
1) Przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów i 
regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz innych 
zobowiązań Grupy ArcelorMittal

2) Wdrażamy systemy zarządzania środowiskowego (w 
tym certyfikację ISO 14001) we wszystkich zakładach 
produkcyjnych

3)   Prowadzimy oceny oddziaływania na środowisko w 
zakresie głównych projektów inwestycyjnych zgodnie z 
dobrą międzynarodową praktyką branżową (niezależnie 
od lokalnych wymogów prawnych)

4)   Stale doskonalimy nasze procesy związane z ochroną 
środowiska poprzez systematyczne kontrole, działania 
pozwalające zapobiegać emisji zanieczyszczeń oraz 
stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT)

5) Rozwijamy, doskonalimy i stosujemy ekologiczne 
metody produkcji o niewielkim wpływie na środowisko, 
wykorzystując surowce dostępne lokalnie

6) Stale rozwijamy i wytwarzamy wyroby przyjazne 
dla środowiska, koncentrując się na ich docelowym 
wykorzystaniu i późniejszym recyklingu

7) Efektywnie korzystamy z dostępnych zasobów 
naturalnych, surowców, energii, gruntów i wody

8) Szanujemy obszary chronione i minimalizujemy 
niekorzystny wpływ naszych działań na różnorodność 
biologiczną i funkcje ekosystemów zgodnie z dobrą 
międzynarodową praktyką branżową

9) Realizujemy długoterminową strategię redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia zerowej emisji 
netto

10) Wśród pracowników promujemy postawę cechującą 
się odpowiedzialnością i zaangażowaniem w działania 
związane z ochroną środowiska

11)  Dbamy, aby nasi dostawcy i wykonawcy znali zasady i 
przestrzegli polityki środowiskowej ArcelorMittal

12)  Prowadzimy otwartą komunikację i dialog ze wszystkimi 
interesariuszami, pozostającymi pod wpływem naszej 
działalności

ArcelorMittal prowadzi kompleksową działalność w zakresie nowoczesnej produkcji stali i związanej z nią eksploatacji rudy 
żelaza i węgla. Oferuje szeroką gamę wyrobów stalowych pozwalających sprostać dzisiejszym potrzebom na wszystkich 
głównych rynkach konsumenckich.

W aspekcie ochrony środowiska, stal jest zdecydowanie preferowanym materiałem - jest nie tylko przyjazna dla 
środowiska, ale w odróżnieniu od innych materiałów, nadaje się w całości do wielokrotnego recyklingu. Ekologiczna 
doskonałość wpisana jest we wszystkie nasze działania związane z przetwórstwem stali, a promujemy ją poprzez 
stosowanie następujących zasad:
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