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1.

Wstęp

Podsumowując wyniki przewidywanych potrzeb w zakresie umiejętności w przemyśle
stalowym w odniesieniu do „zielonych umiejętności” i ich odzwierciedlenie w systemach
kształcenia i szkolenia zawodowego (systemy VET), nieodzowne jest podkreślenie, że stal
pozostanie przemysłowym kręgosłupem społeczeństwa postmodernistycznego: stal ze
względu na swoje właściwości mechaniczne i 100-procentową zdolność do recyclingu,
była, jest i będzie najważniejszym materiałem konstrukcyjnym świata.
Na

tym

tle

sprawozdanie

podsumowuje

ukierunkowaną

na

przemysł

analizę

przewidywanych potrzeb w zakresie umiejętności (zadanie 2) i analizę systemów VET przy
odzwierciedlaniu przyszłych przewidywanych wymogów (zadanie 3) europejskiego
projektu GT VET: Greening Technical Vocational Education and Training – Proekologiczne
Techniczne Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - Zrównoważony Moduł Szkoleniowy dla
europejskiego przemysłu stalowego. Obie analizy tworzą podstawę opracowania
europejskiego modułu szkoleniowego w dwóch zawodach w przemyśle stalowym: technik
mechanik i technik elektryk. Te dwa zawody (zgodnie z klasyfikacją zawodów
Międzynarodowej Organizacji Pracy – doc. ISCO-08 Projekt definicji; 9 lipca 2009 r.) są
szeroko rozpowszechnione w zakładach metalurgicznych i znajdują zatrudnienie głównie
w trzech ważnych obszarach produkcji hutniczej: wielkie piece, stalownie i walcownie na
gorąco.
Ogólne informacje o projekcie i module szkoleniowym wraz z dodatkowymi raportami i
informacjami w odniesieniu do sprawozdań na temat roboczych zadań 2 i 3 znajdują się
na stronie internetowej projektu: www.gt-vet.com.
Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania brały udział następujące osoby:
Antonius Schröder / Christoph Kaletka – Uniwersytet Techniczny Dortmund / sfs
(wydawcy)
- Veit Echterhoff - ThyssenKruppSteel Europe AG, Duisburg
- Wojciech Szulc / Józef Paduch - Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
- Maria Bujakowska, ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowa Górnicza
- Andrea Tropeoli - Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa ICSIM, Terni
- Genoveffa Bottino - Acciai Speciali Terni AST, Terni
- Dean Stroud / Claire Evans - Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University
- Damon Tweedie - Tata Steel UK, Port Talbot.
-
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2. Ukierunkowana na przemysł analiza przewidywanych
potrzeb w zakresie umiejętności proekologicznych
Projekt ”Proekologiczne Techniczne Kształcenie i Szkolenie Zawodowe – Zrównoważony
Mmoduły szkoleniowey dla europejskiego przemysłu stalowego” (GT-VET) miał na celu
opracowanie

modułu

szkoleniowego

dla

europejskiego

przemysłu

stalowego,

wspierającego pozyskane w ramach kształcenia zawodowego, szkolenia zawodowego i
dokształcania „zielone umiejętności“ i kwalifikacje w odniesieniu do tematyki ochrony
środowiska naturalnego, klimatu i bezpieczeństwa pracy. Projekt ten zrealizowany został
przez grupę roboczą, składającą się z firm stalowych i instytutów badawczych z czterech
europejskich krajów oraz europejskich społecznych organizacji partnerskich przemysłu
stalowego.
Dlatego w ukierunkowanej na przemysł analizie przewidywanych potrzeb w zakresie
umiejętności (GT VET zadanie 2) zidentyfikowane zostały zarówno właściwe krajowe
przepisy prawne, jak i specyficzne wytyczne na poziomie firm. Pełne sprawozdanie z tej
analizy (do wglądu pod www.gt-vet.com) podsumowuje wszystkie ważne przepisy prawne
i postanowienia w odniesieniu do ochrony środowiska, klimatu i bezpieczeństwa pracy.
Następnie wytyczne firm oraz ich zidentyfikowane potrzeby poddano analizie w ramach
warsztatów i wywiadów z ekspertami specjalizującymi się w zakresie ochrony klimatu i
środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Warsztaty
te, wraz z uczestniczącymi firmami, zostały także przeprowadzone, aby przedyskutować i
opisać ukierunkowane na przemysł przewidywane potrzeby w zakresie umiejętności w
odniesieniu do tzw. „zielonych umiejętności“ w obszarach wiedzy, umiejętności, wartości i
nastawienia wykwalifikowanych pracowników (technik mechanik oraz technik elektryk, jako
dwa główne zawody, łącznie z wariantami, w uczestniczących w projekcie krajach).
Konkretne idee i wymogi dla modułu szkoleniowego zostały sformułowane przez
wszystkich partnerów jako odpowiedź na przewidywalne wymogi (zawodowe) szkoleniowe
w przemyśle stalowym w obszarach ochrona środowiska, klimat i bezpieczeństwo pracy.
Ukierunkowana na przemysł analiza pokazuje ambicję nauczenia się możliwie jak
najwięcej o koniecznych proekologicznych umiejętnościach i korespondującymi z nimi
treściach nauczania z perspektywy przemysłu.
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2.1 Europejskie, krajowe i odnoszące się do zakładów uwarunkowania
prawne i wytyczne
Niniejszy rozdział podsumowuje analizę europejskich i krajowych aktów prawnych oraz
wytycznych obowiązujących w firmach stalowych w obszarze tematyki środowiskowej i
tematów ochrony zdrowia i

bezpieczeństwa, jak

wspomniano w sprawozdaniu

poszerzonym.
Akty prawne w zakresie ochrony środowiska na szczeblu europejskim w postaci dyrektyw,
dla celów niniejszego projektu, podzielone są na kategorie zagrożenia środowiska:
odpady, emisje do atmosfery i do wód. Wskazane poniżej dyrektywy zawarte są w pełnym
sprawozdaniu na www.gt-vet.com.
Odpady
Wpływ technika mechanika ogranicza się do obróbki odpadów z utrzymania ruchu i
napraw maszyn i urządzeń mechanicznych. Chodzi przede wszystkim o oleje. Technicy
mechanicy, oprócz innych pracowników, powinni zwracać szczególną uwagę na odpady
niebezpieczne. Dyrektywa w sprawie odpadów nie wpływa na codzienną pracę technika
elektryka.
Na podstawie dyrektywy w sprawie składowania odpadów można dojść do wniosku, że
odpady wytworzone w zakresie działania technika elektryka i technika mechanika muszą
zostać prawidłowo sklasyfikowane, a z tego wynika, gdzie odpady mogą być składowane.
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz
Dyrektywa w sprawie opakowań dotyczą codziennej pracy technika mechanika i technika
elektryka: jak przekażą oni odpady z opakowań (technik elektryk i technik mechanik) oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko technik elektryk), aby spełnić wewnętrzne
wymogi przepisów zakładowych i dyrektyw. Całość ich zobowiązań w tym zakresie
powinna zostać zawarta w opisie stanowiska pracy, tam, gdzie wykonują pracę technicy
mechanicy.
Emisje do atmosfery
Technicy (zarówno technicy mechanicy, jak i technicy elektrycy) powinni być świadomi
warunków zawartych w pozwoleniu zintegrowanym (na podstawie Dyrektywy IPPC – w
sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń), aby zapewnić, iż
6
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nie będą miały miejsca niekontrolowane emisje (np. podczas prac utrzymania ruchu).
Technicy mechanicy powinni stosować dla swoich miejsc pracy najlepsze dostępne
techniki (BAT).
Na podstawie Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
technicy (zarówno technicy mechanicy, jak i technicy elektrycy) powinni być świadomi
przepisów tego prawa, aby zapewnić, by nie miały miejsca niekontrolowane emisje (np.
podczas prac utrzymania ruchu).
Emisje do wód
Technicy (zarówno technicy mechanicy, jak i technicy elektrycy) mogą podczas prac
konserwacyjnych (wymiana cieczy, jak płyny chłodzące / oleje itd., przedmuchiwanie wież
chłodniczych, składowanie substancji chemicznych, itp.) lub poprzez ustawienie
instrumentów kontrolnych i systemów nadzorowania, spowodować niekontrolowaną emisję
substancji szkodliwych do wód.
Przepisy o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy na szczeblu europejskim zawarte są
w dyrektywach. Przepisy prawne w tym obszarze sformułowane są raczej dość
ogólnikowo. Opisują one różne zagrożenia i ryzyka (np. niebezpieczne materiały w pracy,
odczynniki chemiczne, hałas, drgania i sztuczne promieniowanie optyczne). Z punkty
widzenia analizowanych dyrektyw technik mechanik i technik elektryk narażeni są przy
wykonywaniu swojej pracy (utrzymanie ruchu i naprawa) na te same zagrożenia i ryzyka,
jak i inni pracownicy w firmie.
Europejskie prawo w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracy wdrożone zostało w całości do prawa krajowego krajów partnerskich niniejszego
projektu. W niektórych krajach wprowadzono do systemów prawnych dalsze dokumenty
prawne (np. w Polsce najważniejszym wiążącym prawnie dokumentem w obszarze
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy jest Kodeks Pracy, a dla branży stalowej jest nim
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w
hutnictwie żelaza i stali).
Wytyczne zakładowe
Wytyczne zakładowe (tzn. tych przedsiębiorstw stalowych, które uczestniczą w niniejszym
projekcie) odpowiadają krajowym i europejskim przepisom prawnym i odzwierciedlają
7
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specyficzne potrzeby tych firm. Różne formy rozwinęły się w zależności od systemu
zarządzania tych firm. Na przykład w Tata Steel są to strategie (np. Grupa Strategii –
Jakość Powietrza) i polityki (np. Polityka Ekologiczna). ThyssenKrupp Steel posiada
przewodniki (np. „Ochrona środowiska jest celem nadrzędnym polityki przedsiębiorstwa), a
w ArcelorMittal Poland występują, polityki, procedury korporacyjne, systemowe i
operacyjne, plany i zarządzenia Dyrektora Generalnego (np. Procedura PS/US/S.21
Identyfikacja, ocen i nadzór aspektów ekologicznych). W każdej z wziętych pod uwagę
firm system zarządzania ekologicznego gwarantuje realizację polityki ekologicznej, reguł,
strategii i przepisów prawnych.
Wpływ przepisów w sprawie ochrony środowiska na przemysł stalowy
Rozwój sektora i jego wizja przyszłości związane są ściśle z uwarunkowaniami
zewnętrznymi, przy czym decydującą rolę odgrywają cele polityczne. Drugim czynnikiem
jest konkurencyjność międzynarodowa. Rosnący popyt na wyroby stalowe daje inżynierom
bodźce do wdrażania do procesów technologicznych innowacji, aby produkować więcej,
lepiej i taniej, niż konkurenci. Ogólnoświatowy trend skierowany na zrównoważony rozwój
dla gospodarki niskoemisyjnej nakłada się na wyzwania surowych ekologicznych
wymagań dla regularnego postępu technologicznego.
Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie promowania zrównoważonego
środowiska. Przepisy o ochronie środowiska wykazują tendencje do minimalizowania
wpływu przemysłu na otoczenie naturalne. Dla przemysłu metalurgicznego oznacza to
dodatkowe koszty, nie tylko na urządzenia, aby złagodzić zanieczyszczanie środowiska,
lecz także znacznie większe na technologie innowacyjne. Jest to sytuacja, gdzie
producent stali może stracić na konkurencyjności w porównaniu ze swoimi konkurentami,
którzy nie muszą przestrzegać ograniczającego prawa ekologicznego. Powoduje to
poważne zagrożenie ze strony tak zwanych „carbon leakage“, tj. przenoszenia produkcji
do geograficznych regionów bez ograniczenia emisji CO2. W tym przypadku mogłoby
wystąpić zagrożenia utraty miejsc pracy, w tym techników mechaników i techników
elektryków. Historia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami UE (ETS) i obecna sytuacja
nie wskazują na to, aby scenariusz ten urzeczywistnił się w niedalekiej przyszłości,
jednakże zagrożenie to nadal istnieje. Inne niż UE-ETS rozwiązanie, pozwalające
utrzymać

