Informacja prasowa
Przedszkole ArcelorMittal Poland już od września w
Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza, 25 sierpnia 2011 r.
W Dąbrowie Górniczej otwarto dziś nowe przedszkole. Placówkę znajdującą się przy ul. Kasprzaka 74a
wybudował ArcelorMittal Poland dla setki dzieci pracowników firmy i spółek zależnych. Trwająca 8 miesięcy
budowa kosztowała niemal 5 mln złotych. W miarę dostępności miejsc, z placówki będą mogły korzystać
także dzieci osób niezwiązanych z firmą. Firma planuje utworzenie jeszcze jednego przyzakładowego
przedszkola – tym razem w 2012 r. w Krakowie.
Budowa przedszkola to odpowiedź na inicjatywę działającej w ArcelorMittal Poland Rady Kobiet, która
została powołana w 2008 r., by reprezentować interesy i odpowiadać na potrzeby kobiet zatrudnionych w
zakładach firmy w Polsce. W skład Rady wchodzą przedstawicielki biura BHP, prawnego, działu HR i
komunikacji. Aby sprawdzić czy istnieje potrzeba utworzenia tego typu placówki, wśród pracowników
mających dzieci w wieku przedszkolnym przeprowadzono ankietę. 90 proc. respondentów wyraziło
zainteresowanie taką formą opieki nad ich pociechami.
Kierownikiem projektu budowy była Jadwiga Kołkowska, dyrektor w Biurze Relacji Zewnętrznych,
Środowiska i Projektów Specjalnych, która odpowiada również za projekt budowy przedszkola
przyzakładowego w Krakowie.
Inicjatywa powołania przedszkoli firmowych jest elementem naszej strategii odpowiedzialności biznesu,
której jednym z filarów jest troska o naszych pracowników. Inwestujemy po to, aby stwarzać im komfort
pracy oraz życia codziennego, w którym szczególnie rodzice dzieci w wieku przedszkolnym muszą stawiać
czoła wyzwaniom związanym z wychowaniem i opieką nad swoimi pociechami - powiedział Sanjay
Samaddar, prezes Zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. Wierzymy również, że nasza
inicjatywa doskonale wpisuje się w profil demograficzny Polski. Rodzice będą mogli kontynuować
aktywność zawodową, wiedząc, że ich dzieci uczą się i bawią w najwyższej klasy placówce niedaleko ich
miejsca pracy – dodał.
Kwota, którą będą uiszczali rodzice nie przekroczy 25 proc. kosztów pobytu dziecka w przedszkolu,
ponieważ pozostałą część sfinansują: Miasto Dąbrowa Górnicza oraz ArcelorMittal Poland w ramach
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Placówka otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godz.
od 5:30 do 18:00.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi sześć 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 ponad 4 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 Poland można znaleźć na stronie 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 2010 ArcelorMittal Poland osiągnął dochód w wysokości 78 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła
90,6 milionów ton, co stanowi średnio 8-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

