
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka ochrony 
ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna  

 

I. CEL POLITYKI:  
Celem polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa 
działalności produkcyjnej oraz handlowej ArcelorMittal 
Poland S.A. przy wykorzystaniu dostępnych i zgodnych  
z przepisami prawa zasobów i środków.  
 
II. ZAANGAŻOWANIE: 
Głównym i podstawowym założeniem tej Polityki jest pełne 
zaangażowanie i współpraca wszystkich pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. 
 
III. ZASADY: 
Na podstawie poniższych zasad ArcelorMittal Poland S.A 
zapewnia wysoki poziom ochrony swoich zakładów  
i interesariuszy:  
1. Bezpieczeństwo i ochrona pracowników, mienia oraz 

informacji ArcelorMittal Poland S.A jest celem 
nadrzędnym.  

2. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa wprowadzane 
są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
programem zgodności ArcelorMittal i innymi 
wymaganiami w tym zakresie. 

3. Zapobieganie to priorytet. Analiza zagrożeń  
i ocena ryzyka prowadzona jest w sposób ciągły. 

4. Procedury ochrony oraz ich efektywność są stale 
nadzorowane, oceniane oraz weryfikowane przez 
specjalistów z tego zakresu w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu standardów ochrony w działalności 
ArcelorMittal Poland S.A. 

5. Poziom profesjonalizmu, wiedzy i rzetelności osób 
zajmujących się kwestiami ochrony jest ściśle 
nadzorowany. Ustanawiane i wdrażane są plany 

szkoleń oraz procedury rekrutacji i pozyskiwania 
usługodawców. 

6. Wszystkie zdarzenia, włączając w to różnego rodzaju 
niezgodności i naruszenia przepisów są na bieżąco 
raportowane i rejestrowane. Podejmowane są działania 
korygujące, a ich wdrażanie jest stale monitorowane 
tak, aby zapewnić ciągłe doskonalenie standardów.  

7. ArcelorMittal Poland S.A. zapewnia stałą gotowość do 
podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych dla 
bezpieczeństwa oraz ochrony swoich interesów.  
W takim przypadku reakcje muszą być proporcjonalne 
do zagrożenia. 

          
IV. ZAKRES POLITYKI: 
1. Ochrona fizyczna Spółki oraz jej pracowników, gości, 

podwykonawców, pozostałych interesariuszy. 
2. Cyberbezpieczeństwo, tj. bezpieczeństwo baz danych, 

transferu danych, dostępu do danych, aplikacji. 
3. Bezpieczeństwo informacyjne, w tym ochrona tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 
4. Bezpieczeństwo danych osobowych wynikające  

z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Wprowadzając Politykę ochrony ArcelorMittal Poland S.A. 
deklaruje, że wdrożony system zarządzania będzie 
podlegał ciągłemu doskonaleniu, zgodnie z normami 
obowiązującymi w tym obszarze i gwarantuje zapewnienie 
niezbędnych środków do funkcjonowania, utrzymania  
i doskonalenia systemu w ArcelorMittal Poland S.A.  
i spółkach zależnych. 
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Dąbrowa Górnicza, październik 2021, wydanie I 
 


