglopochodnych w bardziej efektywne systemy 

wychwytywania i zagospodarowania oparów.  

Innowacyjna oczyszczalnia ścieków 

W 2017 roku zakończył się 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 doczyszczania końcowego 

ścieków, wykorzystującej wytwornice dwutlenku chloru oraz reaktory pośpieszne, umożliwia 

osiągnięcie wysokiego stopnia ich oczyszczenia oraz spełnienie wymagań unijnej dyrektywy o 

emisjach przemysłowych.  

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel. +48 32 776 76 30 

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 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.  
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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 
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