
  

EcoMS Consulting i ArcelorMittal Poland zorganizowa ły konferencj ę 
„Motywowanie do bezpiecznej pracy” 

Dąbrowa Górnicza, 21 maja 2012 r. 

W ArcelorMittal Poland zako ńczyła si ę dwudniowa konferencja po święcona tematyce BHP. 

Spotkanie miało na celu wymian ę doświadcze ń, pomysłów i praktycznych rozwi ązań w 

zakresie motywowania do bezpiecznej pracy pomi ędzy pracownikami słu żb BHP w zakładach 

przemysłowych. 

W konferencji udział wzięło 16 ekspertów BHP z różnych branż i sektorów gospodarki, a także 

przedstawiciele organizatorów. Spotkanie miało formę otwartej dyskusji, podczas której uczestnicy 

poruszają wybrane zagadnienia z problematyki motywowania do bezpiecznej pracy, realizowane w 

poszczególnych organizacjach i koncernach – te, które się powiodły, jak i te, które nie zakończyły się 

sukcesem. Celem spotkania była także próba zidentyfikowania błędów, jakie popełniły niektóre 

zakłady – tak, aby inne mogły tego uniknąć. Drugiego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili hutę w 

Dąbrowie Górniczej, gdzie zapoznali się z wdrożonymi tam rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 

pracy. 

  

- Konferencja to kolejny krok, który - jak głęboko wierzę - przybliża nas do realizacji idei programu 

‘Podróż do zera wypadków’, wdrażanego w zakładach ArcelorMittal na całym świecie. Będąc nie tylko 

liderem w sektorze hutniczym, ale także firmą społecznie odpowiedzialną, czujemy się zobowiązani do 

dzielenia się najlepszymi praktykami z firmami działającymi w naszym otoczeniu. W grupie 

ArcelorMittal mamy już wiele dobrych rozwiązań, ale uważamy, że warto zapoznać się również z 

doświadczeniami z innych branż. Dobrych przykładów nie brakuje - powiedziała Teresa Godoj, 

dyrektor Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland. - Dodatkową wartość dodaną stanowił fakt, że 

dyskutowaliśmy o kwestiach bezpieczeństwa w kontekście polskiej mentalności. Jak pokazała 

konferencja - nieważne czy produkuje się stal, czy czekoladki – problemy z kulturą bezpieczeństwa są 

wszędzie takie same. To pierwsze takie spotkanie. Tym razem jego gospodarzem był ArcelorMittal 

Poland, ale kolejne odbędzie się gdzie indziej. Wiemy już, że z całą pewnością będziemy chcieli 

porozmawiać o problemie związanym z bezpieczeństwem wykonawców – dodała. 

 

Firma będąca największym producentem stali na świecie już teraz osiągnęła znaczący sukces  

w zakresie obniżania liczby wypadków, osiągając w pierwszych trzech miesiącach 2012 r. wskaźnik 

LTIFR (lost time injury frequency rate – częstotliwość wypadków z przerwą w pracy) na poziomie 1,1. 

Informacja prasowa  



Z kolei w ArcelorMittal Poland w ubiegłym roku wskaźnik LTIFR wyniósł 0,8, podczas gdy zarówno  

w 2010 i 2009 roku oscylował na poziomie 1,5.  
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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 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 


