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Cd ze str nr 1… (z ostatniej chwili) Jak poinformowała prasa, we wto-

rek, po południu, 18 czerwca br. rząd RP wstępnie zatwierdził pro-

jekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 

energochłonnych. Skorzystają z niego branże energochłonne, takie 

min. jak nasza hutnicza, chemiczna czy papiernicza, gdyż będą 

uprawnione do uzyskania rekompensat za koszty uprawnień do 

emisji CO2, zawartych w cenie energii. … Z naszych szacunków 

wynika, że ten projekt może dotyczyć około 300 przedsiębiorstw z 

branż energochłonnych, takich jak: chemiczna, hutnicza czy papier-

nicza. Pozwoli to utrzymać ich pozycję w konkurencji z zagranicą 

oraz zabezpieczyć ok. 1,3 mln miejsc pracy w tych przedsiębior-

stwach oraz u ich kooperantów. Jednocześnie chciałabym zauwa-

żyć, że prace nad tą ustawą trwały ponad dwa lata - powiedziała 

szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz na początku czerwca tego roku, 

gdy projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Mini-

strów. Opracowana przez ministerstwo przedsiębiorczości i techno-

logii ustawa ma w założeniu służyć wsparciu branż energochłon-

nych, ale równie wielkie znaczenie – przynajmniej według politycz-

nych deklaracji – ma jej społeczny kontekst. Zgodnie z założeniami 

projektu, środki na rekompensaty mają pochodzić z pieniędzy uzy-

skanych poprzez sprzedaż uprawnień do emisji CO2 w roku po-

przednim. Na rekompensaty władze będą mogły przeznaczyć do 25 

proc. przychodów z wyżej wymienionego źródła. Gdyby się okazało, 

że łączna kwota pieniędzy, o które zawnioskują przedsiębiorcy, 

przewyższy środki uzyskane przez sprzedaż uprawnień, to wówczas 

rekompensata będzie zmniejszana proporcjonalnie dla wszystkich 

uprawnionych. Resort podkreśla z kolei, że ceny dla przemysłu 

energochłonnego bez rekompensat wynosiłyby ok. 65 zł/MWh, zaś 

dzięki schematowi wsparcia różnica spadnie do 27 zł/MWh ? Mini-

sterstwo prowadzi też proces notyfikacji w KE pierwszej w UE ulgi w 

opłacie mocowej. Przedstawiciele firm energochłonnych nie mają 

jednak wątpliwości, że rekompensaty nie są rozwiązaniem trwałym. 

Według ekspertów z rynku energii, w kolejnych latach należy liczyć 

się z istotnymi wzrostami cen energii, co wynika min. ze struktury 

wytwarzania energii elektrycznej opartej obecnie głównie o wysoko-

emisyjne źródła węglowe. Tak więc rekompensaty przyniosą ulgę, 

ale w krótkim terminie. Jak dalej twierdzą eksperci, należy rozważyć 

systemowe wsparcie działań mających na celu poprawę efektywno-

ści energetycznej, rozwój energetyki przemysłowej z dużym udzia-

łem kogeneracji (skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – 

Combined Heat and Power – proces technologiczny jednoczesnego 

wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrocie-

płowni ) oraz rozwój alternatywnych źródeł energii elektrycznej, w 

szczególności opartych na OZE i na magazynach energii.  Według 

ich szacunków maksymalny roczny limit środków finansowych prze-

znaczonych na przyznanie rekompensat za 2019 i 2020 rok wynosi 

890 mln złotych. Czy taki projekt zaspokoi w pełni oczekiwania pana 

Mittala i Zarządu AMP S.A. ?  Z pewnością nie, ale jest to ten pierw-

szy i właściwy krok, na który czekali bardzo długo wszyscy hutnicy 

w Polsce. Mamy nadzieję, że w ślad za tymi działaniami rządu lub 

równolegle i w  przyśpieszonym tempie, zostaną przeprowadzone 

prace legislacyjne w sejmie. Wiemy, że wakacje dla posłów zbliżają 

się w ekspresowym tempie, podobnie zresztą jak zapowiadane 

przez właściciela unieruchomienie WP w Krakowie. Czas w tej sytu-

acji odgrywa znaczącą rolę, dlatego liczymy na to, że obie strony, 

czyli pan Mittal i polski rząd zrobią wszystko, by wykorzystać go 

właściwie.      K. Bąk 

 

Cd ze str nr 1.. Fakt planowanego zamknięcia części Surowcowej w 

Krakowie spowoduje duże ograniczenia w przewozach, a co za tym 

idzie konieczność znalezienia pracy dla dużej grupy pracowników. 