na

wysokim

poziomie redukcję

emisji

gazów cieplarnianych,

zostało

zaproponowane przez EUROFER jako system handlu emisjami typu Baseline-and-Kredit.
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Europejski przemysł stalowy eksploatuje najnowocześniejsze i najbardziej wydajne
instalacje. Emisje z istniejących technologii metalurgicznych osiągnęły niemalże minimum,
a bez nowych technologii procesów przetwórczych można osiągnąć niewielką poprawę.
Niemalże wszystkie hutnicze centra badań i rozwoju pracują nad przełomowymi
technologiami, które mogłyby minimalizować wpływ na środowisko naturalne, zmniejszać
zużycie energii i zredukować koszty produkcji. Występują tu trzy obszary koncentracji
badań:
1. Pozostać blisko węglowej technologii wielkopiecowej i rozwinąć różne metody
redukcji emisji CO2 i efektywne metody wychwytywania i składowania CO2.
2. Zastąpić węgiel innymi alternatywnymi paliwami jak gaz ziemny, wodór lub energia
elektryczna.
3. Wykorzystywać biomasę o krótkim cyklu węglowym.
Najlepszym przykładem pierwszego rozwiązania jest ukierunkowany na przemysł stalowy
projekt ULCOS. Dla branży stalowej partnerstwo publiczno-prywatne w ramach projektu
Ultra-Low CO2 Steel (ULCOS) prowadzi do pewnych, bardzo obiecujących, innowacji
technologicznych. Najbardziej zaawansowaną i efektywną technologią jest Hisarna bezkoksowa metoda produkcji stali, która w porównaniu z aktualnymi zakładami
metalurgicznymi może zredukować emisje gazów cieplarnianych z produkcji stali o 80% (w
powiązaniu z wychwytywaniem i składowaniem CO2 (CCS) i o 20% bez CCS). Oczekuje
się, że technologia ta osiągnie dojrzałość rynkową około roku 2025. Zarówno koszty
inwestycji kapitałowych jak i koszty eksploatacji tego rodzaju produkcji stali wyglądają
bardzo obiecująco.

2.2 Perspektywa przedsiębiorstw
Bazując na analizie dokumentów przeprowadzono identyfikację przewidywalnego
zapotrzebowania

przemysłu

odnośnie

zielonych

umiejętności

dla

pracowników

wykwalifikowanych w przyszłości (technik mechanik i technik elektryk), stosując
strukturyzowane wywiady lub warsztaty z kompetentnymi pracownikami przedsiębiorstw
stalowych (menedżerowie, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, uczniowie zawodu), w
odniesieniu do:
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1. Prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska i zakładowej implementacji tego
prawa
2. Umiejętności, kwalifikacji i zawodów (technik elektryk i technik mechanik)
3. Głównych elementów ”modułu szkoleniowego” dla przemysłu stalowego.

2.2.1

Niemcy: ThyssenKruppSteel Europe (TKSE) Centrum Szkoleniowe w Duisburgu

W Niemczech przeprowadzono warsztaty z grupową dyskusją z różnymi pracownikami i z
różnych punktów widzenia: menedżerowie działów szkolenia zawodowego, ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz działu ochrony środowiska, nauczyciele praktycznej
nauki zawodu i uczniowie zawodu (technik mechanik i technik elektryk).
2.2.1.1 Prawodawstwo dotyczące ochrony środowiska i zakładowa implementacja
W odniesieniu do przepisów o ochronie środowiska centralny punkt kontaktowy znajduje
się w przedsiębiorstwie - matce. Przedsiębiorstwo-matka utrzymuje też odpowiednie biura
w Brukseli. Ponadto istnieją powiązania ze stowarzyszeniami (EUROFOR, World Steel
Association), które ponadbranżowo obejmują takie tematy, jak ochrona środowiska i
klimatu. Na szczeblu przedsiębiorstwa jako ważne postrzega się kontakty z urzędami
krajowymi, ponieważ realizują one przepisy i przeprowadzają inspekcje w firmach.
Ponadto przedsiębiorstwo utrzymuje stały kontakt z eksploatorami instalacji, aby
dyskutować nad decyzjami odnoszącymi się do środowiska i na bieżąco informować
zarząd (włącznie z przypadkami większych inwestycji). Na szczeblu organizacyjnym
widoczne są ważne zmiany w instrukcjach roboczych.
Ważne przepisy prawne
Zarówno dla Departamentu Ochrony Środowiska i Klimatu, jak i dla inżynierów,
szczególnie ważną kwestią prawną jest emisja CO2, do której włącza się prace lobbystów i
z powodu której na bieżąco aktualizowane są przepisy prawne. Dynamika ta prowadzi do
sytuacji, w której inżynierowie przedsiębiorstwa nie są wystarczająco przygotowani przez
uniwersytety do swoich przyszłych zadań menedżerskich. Zmiana ustawy o handlu
emisjami gazów cieplarnianych stanowi ważne podstawy prawne, systemu zarządzania
energią. Pod tym względem istotna jest ustawa o energii odnawialnej. Program REACH i
10
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program Compliance (CLP) są ważne dla obszaru substancji niebezpiecznych, zwłaszcza
dla oznaczania substancji niebezpiecznych i bezpieczeństwa pracy.
Dalszym ważnym obszarem, zwłaszcza w sferze kształcenia zawodowego, jest temat
substancji niebezpiecznych (składowanie, recycling i substancje zastępcze). Dlatego
ważne przepisy prawne muszą zostać „przetłumaczone” na praktyczne instrukcje. Duże
tempo powstawania i zmian definicji substancji niebezpiecznych też wymaga ciągłego i
sprawnego

dostosowywania.

W

kształceniu

zawodowym

ważne

są

zarówno

rozporządzenia o utylizacji odpadów (np. usuwanie kontenerów i odpadów, przepisy o
ochronie przeciwpożarowej), jak i obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi.
Obecnie wszechstronne „białe kształcenie“ bez kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
jest dostępne tylko w znikomym stopniu.
Zakładowa implementacja – obowiązki i przewodniki w TKSE
Podręcznik zarządzania ekologicznego jest kluczowym instrumentem do komunikowania
celów i postanowień firmy w odniesieniu do ochrony środowiska. Zawiera on wszystkie
podjęte przez zarząd wymagania i zasady jako praktyczne i stosowalne przewodniki, aby
były one zrozumiałe dla całej załogi. Im wyższy jest szczebel przedsiębiorstwa, tym
bardziej teoretyczne jest odwołanie się do Podręcznika.
Podręcznik bezpieczeństwa pracy zawiera istotne wytyczne korporacyjne i wszystkie
założenia, programy i procedury, zajmujące się bezpieczeństwem pracy. Dla dalszego
rozwoju tego podręcznika dostarczana jest ocena

ryzyka każdego stanowiska pracy,

włącznie ze stosownymi środkami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, jako obszerna
procedura. Ostatecznie personel przedsiębiorstwa otrzymuje streszczenie podstawowych
reguł i procedur w odniesieniu do własnego obszaru pracy. W ramach szkoleń pracownicy
są regularnie instruowani odnośnie tych przedsięwzięć. Ocena ryzyka i szkolenia
wymagane są ustawowo, organizacja szkolenia pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.
W odniesieniu do standardów ekologicznych przedsiębiorstwo porusza się pomiędzy
wykonywaniem obowiązków (‘working rules off’) a własną inicjatywą, by być lepszym, niż
jest to ustawowo konieczne. Z jednej strony przedsiębiorstwo musi wprowadzać w życie
przepisy, z drugiej strony ciągle muszą być analizowane procedury wewnętrzne, aby
polepszyć wydajność niezależnie od postanowień ustawowych. Jeden z punktów ciężkości
położony został np. na temat efektywności zasobów przez dogłębną analizę przebiegu
11
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procesów. W tym obszarze zaoferowano załodze seminaria. Na poziomie operacyjnym
wewnętrzny lub zewnętrzny benchmarking (pomiędzy przedsiębiorstwami) uważany jest
za istotny (ilość zużytej energii i produkcja stali).
Chociaż ustawodawca nie nakazuje bezwypadkowej pracy, to TKSE wprowadziło
wytyczną „zero wypadków” i kładzie główny nacisk na „związane z zawodem
bezpieczeństwo pracy”. W tym kontekście opracowany został wewnętrzny ‘Program
ADAM’ (bezpieczeństwo dzięki uważnym pracownikom), przy założeniu, że aby uniknąć
błędnych zachowań ‘każdy przejmuje odpowiedzialność za każdego’. Bez tych obszernych
wytycznych TKSE nie byłoby konkurencyjne, ponieważ polityka ta jest międzynarodowym
‘State of the Art’.
Cele ochrony środowiska
Corocznie zbierane są w wydziałach cele w odniesieniu do ochrony środowiska. Stawia
się około 150 celów rocznie i dzieli się je na pięć do sześciu kategorii (np. oszczędzanie
energii). W latach 2009/2010 było to około 146 przedsięwziąć, z których zrealizowano
około 88 (60%) (wynik monitorowania). Z kolei od tego punktu wyprowadzane są cele
indywidualne

(np.

redukcja

emisji),

odpowiednie

działanie

(instalacja

gaśnicza

zraszaczowa) oraz potrzebne inwestycje. Ogółem kwota realizacji w TKSE wynosi 60% i
tylko mniej niż 5% przedsięwzięć zostaje całkowicie zatrzymanych (np. już nieprzydatne,
zmiana celów, cel został zdefiniowany jako osiągnięty). Pozostałe przedsięwzięcia
przenoszone są na kolejne lata.
Przedsiębiorstwa definiują ‘wkład do ochrony środowiska’ z własnej inicjatywy i ze
szczebla menedżerskiego nie są określane żadne wytyczne. Tylko w przypadku, jeżeli
przedsiębiorstwo nie wypracuje żadnych celów, to szczebel menedżerski ustala
przedsięwzięcia. Wtedy przydzielone są wskaźniki dla ochrony środowiska (faza
eksploatacji, dane z instalacji pomiarowych, np. emisje). Chociaż TKSE w kwestii
konkurencji ochrony środowiska znajduje się ‘na szczycie’, nie jest to jedyne
przedsiębiorstwo na świecie, które uwzględnia kwestie ekologiczne. Jest ono wystawione
ze strony konkurentów na dużą presję i nie polega już tylko na inicjatywach wydziałów i
realizacji

wszystkich

wewnętrznych

zakładowych

wytycznych.

