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Stal jest wszędzie

Stal jest integralnym elementem współczesnego świata 

i ma do odegrania ważną rolę w kształtowaniu bardziej 

zrównoważonej przyszłości.

ArcelorMittal

Grupa ArcelorMittal, obecna w       krajach,  

jest światowym liderem branży hutniczej i wydobywczej.

Zatrudnia ponad               tysiące ludzi, a jej zdolności 

produkcyjne to             mln ton stali rocznie.

Stal ta wykorzystywana jest do budowy dróg 

i budynków, infrastruktury kolejowej i energetycznej 

oraz przedmiotów codziennego użytku. ArcelorMittal 

w swoich centrach badań i rozwoju nieustannie 

doskonali stal, dzięki czemu towarzyszy nam ona 

od świtu do zmierzchu. 





ArcelorMittal Poland

Swoją działalność prowadzi w województwie śląskim, 

małopolskim i opolskim, gdzie zlokalizowanych jest 

      hut oraz największa w Europie koksownia. 

Zakłady te zatrudniają w sumie ponad        tysięcy 

pracowników.

ArcelorMittal Poland skupia           proc. potencjału 

produkcyjnego polskiego hutnictwa, a także jest    z 

na świecie producentów szyn o długości              metrów. 

Dysponuje też najnowocześniejszą w Europie walcownią 

gorącą działającą w krakowskiej hucie.
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Zmieniamy polskie hutnictwo

Dzięki szerokiemu programowi inwestycyjnemu, 

modernizacja zakładów objęła każdy etap produkcji stali. 

Inwestycje o wartości znacznie przekraczającej 5,5 mld zł 

prowadzone od momentu prywatyzacji (2004 r.) są 

bez precedensu w historii polskiego hutnictwa. Nasze 

strategiczne projekty inwestycyjne to m.in. nowa walcownia 

blach w Krakowie, nowa linia ciągłego odlewania stali 

w Dąbrowie Górniczej, nowa linia powlekania blach 

w Świętochłowicach oraz zmodernizowana walcownia 

walcówki w Sosnowcu.

Czując się odpowiedzialnym za rozwój sektora, kontynuo- 

waliśmy program inwestycyjny mimo trwającego na świecie 

kryzysu gospodarczego. Pomimo trudnych warunków 

rynkowych zmodernizowaliśmy m.in. krakowską walcownię 

zimną, a w dąbrowskiej stalowni uruchomiliśmy dwustano- 

wiskowy piec kadziowy i dwa stanowiska odsiarczania 

surówki. W 2014 roku w dąbrowskiej walcowni 

rozpoczęliśmy produkcję 120-metrowej szyny, stając 

się 1 z 3 tego typu zakładów na świecie. Po szynach 

produkowanych w Dąbrowie Górniczej jeżdżą pociągi nie 

tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Słowacji, Francji 

czy Belgii.

Nasze plany sięgają daleko w przyszłość. W czerwcu 

2015 roku zarząd ArcelorMittal Poland ogłosił pakiet 

inwestycyjny dla krakowskiej huty wart ponad 500 mln 

złotych. Obejmuje on: modernizację wielkiego pieca 

i jednego z konwertorów tlenowych, a także rozbudowę 

walcowni gorącej i ocynkowni. W Zdzieszowicach 

modernizujemy wydział węglopochodnych; wartość 

tego projektu przekracza 200 mln zł. 



Po szynach produkowanych w Dąbrowie Górniczej jeżdżą pociągi nie 

tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Słowacji, Francji czy Belgii.



Jesteśmy częścią Twojego świata 

Stal jest tworzywem wykorzystywanym w wielu dziedzinach 

życia. Towarzyszy nam na co dzień poprzez swoją obecność 

w konstrukcjach budowlanych, samochodach, kadłubach 

statków, platformach morskich czy szynach kolejowych. 

Stal jest też najczęściej poddawanym recyklingowi 

materiałem na świecie. Można ją przetwarzać 

w nieskończoność. 





