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Interpelacja w sprawie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A 

 

Szanowny Panie Premierze,  

 

Zarząd Spółki ArcelorMittal Poland S.A., jednego z największych koncernów produkujących 

stal w Polsce ogłosił, że wraz z dniem 1 września 2019 roku  planuje tymczasowo wstrzymać 

pracę wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie.  

Z informacji jakie posiadam od NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oddział 

Kraków, realizacja tej decyzji przyniesie szereg negatywnych konsekwencji w skali makro 

i mikroekonomicznej tj. wpłynie negatywnie na kondycję polskiej branży metalurgicznej oraz 

spowoduje utratę miejsc pracy nie tylko w samym zakładzie krakowskiej huty, ale też wśród 

dostawców i spółek kooperujących, którzy z Kombinatem współpracują wiele lat. To blisko 

4 tysiące pracowników.   

ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce w 2004 r. Od tego czasu firma zainwestowała w 

modernizację swoich instalacji ok. 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie. 

W 2017 r. spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej 

wartości blisko 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont wielkiego pieca w 2015 r. Z 

informacji jakie posiadam wynika, że piec ma zezwolenia uprawniające do długoletniej pracy.  

Pragnę nadmienić, że z analizy przygotowanej przez Instytut Jagielloński w ubiegłym roku 

wynikało, że Polski przemysł zaczyna tracić na konkurencyjności wobec firm podobnego typu 

działających w sąsiednich krajach. Z danych za 2018 rok wynika, że najwięksi odbiorcy jakim 

jest niewątpliwie również ArcelorMittal za prąd płacili 69 euro za 1 MWh, czyli najwięcej w 

regionie (wobec 57 euro w przypadku przedsiębiorstw czeskich i 38 euro – niemieckich, po 

uwzględnieniu rekompensat dla przemysłu energochłonnego). W ocenie Instytutu ta różnica 

będzie się utrzymywać w kolejnych latach. W perspektywie do 2023 r. można oczekiwać cen 

na poziomie 78 euro w Polsce (w tym powyżej 65 euro/MWh na rynku hurtowym), 68 euro w 

Czechach i 48 euro w Niemczech.  

Najprawdopodobniej decyzja Zarządu Spółki ArcelorMittal wynika z kilku poważnych 

zagrożeń tj. znaczącego wzrostu importu taniej stali z krajów Wspólnoty Niepodległych 

Państw; najwyższych w Unii Europejskiej cen energii elektrycznej (prawie o połowę wyższych 



niż w Niemczech), które znacząco utrudniają konkurowanie polskiej stali na rynkach 

europejskich, również deficyt uprawnień do emisji CO2 związany z pakietem energetyczno-

klimatycznym oraz przedłużające się procesy legislacyjne projektu ustawy o systemie 

rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Od trzech lat rząd Prawa 

i Sprawiedliwości obiecuje wsparcie dla tych sektorów gospodarki lecz nie podejmuje żadnych 

faktycznych kroków. 

Dopiero teraz, gdy istnieje realne zagrożenie dla polskiej branży hutniczej słyszymy 

od przedstawicieli rządu, że podjęto decyzję, aby ustawa o systemie rekompensat dla sektorów 

i podsektorów energochłonnych została wprowadzona i funkcjonowała od 1 stycznia 2020 

roku.  

Należy stwierdzić, że długotrwała bezczynność władzy wykonawczej doprowadziła do 

dzisiejszej sytuacji, niewątpliwie kryzysowej, w krakowskiej hucie. Ostatnia wypowiedź Pani 

Minister Jadwigi Emilewicz dotycząca pomocy w naprawie sytuacji w krakowskim oddziale 

ArcelorMittal, nie wprowadza optymizmu co do pomyślnego rozwiązania tej kwestii.   

Pragnę nadmienić, że poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 

Ludowego opracował i przyjął w czerwcu 2015 roku zespół kompleksowych  rozwiązań dla 

przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej pod nazwą „Śląsk 2.0”. Zakłada 

on m.in. ułatwienia dla funkcjonowania przemysłu energochłonnego, którego największymi 

przedstawicielami  są spółki z branży metalurgicznej i hutniczej. Program zakładał zwolnienie 

firm energochłonnych (w skali całego kraju) z części obciążeń w zakresie finansowania 

wsparcia odnawialnych źródeł energii (tj. obowiązku zakupu zielonych certyfikatów oraz od 

2016 roku obowiązku uiszczania tzw. opłaty OZE), które stanowią element składowy kosztów 

energii elektrycznej. Łącznie zwolnienie to w skali całego kraju miało sięgać nawet do 450 mln 

zł w ujęciu rocznym. Faktycznie rozwiązanie to wprowadzono w Ustawie o odnawialnych 

źródłach energii (OZE), która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 11 marca 2015 

roku. Wśród programów wspierających branżę hutniczą, program Śląsk 2.0 przewidywał także 

zwolnienie z części akcyzy wliczonej do ceny energii elektrycznej naliczanej 

przedsiębiorstwom przemysłu energochłonnego. Rozwiązanie to zostało faktycznie 

wprowadzone w formie zmiany Ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa została uchwalona 

przez Sejm 24 lipca 2015 r.( Dz.U. z 2015 roku poz. 1479), Senat przyjął ustawę bez poprawek 

7 sierpnia 2015 r. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 W związku z powyższym kieruję do Pana Premiera następujące pytania, z prośbą o pilną 

odpowiedź: 

1. Jakie wpływy w budżecie państwa odnotowano z tytułu eksportu stali i produktów 

stalowych z Polski.  Proszę o podanie danych z lat 2016-2018 

2. Jakie wpływy w budżecie państwa odnotowano z tytułu importu stali i produktów 

stalowych spoza Unii w latach 2016-2018 

3. Jak działa system kontroli i nadzoru ( szczególnie jakościowego) nad importowanymi 

towarami hutniczymi, szczególnie nad produktami pochodzącymi z Rosji  

4. Jakie zmiany prawne przewiduje rząd Pana Premiera, które pozwolą na znaczącą 

poprawę możliwości rozwoju branży hutniczej i przemysłu energochłonnego w Polsce  

5. Czy aktualnie są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z przedstawicielami spółki 

ArcelorMittal, mające na celu ustabilizowanie sytuacji krakowskiego oddziału, a przede 

wszystkim zabezpieczenie przyszłości jego pracowników  



6. Czy opóźnienie wprowadzenia systemu rekompensat o których mówiła Pani Minister 

Jadwiga Emilewicz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, 

można uznać za jedną z przyczyn dzisiejszych problemów przemysłu hutniczego, a w 

szczególności spółki ArcelorMittal. Proszę o wskazanie przyczyn tego opóźnienia.  

7. Od jakiego czasu rząd i właściwe urzędy posiadają wiedzę o zamiarze zawieszenia 

produkcji surowcowej w krakowskiej hucie i jakie działania naprawcze zostały w 

związku z tym podjęte 

8. Na jakim etapie jest realizacja programu Śląsk 2.0 przygotowanego przez  

Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i 

Małopolski Zachodniej  

 

Z wyrazami szacunku  

Ireneusz Raś  

Poseł na Sejm RP 

 

Zdzisław Gawlik 

Poseł na Sejm RP 

 

Józef Lassota 

Poseł na Sejm RP 

 

 

 

 

 


