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Z motorem do wiedzy
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, w budynku warsztatów szkolnych,
powstała nowoczesna pracownia motocyklowa. Wyposażenie zostało zakupione dzięki dofinansowaniu
przekazanemu przez ArcelorMittal Poland.

Z pracowni korzystać będzie 200 uczniów (z czego 50 to grupa stała z opiekunem pracowni) oraz 5
nauczycieli przedmiotów samochodowych.
Celem projektu było utworzenie pracowni, w której uczniowie będą mogli uczyć się zagadnień z techniki
motocyklowej.

- Tym samym poszerzyliśmy ofertę edukacyjną z zakresu branży motoryzacyjnej. Kształcenie będzie
mogło się odbywać na poziomie technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz na Kwalifikacyjnych
Kursach Zawodowych – mówi Jacek Górski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Sosnowcu.

Kwota dofinansowania z ArcelorMittal Poland wyniosła 10 000 zł. Ze środków tych zakupiono m.in.:
motocykl Ogar 125, podnośnik i stojaki motocyklowe, szafkę z zestawem narzędzi oraz specjalistyczne
narzędzia.

W piątek 24 lutego o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie pracowni z udziałem przedstawicieli
ArcelorMittal Poland.

- Dla ArcelorMittal Poland ułatwienie młodzieży podjęcia pracy w przemyśle jest ważnym elementem
dialogu lokalnego. Mam nadzieję, że nowa pracownia pomoże uczniom w nauce zawodu i pozwoli
realizować marzenia – mówi Karolina Muza, szef Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu jest jedną z 9 szkół partnerskich
ArcelorMittal Poland w ramach programu ZainSTALuj się. Uczniowie tej szkoły zwiedzali już hutę w
Dąbrowie Górniczej, uczestniczyli w konkursach i innych zajęciach z programu ZAinSTALuj się. Mogą
też odbywać praktyki uczniowskie w zakładach należących do ArcelorMittal Poland.

Program ZainSTALuj się obejmuje swoim działaniem także studentów szkół wyższych. Prowadzony od
9 lat przez ArcelorMittal Poland przez cały czas rozszerza swoją formułę, oferując uczniom i studentom
kierunków technicznych nowe zajęcia, takie jak nauka języka obcego, wyjazdy i kursy językowe,

warsztaty umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy i konkursy wiedzy. Co roku uczestniczy w
nim kilka tysięcy uczniów i studentów.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie
walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad
11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich,
specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Przez lata obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 6 mld złotych, unowocześniając każdy
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma
jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne,
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionyc lat firma przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z zakładami
zlokalizowanymi w 19 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we
wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i
opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy się
o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych,
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56,8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 90,8
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Luksemburgu (MT)
oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