W

kontekście

bezpieczeństwa pracy w centrum uwagi znajdują się tzw. ’cele zdolne do reagowania’, jak
wypadkowość. Są one także istotne dla wypłaty premii.
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Stażyści i instrukcje pracy
Ostatnio został zrealizowany projekt Info-Point, aby wyposażyć stażystów w informacje na
temat instrukcji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy (mind map), podręcznik
bezpieczeństwa, informacje o ochronie środowiska, dokumentacja i informacje o
wypadkach i odpowiedzialności różnych osób w firmie. Info-Point jest wyraźnie widocznym
elementem codziennego stanowiska pracy i dlatego jest łatwo dostępny. Ma on
zainteresować stażystów i zachęcać do codziennego uczenia się. Projekt ruszył przed
dwoma laty dzięki wspólnym działaniom działu personalnego i stażystów. Według
uczestników warsztatów projekt ten odzwierciedla zasadnicze zmiany w podejściu
edukacyjnym niemieckiego dualnego systemu kształcenia zawodowego, które rozpoczęły
się w roku 2003 wraz z nowym modelem technicznego kształcenia zawodowego.
Centralne

zadanie

kształcenie

‚holistyczne’

lub

‚zintegrowane’

odnosi

się

do

ukierunkowanego na biznesowe lub procesowe przekazanie treści kształcenia.
Współpraca pomiędzy wydziałami
Jeżeli pewien wydział boryka się z konkretnym problemem (np. substancje niebezpieczne)
i nie potrafi samodzielnie znaleźć rozwiązania, to nawiązuje kontakt z działem ochrony i
bezpieczeństwa pracy (OHS). Wspólnie z grupą roboczą przeprowadza się dyskusję nad
problemem na podstawie instrukcji zakładowych i procedur. Wydział OHS kontaktuje się z
właściwym pełnomocnikiem ds. substancji niebezpiecznych, aby dalej dyskutować nad
rozwiązaniami. Zdarza sią to kilka razy w roku. Ponadto istnieje regularna komunikacja
pomiędzy inspektorem a wydziałem substancji niebezpiecznych. Istnieje również grupa
robocza,

składająca

się

z

przedstawicieli

wydziału

substancji

niebezpiecznych,

pełnomocnika ds. substancji niebezpiecznych i lekarzy zakładowych. Od początku roku
2011 grupa robocza ‚bezpieczeństwo pracy’ jest częścią centrum kształcenia i szkoleń w
Duisburgu. Raz w miesiącu spotykają się pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa (circa 15
uczestników włącznie z pełnomocnikiem ds. stażystów) i rozmawiają o aktualnych
wydarzeniach w centrum edukacji, jak wypadki, substancje niebezpieczne lub kwestie
ekologiczne i natychmiast opracowują cele działań. Grupa robocza wychodzi z zasady
wyprowadzonej z celów przedsiębiorstwa ‚zero pożarów, zero wypadków’. W tym
kontekście głównym

punktem

ciężkości

jest doświadczenie edukacyjne nowych

stażystów.
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Konflikty pomiędzy wydziałami powstają raczej na szczeblu ustawowym, jeżeli prawo
europejskie nie harmonizuje z prawem niemieckim. Dlatego, aby zareagować na te
wymagania wydziały potrzebują różnych poleceń. Stosownie do tego prawo na szczeblu
zakładu musi być ‚tak praktyczne, jak tylko jest to możliwe’ i przewidywać alternatywne
instrukcje działania. W przeciwnym przypadku prowadzi to do naruszeń postanowień (np.
do zamiany zakazanych substancji). Tymczasem motywacja pracowników do stosowania
substancji zakazanych w ostatnich latach wyraźnie spadła.
Zwiększenie wymagań kompetencji w obszarze ochrony środowiska i klimatu
W TKSE wzrosły kompetencje załogi w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Jest to
wspólna obserwacja wszystkich uczestników warsztatów. Pełnomocnicy szczebla
menedżerskiego ds. ochrony środowiska i klimatu zostali włączeni jako partnerzy
kontaktowi

dla

przeprowadzać

przedsiębiorstwa
codzienne

–

inspekcje,

matki
aby

na

szczeblu

kontrolować

zakładowym.
i

dyskutować

Mają

oni

aspekty

bezpieczeństwa, i są oni odpowiedzialni za szkolenia i egzaminy wewnętrzne
pracowników. Audyt wprowadzony został w ramach ‚zdecentralizowanej restrukturyzacji’
(np. do pięciu zredukowano liczbę rewidentów). Przedstawiciele szczebla menedżerskiego
są regularnie szkoleni i podlegają środkom dyscyplinarnym lokalnego zarządu. Jednak
audyty przeprowadzają oni niezależnie. System ten okazał się być bardzo skutecznym.
2.2.1.2 Umiejętności, kwalifikacje i zawody (technik elektryk i technik mechanik)
Kompetencje stażystów w obszarze ochrony środowiska i klimatu
Niemiecki ustawodawca w planie nauki zawodu ustala podstawy dla zawodów
wymagających określonego szkolenia. Temat ochrony środowiska jest niemalże
identyczny dla wszystkich zawodów technicznych. Plan nauki zawodu dostarcza przeglądu
istotnych ekologicznych aktów prawnych. Nie istnieją jednak żadne specyficzne cele
ekologiczne lub obszary pracy (‘uczeń zawodu może robić …’). Uczniowie zawodu
posiadają tylko ogólną wiedzę w kwestii przepisów prawnych, które istotne są jedynie w
formie zarządzeń. Przedsiębiorstwo jest zdane na pojedyncze projekty, aby wyjaśnić
przepisy prawne w praktyce. Na przykład, w tym kontekście wielu uczniów zawodu dużo
uczy się o REACH (Dyrektywa UE Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja i ograniczanie
substancji Chemicznych), chociaż jest ona istotna dla niewielu pracowników. Jednakże
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należy rozróżnić, dla jakich zawodów taka wiedza jest najbardziej przydatna, ponieważ
asystent laboratoryjny o wiele częściej musi sobie poradzić z REACH, aniżeli technik
elektryk lub technik mechanik.
Na początku nauki zawodu przeprowadza się kilka kursów, obejmujących pierwsze
instrukcje w zakresie bezpieczeństwa pracy. Jako część dokumentacji i zgodnie z planem
nauki zawodów, stażyści muszą potwierdzić swoje uczestnictwo własnym podpisem.
Nauczanie umiejętności podstawowych zostaje osiągnięte poprzez większą orientację na
procesy biznesowe i zwiększenie samodzielności stażystów. W centrum uwagi w
mniejszym stopniu są przepisy prawne, a większy nacisk kładzie się na komunikację
praktyczną. Większość wypadków w zakładach jest wynikiem błędnego zachowania.
Odbywają się regularne spotkania, których celem jest analiza błędów i dostarczanie
stażystom wzorców zachowań (co i dlaczego może robić stażysta?). Stażyści w obu
zawodach spędzają 18 miesięcy w centrum technologii, aby między innymi nauczyć się
umiejętności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i zarządzania, a
następnie przechodzą przez wszystkie wydziały przedsiębiorstwa.
Uczestnicy warsztatów stwierdzili, że czasami trudno jest w zadawalającym stopniu
pogodzić wymagania przedsiębiorstwa z obligatoryjnymi wymaganiami planu nauczania.
Na przykład, stażysta zwiedza firmę jako część nauki zawodu w zakresie bezpieczeństwa
pracy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz ekologii; z drugiej strony trzeba zwracać
uwagę na (teoretyczną i zawodową) część obowiązkową nauki zawodu, ze względu na jej
znaczenie dla egzaminów pośrednich i końcowych. Dlatego TKSE opracowało swój
własny model egzaminów w rozumieniu zintegrowanego lub holistycznego podejścia
edukacyjnego. Podczas reorganizacji nauki zawodu, na podstawie tej analizy, nie
powstaje już żadne ‚odpytywanie testowe’. Celem głównym nauki zawodu jest, aby
uczniowie zawodu z jednej strony analizowali proces roboczy (co trzeba zrobić i jakie są
opcje?), a z drugiej strony, aby uczeń zawodu prawidłowo oceniał swoje działania (czy
uczeń zawodu działał odpowiedzialnie zgodnie z wytycznymi ekologicznymi?).
Dokształcanie w kwestiach ekologicznych
W sumie są to wybrane tematy, których naucza się w trakcie dokształcania (np. niemiecka
ustawa o gospodarce wodnej). Ponadto pełnomocnik ds. ochrony środowiska ma
regularnie przekazywać nowe rozwiązania. Dla wszystkich menedżerów przeprowadzane
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jest coroczne szkolenie. Jeżeli pracownicy chcą mieć szkolenie na jakiś konkretny temat
(np. substancje szkodliwe dla wody), nawiązują kontakt z działem personalnym. Jednym z
głównych instrumentów, aby pracownicy byli na bieżąco jest plan kwalifikacji zawodowych,
który systematycznie ocenia, jakie tematy są istotne i który też proponuje kwalifikacje,
które niezbędne są na różnych stanowiskach pracy. Obszary te obejmują na przykład
określone ustawowo

kwalifikacje i wymagania, powstające w kontekście zleceń (np.

oficjalne zaświadczenie objęcia stanowiska, operator wózków widłowych). Dlatego też w
przedsiębiorstwie odbywają się regularne głosowania (kierownicy wydziałów / pracownicy)
w celu zorganizowania dodatkowych szkoleń.
Przyszłe tematy w zakresie nauki zawodu dla robotników wykwalifikowanych
Ważnym zagadnieniem jest ochrona zasobów, jak również możliwe alternatywy, które już
są elementem wewnątrzzakładowych projektów. Ponadto uczestnicy warsztatów są
przekonani, że takie tematy jak energia (energia wiatrowa i słoneczna) i wyjście z energii
atomowej, otrzymają jeszcze wyższy priorytet. To z kolei dowartościowało prace nad
bezpieczeństwem pracy: nie tylko umiejętności techniczne są ważne, lecz także
świadomość o możliwym wpływie swoich własnych działań na środowisko naturalne.
Dla wykwalifikowanych pracowników szczególnie ważne są instrukcje obsługi i procesy
eksploatacyjne

związane z substancjami niebezpiecznymi lub wyposażeniem (zasoby

energii, filtry itd.). Ponadto wykwalifikowani pracownicy muszą posiadać wysoki poziom
wiedzy odnośnie właściwości produktów i procesów (np. wymiana pompy: jaka jest
żywotność pompy? Jaka jest efektywność produktu z punktu widzenia zużycia energii i czy
są rozwiązania alternatywne? W tym kontekście wykwalifikowani pracownicy uczeni są
wykorzystywania nowych technologii i technik, aby poszerzać i zgłębiać stan ich wiedzy.
Ponadto wraz z postępem technologicznym maszyny zmieniają się (np. procedury dostępu
i ochrony) i wymagają nowych ‚kreatywnych rozwiązań’. Praca w ‚przypadku konfliktu’ i z
procesem monitorowania także będą wyzwaniem dla pracowników. Także te aspekty są
istotne z punktu widzenia nauki zawodu.
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2.2.1.3 Kluczowe elementy ‘Modułu szkoleniowego’ dla przemysłu stalowego
Przegląd: najważniejsze przepisy prawne i postęp
W zakresie nauki zawodu uczestnicy warsztatów widzą rozwój głębszego zrozumienia
procesów roboczych, poznania możliwych oddziaływań własnych działań i silniejszą
samodzielność jako kluczowe przewidywane potrzeby w zakresie umiejętności dla
stażystów. Nadal pozostaje pytanie odnośnie konkretnych celów nauki zawodu. Spornym
punktem podczas warsztatów była dyskusja o podstawowych umiejętnościach i
podstawowej wiedzy. Pomimo faktu, że do planu nauki zawodu zostały wprowadzone
nowe treści, to było niewiele cięć, które by to zrównoważyły. Ważny jest czas na
przemyślania, aby potrafiło się ‚niezależnie myśleć i działać’. Ponadto widać, że nadal
występują niektóre umiejętności, które potrzebne są dla przemysłu stalowego, a które nie
są jednak elementem planu nauki zawodu. Dlatego też uczenie się na miejscu, powinno
być kluczowym celem dla uczniów zawodu.
Pożądane elementy dla modułu szkoleniowego
Uczestnicy warsztatów są przekonani, że moduł powinien zawierać wymierne cele, aby
wyposażyć ucznia zawodu w opcje, na podstawie których będzie on potrafił ocenić swoje
własne działania i stanie się świadomy konkretnych kwestii ochrony klimatu i środowiska
(np. zrównoważone postępowanie z zasobami, aby zrozumieć wielkości Input-Output,
marnotrawstwo energii). Wysoko oceniana jest, przewidziana już w ramach GT-VET,
współpraca z niemieckim Federalnym Instytutem Kształcenia Zawodowego (BiBB).
Porównywalność i nauczanie podstawowych umiejętności mogłyby też odgrywać istotną
rolę (Co to jest energia słoneczna? Co to jest energia wiatrowa?). Największy postęp z
możliwych w zakresie wiedzy podstawowej zdaje się mieć priorytet, ponieważ wspierać
mogłyby one nie tylko uczniów zawodu, lecz także starszych pracowników, przy
przemyślaniu swoich umiejętności w zakresie spraw ekologicznych i tym samym rozwijaniu
praktycznych ‘zielonych umiejętności’.
Wymagania i prognoza
Ramowe plany nauczania planu VET nie są sztywne i dają przedsiębiorstwu znaczną
swobodę organizacyjną, pozwalającą wprowadzić możliwość nauczania, odpowiadającą
potrzebom przedsiębiorstwa. Kluczowym wynikiem warsztatów jest jednak to, że nie
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istnieje jeszcze możliwość włączenia kwestii ekologicznych do planu nauczania VET
poprzez praktyczne projekty. Tak długo, jak nie ma tej
muszą

możliwości, „przedsiębiorstwa

działać same“, jak mówią uczestnicy. Tematy oszczędności energii i deficytu

zasobów oraz temat emisji CO2, stają się coraz bardziej kluczowe. Korzystanie z nowych
technologii staje sią też coraz ważniejsze, aby dzięki automatyzacji i możliwościom
poprawy efektywności nadążać za rynkiem, od wielkiego pieca do technologii wodorowej.
Podsumowując, bazując na specyficznych dla przemysłu studiach przypadku konieczne
jest uzupełnienie istniejących planów nauczania i dostarczanie umiejętności i wiedzy
użytecznej w codziennej pracy. Te studia przypadku nieść mają wartości edukacyjne,
które nie są zawarte w codziennym procesie edukacyjnym. Zatem współpraca pomiędzy
szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami powinna zostać pogłębiona.
2.2.2

