
 

 

Bezpiecze ństwo w pracy i w domu    

Dąbrowa Górnicza, 30 kwietnia 2014 r.  

Zatrzymaj się, pomyśl i pracuj bezpiecznie – to motto tegorocznej edycji Dnia Bezpiecze ństwa 

w ArcelorMittal, który w poniedziałek ju ż po raz ósmy odbył si ę we wszystkich zakładach 

koncernu na świecie.  

Również ArcelorMittal Poland, największy w Polsce producent stali, po raz ósmy zorganizował dla 

swoich pracowników i podwykonawców Dzień Bezpieczeństwa. W tym roku zwracano szczególną 

uwagę na zapobieganie upadkom z wysokości i przygnieceniom, które są najczęstszymi przyczynami 

wypadków. 

Teresa Godoj, dyrektor biura BHP ArcelorMittal Poland zwraca uwagę: - Na przestrzeni tych ośmiu lat 

znacznie zmniejszyliśmy częstotliwość wypadków, która w roku 2007 wynosiła 3,6, a w roku 2013 – 

0,7. To duży sukces. Ale naszym celem niezmiennie pozostaje całkowite ich wyeliminowanie.  

Podczas Dnia Bezpieczeństwa we wszystkich zakładach ArcelorMittal Poland odbyły się szkolenia i 

pokazy dotyczące bezpiecznych zachowań. Dodatkowo w Krakowie, Dąbrowie Górniczej i 

Zdzieszowicach przed bramami głównymi powstały miasteczka BHP ze stoiskami dotyczącymi 

standardów bezpieczeństwa obowiązującymi w grupie ArcelorMittal. Pracownicy mogli też wziąć 

udział w konkursach i quizach.   

Najbardziej widowiskowym przedsięwzięciem były „łańcuchy bezpieczeństwa” utworzone przez 

pracowników, którzy wpięli się w liny z użyciem karabińczyków używanych przy pracach na 

wysokości. „Łańcuchy”  przybrały najróżnorodniejsze kształty: od logo ArcelorMittal w krakowskiej 

koksowni, przez słowo „życie” w dąbrowskiej stalowni aż po „1190” – liczbę dni bez wypadku z 

przerwą w pracy w krakowskiej walcowni zimnej. 

- Zasady bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym wydają się być bardzo skomplikowane, ale 

potrzebę ich wdrożenia przyniosło samo życie. Standardy bezpieczeństwa koncernu stworzone 

zostały na podstawie zdarzeń i wypadków, które miały miejsce w naszych zakładach. Należy też 

pamiętać, że pomiędzy sytuacjami związanymi z zagrożeniami w pracy i poza nią istnieje wiele 

zbieżności. Przytoczę choćby niezapinanie pasów bezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodu 

i niestosowanie środków ochrony osobistej w zakładzie pracy – mówi Teresa Godoj. - Wypadków 

można uniknąć, przestrzegając kilku prostych reguł, ale przede wszystkim nie podejmując zbędnego 

ryzyka - dodaje.  

 

 

 

 

 

          

 

 

   

Informacja prasowa  



Kilka innych przykładów:  

 
Hałas: w domu regulacja głośności, w pracy  
ochronniki słuchu 
 

 
 

 

 
Wzrok: po pracy okulary przeciwsłoneczne,        
w pracy okulary ochronne 

 

Ogień: w domu uniemożliwienie dzieciom 
dostępu, w pracy przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych 

 

Prąd: w domu zabezpieczenie gniazdek, w pracy 
przestrzeganie zasady izolacji 

 
  

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

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 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.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 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 z zakładami zlokalizowanymi w 20 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 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 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 


