
 
ArcelorMittal Poland uruchamia Akademi ę Małych Pociech 

- przyzakładowe przedszkole w Krakowie  

Z pocz ątkiem wrze śnia prac ę rozpocznie drugie przyzakładowe przedszkole Arcelo rMittal 

Poland o wdzi ęcznej nazwie „Akademia Małych Pociech”. Placówka zl okalizowana jest na 

Osiedlu Centrum A 14 w Krakowie. Remont generalny p omieszcze ń dawnego przedszkola 

publicznego wraz z wyposa żeniem sal pochłon ął prawie 2 miliony złotych i został  

w pełni sfinansowany przez ArcelorMittal Poland.  

Kraków, 30 sierpnia 2012 r. – Przesłanką do stworzenia kolejnej placówki przeznaczonej dla 100 

podopiecznych były rekomendacje przedstawione przez Radę Kobiet działającą w ramach struktur 

ArcelorMittal Poland. Przedszkolaki w wieku od 2,5 do 6 lat będą korzystać z nowo wyremontowanych 

sal, w których niegdyś mieściło się przedszkole publiczne nr 101. Pomieszczenia wraz z 

przylegającym tarasem i ogrodem  zostały przez firmę wydzierżawione. Prowadzenie ośrodka zostało 

oddane w ręce Prywatnego Przedszkola Estetycznego, które prowadzi także pierwsze przyzakładowe 

przedszkole ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Dzięki temu obie placówki zapewnią dzieciom 

identyczne standardy odnoszące się do programu edukacyjnego, idei zdrowego żywienia oraz 

samego wyposażenia. 

Przedszkole przeznaczone jest głównie dla dzieci pracowników krakowskiego zakładu ArcelorMittal 

Poland, choć organizatorzy nie wykluczają przyjęcia także zgłoszeń zewnętrznych. Każda aplikacja 

rozpatrywana jest indywidualnie przez powołaną w tym celu Komisję Kwalifikacyjną, a podstawą 

wszystkich decyzji są opracowane kryteria naboru, wśród których najważniejsza jest sytuacja 

materialna i rodzinna. - poczucie, że moje dziecko jest blisko i pod dobrą opieką daje mi ogromny 

komfort psychiczny. Dziecko wstaje do przedszkola z uśmiechem na twarzy – a to najlepszy dowód, 

na to, że przedszkole znakomicie spełnia swoją rolę - podkreśla Agnieszka Miernik, kierownik projektu 

stworzenia przedszkola w Krakowie i jednocześnie mama 4-latka, który uczęszcza do 

przyzakładowego przedszkola ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej,  

 

Pobyt dziecka w przedszkolu dofinansowywany jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

firmy. Tym samym koszt dla rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia w przedszkolu w 
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Krakowie, niezależnie od ilości godzin, jakie dziecko spędza w placówce, to 100 lub 200 złotych 

miesięcznie, w zależności od dochodu w rodzinie. 

- Cieszy mnie, że w tak krótkim czasie udało nam się uruchomić drugie przyzakładowe przedszkole. 

Takie ponadstandardowe świadczenia, jakie oferujemy naszym pracownikom, są wyrazem 

realizowanej w ArcelorMittal polityki odpowiedzialności biznesu. Chcemy otaczać opieką nie tylko 

pracowników, ale także i ich rodziny. Uruchamianie kolejnych przedszkoli jest elementem aktywizacji 

zawodowej kobiet, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – powiedział 

Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.  
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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 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 