Włochy: Acciai Speciali Terni (AST)

Celem AST jest przejść od przestrzegania reguł do ich polepszenia, przy czym
uregulowanie postrzegane jest jako linia bazowa, od której powinien nastąpić ruch.
Ochrona środowiska i odpowiedzialność producenta odpadów, są i stają się coraz
większym wyzwaniem i będą w najbliższej przyszłości krytycznym aspektem dla
przetrwania AST i przemysłu w ogóle.
Aby stworzyć punkt wyjścia dla rozwoju w przyszłości należy stosować takie bodźce, jak
np.:
-

Wspólne

kampanie

informacyjne

na

temat

ochrony

środowiska

(grupy

racjonalizatorskie, nagrody);
-

Ogólne informacje w kwestii odpadów zakładowych i oceny technik postępowania z
nimi;

-

Lokalizacje składowisk odpadów, obsługujących poszczególne tereny;

-

Motywacja dla zachowań proekologicznych.

Kultura miejsca pracy i praktyka
Zmienne zachowania i kultura są ważnymi aspektami strategii. Potrzeba jednak czasu,
aby doprowadzić do całkowitej zmiany sposobu myślenia w odniesieniu do zagadnień

18

GT VET
Ukierunkowana na przemysł analiza przewidywanych potrzeb w zakresie umiejętności i rozważania na temat systemu VET

zarówno w sprawach ekologicznych, jak i cyklu produkcyjnego, a codzienna próba zmiany
wielu sposobów zachowania, może trwać długo.
AST wskazał już na kilka celów, które osiągnąć można w krótkim czasie i umocnić przez
ciągłe, ściśle określone szkolenie:
-

Rozwinięcie / wzrost świadomości, jak na środowisko mogą wpłynąć prace
utrzymania ruchu;

-

Rozwój i / lub rozszerzenie zachowań proekologicznych;

-

Znajomość różnicy pomiędzy normalnymi odpadami a odpadami specjalnymi,
związanych z tym metod działań i lokalizacji magazynowania i składowania;

-

Znajomość przemysłowych systemów składowania odpadów i praktyk redukcji
ilości odpadów.

Zawodowe i przewidywane potrzeby w zakresie umiejętności
Poprzez identyfikację aspektów ekologicznych w pracy technika mechanika i technika
elektryka AST zauważył wyraźnie konieczność rozwijania i wzmacniania świadomości, jak
prace utrzymania ruchu mogą oddziaływać na środowisko naturalne. Głównym punktem
ciężkości tej strategii jest rozwój i rozpowszechnianie zachowań proekologicznych.
W tym celu największe znaczenie ma zarówno wiedza o różnicy pomiędzy odpadami
normalnymi a specjalnymi, powiązane z nimi metody działań i lokalizacje magazynów i
składowisk oraz wiedza na temat przemysłowych systemów odpadów i procesów redukcji
ilości odpadów.
Szkolenie
W AST szkolenie opracowane zostało w wewnętrznym Centrum Szkoleniowym i tam też
jest przeprowadzane. Jest to instytucja uznana jako agencja kształcenia zawodowego,
która upoważniona jest do wystawiania świadectw i zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Szkolenie techniczne w miejscu pracy (on-the-job) opracowywane jest przez własnych
techników z AST.
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzane jest przez agencje kontraktowe
zgodnie z włoskimi przepisami bezpieczeństwa. Szkolenie zawiera kurs odświeżenia
wiedzy

zawodowej

odnośnie

podstawowych
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elektrotechniki oraz kursy odnośnie specyficznej obsługi instalacji (np. procesy
eksploatacyjne).
W odniesieniu do aspektów ekologicznych szkolenie on-the-job jest obecnie jedyną drogą
kształcenia nowych pracowników w ścisłej współpracy z doświadczonymi kolegami.
Nadal brak jest szkolenia pracowników na takie tematy, jak odnoszące się do zawodu
ustawy i przepisy, rodzaje odpadów, ich klasyfikacje i ilości, oddziaływanie na środowisko,
metody składowania i utylizacji oraz technologie redukcji ilości odpadów.
Rozwój w przyszłości
W niedawnej przeszłości priorytetem objęte były zagadnienia produkcji i eksploatacji,
podczas kiedy inne tematy (włącznie z aspektami ekologicznymi) pozostawały
drugorzędnymi. Teraz odczuwalna jest zmiana sposobu myślenia – aspekty ekologiczne
‘przesuwają się w agendzie w górę’ i stają się w końcu takimi samymi kluczowymi
tematami, jak dzisiaj są zdrowie i bezpieczeństwo. Jednakże większa świadomość
środowiskowa oraz zaangażowanie załogi będą konieczne dla postępu w tym zakresie.

2.2.3

Polska: ArcelorMittal Poland (AMP)

Zgodnie z definicją zawodów dla GT VET w firmie AMP zatrudnionych jest 600 techników
utrzymania ruchu: 219 techników mechaników i 381 techników elektryków.
Wymaganymi kwalifikacjami są: wykształcenie średnie techniczne, staż minimum 1 rok,
wiedza merytoryczna jak i praktyczna wynikająca zarówno ze stażu pracy jak i
wykształcenia dla wykonywania danego zawodu. Uprawnienia potrzebne dla wykonywania
określonych czynności stanowiskowych (np. uprawnienia dla elektryków, konserwator
urządzeń dźwignicowych, kurs spawacza). Jednak nie wszyscy pracownicy dysponują
wymaganym wykształceniem. Możliwe jest posiadanie zasadniczego wykształcenia
zawodowego, po ukończeniu którego następuje kilka lat doświadczenia zawodowego i/lub
szkolenie, np. przedsiębiorstwo zatrudnia dodatkowo około 150 techników elektryków i
350 techników mechaników bez średniego wykształcenia technicznego, jednak z
doświadczeniem zawodowym i/lub szkoleniem. Poziom wykształcenia zawodowego i
doświadczenie zawodowe mają wpływ na wynagrodzenie.
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Ekologicznymi aspektami pracy technika elektryka i technika mechanika są:
-

Poprawna utylizacja odpadów (segregacja odpadów) freonów, olejów, smarów,
izotopów i

zrównoważone

zarządzanie

zasobami,

materiałami,

energią i

opakowaniami;
-

Zobowiązanie do przestrzegania przepisów ekologicznych przy każdej pracy;

-

Przewidywalna ocena występujących podczas pracy zagrożeń ekologicznych;

-

Odpowiednia organizacja stanowiska pracy;

-

Poprawna obsługa instalacji i wypełnianie obowiązków – aby redukować emisje do
atmosfery i minimalizować hałas.

Wykonywana praca ma bezpośredni wpływ na powstawanie odpadów niebezpiecznych i
innych odpadów oraz substancji i zużycie energii, a pośrednio na stan maszyn i instalacji.
Podczas pracy pracownicy mogą natrafić np. na niekontrolowane emisje, które mogłyby
być zalążkiem np. przestojów instalacji, pożaru przenośników, ognia, eksplozji, skażenia.
Ekologiczne aspekty pracy mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy
Właściwe wykonanie prac utrzymania ruchu i naprawczych ma wpływ na zdrowie i
bezpieczeństwo pracowników eksploatujących instalacje i urządzenia. Poprawna utylizacja
odpadów i substancji niebezpiecznych zmniejsza ryzyko dla pracowników i innych osób,
również te, które mogą się wiązać z możliwością powstania poważnego wypadku
przemysłowego (pożar, eksplozja, zanieczyszczenie powietrza, wody i ziemi). Na przykład
przy niekontrolowanej emisji, której źródłem może być awaria urządzenia, konieczne jest
stosowanie okularów ochronnych oraz maski ochronnej. Dalszym przykładem jest
wymiana lamp jarzeniowych na źródła światła efektywne z punktu widzenia zużycia
(utylizacja substancji niebezpiecznych połączona z polepszeniem oświetlenia w miejscu
pracy – usunięcie efektu stroboskopowego).
System szkoleń zakładowych
AMP posiada roczny plan szkoleń. Zakres szkoleń uzależniony jest od wykonywanych
zadań: propozycje do planu szkoleń składane są przez poszczególne jednostki
organizacyjne. Przedsiębiorstwo nie prowadzi specjalistycznych szkoleń w zakresie
ochrony srodowiska. Aspekty ekologiczne dyskutowane są zarówno w ramach szkoleń
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zdrowotnych i bezpieczeństwa, jak i w ramach systemu szkoleń menedżerskich, a także
podczas szkoleń prowadzonych przez bezpośrednich przełożonych.
Przykładami propozycji szkoleniowych są: zdrowie i bezpieczeństwo, prowadzone
okresowo dla pracowników fizycznych; ochrona środowiska, utylizacja odpadów, poważne
awarie zakładowe. Szkolenie odbywa się oficjalnie w czasie pracy i jest finansowane przez
pracodawcę. Pierwszym obowiązkowym szkoleniem, a następnie ponawianym w
regularnych ostępach czasu, jest szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przeprowadzane są także formalne i nieformalne szkolenia dla osób odpowiedzialnych w
obszarach dyrektyw EU i przepisów (np. w obszarze zintegrowanych pozwoleń IPPC,
systemu handlu emisjami ETS, REACH), krajowych przepisów prawnych i przepisów
wewnętrznych przedsiębiorstwa. Każdy pracownik ma dostęp do Intranetu „studnia”, gdzie
może się zapoznać z przepisami ustawowymi. Ponadto pracownicy mogą być
zaproponowani przez swoich przełożonych do uczestniczenia w szkoleniu, jeżeli zgadza
się na to dział szkoleń. Aby zapoznać załogę z wymogami dyrektyw i przepisów, powinna
się ona zaznajomić z wewnętrznymi dokumentami normatywnymi (okólniki, Zarządzenia
Dyrektora Generalnego), procesami systemowymi i poleceniami, które w całości
odzwierciedlają te wymogi.
Dyrektywy i przepisy kształtują szkolenie analizowanych zawodów, ponieważ pracownicy
muszą znać reguły, aby mogli poprawnie wykonywać swoją pracę zawodową.
Rozwój aspektów ekologicznych
Występuje kilka, wspomnianych przez przedstawiciela firmy, aspektów proekologicznych,
które wpływają na warunki szkolenia i je polepszają:
-

Zmniejszanie emisji CO2 i związana z tym poprawa efektywności energii maszyn i
instalacji;

-

Zmiany technologiczne – aż do dostosowania do najlepszych dostępnych
technologii i zmian w procesie produkcji – optymalizacja procesu wytwarzania,
minimalizacja zużycia energii, mediów, surowców, ilości wytwarzanych odpadów;

-

Zmiany przepisów – zaostrzone przepisy, podwyższone opłaty za korzystanie ze
środowiska, surowsze kary;
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-

Zmiany kulturowe – więcej interwencji państwowych, większy nacisk ze strony
gminy i organizacji ‘zielonych’.

