
 

 

 

 
 

Sosnowiec, 30 listopada 2021 r. 

Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland zakończył inwestycje 

warte 125 mln złotych 

125 mln zł – tyle przeznaczył na swoje kluczowe instalacje sosnowiecki oddział ArcelorMittal 

Poland.  Inwestycje objęły modernizację wydziału walcowni walcówki i remont walcowni taśm 

zimnowalcowanych. 

Jako pierwszy modernizacji poddany został wydział walcówki. Prace zrealizowane zostały w dwóch 

etapach, na przestrzeni dwóch lat. Pierwszy trwał 5 tygodni. W tym czasie wszystkie urządzenia zostały 

wymienione na nowe lub przebudowane, wdrożono również nowy system sterowania. Drugi etap 

obejmował cały ciąg pośredni instalacji, czyli klatki walcownicze wraz z napędami i okablowaniem. 

Dzięki instalacji nowych klatek walcowniczych poprawiła się jakość walcowanych produktów, wzrosły 

też zdolności produkcyjne wydziału. Walcówka, choć niepozorna, jest bardzo popularnym produktem w 

życiu codziennym. Wykorzystywana jest do tworzenia takich produktów jak: ogrodzenia i siatki, stalowe 

liny, śruby i wkręty, sprężyny do materaców, wózki sklepowe, czy też spinacze biurowe i zszywki. 

Drugą inwestycją, stanowiącą część pakietu o wartości 125 mln zł, był remont walcowni taśm 

zimnowalcowanych, który zakończył się w tym roku. Obejmował on najbardziej istotne dla procesu 

produkcyjnego urządzenia, tj. wytrawialnię, walcarkę nawrotną, piece wodorowe oraz linię cięcia 

wzdłużnego. Remont był kluczowy dla utrzymania niezawodności tej instalacji. A sama blacha 

zimnowalcowana w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal jest bardzo popularnym produktem w 

codziennym życiu. Wykorzystywana jest w branży AGD, rowerowej, samochodowej (łożyska czy rurki 

do podtrzymywania zagłówków foteli samochodowych), jako drut spawalniczy, a nawet szkielety w 

meblach. 

– Modernizacje te zapewnią niezawodne funkcjonowanie naszych urządzeń w kolejnych latach, a 

modernizacja wydziału walcówki zwiększyła zdolności produkcyjne tej linii – wyjaśnia Janusz 

Kantor, dyrektor sosnowieckiego oddziału ArcelorMittal Poland. –  Istotne dla nas jest, by zakład działał 

w sposób niezawodny – dokładnie tak, jak wygląda współpraca z miastem Sosnowiec. Od lat wspieramy 

miasto w działaniach służących jego mieszkańcom. Przykładem niech będzie współpraca przy 

remontach mostów i dróg prowadzących do naszego zakładu. Ważne jest też współdziałanie z 

Państwową Strażą Pożarną w Sosnowcu – np. przy organizowaniu ćwiczeń PSP na terenie naszego 

zakładu, czy współfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego. 

– Chcemy nie tylko produkować stal jak najwyższej jakości, ale również jako firma aktywnie uczestniczyć 

w życiu mieszkańców miast, w których działamy. To dla nas naturalne. Dlatego z roku na rok staramy 

się wspierać szkoły i instytucje służące mieszkańcom Sosnowca. Naszym priorytetem jest również, by 
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produkowana przez nas stal spełniała oczekiwania naszych klientów. Chcemy ciągle się rozwijać, a 

pakiet inwestycyjny dla naszego oddziału w Sosnowcu jest dowodem na to, że to nasze pragnienie 

przekuwamy w działanie – podsumował prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland 

Sanjay Samaddar. 

– Rozwój sosnowieckich zakładów wchodzących w skład międzynarodowego koncernu ArcelorMittal to 

dobra wiadomość, bo oznacza, że firma dobrze się czuje w naszym mieście i wiąże się z nami na kolejne 

lata, dając w dużej mierze pracę naszym mieszkańcom – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent 

Sosnowca. 

 
Kontakt / informacje dodatkowe: 
Sylwia Winiarek-Erdoğan, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek-erdogan@arcelormittal.com 

Monika Olech 

tel. +48 32 776 82 28 

e-mail: monika.olech@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 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 10 000 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 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość 
wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 37 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 ponad 21 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 2020 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 53,3 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 71,5 miliona 
ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58 milionów 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 


