
 
Jeszcze w tym roku ArcelorMittal Poland uruchomi ko lejne 

przyzakładowe przedszkole 
 

Jeszcze w tym roku powstanie przedszkole dla 100 dz ieci pracowników krakowskiego oddziału 

ArcelorMittal Poland.  Wybrano ju ż jego nazw ę – Akademia Małych Pociech. Konkurs na nazw ę 

przedszkola wygrała jedna z pracownic firmy, której  pociecha te ż trafi do Akademii. Podobna 

placówka od ubiegłego roku funkcjonuje przy oddzial e koncernu w D ąbrowie Górniczej.  

 

Kraków, 11 kwietnia 2012 r. - Wybrano już lokalizację w pobliżu krakowskiej huty: będą to 

pomieszczenia dawnego przedszkola publicznego nr 101 w os. Centrum A 14, które zostaną w tym 

celu wyremontowane kosztem 2 mln złotych. Miejsce to – w bliskim sąsiedztwie Placu Centralnego - 

ma dobre połączenia komunikacyjne z całym Krakowem i oczywiście z hutą, w której pracują rodzice 

dzieci.  

 

Za stronę organizacyjną przedszkola odpowiada Fundacja Nasze Dzieci, która zarządza podobną 

placówką firmy w Dąbrowie Górniczej. Operatorem natomiast będzie Prywatne Przedszkole 

Estetyczne z Poznania, które prowadzi pierwsze przyzakładowe przedszkole ArcelorMittal Poland w 

Dąbrowie Górniczej, a także przedszkole Philip Morris w Krakowie.  

 

- Staramy się, by odpowiedzialność za naszych pracowników wyrażała się nie tylko w oferowanych im 

warunkach pracy, ale także w szerokiej gamie świadczeń ponadstandardowych. Podejmując decyzję o 

założeniu przyzakładowych przedszkoli, odpowiedzieliśmy na potrzebę zgłoszoną przez istniejącą w 

strukturach ArcelorMittal Poland Radę Kobiet. Jestem przekonany, że to dobra i potrzebna inicjatywa, 

zwłaszcza w obliczu niedostatku takich ośrodków na rynku. Potwierdza to też fakt, że 9 na 10 naszych 

pracowników mających dzieci w wieku przedszkolnym opowiedziało się za powstaniem tego typu 

obiektów. Jako pracodawca liczymy też na to, że to ta inicjatywa wyróżni nas spośród innych 

pracodawców na rynku i sprawi, że to hutnictwo wygra konkurencję o młodych i zdolnych inżynierów z 

innymi gałęziami przemysłu – powiedział Andrzej Wypych, dyrektor personalny i członek Zarządu 

ArcelorMittal Poland.  

 

Informacja prasowa  



Program Akademii Małych Pociech obejmuje m.in. naukę języka angielskiego 5 razy w tygodniu, 

zajęcia logopedyczne, multimedialne i gimnastykę korekcyjną. Dzieci będą też uczestniczyć w  

wielkich wydarzeniach i uroczystościach, takich jak: Święto Teatru, Święto Plastyki, czy Święto 

Muzyki. Założyciele Przedszkola Estetycznego podkreślają ogromne znaczenie aktorskich występów 

maluchów. – Te dzieci nigdy nie będą miały problemów z wyrażaniem swych emocji, asertywnością, 

czy występami publicznymi – zapewniają zgodnie pedagodzy, którzy z dziećmi pracują od lat.  

 

Przedszkole powstaje głównie z myślą o dzieciach pracowników ArcelorMittal Poland. Pobyt dziecka w 

przedszkolu dofinansowany jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych firmy. Tym samym 

koszt dla rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia w przedszkolu w Dąbrowie Górniczej to 100 

lub 200 złotych miesięcznie, w zależności od dochodu w rodzinie. Na przyjęcie dziecka do 

przedszkola w dalszej kolejności mogą liczyć też pracownicy spółek zależnych ArcelorMittal Poland 

oraz pracownicy grupy Manpower świadczący pracę na rzecz koncernu. W ich przypadku koszt 

wynosi 300 złotych.  

Przedszkole będzie czynne cały rok, choć w czasie ferii czy wakacji program dydaktyczny nie będzie 

realizowany. Godziny otwarcia zostaną dostosowane do godzin pracy rodziców – placówka w 

Dąbrowie Górniczej pracuje od 5.30 do 18. Co ciekawe, liczba godzin, które dziecko spędza w 

przedszkolu, nie ma wpływu na wysokość opłaty za jego pobyt. 

 

- To fantastyczna inicjatywa, szczególnie dla rodziców, którzy nie mogą liczyć na pomoc babć czy 

dziadków w opiece nad dzieckiem – mówi  Ewelina Zadrożny, specjalista w Biurze Zarządzania 

Zamówieniami krakowskiej huty. - Nie do przecenienia jest też bliskość placówki do zakładu pracy i  

bogaty program zajęć, otwierający przed maluchami szerokie perspektywy rozwojowe. I oczywiście 

fakt, że w wakacje placówka czynna będzie przez pełne dwa miesiące – dodaje.  

 

W tej chwili w pomieszczeniach budynku w os. Centrum A trwają przygotowania do remontu, ale już 

niebawem wypełnią się one gwarem maluchów. Agnieszka Miernik, kierownik projektu z ramienia 

ArcelorMittal Poland zapewnia, że  termin zostanie dotrzymany i  Akademia Małych Pociech ruszy 1 

września. 

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

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 ponad 4,5 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. 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 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 
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 