Rozwój metod pracy ukierunkowany jest na wspieranie świadomości ochrony środowiska
wśród pracowników, wdrożenie proekologicznych technologii pracy; korzystanie z
nowatorskich

technologii,

aby

energię

zaoszczędzić

i

materiały;

efektywne

wykorzystywanie zasobów (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody i surowców) i
uszlachetnianie odpadów; minimalizacja możliwego ryzyka dla środowiska w przypadku
niepowodzenia.
W sumie, w przedsiębiorstwie rośnie nacisk na to, aby chronić środowisko naturalne i
zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy. Dzięki wprowadzeniu
Programu

Zarządzania

Świadomością

wzrosła

wśród

pracowników

świadomość

ekologiczna i bezpieczeństwa pracy – np. były organizowane zielone konkursy i inne
imprezy.

Wiele

procesów

wewnętrznych

wpłynęło

pozytywnie

na

polepszenie

bezpieczeństwa pracy i zmniejszyło negatywne oddziaływania ekologiczne. Wdrożono
systemowe

rozwiązania

dla

polepszenia

utylizacji

odpadów,

przeprowadzono

modernizację istniejących maszyn i instalacji, wprowadzono większe zmiany w
infrastrukturze i automatyzacji procesów, aby polepszyć ochronę środowiska oraz
bezpieczeństwo i higienę pracy.
Wysiłki

zrobione

przez

AMP

w

celu

polepszenia

zrównoważonego

rozwoju

i

bezpieczeństwa pracy:
-

pro-świadomościowe i pro-motywacyjne działania wśród pracowników, aby zadbać
o środowisko i bezpieczeństwo pracy;

-

ciągły wzrost świadomości i kultury ekologicznej pracowników oraz przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa;

-

zwiększenie liczby wewnętrznych kontroli ekologicznych, zwłaszcza w przypadku
instalacji ze znacznym oddziaływaniem na środowisko naturalne;

-

wprowadzenie do systemu wynagrodzeń elementów motywacyjnych;

-

przeprowadzenie edukacji proekologicznej: ekologiczne pikniki i akcje działające
na świadomość przez zabawę / rozrywkę, ekopoczta, konkursy ekologiczne, opisy
aktualnych problemów ekologicznych w odniesieniu do poszczególnych wydziałów;
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-

zwiększenie inwestycji finansowych na inwestycje proekologiczne, modernizacje i
renowacje.

2.2.4

Zjednoczone Królestwo: TataSteel

Wywiady przeprowadzono z personelem szczebla kierowniczego wydziału ekologii i
pełnomocnikiem ds. zdrowia i bezpieczeństwa. Warte podkreślenia jest to, że są to dwa
wydziały, działające oddzielnie od siebie i posiadające oddzielne struktury. Opisane
zostały one jako ‘bardzo oddzielne’, mimo uznawania, że ‚kwestie ekologii wyraźnie są
kwestiami bezpieczeństwa’.
Wydział ekologii stworzony został w połowie lat 90 - tych. Składa się on z dwunastu
pracowników i bierze na siebie zarówno zadania stosowania (tj. zapewnienia, że
przestrzegane będą przepisy prawne i zarządzenia), jak i też zadania racjonalizatorskie
(przez projekty z szybkimi, skokowymi zmianami np. - inwestycje w jakość powietrza,
utylizację odpadów i projekty recyclingowe). Menedżer ekologiczny podporządkowany jest
bezpośrednio zarządowi, co wskazuje na większe znaczenie jego roli.
Regulacje i przepisy prawne
Zgodności z przepisami o ochronie środowiska dotyczą odpadów, powietrza, wody, ziemi i
zanieczyszczenia wód gruntowych oraz emisji dwutlenku węgla w ramach schematu ETS.
Zaangażowanie załogi postrzegane jest jako istotna część składowa w osiąganiu celów
zgodności, mimo iż wydział ekologii dysponuje jedynie ‘ograniczonymi środkami do
komunikacji z załogą’.
Unijne przepisy ekologiczne opisane zostały tak, że posiadają one ‘dobrze ugruntowaną
logikę’, są jednak bardzo nieelastyczne i surowe. Ponadto opisywane były one częściowo
jako destrukcyjne i ‘napędzające zachowanie w niewłaściwym kierunku.’ Przytoczony
został przykład, w którym zbierany był stary olej z procesu, aby poddać go recyklingowi
poprzez spryskiwanie węgla przed koksowaniem, co jednak było naruszeniem Dyrektywy
o spalaniu odpadów, mimo iż ten ‚stary olej’ był czystszy, niż olej kupowany wcześniej do
tych celów. Ponadto ETS odbierany był jako system bardzo biurokratyczny, w którym
nadzorowanie, ocena i wzorcowanie zajmuje bardzo dużo czasu i na który trzeba wydać
wiele pieniędzy, zamiast zająć się próbami zmniejszania problemu.
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Strategia firmowa
Celem firmy jest jednak przejście od przestrzegania reguł do polepszenia, przy czym
uregulowania postrzegane są jako bazowy punkt wyjścia, od którego ruch winien się
rozpocząć. Działania poprawiające, prowadzone z udziałem inwestycji kapitałowych w
kluczowych obszarach, opierają się na analizach kosztów i wynikach produkcji i kontrolach
przedsiębiorstwa. Istnieje z góry przydzielona „pula” w wysokości 5 miliardów GBP, a
wnioski na środki wsparcia z tej puli wnoszone są przez wydziały na przygotowane w nich
plany. Zakłada się, że do polepszenia dojdzie na wskutek zmian w zachowaniu i zmian
kulturowych oraz z wdrożenia aktualnych technologii i identyfikacji nowych technologii.
Przejęcie firmy przez TataSteel postrzegane jest jako nadające kierunek, aby ‚kwestie
ekologiczne wysunąć na pierwszy plan’. Zmiana zachowania i kultury jest ważnym
aspektem strategii.
Kultura miejsca pracy i praktyka
Uczestnicy odnosili się do ‘The Journey’ (podróż), tj. ustawicznego programu zmian
kulturowych, realizowanego w przedsiębiorstwie. Zasadniczo celem ‚Journey’ jest zmiana
nastawienia do pracy i tym samym sposobu zachowania, przyzwyczajenia do pewnej
dumy z pracy i zapewnienia, aby każdy postrzegał ‚ciągłe polepszanie’ jako konieczną i
zwyczajową część pracy.
Zmiany w zachowaniu i nastawieniu postrzegane są jako wzajemnie wymienne i dlatego
istnieje cały system tworzenia przedsięwzięć praktycznych, mających na celu zmianę
zachowania i wspierania przemian w nastawieniu. Jasno ustalane są protokoły robocze /
standardowe procesy obsługi – i są one dostępne dla wszystkich zadań. Aspekty
ekologiczne i bezpieczeństwa są w tych protokołach zintegrowane. Na przykład w
protokołach udokumentowane są procesy działania w przypadku wycieku kwasów i olejów
lub

zapobiegania

emisjom

gazu.

Takie

zachowania

wzmacniane

są

przez

‚ekologiczne/zdrowotne i bezpieczeństwa obchody’, które przeprowadzane są przez
pracowników z właściwe działów. Obchody te uzupełniają formalne ‚Lead-Safe-Audits’. W
obchodach uczestniczą pracownicy, którzy wypytują innych wykonujących swoją pracę
pracowników, co robią i jakie aspekty ekologiczne i bezpieczeństwa zawiera ich praca. Na
przykład pracownicy fizyczni mogą być pytani o poprawny proces przy rozsypywaniu
odpadów lub jak można usuwać odpady. Są to okazje, przy których można stwierdzić, że
zmieniło się zadanie / praca, a do procesu nie zostały jeszcze wprowadzone aspekty
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bezpieczeństwa / ekologiczne, nie przeprowadzono jeszcze stosownych dostosowań.
Ponadto respondenci wskazali na to, że obchody wymagają czasu, a istnieje jedynie
ograniczona liczba będących do dyspozycji pracowników.
Zachowania wzmacniane są także przez ustalanie i ocenę celów, które uwzględniają
oszacowanie tych celów.
Podkreślono kluczową rolę zarządzania typu ‚buy-in’ (doświadczenie sprowadzone z
zewnątrz firmy) dla zagadnień ekologicznych – jeżeli obszar ma ‚dobrego’ menedżera, to
odzwierciedla się to w dół hierarchii. Obszary kolumny destylacyjnej, z największym
potencjałem ryzyka dla środowiska naturalnego, opisane zostały jako te, które potrzebują
największych ulepszeń.
Wymagania zawodowe / stanowiska pracy
Zidentyfikowane zostały aspekty ekologiczne pracy techników mechaników i techników
elektryków (np. dla pierwszego z wymienionych utylizacja odpadów, olej i smary, co trzeba
robić z wymienionymi częściami, a dla drugiego z wymienionych usuwanie i utylizacja kabli
itp.). Podkreślono, że trzeba zapewnić, aby nowi pracownicy kontraktowi byli informowani
o aspektach ekologicznych / bezpieczeństwa swojej pracy. Okazało się, że szczególną
uwagę należy poświęcić obszarowi kolumny destylacyjnej, aby wzmocnić świadomość
ekologiczną, a jeden z pełnomocników podkreślił, że w przypadku obsługujących instalację
mają być stosowane szkolenia świadomości.
Szkolenie
Formalne przyuczenie pracowników, wraz z uczniami zawodu, zawiera fragment o
kwestiach ekologicznych wygłaszany przez personel działu ekologicznego. Istnieją także
specyficzne pakiety szkoleń ekologicznych dostosowane do zawodów i obszarów pracy.
Nie było jasne, jak często odbywają się takie szkolenia, jak i też przyczyny, prowadzące
do ich przeprowadzenia. Pracownicy działu ekologicznego raz w miesiącu uczestniczą w
naradach wydziałowych dla menedżerów. Na naradach tych dyskutuje się nad
naruszeniami przepisów ekologicznych, z zamiarem podjęcia stosownych środków.
Ponadto na tych spotkaniach odbywają się aktualizacje i briefingi na temat nowych
rozwojów proekologicznych.
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Ogólnie kładzie się nacisk na uczenie w odniesieniu do zadań lub Learning by Doing
(nauka przez działania praktyczne). Protokoły i procedury ustalające poprawny i
bezpieczny sposób pracy, mają na celu kształtowanie zachowania i wydajności pracy.
Uznano jednak, że procesy mogą się zmieniać, ale praktyka niekoniecznie zawsze
dotrzymuje temu kroku. Ponadto nowe kwestie bezpieczeństwa i kwestie ekologiczne,
rozwijające się w kontekście zmian w sposobie pracy, nie zawsze są rozpoznane i
wdrożone do praktyki. Rozpoznano także, że mogą zostać przeoczeni ‚najwięksi
złoczyńcy’ (zleceniodawcy i podwykonawcy).
W odniesieniu do formalnych szkoleń załoga uczęszcza na ‘Journey Days’ (konferencje),
na których mogą być dyskutowane aspekty ekologiczne, przeprowadza ‘Toolbox Talks’
(omawianie środków pracy) z menedżerami obszarów i uczestniczyć może w ‘forach
przemysłowych’, na których rzecznicy urzędu ochrony środowiska lub z ‘Welsh Assembly’
(walijskie zgromadzenie narodowe) referują tematy dalekosiężnych skutków naruszeń
przepisów ochrony środowiska.
Postęp w przyszłości
Respondenci byli zgodni, że tematy produkcyjne i zakładowe stanowiły kiedyś priorytety, a
inne tematy (włącznie z aspektami ekologicznymi) były tylko drugorzędne. To wydaje się
teraz zmieniać – aspekty ekologiczne ‚przesuwają się w górę na porządku dziennym’ i
stają się w końcu tak samo kluczowymi tematami, jak aspekty zdrowotne i aspekty
bezpieczeństwa. Za konieczne dla postępu uważa się większą świadomość ekologiczną i
większe zaangażowanie załogi. Szkolenie uznane zostaje jako kluczowy punkt w takim
programie – aby oddalić się od aktualnego, reaktywnego podejścia zwalczania,
stosowanego przez wydział ekologii – jednak w aktualnej ofercie widoczne są także luki.
Jako możliwe zalecenie wskazywano ‚szkolenie czempionów’ wewnątrz obszarów (według
modelu nowego wydziału optymalizacji, umiejscowionego w obszarach i zajmującego się
specyficznymi projektami), którzy szerzyć i wzmacniać będą dobre praktyki i ustawiczną
naukę zawodu przez poprawne protokoły. Innym pomysłem było wprowadzenie i
podkreślanie perspektywy ekologicznej w szkoleniach i praktyce w odniesieniu do oceny
ryzyka. Wszyscy robotnicy szkoleni są w zakresie oceny ryzyka i są zachęcani do
dwuminutowej oceny ryzyka dla wszystkich zadań na miejscu (oprócz wszystkich
formalnych ocen ryzyka, znajdujących sią w komputerowym banku danych i tam też
dostępnych). Menedżer ds. bezpieczeństwa zaproponował, aby oprócz oceny osobistego
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ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, podkreślać identyfikowanie możliwych zagrożeń
ekologicznych i związanych z tym środków ochrony i profilaktyki.

