Odpowiedzialni
i ambitni

Michelin

jest liderem technologicznym światowej
branży opon. Grupa Michelin produkuje, sprzedaje i promuje
produkty i usługi w dziedzinie mobilności – opony do samochodów osobowych, ciężarowych, samolotów, rowerów, pojazdów
rolniczych i maszyn budowlanych, motocykli, a także przewodniki, mapy, atlasy i usługi internetowe (ViaMichelin.com). Siedzibą Grupy jest Clermont-Ferrand we Francji.
• Michelin jest obecny w 171 krajach
• 68 zakładów produkcyjnych w 17 krajach
• 100 000 osób zatrudnionych
W Polsce Grupa Michelin ma fabrykę w Olsztynie oraz Dyrekcję
Handlową w Warszawie. Michelin Polska jest największym pracodawcą na Warmii i Mazurach. Zatrudnia około 5 000 osób.
Od 1995 roku Michelin zainwestował w olsztyńską fabrykę miliard euro. Dzięki inwestycjom fabryka stała się jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie na
świecie. Fabryka Michelin w Olsztynie zajmuje powierzchnię 187
hektarów.
W Olsztynie produkujemy opony do:
• samochodów osobowych i dostawczych oraz 4x4
• samochodów ciężarowych
• pojazdów rolniczych

Produkujemy ponad 10 milionów opon rocznie.
Ponadto w Olsztynie powstają formy do produkcji
opon, kordy i mieszanka gumowa.
Do fabryki należy też nowoczesne Centrum Logistyczne
o powierzchni 110 tys. metrów kwadratowych, które jest
jednym z największych magazynów Michelin na świecie
i największym w Europie Środkowo-Wschodniej.

3

ObSZary WSParCia i beneFiCjenCi PrOSPOłeCZnyCH DZiałań MiCHeLin

ODPOWIEDZIALNOŚĆMICHELIN
Michelin trwale wspiera życie lokalnej społeczności
w duchu strategii zrównoważonego rozwoju zapisanej
w Programie Osiągnięć i Odpowiedzialności Michelin.
Podchodzimy do tego zobowiązania niezwykle
poważnie. Decyzje o wyborze konkretnych działań
oraz przyznawaniu środków ﬁnansowych lub materialnych
są podejmowane cyklicznie. rocznie wpływa ponad 350
propozycji współpracy i próśb o wsparcie.

Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny
w Olsztynie

Olsztyński
Teatr Lalek

W Michelin dążymy do tego,
aby nasza działalność
przyczyniała się
do poprawy warunków
życia społeczeństwa.
Tym jednym zdaniem precyzyjnie okreslamy to, do
czego dążymy w Michelin. jest to dla nas cel równie ważny jak cele biznesowe.
Wspieramy obszary takie jak ochrona zdrowia, kultura, bezpieczeństwo, sport, edukacja, środowisko
naturalne i wiele innych.
jesteśmy też niezwykle dumni z tego, że w Olsztynie wspaniale rozwija się idea wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu wkład ﬁnansowy ﬁrmy zostaje
wielokrotnie pomnażany poprzez osobiste
zaangażowanie pracowników Michelin.
Pracowników, którzy z oczywistych
względów często najlepiej wiedzą,
komu i jak najskuteczniej można
pomóc.
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Przekazanie sprzętu
medycznego Wojewódzkiemu
Specjalistycznemu
Szpitalowi Dziecięcemu
w Olsztynie

• Zakup sprzętu medycznego
– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie: ultrasonograf
przyłóżeczkowy dla niemowląt
– Miejski Zespolony Szpital w Olsztynie
– Polski Czerwony Krzyż: fantom, deﬁbrylator
• Kilometry Pomocy
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• HDK Michelin
• Szpital Pomocy Maltańskiej

• Sponsorowanie instytucji kultury w Olsztynie
– Filharmonia Warmińsko-Mazurska
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
– Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
– Olsztyński Teatr Lalek
– BWA, Galeria sztuki w Olsztynie
– WAMA Film Festival
– Olsztyn Green Festival
– Muzeum Nowoczesności

• Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie: m.in. studia dualne
• Organizacja wycieczek edukacyjnych po fabryce
• Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, m.in. akcja „Bezpieczne Mazury”
• Wsparcie organizacji „Kongresu Przyszłości”
• „Europejska Noc Naukowców”
• Wyjazd uczniów SP nr 2 w Olsztynie na 38. Finały
Światowe Odysei Umysłu do USA

