
Firma ArcelorMittal Poland nagrodzona certyfikatem 

za wyj ątkow ą ofert ę dla pracowników  

 

Dąbrowa Górnicza, 1 marca 2013 r.  

 

ArcelorMittal Poland ponownie znalazł się w gronie firm wyróżnionych tytułem Top Employers Polska 

2013. Jak wykazało niezależne badanie, przeprowadzone przez Instytut CRF, ArcelorMittal Poland 

wyróżnia się ze względu na oferowane warunki pracy. Firma wyjątkowo dobrze dba o swoich 

pracowników i przez kolejny rok będzie miała prawo posługiwać się znakiem Top Employers Polska.  

 

Instytut CRF, specjalizujący się w międzynarodowych badaniach polityki personalnej oraz warunków 

pracy, właśnie skończył tegoroczne badania polityki HRM oraz praktyk wielu polskich pracodawców. 

ArcelorMittal Poland należy do wąskiego grona organizacji, które otrzymały certyfikat Top Employers 

Polska 2013. 

 

Monika Roznerska, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland zaznacza: “Zatrudniamy ponad 11 tys. 

pracowników.  Jesteśmy przekonani, że kariera w ArcelorMittal Poland to dobry wybór. Wychodząc z 

założenia, że to człowiek tworzy rzeczywistość, dbamy o każdego pracownika, oferując różne 

możliwości rozwoju, w tym jasną ścieżkę awansu, dodatkowe szkolenia i atrakcyjne wynagrodzenie. 

Otrzymując po raz trzeci certyfikat Top Employers Polska 2013 dowiedliśmy, że rozwój naszych 

pracowników i stworzenie wyjątkowego miejsca pracy jest naszym strategicznym celem, a nie tylko 

doraźnym pomysłem. Potwierdzają to też różne inne nagrody, które zdobywamy w tym obszarze”. 

 

Radosław Dziedzic, Kierownik Wsparcia Ciągłego Doskonalenia i Rozwoju ArcelorMittal Poland 

zwraca uwagę: „Pomimo bardzo dynamicznego procesu modernizacji, wdrażania nowoczesnych 

technologii, rekrutacji bardzo młodych pracowników, szczególną rolę w strukturach firmy odgrywają 

najstarsi pracownicy. W ramach programów mentoringowych dzielą się oni ze swoimi młodszymi 

kolegami zdobytą przez lata wiedzą i doświadczeniem”. 

 

Magdalena Kusik, Country Manager Top Employers Polska: „Wyjątkowa oferta dla pracowników, 

zapewniana przez pracodawców wyróżnionych tytułem Top Employers, pokazuje, że zarządzanie 
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talentem jest dla nich priorytetem. Te firmy zapewniają swoim pracownikom nie tylko to, czego 

potrzebują oni w danej chwili, ale także to, co pomoże im w rozwoju kariery wewnątrz organizacji. Top 

Employers jasno pokazują, że cenią swoich pracowników i dbają o nich”. 

 

Badane organizacje zostały ocenione w następujących obszarach: świadczenia podstawowe, 

świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej i zarządzanie 

kulturą organizacyjną firmy. Certyfikat Top Employers otrzymały wyłącznie te firmy, które spełniły 

surowe kryteria badania. 

 

Więcej informacji o Instytucie CRF, badaniu i wynikach firmy ArcelorMittal Poland jest dostępnych na stronie 

www.topemployers.pl. 

 

******************************** 

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, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego 
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, 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 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na 
potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała 4,8 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i 
inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2012 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 84,2 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 88,2 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 