28

GT VET
Ukierunkowana na przemysł analiza przewidywanych potrzeb w zakresie umiejętności i rozważania na temat systemu VET

3. Uwzględnienie

wymogów

odnośnie

zielonych

umiejętności w krajowych systemach VET
Rozdział ten podsumowuje wyniki analizy systemu VET na podstawie wyników zebranych
w rozdziale 2 (wymogi przemysłowe odnośnie zielonych umiejętności), wiecej szczegółów
w odniesieniu do danych krajowych można znaleźć na stronie internetowej (www.gtvet.com). Podsumowanie rozpoczyna się od przeglądu strategii VET Unii Europejskiej jako
główne i wspólne tło, z jej polityką ‚zielonych umiejętności’. Następnie omówiono VET i
inicjatywy w zakresie zielonych umiejętności na poziomie sektorowym, tj. tych, które
odnoszą się do europejskiego przemysłu stalowego. Następnie przedstawiono ogólne
nastawienie każdego państwa do początkowej nauki zawodu (IVET), ze szczególnym
uwzględnieniem systemu nauki zawodu w danym kraju (Włochy, Polska, Niemcy i
Zjednoczone Królestwo). Na zakończenie omówiono relację pomiędzy zagadnieniami
‚zielonych umiejętności’ i systemem VET w poszczególnych krajach. Każdy krajowy
podrozdział kończy się przeglądem danych empirycznych zebranych w badaniu z
zainteresowanymi grupami (tzn. oferenci IVET, przedsiębiorstwa stalowe i uczniowie
zawodu). Sprawozdanie zamyka podsumowanie analizy tych wyników i skutków dla
europejskiego modułu szkoleniowego dla zielonego technicznego VET.

3.1

Strategia UE w odniesieniu do VET i polityka ‚zielonych umiejętności’

W tym podrozdziale naszkicowano dwie główne strategie, które wpływają na VET, by
zidentyfikować przyjęte mechanizmy i przeforsować stosowane w odniesieniu do VET w
krajach członkowskich, a mianowicie Proces Kopenhaski i Komunikat z Brugii. Na koniec
dokonano krótkiego przeglądu inicjatyw UE dla zrównoważonego rozwoju i uznania roli
zielonych umiejętności.
Strategie – Lizbońska i Europa 2020
Strategia Lizbońska, sformułowana przez Radę Europejską w roku 2000, artykułowała
strategiczny zamiar UE, iż stanie się ona “najbardziej konkurencyjnym i dynamicznym
regionem gospodarczym na świecie, który zdolny jest do zrównoważonego rozwoju
gospodarczego.” Zgodnie z tym opracowany został plan dziesięcioletni, w którym zawarte
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zostały cele ożywienia wzrostu i zrównoważonego rozwoju w całej UE, a program ten był
podwaliną polityki UE w ostatnim dziesięcioleciu (ETUC, 2006).
W tym kontekście na sile zyskała unijna polityka kształcenia i szkolenia zawodowego
(Europa, 2011). Głównymi celami były w istotnej mierze podniesienie jakości i
efektywności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w UE na najwyższy poziom i
ułatwienie dostępu do kształcenia i nauki zawodu. W tym celu

Komisja Europejska

stworzyła Program Roboczy Kształcenie i Nauka Zawodu 2010 (Rada UE, 2002) z
założeniem osiągnięcia określonego benchmarkingu kształcenia i szkolenia zawodowego
do roku 2010.
Strategia lizbońska zaktualizowana została przez strategię Europa 2020. Ostatnia z
wymienionych zachowuje tematy ‚wzrost i miejsca pracy’ i ustanawia okres lat 2010-20 w
kontekście wzrostu gospodarczego po kryzysie gospodarczym i pilnej potrzeby
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Strategia Europa 2020 formułuje trzy główne
priorytety: inteligentny rozwój, zrównoważony rozwój oraz rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu (Komisja Europejska, 2011).
Dla celów niniejszego projektu najbardziej interesujący jest oczywiście zrównoważony
rozwój. Przewidziano, że UE ożywi zrównoważony rozwój dwoma inicjatywami
przewodnimi:

‘Europa

oszczędzająca

zasoby’

z

celem

oddzielenia

wzrostu

gospodarczego od wykorzystywania zasobów i energii poprzez redukcję emisji dwutlenku
węgla, wspieranie większego bezpieczeństwa energetycznego i poprzez redukcję
intensywności

zużywania

zasobów

od

produkcji

i

konsumpcji;

oraz

‘Polityka

Przemysłowa w Erze Globalizacji’ z celem wspierania zakładów w ich reagowaniu na
globalizację, kryzys gospodarczy i przejście do niskoemisyjnej gospodarki.

3.2 Specyficzne mechanizmy UE w celu poprawy i rozwoju VET – Proces
Kopenhaski i Komunikat z Brugii
Proces Kopenhaski
Proces

Kopenhaski

powołany

został

do

życia

w

roku

2002,

aby

wzmocnić

ogólnoeuropejską współpracę w VET łącznie z dostosowaniem europejskich i krajowych
praktyk. Państwa członkowskie zobowiązały się do szeregu wspólnych priorytetów i
dlatego rozwinięto kilka uniwersalnych europejskich zasad i instrumentów, aby promować
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kształcenie ustawiczne, zapewnić polepszoną jakość ofert VET i ułatwić mobilność w
zakresie kształcenia i zawodów wewnątrz i pomiędzy państwami członkowskimi.
Instrumenty koncentrują się głównie na szczeblu krajowym poprzez rozwój europejskiego
systemu zapewnienia jakości‚ (EQAVET), ułatwienie porównania kwalifikacji w całej
Europie poprzez stworzenie Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), z którymi porównywalne
muszą być krajowe ramy kwalifikacyjne oraz przez stworzenie europejskiego systemu
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), aby osiągnięte w
jednym kraju doświadczenie zawodowe i kwalifikacje mogłyby być zatwierdzone i uznane
w innym państwie członkowskim.
Komunikat z Brugii
W grudniu roku 2010 spotkali się europejscy ministrowie kształcenia zawodowego,
europejscy partnerzy społeczni i Komisja Europejska w Brugii, aby ustanowić priorytety
Procesu Kopenhaskiego, a następnie wspólne cele kształcenia i szkolenia zawodowego
na lata 2011-2020. Wobec stojących obecnie przed Europą wyzwań podkreślono potrzebę
funkcjonowania zdolnych do reagowania i elastycznych, wysokiej jakości systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego. Komunikat stwierdza, że zdolność VET do
reagowania na zmieniające się wymogi rynku pracy musi zostać polepszona oraz, że te
potrzeby rynku pracy zintegrowane muszą zostać długoterminowo z ofertami VET (treść,
infrastruktura i metody). Przejście do zielonej gospodarki zidentyfikowane zostało jako
‘Mega-Trend’, który ma wpływ na zapotrzebowanie na umiejętności na różnych
stanowiskach pracy i w różnych obszarach. Komunikat stwierdza, że rynek pracy
potrzebuje równowagi pomiędzy rozwojem ogólnych zielonych umiejętności (np. utylizacja
odpadów, poprawa efektywności energii) a bardziej specyficznymi umiejętnościami (np.
rozwój i wykorzystanie zielonych technologii).
UE i Polityka ‘zielonych umiejętności’
Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE (SDS) została zainicjowana w roku 2000 pod
patronatem Traktatu z Lizbony i ten nadrzędny cel polityczny został odnowiony w roku
2006. Weryfikacja SDS w roku 2009 pokazała osiągnięty postęp i ponadto zidentyfikowano
w niej obszary dalszych działań. Weryfikacja stwierdza, że chociaż UE włączyła do swojej
polityki SDS, to kryzys gospodarczy lat 2008-09 pokazał, że zrównoważenie jest
czynnikiem kluczowym dla systemów finansowych państw członkowskich i gospodarki
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(Komisja Europejska, 2009). Odnosi się ona do powołanego przez Komisję w roku 2008
‚Recovery Plan’ (Plan Działań Odtworzeniowych) dla miejsc pracy i wzrostu (zastrzyk
finansowy w wysokości 200 miliardów EUR), którego głównym punktem ciężkości były
inwestycje w czyste technologie i infrastrukturę, i który podkreśla, jak istotnym jest, aby
działania mające na celu wsparcie gospodarki i zmniejszanie społecznych skutków
kryzysu finansowego były zgodne z długoterminowymi zrównoważonymi celami.
Weryfikacja podkreśla, że UE musi stworzyć z kryzysu okazję podejścia do
zrównoważenia finansowego i ekologicznego i rozwinąć dynamiczne, niskoemisyjne i
efektywne w wykorzystywaniu zasobów, opierające się na wiedzy i socjalnie aktywne
społeczeństwo. Budowanie zielonej gospodarki coraz bardziej jawi się jako środek do
stworzenia miejsc pracy na szczeblu europejskim i krajowym (np. Komisja Europejska,
2009; Cedefop, 2009; Innovas, 2009; Levy, 2010). UE również wyraźnie uznała, że zielone
prace wymagają zielonych umiejętności i że odgrywają one istotną rolę dla wspierania
niskoemisyjnej gospodarki (Umwelt DG, 2011). Dokumenty określające politykę UE w tym
obszarze jasno popierają interwencje państwowe i stosowanie ich we wczesnej fazie w
obszarze zielonych technologii. Za decydujące uważa się wspieranie takiego tworzenia
nowych miejsc pracy.
Jednakże, mimo tego, że kształcenie i szkolenie zawodowe zidentyfikowane zostały jako
decydujące podstawy osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i stworzenie zielonej
gospodarki (Komisja Europejska, 2009, patrz także GHJK,2008), to badania naukowe
przeprowadzane przez ECORYS (2010) dla Komisji Europejskiej podkreślają istnienie
‘zielonej luki produkcyjnej’.

