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TŁO (KONTEKST)

Rozwój gospodarczy, cyfrowy i technologiczny, a także wymagania w zakresie efektywności
energetycznej, stawiają europejski przemysł stalowy przed wieloma wyzwaniami.
W szczególności szybkie i ciągłe zmiany zachodzące w przemyśle wymagają ciągłego
doskonalenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pracowników. Obecni i przyszli pracownicy
muszą dostosować się do transformacji cyfrowych i zmian w procesach produkcyjnych
(rewolucja przemysłowa 4.0), a także dostosować się do nowych metod pracy i wzorców
organizacji pracy, które są wprowadzane w wyniku takich zmian (Praca 4.0).
Nowe i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące efektywności energetycznej i emisji,
mające na celu ochronę środowiska, będą miały również wpływ na sposób funkcjonowania
sektora stalowego w Europie. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, potrzebna jest
bardziej wykwalifikowana, wyspecjalizowana i o szerokich umiejętnościach siła robocza,
podczas gdy branża boryka się z niedoborami umiejętności, trudnościami w rekrutacji i
problemami z zarządzaniem talentami.

CELE

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu działania (Blueprint) dla zrównoważonego,
uzgodnionego i skoordynowanego przez przemysł stalowy, Europejskiego Programu
Umiejętności Stalowych (European Steel Skills Agenda ESSA) .
Program przedstawi strategię zaspokojenia obecnych i przyszłych wymagań w zakresie
umiejętności oraz będzie rekomendował rozwój określonych modułów i narzędzi służących
budowaniu świadomości i wdrażaniu nowych umiejętności w globalnie konkurencyjnym
przemyśle. Celem jest przygotowanie się do przewidywania nowych wymagań w zakresie
umiejętności i rozwijanie proaktywnych działań praktycznych w celu spełnienia przyszłych
wymagań branży.

W projekcie ESSA uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE wytwarzające stal

W Program bezpośrednio zaangażowanych jest 10 krajów UE: Belgia, Czechy, Finlandia,
Niemcy, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania. Dodatkowo w
Programie uczestniczą stowarzyszeni partnerzy z Francji i Szwecji.

Europejski Program zakłada plan wdrożenia we wszystkich głównych państwach członkowskich
produkujących stal.

Poziom Programu Europejskiego
Komitet Sterujący
Europejski poziom firm stalowych, Partnerów Społecznych, Instytutów Badawczych, Asocjacji Stalowych
(EUROFER, ESTEP, WorldSteel, krajowe Platformy Stalowe), agencje sektorowe nie wytwarzające stali,
instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (CEDEFOP, …)
Unia Europejska (Erasmus+, DG ds. Zatrudnienia, ds. Badań i Innowacji, ds. Wzrostu, ds. Edukacji i
Kultury, …) Eksperci ds. Edukacji i Technologii
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Wszystkie kraje członkowskie wytwarzające znaczące ilości stali

Aby europejski sektor stalowy pozostał konkurencyjny, konieczne jest ciągłe dostosowywanie
się do pojawiających się potrzeb w zakresie umiejętności. Strategia długoterminowa rozwoju
umiejętności uwzględniająca potrzeby przemysłu umożliwi przedsiębiorstwom przemysłu
stalowego i instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego (VET):






Dostosowanie siły roboczej w proaktywny sposób, a tym samym wdrażanie nowych
technologii, mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego
Ciągłe monitorowanie i skracanie wdrażania odpowiednich kwalifikacji branżowych w
krajowych systemach kształcenia i szkolenia zawodowego
Opracowanie i wymienianie się modułami i narzędziami, a także dzielenie się
doświadczeniami z procesu wdrażania nowego programu umiejętności i strategii
Przedyskutowanie i porównanie opracowanego Planu (Blueprint) z rozwiązaniami / Planami
(Blueprint) opracowanymi dla innych sektorów
Zwiększenie atrakcyjności przemysłu stalowego i kariery w tym sektorze dla utalentowanych
ludzi (rekrutacja i zatrzymanie)

Projekt ESSA zastosuje nowe moduły i narzędzia dla przemysłu stalowego z sektorowego
Planu Blueprint.
Plan Blueprint będzie uzupełniany o doświadczenia pozyskane w procesie wdrażania Programu
ESSA, w celu stworzenia nowej strategii w zakresie umiejętności, która będzie koncentrować się
na natychmiastowym wdrażaniu nowych umiejętności w szkoleniach branżowych i systemach
kształcenia i szkolenia zawodowego.
Naszym celem jest również opracowanie agendy i strategii umiejętności z uwzględnieniem
potrzeb przemysłu, które staną się Planem Blueprint dla innych sektorów (produkcyjnych)
przemysłu.
W ramach procesu wzajemnego doskonalenia Plan Blueprint ESSA zostanie omówiony i
porównany z istniejącymi rozwiązaniami w zakresie umiejętności i Planami Blueprint innych
sektorów - w celu stworzenia wspólnej, nadrzędnej europejskiej agendy umiejętności, która
wykorzystuje synergię i pozostawia miejsce na specyfikacje sektorowe.
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Technische Universität Dortmund - TU Dortmund University (DE)
Cardiff University - School of Social Sciences (SOCSI) (UK)
Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant’Anna (IT)
Sidenor Aceros Especiales S.L. (SIDENOR) – (ES)
ArcelorMittal Poland S.A. (PL)
Salzgitter AG (DE)
Instytut Metalurgii Żelaza - IMZ (PL)
UNESID (ES)
RINA CONSULTING – Centro Sviluppo Materiali S.p.A – CSM S.p.A (IT)
CIELFFA (DE)
Visionary Analytics (LT)
thyssenkrupp Steel Europe AG (DE)
World Steel Association (BE)
University of Deusto (ES)
ArcelorMittal Spain Holding (ES)
Odborový svaz KOVO (CZ)
Finnish Steel and Metal Producers (FI)
Barna Steel / CELSA Group (ES)
FEDERACCIAI – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane (IT)
G.S.V: Groupement de la Sidérurgie – StaalIndustrieVerbond (BE)
EUROFER (The European Steel Association) (BE)
Tata Steel IJmuiden BV (NE)
German Steel Federation (DE)
Steel Academy, Steel Institute VDEh (DE)
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