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To wewnêtrzna kampania 
realizowana dla Arcelor Huty 
Warszawa od marca do czerwca 
2006 roku. Jej za³o¿eniem 
by³o stworzenie i utrwalanie 
określonych postaw zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem i zasadami 
BHP wśród pracowników 
Huty i podwykonawców. 
Projekt zak³ada³ równie¿ 
wspieranie wizerunku firmy jako dbaj¹cej 
o bezpieczeñstwo swoich pracowników. 
Wszystkie dzia³ania przygotowa³a i 
przeprowadzi³a agencja Twenty Four Seven 

Public Relations. Kampania uzyska³a 
nagrodê ZFPR Z³otego Spinacza 2006 w 
kategorii „Komunikacja wewnêtrzna”.

Grupa docelowa
Kampaniê skierowano do oko³o 800 osób. Jej odbiorcami byli pracow-

nicy Arcelor Huty Warszawa oraz pracownicy firm podwykonawczych 
operuj¹cych na terenie Huty. Kampani¹ objêto dzia³ produkcji, w którym 
99 proc. pracowników stanowi¹ mê¿czyźni z wykszta³ceniem zawodo-

wym i średnim technicznym w wieku oko³o 47 lat. Z dotychczasowych 
doświadczeñ wynika³o, ¿e jest to grupa odbiorców niechêtnie bior¹ca 
udzia³ w dzia³aniach firmowych. Wśród odbiorców znaleźli siê tak¿e pra-

cownicy dzia³u finansowego, handlowego i personalnego.

Analiza sytuacji i planowanie
Przekazy zwi¹zane z BHP i szkolenia w tym zakresie s¹ zazwyczaj odbie-

rane przez pracowników jako nudne i sztampowe. Agencja mia³a za zada-

nie wesprzeæ Hutê w skutecznym i niestandardowym dotarciu z prze-

kazem do grupy docelowej. Celem projektu by³o uświadomienie grupie 
docelowej wspó³odpowiedzialności za bezpieczeñstwo w miejscu pracy. 
Dodatkowo agencja mia³a dotrzeæ do pracowników z przekazem, ¿e pra-

codawca o nich dba oraz pokazaæ, ¿e firma powa¿nie traktuje sprawy bez-

pieczeñstwa. W kreacji postawiono na lekki zabawowy wydźwiêk oraz 
nietypowośæ, zaskoczenie i zró¿nicowanie. Zrezygnowano z komunikatów 

maj¹cych wywo³aæ strach przed konsekwencjami 
nieprzestrzegania zasad bezpieczeñstwa.
Ze wzglêdu na kompleksowy charakter kam-

panii podzielono j¹ na trzy etapy, które mia³y 
wywo³aæ ró¿ne postawy: teaser (zaciekawienie, 
zaanga¿owanie), etap informacyjny (przyswaja-

nie informacji, podtrzymanie zaanga¿owania i 
uto¿samienia siê z akcj¹) oraz fina³ (podsumo-

wanie). Dzia³ania komunikacyjne mia³y promo-

waæ akcjê „Usuwamy niebezpieczniki”, 
tj. uatrakcyjniæ warstwê merytoryczn¹ 
(szkolenia, seminaria) oraz wspieraæ czy-

teln¹ komunikacjê miêdzy pracodawc¹ 
a pracownikami. Za³o¿ono, ¿e oczeki-
wanym efektem kampanii ma byæ stop-

niowe budowanie wiêkszej świadomości 
w zakresie bezpieczeñstwa.

Realizacja projektu
Punktem wyjścia dla kreacji by³o za³o¿enie 
ascetyczności przekazu, który nie przys³a-

nia³by warstwy informacyjnej kampanii. 
Ze wzglêdu na wykorzystanie ró¿norod-

nych środków komunikowania stworzono 
spójn¹ kreacjê graficzn¹, która mia³a ³atwo 

identyfikowaæ dzia³ania zwi¹zane z kampani¹. 
Trójkolorowe okr¹g³e logo z „piorunem” by³o 
proste w formie, a poprzez zastosowanie kon-

trastowych kolorów mog³o ³atwo wpaśæ w oko. 
Ponadto „piorun” automatycznie kojarzy³ siê z 
niebezpieczeñstwem. Prosty i wyrazisty symbol 
świetnie sprawdzi³ siê wiêc na etapie teasero-

wym. Na materia³ach pojawia³o siê tak¿e logo 
Grupy.

