Misją Spółki ArcelorMittal Warszawa jest produkcja wyrobów stalowych
spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

ukierunkowanego na osiągnięcie celu ekonomicznego i z zachowaniem najnowszych standardów w zakresie
technologii, jakości , BHP, środowiska i energetyki oraz przepisów prawnych i innych wymagań.
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działania

ukierunkowane są na:
doskonalenie jakości naszych procesów i wyrobów jak również działań w zakresie BHP,
środowiska i efektywności energetycznej.
Zmniejszenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dążenie do osiągnięcia i utrzymania
wysokich standardów BHP.
Ciągłe doskonalenie wyników ekonomicznych ArcelorMittal Warszawa.
Działanie zgodne z przepisami prawnym i innymi dotyczącymi naszej działalności.
Poszanowanie praw człowieka oraz budowanie partnerskich relacji ze wszystkim stronami
zainteresowanymi.
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cele realizujemy poprzez:
monitoring i analizę wskaźników /KPI, celów/ oraz ich optymalizację i doskonalenie.
Zapewnienie niezbędnych środków i zasobów do realizacji ustalonych celów i działań .
Wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno - technologicznych .
Budowania partnerskich stosunków z naszymi klientami i dostawcami.
Podejmowanie działań ukierunkowanych na minimalizację niezgodności wyrobu i procesu oraz
zapobieganiu awariom.
Stosowanie przemyślanej i efektywnej gospodarki wykorzystywania i zakupów zasobów naturalnych
oraz mediów energetycznych, jak również dokonywania zakupów energooszczędnych produktów i
Ciągły

usług.
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Monitorowanie i ciągła poprawa warunków pracy oraz oddziaływania na środowisko.
Identyfikację , ograniczenie zagrożeń i ryzyk, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom
zawodowym, identyfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych, niebezpiecznych zachowań/ sytuacji,
analizę przyczyn incydentów oraz podejmowanie wszelkich innych działań proaktywnych.
Angażowanie /konsultacje i współudział/ pracowników w działania związane z jakością,
bezpieczeństwem pracy, środowiskiem oraz efektywnym wykorzystaniem energii
Stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy i świadomości naszych pracowników, jak również
podwykonawców.
Prowadzenie otwartego dialogu ze społecznością lokalną oraz innymi stronami zainteresowanymi na
temat podejmowanych działań gospodarczych, bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego i
jego ochrony.
Stosowanie standardów ArcelorMittal dotyczących programu zgodności.
Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania : ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 , ISO
45001 , ISO 50001 jak również ZKP i PED oraz rozwoju certyfikacji naszych wyrobów.

Niniejsza Polityka została ustanowiona przez Zarząd i zakomunikowana pracownikom oraz stronom
zainteresowanym a ocena jej realizacji jest dokonywana przez Zarząd podczas okresowych przeglądów.
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