
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

250 tysi ęcy złotych od ArcelorMittal Poland na projekty społ eczne 
w 2015 roku w Zdzieszowicach i okolicach 

 
Zdzieszowice, 18 grudnia 2015 r. 
 
10 projektów społecznych o łącznej wartości 250 tysięcy złotych zrealizowała w tym roku 

w Zdzieszowicach i okolicach firma ArcelorMittal Poland. Ponad połowa projektów dotyczyła 

doposażenia, a w jednym przypadku także budowy placu zabaw. Ponadto firma sfinansowała 

pracownię multimedialną w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, zaś pracownicy 

ArcelorMittal Poland dodatkowo zaangażowali się w akcję krwiodawstwa oraz liczne inicjatywy 

prowadzone w ramach wolontariatu. 

 

Jesteśmy dumni z naszych pracowników, że tak licznie i chętnie angażują się w akcje wolontariatu. 

Tylko w tym roku w Zdzieszowicach 87 osób pracujących w ArcelorMittal Poland zorganizowało lub 

uczestniczyło w 20 różnych inicjatywach wspierając 1300 beneficjentów. Były to głównie akcje 

ukierunkowane na pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Pracownicy działali na rzecz szkół 

i przedszkoli, ale także angażowali się w akcje charytatywne np. zbiórki koleżeńskie na rzecz 

potrzebujących - powiedziała Karolina Muza, szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal 

Poland. 

 

Ideę wolontariatu promuje ambasador wolontariatu pracowniczego – pan Krzysztof Molfa, który na co 

dzień pracuje w Wydziale Piecowni II jako Kierownik Wsparcia ds. WCM. Firma udziela wparcia 

organizacyjnego pracownikom zaangażowanym w działania wolontariatu, a także dostarcza gadżety 

firmowe, ubezpieczenie NNW oraz pokrywa koszty akcji. W rezultacie działań tylko w tym roku 

pracownicy wsparli m.in. 4 rodziny w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, pozyskali granty 

dla wybranych organizacji w ramach programu „Działam, Pomagam, jestem wolontariuszem”, a także 

zebrali pieniądze na pomoc dla niepełnosprawnego chłopca na aparat słuchowy. 

 

Pracownicy firmy oprócz wolontariatu są też zaangażowani w pomoc potrzebującym osobom 

za pośrednictwem Klubu Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy ArcelorMittal Poland 
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w Zdzieszowicach. Klub posiada około 200 członków, którzy w 2015 r. zorganizowali 6 akcji 

krwiodawczych na terenie miasta. Dzięki ich zaangażowaniu w akcjach oddano około 175 litrów krwi. 

 

ArcelorMittal Poland od wielu lat realizuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. W pierwszej 

dekadzie swojej działalności przeznaczył na ten cel w sumie 15 mln złotych. Celem firmy w tym 

zakresie jest trwałe wpisanie się w rozwój i dobrobyt społeczności regionów i miast, w których 

funkcjonuje - w szczególności mieszkańców Zdzieszowic, Dąbrowy Górniczej, Krakowa, Sosnowca, 

Świętochłowic i Chorzowa. 

 

 

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. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca oraz w 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. 

Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 mld złotych, unowocześniając każdy 
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, 
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 19 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 2014 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,3 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 93,1 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 63,9 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 