Pierwszy etap: Zaintrygować
Na prezentacjê kampanii wybrano dzieñ 29 
marca, w którym tradycyjnie Grupa Arcelor 
obchodzi swój Światowy Dzieñ BHP. Wcześniej 
przez miesi¹c na ró¿nych nośnikach pojawia³o 
siê logo akcji. Ten etap mia³ wywo³aæ wra¿enie 
„narastania” - ci¹g³ego pojawiania siê nowych 
elementów kampanii. Na pocz¹tek piêcioma 
znakami graffiti i siedmioma naklejkami pod³o-

gowymi oznakowano tylko kilka miejsc. Potem 
w ka¿dym wydziale Huty zaczê³y siê pojawiaæ 
plakaty z napisem „Uszy?”, a na tydzieñ przed 
Dniem BHP ka¿dy pracownik dosta³ ulotkê z 
has³em „O nic nie pytaj, zakryj uszy”. Dzieñ 
przed rozwi¹zaniem „zagadki” przed bram¹ 
g³ówn¹ stan¹³ balon z logo i nazw¹ kampanii.
Ten etap w ca³ości objêty by³ tajemnic¹. Do 
ostatniej chwili pracownicy nie wiedzieli, co 
oznaczaj¹ pojawiaj¹ce siê znaki. Wywo³a³o to 
po¿¹dany efekt – zaintrygowania, utrzymania 
uwagi i oczekiwania.
Tu¿ po zakoñczeniu Dnia BHP Grupy Arce-

lor hutnicy otrzymali wraz z paskami wyp³at 
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newsletter w formie fotostory, przypomina-

j¹cy pracownikom najwa¿niejsze atrakcje tego 
świêta. Mogli oni powspominaæ próbn¹ ewa-

kuacjê biurowca oraz akcjê ratownicz¹ z udzia-

³em jednego „marudera”, który zosta³ na drugim 
piêtrze budynku czy te¿ inauguracyjne szkole-

nie przeciwpo¿arowe z udzia³em Andrzeja 
Grabowskiego. Aktor zosta³ te¿ wybrany na 
twarz kampanii i po Dniu BHP pojawi³ siê na 
plakatach i bannerze z has³ami dotycz¹cymi 
bezpieczeñstwa. Zaproszono go do wspó³-
pracy ze wzglêdu na pozytywne skojarzenia z 
jego osob¹, a tak¿e dlatego, ¿e by³ cz³onkiem 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i móg³ w oparciu o 
w³asne doświadczenia opowiedzieæ o skutkach 
nieprzestrzegania zasad bezpieczeñstwa.

Drugi etap: Podtrzymać 
zainteresowanie
Ta czêśæ kampanii zmieni³a tempo. Po intensyw-

nym teaserze kolejne trzy miesi¹ce by³y spokoj-
niejsze. Takie za³o¿enie wynika³o z faktu, ¿e dzia-

³ania przede wszystkim maj¹ wspieraæ przekazy 
merytoryczne - szkolenia dla pracowników.
Agencja przygotowa³a specjalne wydanie biule-

tynu Huty „Impuls”, w którym wyjaśnia³a cele 
kampanii i zapowiada³a kolejne niespodzianki. 
Na przyk³ad na zakoñczenie wybranych szkoleñ 
przeciwpo¿arowych by³a organizowana pami¹t-
kowa sesja fotograficzna z hostess¹ w stroju 
kampanii. Z kolei szkolenia BHP urozmaica³y 
przygotowane przez agencjê filmiki. Wybrana 
zosta³a parodystyczna forma w stylu „Sensacji 
XX wieku”. Zatrudniono te¿ parodystê Bogu-

s³awa Wo³oszañskiego - Arkadiusza Lipiñskiego z 
Grupy Rafa³a Kmity. W piêciu humorystycznych 
ods³onach aktor opowiada³ o bezpieczeñstwie w 
Hucie i g³ównych zagro¿eniach, jakie czyhaj¹ na 
pracowników. Po¿¹danym efektem by³o wywo-

³anie dyskusji na temat bezpieczeñstwa.
Od po³owy maja rozpocz¹³ siê te¿ 5-tygodniowy 
konkurs zdrapkowy. Hutnicy mogli wygraæ prak-

tyczne upominki z logo kampanii (pedometry, 
termokubki, termosy, torby). Ka¿da zdrapka, 
nawet przegrana bra³a udzia³ w losowaniu 
nagrody g³ównej podczas fina³u. Na ka¿dej z 
nich znajdowa³y siê tak¿e has³a z regulaminów 
BHP. Pod koniec akcji pojawi³ siê równie¿ nowy 
plakat z has³em „A ty ju¿ wygra³eś”. Pośred-

nio nawi¹zuj¹c do konkursu, odnosi³o siê ono 
przede wszystkim do koñcz¹cych siê szkoleñ 
BHP i przeciwpo¿arowych.

