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Warszawa 20 listopada 2019r 

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów RP 

Szanowny Panie Premierze.  

 
6 maja 2019 roku Zarząd ArcelorMittal Poland SA przekazał informację, o tymczasowym 

wstrzymaniu w krakowskim oddziale pracy wielkiego pieca i stalowni. 
Decyzja ta była uzasadniana przez Zarząd Spółki rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2,  

wysokim poziomem importu z krajów spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokimi kosztami 
produkcji związanymi z kosztami energii elektrycznej.  

Od tego momentu jako strona społeczna, jako OPZZ i Federacja Związków Zawodowych 
Metalowców i Hutników w Polsce w ramach przysługujących nam kompetencji  uruchomiliśmy 
spotkania w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji 
Hutnictwa, Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Rady Dialogu 
Społecznego.  

Efekt tych spotkań i konsultacji to Uchwała nr 84 Rady Dialogu Społecznego, która zawiera 
wszystkie najważniejsze elementy dotyczące aktualnych problemów hutniczych.  

Po komunikacie Zarządu ArcelorMittal Poland SA z dnia 25 lipca 2019  o wycofaniu się z 
terminu wygaszenia pieca uważaliśmy, że zostały spełnione wszystkie warunku do dalszego 
funkcjonowania hutnictwa w krakowskim oddziale. 

Nadzieje pracowników zostały rozwiane w dniu 12 listopada 2019, miesiąc po wyborach 
parlamentarnych.   

Ograniczenia w krakowskiej hucie będą bezpośrednio dotyczyć ok. 1000 pracowników 
bezpośrednio zaangażowanych w części surowcowej oraz ponad 1000 pracowników pracujących 
w spółkach hutniczych, które wykonują specjalistyczne prace w tym zakładzie.  

Pan Panie Premierze w swoim wczorajszym expose sporo czasu poświęcił dobrobytowi 
polskiego pracownika i polityce klimatycznej.  

Uważamy, że teraz po zaprzysiężeniu jest czas i miejsce złożenia deklaracji, że Polska, Polski 
Rząd walczy o miejsca pracy i walczy o przyszłość polskiego hutnictwa, które zawsze było i będzie 
ważnym elementem polskiej gospodarki.  

Mamy nadzieję, że Polski Rząd nie pozostanie obojętny w obliczu zagrożeń dla ciężko 
pracujących ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem starają się zachować 
przemysł stalowy w obliczu wyzwań, z którymi boryka się on od lat.  
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