3.3 Poziom sektorowy – Strategie dla europejskiego przemysłu stalowego
Omówione zostały strategie, polityki i praktyki w odniesieniu do zielonych umiejętności
propagowane przez wpływowe organizacje szczebla europejskiego. Organizacjami tymi
były Europejska Federacja Metalowców (obecnie industriALL), European Steel Association
(EUROFER) i Europejska Platforma Technologiczna Stali (ESTEP), których celami jest
utrzymanie globalnej konkurencyjności i zrównoważonej przyszłości europejskiego
przemysłu stalowego. Wykazano, że chociaż każda z tych organizacji

w swoich

dokumentach posiada zasadnicze zapisy zarówno na temat zmiany klimatu, ochrony
środowiska i zrównoważenia, jak i nauki zawodu, rozwoju i kształcenia ustawicznego,
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obecnie nie ma wielu wyraźnych punktów wspólnych w kwestii zagadnień zielonych
umiejętności.
EUROFER istnieje, aby reprezentować wszystkich działających w UE producentów stali.
Jego członkami są zatem przedsiębiorcy z branży stalowej i krajowe stowarzyszenia
stalowe. Reprezentuje wspólne interesy swoich członków wobec osób trzecich,
szczególnie wobec instytucji europejskich i innych organizacji i ma na celu wywieranie
wpływu na politykę. Jego ogólne nastawienie do kwestii ekologicznych przedstawione
zostało w rozszerzonym sprawozdaniu GT VET o wymogach przemysłowych miejsc pracy
(zadanie 2). Znaczącym jest, że w niektórych dokumentach wytycznych EUROFER
podkreślane jest rosnące wyzwanie stojące przed europejskim sektorem stalowym
wskutek unijnych uregulowań w sprawach ekologii i zmian klimatu (EUROFER, 2010).
Faktycznie zidentyfikowano nawet przyszłość europejskiego przemysłu stalowego, jako
uzależnionego od wewnętrznych europejskich ramowych uregulowań.
Polityka nauki zawodu i kształcenia ustawicznego sformułowana jest poprzez proces
dialogu społecznego, w którym drugim partnerem dialogu jest Europejska Federacja
Metalowców (EMF) – obecnie industriALL. Specyficznym celem dialogu społecznego, w
tym przypadku, jest zarówno wstępne przewidywanie potrzebnych umiejętności dla tego
obszaru, jak i towarzyszący temu rozwój załogi.
Dodatkowo do uczestnictwa w dialogu społecznym EMF powołał do życia dwie istotne
inicjatywy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Są to EMF – Inicjatywa Jakości
z 2001 r. (EMF, 2001) i w ostatnim czasie ‘Edukacja, nauka zawodu i kształcenie
ustawiczne – konieczność dla zrównoważonego rozwoju’ (EMF, 2010). Pierwsza z
wymienionych ma w istocie za cel stworzenie negocjacji układu zbiorowego pracy w
zakresie szkolenia zawodowego, a druga podkreśla decydującą rolę kształcenia i
szkolenia zawodowego dla zrównoważonego rozwoju. W ramach ostatniej inicjatywy EMF
argumentuje, że nacisk Komisji na systemy kształcenia i szkolenia zawodowego (szkolna
edukacja

podstawowa

i

uniwersytet),

w

celu

stworzenia

nowych

umiejętności

odpowiadających wymogom nowych ‚zielonych’ miejsc pracy, jest trochę nieprawidłowo
wyznaczony. EMF reprezentuje stanowisko, że akcent powinien być postawiony na ciągłe
dokształcanie, ponieważ taki mechanizm będzie efektywny przy reagowaniu na cykliczne
zmiany wymogów kompetencji. W tym celu EMF argumentuje, że UE i państwa
członkowskie muszą przekazać do dyspozycji znaczne środki finansowe, aby stworzyć
nowe zielone miejsca pracy, ułatwić przemianę istniejących miejsc pracy i zaangażować
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się w dostosowanie istniejących kompetencji, głównie poprzez dostosowanie szkolenia
zawodowego (chociaż przewidziano także rolę dla szkoleń wprowadzających). EMF
oświadcza zatem. że systemy kształcenia i szkolenia zawodowego muszą szybciej
reagować na wyzwania stawiane przez szybkie, przełomowe zmiany technologiczne
(Teleinformatyka, zielone miejsca pracy i ograniczenia energetyczne, nanotechnologie
itd.).
Zarówno

EMF,

jak

i

EUROFER,

ściśle współpracują

z Europejską Platformą

Technologiczną Stali (ESTEP), aby promować naukę zawodu i kształcenie ustawiczne w
przemyśle stalowym. ESTEP jest ogólnoeuropejską siecią badawczą, skupiającą cały
europejski przemysł stalowy, centra badawcze, uniwersytety, Komisję Europejską i
państwa członkowskie oraz pozostałe organizacje europejskie i związki zawodowe, aby
stworzyć jednolitą reakcję na wyzwania oddziaływujące na europejski przemysł stalowy, a
mianowicie rosnące oddziaływanie globalizacji, dostosowanie popytu i podaży w branży
stalowej i zagadnienia zmiany klimatu. W ten sposób UE-27 zamierza wzmocnić
partnerstwa. Ponad 120 ekspertów spotyka się kilkakrotnie w roku, aby opracowywać
wspólny program badań strategicznych i go aktualizować. Wspólny program badań
strategicznych jest rdzeniem zrównoważonej polityki rozwojowej, mającej na celu
utrzymanie

globalnej

roli

wiodącej

europejskiego

przemysłu

stalowego.

Rozwój

umiejętności załogi w zgodzie z postępem technicznym jest jednym z oczekiwanych
wyników programu badawczego.

3.4 Odzwierciedlenie problematyki zielonych umiejętności w krajowych
systemach VET
Podczas analizy dokumentacji (szczegółowe sprawozdania krajowe pobrać można na
stronie internetowej: www.gt-vet.com), w wywiadach i warsztatach z przedsiębiorstwami i
przedstawicielami systemu VET, przedyskutowano wymogi przemysłu odnośnie zielonych
umiejętności w istniejących systemach kształcenia i szkolenia

zawodowego krajów

uczestniczących, w szczególności w odniesieniu do regionalnych koncepcji ramowych.

3.4.1

Włochy

W obrębie systemu zawodu szkolenia zawodowego / szkolnego stwierdzono, że nie
zawiera on żadnego ‘rozdziału’ odnośnie kwestii ekologicznych w krajowych programach
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nauczania. Dlatego też nie zostały przygotowane, ani też wprowadzone do nauczania
żadne moduły szkoleniowe na temat zagadnień ekologicznych. Widoczna jest rosnąca
świadomość kwestii ekologicznych u części nauczycieli, ale jest ona obecnie bardzo
ogólnikowa i nie jest wykorzystywana w praktyce i na stanowiskach pracy.
W odniesieniu do regionalnej ścieżki VET (FPI), zarządzanej raczej przez regiony, a nie
państwo, centrum kształcenia zawodowego w jednym z regionów (Umbria) wprowadziło
niedawno do planu nauki zawodu moduł szkoleniowy na temat ‘środków ustawowych i
procesów zawodowych w celu ekologicznej pracy’.
Firma (Acciai Speciali Terni) wymaga od technika elektryka i technika mechanika odbycia
sześciomiesięcznej nauki zawodu na stanowisku pracy, aby mogli zapoznać się oni z
obsługą instalacji. Uzupełniana jest ona szkolną nauką zawodu z takimi tematami, jak
prace konserwacyjne utrzymania ruchu. Dla uczniów zawodu w regionie przeprowadzana
jest ona przez uznane centra nauki zawodu firmy AST. Szkolenia na stanowisku pracy
prowadzone są przez własnych techników AST, a zakres szkolenia jest również przez nich
proponowany i zawiera zarówno zasady mechaniki i elektrotechniki, jak i też kursy na
temat obsługi instalacji i procesów roboczych. Zgodnie z prawem włoskim szkolenie w
zakresie bezpieczeństwa przeprowadzane jest przez zewnętrzne firmy.
Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady stwierdziły, że identyfikacja, działanie,
zarządzanie i utylizacja odpadów są szczególnie ważne dla roli technika utrzymania ruchu,
i że brak jest takiego szkolenia w aktualnej ofercie. Stwierdzono, że technicy zyskiwać
mogliby na szkoleniach ekologicznych ukierunkowanych na wzrost świadomości w
zakresie oddziaływania odpadów na środowisko, właściwych przepisów prawnych,
rodzajów odpadów i ich klasyfikacji, technologii z minimalizacją wytwarzanych odpadów
oraz ich składowania i utylizacji. Zalecono, że ci technicy muszą rozumieć skutki
‚niewłaściwego’ zachowania w takich sprawach i jego skutki dla kolegów, przedsiębiorstwa
i środowiska naturalnego. Aby zmienić zachowanie powinny zostać zaoferowane bodźce
dla proekologicznego zachowania oraz wspólne kampanie świadomości w kwestii ochrony
środowiska z nagrodami dla grup racjonalizatorskich. Takie przedsięwzięcia podparłyby w
przedsiębiorstwie

przekazywanie

informacji

postępowania z odpadami.
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3.4.2

Polska

W Polsce brak jest całościowej koncepcji rozwoju ‘zielonych’ umiejętności; brak jest
stosownych inicjatyw politycznych. Działalność państwa ogranicza się zazwyczaj do
tworzenia

ogólnej

świadomości

ekologicznej

i

zachęcania

do

proekologicznego

zachowania. Obecnie nie ma żadnych zielonych / ekologicznych modułów w krajowych
programach nauczania, ani dla techników mechaników, ani też dla techników elektryków.
Jeżeli jednak ‚zielone elementy’ wprowadzone zostaną do innych przedmiotów w ramach
ścieżki ekologicznej, mogą być one oceniane jako część egzaminów pośrednich /
końcowych. Włączenie aspektów ekologicznych leży w gestii nauczyciela (i przygotowania
z jego strony) i pozostaje na poziomie ogólnych zasad. Programy nauczania dla obu
zawodów obejmują bloki tematyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Faktycznie respondenci potwierdzają, że wszystkie tematy w odniesieniu do ochrony
środowiska traktowane są w ramach edukacji szkolnej w znikomy sposób lub w ogóle nie
są poruszane.
Wszyscy uczniowie zawodu muszą jednak uczestniczyć w regularnych odstępach czasu w
oferowanych przez zakłady wewnętrznych szkoleniach. Treścią takiego szkolenia są
między innymi przedmioty związane z bhp, zintegrowane systemy zarządzania, ochrona
środowiska i postępowanie z odpadami. Respondenci podkreślają, że podczas szkoleń
duży nacisk kładzie się na energię / zużycie energii elektrycznej, bezpieczne składowanie i
stosowanie substancji niebezpiecznych oraz ogólne kwestie ekologiczne. Ponadto w
podobny sposób podkreśla się związek pomiędzy zdrowiem i bezpieczeństwem a ochroną
środowiska. Wynikiem tego zakładowego szkolenia

jest, stosunkowo wysoki poziom

świadomości ekologicznej, znajomość dokładnych definicji ‚zielonych umiejętności’ oraz
wiedzy, jak wpływają one na ich rolę w pracy.
Z badań wyciągnięto następujące wnioski końcowe i zalecenia:
-

Potrzeba więcej skutecznej proekologicznej edukacji w każdej fazie procesu
nauczania szkolnego, szczególnie od najmłodszych lat, aby zmienić stereotypy
myślowe;

-

Szkolenie zakładowe winno być ściśle ukierunkowane, realistyczne i przydatne w
praktyce oraz zawierać wiele przykładów praktycznych;

-

Należy wzbogacać świadomość pracowników – pracownicy fizyczni mają być
świadomi swojego wpływu na środowisko naturalne oraz możliwości negatywnych
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skutków w przyszłości (na szczeblu jednostki, organizacji i społeczeństwa) w
przypadku braku ochrony środowiska;
-

Prowadzić dodatkowe programy szkoleniowe przez organizację kampanii i imprez
dostarczających informacji na temat ochrony środowiska;

-

Nieodzowna jest współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przemysłem,
także dlatego, ponieważ nauczyciele powinni posiadać odpowiednią, ściśle
określoną, wiedzę.

