
 

 

 

          

 

 

   

 

 

Rusza pierwsza polska edycja mi ędzynarodowego programu 

wolontariatu ArcelorMittal    

Dąbrowa Górnicza, 23 czerwca 2014 r.  

Pracownicy ArcelorMittal z Senegalu, Maroka, Argent yny, Brazylii, Kanady oraz wielu innych 

krajów przyjechali dzisiaj do Świętochłowic, aby wzi ąć udział w tygodniowym programie 

wolontariatu, organizowanym po raz pierwszy w Polsc e. Wolontariusze stworz ą biblioteczki w 

trzech placówkach wsparcia dziennego prowadzonych p rzez Towarzystwo Przyjaciół Heiloo i 

wyposa żą je w meble, mapy, ksi ążki i sprz ęt multimedialny. Z kolei podopieczni o środka, 

bior ąc udział w pracach, b ędą mieli mo żliwo ść poznania kultury innych krajów.     

W ramach programu Solidarity Holidays pracownicy ArcelorMittal na całym świecie mogą dobrowolnie 

wykorzystać tydzień swojego urlopu na bezpłatny udział w wybranym projekcie wolontariatu. Grupa 10 

pracowników z całego świata przyjechała dzisiaj do Świętochłowic, aby poznać podopiecznych 

Towarzystwa Przyjaciół Heiloo i opowiedzieć im o kulturze krajów, z których pochodzą. Ponadto 

zbudują i wyposażą biblioteki w trzech placówkach wsparcia dziennego, z których korzystać będą 

dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz borykających się 

z różnymi problemami. W projekcie weźmie udział około 60 wychowanków świetlic w wieku 7-18 lat. 

Program finansowany jest całkowicie przez firmę ArcelorMittal. 

- W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą ArcelorMittal Poland. Pracownicy zorganizowali 

wówczas w naszych placówkach mikołajkowe konkursy i zabawy, a także wręczyli naszym 

podopiecznym wspaniałe paczki. Nie zapomnieli o nich także przy okazji dnia wolontariatu 

pracowniczego, kiedy to wzięli udział w zajęciach plastycznych, pracując razem z dziećmi i tworząc 

ozdoby świąteczne, które pokazywaliśmy na Kiermaszu Lipińskim. Jestem przekonana, że 

rozpoczynający się dzisiaj program będzie dla naszych dzieci wspaniałą przygodą, która wzbudzi w 

nich ciekawość poznawania świata, a także otworzy je na innych ludzi i kultury – powiedziała Aneta 

Mstowska-Tkacz, kierowniczka placówek wsparcia dziennego.  

- Dla uczestników programu przygotowaliśmy wiele atrakcji, takich jak, m.in. zwiedzanie stalowni czy 

wycieczkę do Krakowa. Najważniejsze jednak, że wolontariusze podzielą się z dziećmi cząstką siebie 

– zapoznają je bowiem z tradycjami, muzyką, kuchnią i wieloma innymi aspektami swojej rodzimej 

kultury. Podopieczni stowarzyszenia raczej nie mają możliwości podróżowania po świecie, więc 
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spotkania te będą tym cenniejsze i bogatsze dla nich.” – powiedziała Karolina Muza, szef Zespołu 

Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.       

Rozpoczynający się dzisiaj program potrwa do końca tygodnia. Uroczyste przekazanie bibliotek 

nastąpi w piątek. 

Do tej pory ok. 240 wolontariuszy ArcelorMittal wzięło udział w 26 projektach realizowanych w 15 

krajach. Na ten rok przewidziano realizację 9 projektów, m.in. w Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Liberii, 

RPA i w Polsce.  
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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 11 000 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.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 5 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 z zakładami zlokalizowanymi w 20 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 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.  

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 


