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ArcelorMittal Poland
zintegrowanym producentem stali

ArcelorMittal Poland jest największym 
producentem stali w Polsce

� 6 oddziałów

� 5 hut

� największa w Europie koksownia
w Zdzieszowicach 

ArcelorMittal Poland skupia około 70 proc. 
potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego



Nasi pracownicy

w 6 oddziałachosób

Zatrudniamy:



Nasze produkty
wykorzystywane
są m.in. w: 

AGDTransporcieBudownictwie



Produkujemy

Wyroby długie:

� kształtowniki (w tym grodzice) 

� szyny

� akcesoria kolejowe 

� obudowy górnicze



Produkujemy

Wyroby płaskie



Bezpiecze ństwo
jest najwa żniejsze

wypadków

Nasz cel:



Bezpieczna i zrównowa żona
produkcja stali - ochrona
środowiska

� Emisja pyłu niższa o 30 proc.

� Emisja CO2 niższa o 25 proc. 

niż w chwili prywatyzacji



Modernizacja naszych
zakładów

od 2004 roku zainwestowaliśmy

mld zł



Nasze inwestycje 
2004-2008

Trzecia linia ciągłego odlewania stali 
w Dąbrowie Górniczej 

488 mln zł

Nowa walcownia gorąca blach 

w Krakowie - 1,2 mld zł +
rozbudowa w 2016 roku 

230 mln zł

Modernizacja walcowni walcówki 
w Sosnowcu 

148 mln  zł 

Nowa linia powlekania 
w Świętochłowicach

107 mln zł



Nasze inwestycje 
2012-2014

Budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków w krakowskiej koksowni 

24 mln  zł 

Instalacja oczyszczania gazu 
koksowniczego w Krakowie 

100 mln zł

Centrum serwisowe grodzic 
w Dąbrowie Górniczej 

15 mln  zł 

Linia do produkcji długiej szyny 
w Dąbrowie Górniczej 

140 mln zł



Nasze inwestycje 
2016

Inwestycje w krakowskim oddziale na łączną 
kwotę ponad 500 mln zł

Modernizacja wielkiego
pieca nr 5 

175 mln zł

Zwiększenie mocy produkcyjnych 
w zakresie wyrobów ocynkowanych 

153 mln zł



Nasze inwestycje wynikaj ące
z dyrektywy IED

Modernizację systemu 
odpylania taśm 
spiekalniczych 
w Dąbrowie Górniczej –
projekt w trakcie
realizacji

Modernizacja Wydziału 
Węglopochodnych 
w Zdzieszowicach – projekt 
zrealizowany 

Modernizacja 
elektrociepłowni 
w Sosnowcu – projekt 
zrealizowany

Modernizację systemu 
odpylania stalowni 
konwertorowej w Dąbrowie 
Górniczej – projekt 
w trakcie realizacji  



HR i Odpowiedzialno ść
Biznesu

� Rozwój pracowników: 40,9 - średnia 
liczba godzin szkoleniowych 
przypadająca na pracownika.

� Program ZainSTALUj się - bezpłatne 
inicjatywy rozwojowe dla uczniów
i studentów. 

� 2 przyzakładowe przedszkola.



Inwestujemy w społeczno ści
lokalne

W sumie na projekty społeczne
przeznaczyliśmy już 16 mln złotych. 
Wspieramy:

Ponad 100 laboratoriów multimedialnych 
w szkołach województw śląskiego, 
małopolskiego i opolskiego.

Wspieraliśmy Filharmonię Krakowską, 
teatry, występy młodzieży.

Edukacja Kultura i sztuka



Półmaraton Dąbrowski, Juliada
w Krakowie, imprezy sportowe, 
budowa ścieżki rowerowej 
w Zdzieszowicach. 

Zasadziliśmy około 600 000 drzew 
koszt: ponad 1 mln złotych.

Sport i Zdrowie Ekologia

Inwestujemy w społeczno ści
lokalne

W sumie na projekty społeczne
przeznaczyliśmy już 16 mln złotych. 
Wspieramy:



Historyczny budynek dworca we Wrocławiu, 
wybudowany w 1850 roku przeszedł 
generalny remont, do którego użyto:

� 8000 m2 gatunku Cofrastra® 40,

� 2500 m2 Cofrastra® 70.

Stal - tworzywo 
nowoczesnego świata 

Realizacje z naszej stali



Firma ArcelorMittal Construction Poland 
dostarczyła blachę łukową Floline
na renowację dworca w Gliwicach. 
Blacha została wyprodukowana
w świętochłowickim zakładzie
ArcelorMittal Poland.

Stal - tworzywo 
nowoczesnego świata 

Realizacje z naszej stali



ArcelorMittal Warszawa dostarczył 20 000 ton 
prętów żebrowanych na rozbudowę metra 
warszawskiego. 

Stal - tworzywo 
nowoczesnego świata 

Realizacje z naszej stali



Stal - tworzywo 
nowoczesnego świata 

Realizacje z naszej stali

ArcelorMittal Poland dostarczył szyny
na modernizację linii kolejowej na odcinku 
„Warszawa- Gdynia – obszar LCS Gdańsk, 
LCS Gdynia”.



Dziękuję 
za uwagę.