3.4.3

Niemcy

Ramowy program nauczania dla techników mechaników składa się z 15 obszarów
edukacyjnych, a plan dla techników elektryków z 13. Chociaż w obu programach
nauczania brak jest specyficznego obszaru nauczania w zakresie ekologii lub
bezpieczeństwa pracy, to aspekty te włączone i zintegrowane są w istotnych tematach
zawodowych. Rozwój zielonych umiejętności i ich zastosowanie wymienione są wyraźnie
w 9 z 15 obszarów edukacyjnych dla techników mechaników i w 7 dla techników
elektryków. Ponadto oba programy nauczania zawierają ogólne instrukcje odnośnie
tematów ochrony środowiska. Szkoły zawodowe muszą zobowiązać się do doradzania
swoim uczniom zawodu w kwestiach ‚zagrożeń dla środowiska i ryzyka wypadkowego’,
które mogą mieć miejsce w ich życiu zawodowym oraz jak można uniknąć, zapobiec i
zminimalizować takie ryzyko. Studenci powinni być także nauczani, jak przestrzega się
kwestii i przepisów ekologicznych oraz przepisów w zakresie bhp.
Respondenci z personelu szkolnego stwierdzili, że zmierzają do tego, aby wpoić swoim
uczniom zawodu ogólną świadomość ekologiczną, poszerzyć ich zrozumienie w kwestii
zrównoważenia i uświadomić im wpływ ich działań. Ucznioiw są uczeni takich technik jak
‚Life Cycle Assessment’ (bilans ekologiczny). Na lekcjach omawiane są aspekty
ekologiczne, jak emisje, odpady, oszczędność zasobów i wody. Nauczyciele podkreślili, że
wyzwanie polega na tym, aby zmienić zachowanie, poprzez uwrażliwianie studentów na
perspektywy ekologiczne i przekazać im wiedzę umożliwiającą podejmowanie kroków
właściwych działań. Podkreśla się korzyści takiego postępowania, dla jednostek i firm, aby
podwyższać motywację. Egzamin VET Prüfung zawiera pięć pytań obowiązkowych na
temat środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
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Z perspektywy uczniów zawodu należy stwierdzić, iż mimo, że są bardzo zainteresowani
dodatkowymi ofertami edukacyjnymi i zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w tym
obszarze, takie tematy traktowane są w szkole jedynie powierzchownie i znikome jest
uwypuklanie aspektów ekologicznych. Dlatego stwierdzili, że stan ich świadomości
ekologicznej jest wynikiem przebiegu ich życia i doświadczeń zebranych w szkole
wyższego stopnia. Odpady, substancje niebezpieczne i pył identyfikują jako szczególnie
ważne dla nich, a takie tematy jak emisje, zasoby i energooszczędność jako mniej ważne.
Uczniowie zawodu podkreślają, że powinny istnieć silne powiązania pomiędzy szkołami a
przedsiębiorstwami oraz że konkretne przykłady są nieodzowne dla skutecznej nauki.
Podkreślają także, że stosowane praktyczna nauka zawodu – Learning-By-Doing – było
najbardziej skutecznym sposobem uczenia się.
Ta perspektywa odzwierciedlała się w danych zebranych w szkole / przedsiębiorstwie,
gdzie uczestnicy podkreślali konieczność współpracy pomiędzy stronami, np. poprzez
przeprowadzenie

wspólnych

rocznych

projektów.

Podkreślona

została

również

konieczność nauczania ukierunkowanego na projekty i działania według propozycji ze
strony uczniów zawodu. Zasugerowano, by wykład teoretyczny został wzmocniony
konkretnymi działaniami. Dla europejskiego modułu szkoleniowego oznacza to, że
korzystne byłoby wykorzystywanie przykładów konkretnego nauczania, projektów i
zastosowania narzędzi, jako pomocy edukacyjnych. Zaproponowano także, aby
dokumentowane były zdarzenia krytyczne tak, aby mogły tworzyć bazę dla analiz uczniowie mogliby określić popełniane błędy i wskazać jak w każdej fazie można by ich
uniknąć, poprzez identyfikację właściwych kroków. Zalecono także, że kilka mniejszych
modułów byłoby lepszą opcją. Mogłyby zostać one rozłożone na cały proces edukacji.

3.4.4

Zjednoczone Królestwo

Rząd brytyjski uchwalił kilka znaczących ustaw ekologicznych i wydał dokumenty
strategiczne, mające na celu zapewnienie przejścia do niskoemisyjnej, efektywnie
wykorzystującej zasoby gospodarki (LCREE). Pomimo tego nauka zawodu z elementami
wiedzy ekologicznej nie posiadała w Zjednoczonym Królestwie do niedawna wysokiego
priorytetu (ECORYS, 2009).
Pomimo zaleceń kluczowych organizacji, że wszystkie kwalifikacje techniczne powinny
zostać ‘zazielenione’, respondenci Sector Skills Council for Science, Engineering and
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Manufacturing Technologies (SEMTA) stwierdzili, że zielone umiejętności nie były
tematem na spotkaniach branżowych z pracodawcami.
Respondenci reprezentujący personel colleg’ów podkreślili, że głównym punktem
ciężkości było bezpieczeństwo pracy, i że nie oferują oni żadnych modułów specjalnie
poświęconym zagadnieniom ekologicznym.
Wszyscy ankietowani uczniowie zawodu byli zdania, że nie ma żadnego modułu
przewidzianego specjalnie dla przepisów i procesów ekologicznych. Pojęcie ‘green skills’
(zielone umiejętności) było im nieznane, i nie mogli podać żadnej definicji tego pojęcia
(mimo iż wyliczyć mogli spokrewnione z ich zawodem czynniki ekologiczne, a mianowicie
utylizacja odpadów i usuwanie zużytych olejów). Byli zgodni co do tego, że przepisy
ekologiczne i procesy praktyczne w ofercie collgeg’ów traktowane były jedynie
powierzchownie. Z drugiej strony ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy traktowane były
bardzo obszernie, ale nie wskazywano wyraźnie na powiązania pomiędzy nimi a
aspektami ekologicznymi. Kwestie ekologiczne są częścią składową procesów –
uczniowie zawodu nauczani są, jaki jest ‘prawidłowy’ i bezpieczny sposób, aby coś robić,
jednak ryzyko ekologiczne – profilaktyka i skutki – nie są podkreślane i wyraźnie
identyfikowane / analizowane.
Ponadto uczniowie zawodu muszą, jako część kwalifikacji i przed rozpoczęciem pracy,
przerobić broszurę pod tytułem ‘Employee Rights and Responsibilities (ERR) (Prawa i
obowiązki

pracowników).

Prezentuje

ona szczegółowe informacje o

właściwych

przepisach prawnych, a uczniowie zawodu muszą wykazać się znajomością tych
informacji oraz ich skutków na ich sposób wykonywania pracy. ERR składa się z
przepisów o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia oraz równouprawnieniach.
Przepisów o ochronie środowiska całkowicie brakuje.
Nauka na stanowisku pracy

polega na zdobywaniu doświadczeń i jest nieco

nieuporządkowana. Odbywa się ona przez obserwację, pytania i pod nadzorem LearningBy-Doing. Silnie akcentowane jest bezpieczeństwo pracy, a uczniów zawodu uczy się
przeprowadzania ‚dwuminutowej oceny zagrożenia’, przed rozpoczęciem swojego
zadania. Dwuminutowa ocena służy do uzupełnienia istniejącej dla wszystkich zadań
pisemnej oceny zagrożenia.
W zakresie normalnego szkolenia na stanowisku pracy ma miejsce krótkie przedstawienie
aspektów ekologicznych i ich oddziaływania na instalację oraz formalne przysposobienie
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do pracy, które odbyć muszą wszyscy uczniowie zawodu na miejscu, przed rozpoczęciem
pracy. Następnie dyskutowane są kwestie ekologiczne w ‚Journey Days’ – dniach
szkoleniowych – dla całego zakładu, które są częścią programu zmiany kultury w
TataSteel. Kwestie ekologiczne mogą być także omówione w ‚Toolbox Talks’, briefingach
ad-hoc

o

istotnych

sprawach,

które

przeprowadzane

są

przez

bezpośrednich

przełożonych.
Formalne, celowe szkolenie w zakresie przepisów ochrony środowiska, uregulowań i
oddziaływania na instalację otrzymują praktykanci po szkole wyższej i menedżerowie. Jest
to przedsięwzięcie wewnętrzne, jednak niektórzy z menedżerów muszą ukończyć oficjalne
kursy i zdobyć kwalifikacje w Institute of Environmental Management and Assessment
(IEAM) (Instytut Ekologicznego Zarządzania

i Oceny), kursy te nie są jednak do

dyspozycji dla uczniów zawodu i personelu obsługi, chociaż jednotygodniowy, opłacany
przez pracodawcę kurs w IOSH (Instytut Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy) jest
teraz częścią nauki zawodu.
Dla uczniów zawodu jasne było, że zostali pouczeni odnośnie protokołów roboczych i
poprawnych sposobów postępowania, i że muszą ich dotrzymywać. Wiedzieli na przykład,
jak mają się zachować, jeżeli rozleją olej. Jednak jeden z nauczycieli zawodu wskazał na
fakt, iż nie wiedzieli, dlaczego trzeba to zrobić lub jakie może to mieć skutki. Zdobywają
zatem umiejętności pozbawione wiedzy. To sugeruje, że świadectwo techniczne nie
oparte jest na koniecznej wiedzy. Uczniowie zawodu wskazali także na brak stosowanych
przykładów podczas lekcji w college’u, szczególnie na pierwszym roku, kiedy odbywali
ogólne szkolenie wraz z uczniami zawodu z innych specjalności. Korzystne byłoby
sektorowe / firmowe szkolenie w zakresie zielonych umiejętności.
Podsumowując, w colleg’u nie ma żadnego celowego modułu i panuje brak stosowanych
przykładów. Formalne szkolenie na stanowisku pracy ogranicza się do krótkiego
przystosowania do pracy, a następnie do sporadycznych ‚Journey Days’. Panuje błędna
orientacja na cel – ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona środowiska
traktowane są raczej oddzielnie, a nie w sposób zintegrowany. Potrzeby ekologiczne
muszą stać się integralną częścią oceny zagrożenia. Istnieje także problem w
przekazywaniu wiedzy – wobec faktu, że bezpośredni przełożeni odpowiedzialni są za
rozwój, praktyka w pojedynczych obszarach jest różna. Ważne jest także szkolenie
zawodowe dla nauczycieli zawodu.
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3.5 Wnioski
Istnieje cały szereg różnych programów nauczania, procesów polityk i praktyk, które
wskazują na różne stopnie umiejętności, kompetencji i wiedzy w badanych krajach. W
przedsiębiorstwach widoczne były różne sposoby postępowania, a wobec faktu, że brak
jest jednolitych centralnych wytycznych, można wywnioskować, że akcentowanie spraw
ekologicznych różni się z powodu różnego wartościowania tych kwestii przez kierowników
obszarów. Projekt GT VET wymaga jasnej definicji zielonych umiejętności, aby móc z nim
pracować; taka definicja powinna zostać sformułowana oddolnie, aby odzwierciedlić
specyficzność sektora stalowego oraz odgórnie, aby zintegrować poszerzone ’zielone’
polityczne imperatywy (jak te, ze Strategii UE 2020).
Dalszym, wspólnym dla niektórych przypadków, zaleceniem jest większa współpraca
pomiędzy firmami a szkołami / college’ami w odniesieniu do rozwoju zielonych
umiejętności,

aby przekazać

jasne,

jednorodne

i

konsekwentne przesłanie. W

szczególności treść szkolenia musi być istotna, ściśle określona i odnosić się do firmy.
Ponadto ważne jest, aby wzmocnione zostały wewnątrzzakładowe programy szkolenia
poprzez szeroko zakrojone kampanie i rozpowszechnianie informacji.
W odniesieniu do nauczania modułów istnieje propozycja, aby w trakcie nauki zawodu
została przedstawiona seria mniejszych modułów. Główny punkt ciężkości modułu
wprowadzającego mogłyby stanowić właściwe przepisy ekologiczne i ich oddziaływanie
oraz stosowanie w przemyśle stalowym. Moduły o specyficznych postępowaniach mogłyby
następować po nich. Głównym punktem widzenia jest to, że takie szkolenie powinno być
praktyczne oraz zindywidualizowane i obejmować liczne przykłady konkretnego uczenia
się, i uzupełnione zostać korzystaniem z projektów i stosowaniem instrumentów, takich jak
Life Cycle Assessment. Zaproponowano także dokumentowanie zdarzeń krytycznych,
które mogłyby tworzyć bazę do analiz – uczniowie mogliby wskazywać, co się nie
powiodło w danej sytuacji i jak można by temu zapobiec przez zidentyfikowanie
właściwych kroków w każdej fazie procesu. Postrzegane jest to przez samych uczniów
zawodu, jako konieczne dla skutecznej edukacji. Zawierać powinny one także akcent na
konsekwencje sposobów zachowania – zarówno ‘dlaczego’, jak i ‘co’ – oraz skutki dla
jednostek, organizacji i społeczeństwa.

41