Trzeci etap działań: Finał
Na podsumowanie akcji wybrano piknik z ma³¹ 
scen¹. Ze wzglêdu na to, ¿e Huta pracuje w 
systemie 24-godzinnym impreza odby³a siê na 
prze³omie zmian, by zapewniæ mo¿liwie wysok¹ 

frekwencjê. Wcześniej event zosta³ zapowiedziany akcj¹ plakatow¹ i 
ulotkow¹.
Priorytetem by³o w³¹czenie do eventu hutników, dlatego 
wszystkie elementy pokazowe zak³a-

da³y udzia³ zebranych widzów-pracow-

ników. Mogli oni uczestniczyæ w pokazie 
pierwszej pomocy i prezentacji Krzysztofa 
Ho³owczyca na temat bezpiecznej jazdy. Z 
tej okazji stworzono równie¿ w formie nie-

zbêdnika dla kierowcy ulotki dotycz¹ce bez-

pieczeñstwa drogowego z wizerunkiem raj-
dowca. Format zosta³ dobrany tak, by hutnicy mogli zachowaæ ulotki na 
przyk³ad za lusterkiem w samochodzie. Punktem kulminacyjnych imprez 
by³o losowanie nagród g³ównych w konkursie zdrapkowym. By³ to tak¿e 
element zapewniaj¹cy wysok¹ frekwencjê na spotkaniu.

Podsumowanie
Kampania wiosenna, której g³ównym celem by³o wp³yniêcie na postawy 
pracowników dotycz¹ce bezpieczeñstwa by³a pierwszym krokiem w d³u-

gofalowym procesie budowania tej samoświadomości. Pozytywnym syg-

na³em jest to, ¿e pracownicy zaczêli na szkoleniach rozmawiaæ na temat 
bezpieczeñstwa, zaczynaj¹ rozpoznawaæ znaki BHP i czêściej zwracaj¹ 
uwagê na wymagane zabezpieczenia.

Red. 

Alina Geniusz-Siuchniñska,

kierownik sekcji PR w Gdañskim Przed-

siêbiorstwie Energetyki Cieplnej

Bliskie spotkania PR z BHP
Pytanie: „Jak zachêcaæ pracowników do prze-

strzegania przepisów BHP?” zwyczajowo 
wywo³uje zdziwienie. Zachêcaæ? S¹ przecie¿ 
regulaminy, paragrafy, obowi¹zkowe poga-

danki. Gdzie tu miejsce na PR? Tymczasem to 
pole do popisu - czasem nawet przy dośæ ograniczonych środkach.
Prostym, ale podnosz¹cym świadomośæ pracowników pomys³em jest 
na przyk³ad og³aszany plakatami humorystyczny konkurs wiedzy o 
bezpieczeñstwie, koncentruj¹cy siê na zagadnieniach ¿ycia codzien-

nego. Nagrody - nawet najdrobniejsze - wzmog¹ zainteresowanie 
prawid³owymi rozwi¹zaniami, co stanowi przecie¿ g³ówne zadanie 
konkursu. 
Wartym zastosowania narzêdziem s¹ dobrze przeprowadzone - naj-
lepiej przez ratowników - æwiczenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Wa¿ne, by by³y to zajêcia z akcj¹: masa¿em serca, sztucznym 
oddychaniem, a tak¿e akcentem humorystycznym – na przyk³ad kon-

kursem na najpiêkniej opatrzonego „rannego”. Do dziś pracownicy 
Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej wspominaj¹ je jako 
jedn¹ z najlepszych akcji integracyjnych.
Niezwykle istotna jest powtarzalnośæ dzia³añ podnosz¹cych świado-

mośæ zasad bezpieczeñstwa, aby pracownicy nie rzadziej ni¿ co dwa 
lata otrzymywali odświe¿on¹ dawkê emocji i wiedzy z tej dziedziny. 
Sta³e i bliskie spotkania pracowników dzia³ów BHP i PR przy wspó³-
pracy z HR mog¹ bowiem zaowocowaæ nie tylko wiêksz¹ roztropnoś-

ci¹ w podejściu do kwestii przestrzegania przepisów, ale i wzrostem 
zaufania pracowników do firmy jako tej, która traktuje ich powa¿nie 
i rzeczywiście dba o ich bezpieczeñstwo.
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