„Nasza spółka jako pracodawca zobowiązuje 
się do tego, by każdy z obecnych 
i potencjalnych pracowników traktowany był 
w sposób uczciwy i godny. Realizacja tego 
zobowiązania jest możliwa również dzięki 
respektowaniu postanowienia o wzajemnym 
poszanowaniu współpracowników przez 
każdego w ArcelorMittal Poland”.

Monika Roznerska 
dyrektor personalny ArcelorMittal Poland

Ludzie są naszą wartością

W naszych zakładach zatrudniamy ponad 11 000 osób. 

Dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu jesteśmy liderem 

w produkcji stali, możemy podnosić naszą konkurencyjność 

i zapewnić dobrą przyszłość firmie. Znając wartość naszych 

pracowników, dbamy o ich bezpieczeństwo i rozwój. 

Za naszą politykę zatrudnienia i kompleksowe podejście do 

kwestii pracowniczych zostaliśmy wyróżnieni m.in. tytułami 

„Solidnego Pracodawcy”, „Solidnej Firmy” czy 

„Top Employers”.

Specyfika branży hutniczej stawia przed nami wiele wyzwań 

również w obszarze zatrudnienia. Jednym z ważniejszych 

zadań jest niwelacja luki pokoleniowej i dbałość o transfer 

wiedzy między pracownikami o wyższym stażu a nowo 

przyjmowanymi hutnikami. Mając na uwadze potrzebę 

edukacji przyszłych ekspertów branży hutniczej, realizujemy 

wiele programów edukacyjnych, m.in. ZainSTALuj się, 

w ramach którego oferujemy praktyki i staże.





Inwestujemy w lokalne społeczności

W ciągu 11 lat obecności w Polsce wsparliśmy wiele 

projektów i inicjatyw społecznych kwotą 15 mln złotych. 

Dokładnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych sąsiadów 

Edukacja Kultura i sztuka Ekologia

i staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. 

Obszary, które obejmujemy naszymi projektami to:

Edukacja



Bezpieczeństwo i zdrowieEkologia Sport

„Wsparcie w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa jest dla nas naturalnym kierunkiem realizacji idei odpo-
wiedzialności biznesu, w ramach której działamy na rzecz lokalnych społeczności, blisko współpracując 
z samorządem”.
Karolina Muza 
szef Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland



Czy wiesz, że:

Co piąty samochód na świecie zawiera 

elementy stalowe wyprodukowane 

przez ArcelorMittal.

Stal jest produktem, który można 

przetwarzać w nieskończoność.

Dlatego może się okazać, że Twoje sztućce 

zawierają stal, która była budulcem Forda 

Model T - pierwszego modelu samochodu 

skonstruowanego przez Henry’ego Forda.

ArcelorMittal jest największym przetwórcą 

złomu stalowego na świecie. 

Ponad 95% stali wykorzystywanej 

w przemyśle motoryzacyjnym poddawane 

jest recyklingowi. Pozwala to zmniejszyć 

emisję CO2 o miliony ton rocznie.



Stal jest podstawą do budowy wież 

elektrowni wiatrowych.

Do wybudowania 80-metrowej wieży 

potrzeba około 150 ton stali.

W co piątej turbinie wiatrowej na świecie  

wykorzystywane są blachy gorącowalco-

wane produkowane w ArcelorMittal.

Przetworzone żużle z krakowskiej huty 

znajdują się pod większością dróg 

w województwie małopolskim, a nawet pod 

płytą Rynku Głównego w Krakowie.

Dbamy o środowisko.

Kosztem 1 mln zł zasadziliśmy wokół 

naszych zakładów ponad 500 000 drzew.



Ze stali ArcelorMittal powstały:

Muzeum Historii Żydów Polskich



Linia warszawskiego metra



Wieżowiec Q22 w Warszawie



Wiszący most w Rzeszowie Dworzec kolejowy w Łodzi
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