Kilometry Pomocy. Wybiegane i wyjeżdzone kilometry
przez pracowników ﬁrmy i mieszkańców regionu przeliczone
na złotówki wsparły olsztyńskie szpitale

Panel edukacyjny dotyczący
bezpiecznych zachowań na drodze
podczas Nocy Naukowców

Wystawa w Muzeum
Nowoczesności
podczas obchodów
jubileuszu ﬁrmy

Koncert Orkestry Symfonicznej
z Owernii podczas występu
w olsztyńskiej ﬁlharmonii
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BMW
Półmaraton Praski

• „Ciśnienie pod kontrolą”, akcja uwrażliwiająca
kierowców na dostosowanie odpowiedniego
ciśnienia w oponach
• „Junior Bike”, wielki wyścig dla małych ludzi.
Promowanie korzystania z kasku podczas jazdy rowerem
• „Autochodzik”, propagowanie bezpiecznych zachowań
na drodze wśród przedszkolaków
• „Złote Zasady Michelin” – 10 złotych zasad bezpieczeństwa uwrażliwaiających uczestników ruchu drogowego
• Finał Krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
• Akcja „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”
• „Rozbierz choinkę na święta”. Akcja przeprowadzona
wraz Policją mająca na celu uwrażliwienie pieszych
uczestników ruchu drogowego do noszenia odblasków

• Klub Rowerowy Michelin Team (M-Team)
• Integracyjny Klub Sportowy „SMOK”: wspieranie amatorskiej
aktywności sportowej i sportu niepełnosprawnych
• BMW Półmaraton Praski
• Oddział Zakładowy PTTK
• Kobiecy Klub Piłkarski „Stomilanki Olsztyn”
• Zakładowy Klub Piłkarski

Integracyjny Klub
Sportowy „SMOK”

Pokazy pierwszej pomocy
to nieodłączny element
podczas rodzinnych pikników

Michelin Junior Bike
– wielki wyścig dla małych ludzi

Edukacja w terenie
– piknik rodzinny
z okazji 50-lecia firmy

Ciśnienie pod kontrolą
– akcja uwrażliwiająca
kierowców na stosowanie
odpowiedniego ciśnieni
w oponach

Klub Rowerowy
Michelin Team
(M-Team)
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Ochrona środowiska naturalnego,
w tym wypadku oczyszczanie nurtu Łyny
– wizytówki regionu Warmi i Mazur

Wolontariat

Imponująca Moc Dobra

Kilkuset wolontariuszy z olsztyńskiej fabryki Michelin
od 2015 r. działa w Programie Wolontariatu Pracowniczego „Moc Dobra”.
Firma doﬁnansowuje inicjatywy pracowników, którzy
planują, koordynują i realizują – co szczególnie warte
podkreślenia – własne projekty. Żeby zdobyć fundusze
na swoje pomysły, pracownicy biorą udział w wewnętrznym konkursie. Firma przyznaje granty zwycięskim
projektom, a wolontariusze sami decydują, jak najlepiej
wydać pieniądze.
Od powstania programu wolontariusze przeprowadzili już 100 akcji.Wszystkie inicjatywy pracowników
ﬁrmy służą społeczności Olsztyna i regionu. Pracownicy mają możliwość zaproszenia do współpracy rodziny, znajomych i przyjaciół, którzy nie pracują w
Michelin.
bezpieczeństwo drogowe, wsparcie
domów dziecka, seniora, placówek
wychowawczych, edukacja, warsztaty kulinarne, teatralne, zajęcia z ekonomii – to tylko niektóre z zagadnień
jakie są poruszane w akcjach wolontariackich. jest ich o wiele więcej i nadal dochodzą nowe 

Warsztaty kulinarne podopiecznych
ARKI z Wojciechem Amaro,
zdobywcą pierwszej kulinarnej
gwiazdki Michelin w Polsce

Pszczoły
naszym wspólnym
dobrem

Propagowanie bezpiecznych
zachowań na drodze wśród
najmłodszych

100
600
15000
projeków wolontariackich

Ponad
wolontariuszy

Ponad
zadowolonych beneﬁcjentów

Zanosimy uśmiech i dobre serce – Certus Via,
hospicjum dla osób starszych
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