
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ArcelorMittal Poland stawia na zdrowie  

i bezpiecze ństwo pracowników 
 

Dąbrowa Górnicza, 29 kwietnia 2010 

 

Jak wygl ąda świat w alko-goglach? Jak zachowa ć się podczas po Ŝaru? Czy ubranie robocze 

nadaje si ę na pokaz mody? Po co wybiera ć najlepszego suwnicowego? – odpowiedzi na te i inne  

pytania z obszaru BHP szukali pracownicy ArcelorMit tal Poland, którzy 28 kwietnia obchodzili 

Dzień Bezpiecze ństwa. 

 

To juŜ czwarty Dzień Bezpieczeństwa, stałe wydarzenie w kalendarzu całej Grupy ArcelorMittal - niemal 

280 tysięcy pracowników w 60 krajach świata. Dzień ten obchodzili równieŜ pracownicy ArcelorMittal 

Poland  we wszystkich sześciu zakładach, w pięciu miastach w Polsce. W tym roku motywem 

przewodnim było „Przywództwo przez przykład”.  

 

„Misja ArcelorMittal jest prosta - dąŜymy do bycia najbezpieczniejszym producentem stali na świecie. 

Dlatego teŜ uwaŜamy Dzień Bezpieczeństwa za jedno z najwaŜniejszych wydarzeń w kalendarzu naszej 

firmy" - powiedział Lakshmi N Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal. Film z jego przesłaniem 

wyświetlono we wszystkich zakładach Grupy na świecie.  „Przemysł dopiero podnosi się z 

najpowaŜniejszej recesji od czasów Wielkiego Kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku. Poziom produkcji 

powoli zaczyna wracać do poziomów sprzed kryzysu, a więc jest to najlepszy czas, aby ponownie 

podkreślić, Ŝe dobro naszych pracowników, niezaleŜnie od ich miejsca w strukturze firmy, jest naszym 

największym priorytetem". 

 

Dzień Bezpieczeństwa to jednodniowa akcja skoncentrowana na tematach zdrowia i bezpieczeństwa - 

aspektów szczególnie istotnych w produkcji przemysłowej. 28 kwietnia pracownicy mogli poddać się 

badaniom medycznym: sprawdzić poziom kreatyniny czy ciśnienia tętniczego, poddać się konsultacji 

okulistycznej czy badaniom audiometrycznym. Mieli moŜliwość obejrzeć pokaz pierwszej pomocy 

przedmedycznej, pokaz samoobrony czy sprzętu gaśniczego.  

 

Informacja prasowa  



Dzień Bezpieczeństwa był równieŜ świetną okazją do sprawdzenia wiedzy pracowników, którzy 

odpowiadali na pytania podczas audytów zakładowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Test 

z wiedzy na temat standardów operacyjnych ArcelorMittal zdawali teŜ kierownicy i dyrektorzy zakładów.  

 

Wydarzenie miało równieŜ swoją lŜejszą odsłonę: pracownicy wzięli udział w rozmaitych konkursach, np. 

w konkursie na najlepszego suwnicowego, na najlepszego kierowcę, czy w konkursie jazdy wózkiem 

transportowym. Kilkudziesięciu pracowników uczestniczyło w Biegu Hutnika, podczas którego musieli się 

wykazać znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.  

 

Nie brakło atrakcji dla najmłodszych – dzieci pracowników wzięły udział w konkursie rysunkowym i 

konkursie na wierszyk lub slogan dotyczący BHP.  

 

„Naszym celem jest tworzenie kultury pracy polegającej na dawaniu przykładu. Dotyczy to zarówno 

kierownictwa, jak i wszystkich pracowników. Jeśli widzę, Ŝe ktoś pracuje niebezpiecznie, reaguję. - 

Zatrzymuję pracę, Ŝeby nie doszło do wypadku. Kolega powinien mi podziękować, bo przecieŜ 

uratowałam mu, co najmniej, zdrowie. Nasz cel chcemy osiągnąć równieŜ poprzez działania prowadzone 

w ramach Dnia Bezpieczeństwa – w sposób, który nie tylko uczy, ale i bawi” – podsumowała Teresa 

Godoj, dyrektor Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pokaz sprzętu gaśniczego 

Pokaz samoobrony 

Konkurs na najlepszego kierowcę wózka widłowego 

Pierwsza pomoc  Audyty w zakładach 

Pokaz odzieŜy roboczej 



Kontakt/ dodatkowe informacje 
 
Łukasz Cioch, Dyrektor Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 78 11 
e-mail: lukasz.cioch@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 6 hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. 

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10.000 osób. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i specjalnych. Jest 

dostawcą nie tylko znanych od lat wyrobów długich, jak szyny czy kształtowniki, ale przede wszystkim najnowocześniejszych 

wyrobów płaskich, wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany. Więcej informacji o ArcelorMittal Poland 

moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal jest największą na świecie spółką stalową obecną  w ponad 60 krajach.  

ArcelorMittal jest liderem na wszystkich głównych światowych rynkach stalowych włączając rynek samochodowy, budowlany, 

artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań, zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak 

równieŜ posiada znaczne złoŜa surowców i silnie rozwiniętą sieć dystrybucji. Dzięki zakładom w ponad 20 krajach na 4 

kontynentach, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali. ArcelorMittal jest 

obecny na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), ParyŜu (MTP), Brukseli 

(MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie oraz Walencji (MTS).  
 