Według informacji jakie przedstawili na spotkaniu członkowie Zarzą-

du, ograniczona będzie ilość uruchamianych lokomotyw i czynnych 

nastawni. Po rezygnacji z usług firm zewnętrznych większość kra-

kowskiej załogi Spółki będzie pracowała na miejscu. Dla części 

będzie jednak zachodziła konieczność dojazdów do Dąbrowy Górni-

czej. Prawdopodobnie dojazdy dotkną maszynistów, ustawiaczy, 

pracowników służby handlowej i utrzymania. Obecni na spotkaniu  

przedstawiciele Związków Zawodowych wskazali na konieczność 

indywidualnego podejścia do tej kwestii. Nie zgadzamy się na 

„mechaniczne” wskazywanie osób, które będą musiały dojeżdżać. 

Zarząd obiecał, że przyjrzy się temu wnikliwie i będzie konsultował 

decyzje personalne ze Związkami. Kolejnym trudnym tematem pod-

jętym w trakcie spotkania była sprawa odejść pracowników, którzy 

nabyli już uprawnienia emerytalne. Nasz sprzeciw budzi forma ich 

„namawiania”. Nie wyrażamy zgody na wywieranie jakichkolwiek 

nacisków. Prowadzi to do niepotrzebnych napięć i złej atmosfery 

wśród pracowników. Wszystkie scenariusze, które nam przedsta-

wiono zakładają zamknięcie części Surowcowej w Krakowie. Liczy-

my jednak, że do tego nie dojdzie i z niepokojem ale i z nadzieją 

będziemy oczekiwać na kolejne informacje. Wierzymy, że nasze 

działania już podjęte i te, które planujemy spowodują, iż we wrze-

śniu krakowska huta będzie pracowała w pełnym zakresie.  T. Ziołek 

 

Spotkanie z dyr. T. Dziwnielem 

 17 czerwca odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Dyrekto-

ra ds. Wyrobów Płaskich Pana Thomasa Dziwniela z przedstawicie-

lami 3 największych Związków Zawodowych w AMP O/Kraków 

(NSZZ Prac. AMP SA, KRH „S” i „S”80). Dyr. T. Dziwniel poinformo-

wał obecnych o spotkaniu Zarządu Grupy na poziomie europejskim, 

na którym potwierdzono, że wstrzymanie pracy części surowcowej 

w Krakowie ma charakter czasowy. Jednak nie wymieniono dat 

wstrzymania i powrotu do normalności. Kolejny temat dotyczył linii 

cynkowania ogniowego HDG2. Z każdym dniem rośnie produkcja tej 

linii. Ważny element to uzyskanie homologacji na nowe produkty. By 

to się stało próbki produkcyjne wysłano do laboratorium w Luksem-

burgu gdzie zostaną poddane one specjalnym próbom. Blacha po-

wlekana będzie produkowana w możliwie największej ilości gdyż 

jest na nią obecnie duże zapotrzebowanie. Następnie Dyr poinfor-

mował, iż w tym roku rozpoczną się prace antykorozyjne hali w któ-

rej ma zostać wybudowana nowa linia HDG3. W dalszym ciągu 

oczekujemy na potwierdzenie tej inwestycji. Dyr.. T. Dziwniel prze-

kazał informację, iż plany związane z modernizacją wytrawialni i 

walcarki oraz składu kręgów (piętrowe składowanie kręgów) nie są 

zagrożone. W końcowej części spotkania omówiono wskaźniki ab-

sencji chorobowej oraz możliwości zatrudnienia pracowników z czę-

ści surowcowej w obszarze płaskim.    K.W. 

 

UWAGA !!! Informujemy czytelników Kuriera Aktualności, iż w okre-

sie wakacyjnym (lipiec, sierpień) nasza gazetka związkowa będzie 

ukazywała się w odstępach dwutygodniowych. 
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Interpelacja poselska w sprawie zapowiedzi wyłączenia WP 

i części surowcowej w O/Kraków AecelorMittal Poland SA   

 13 czerwca 2019 roku podczas 82 posiedzenia Sejmu 

RP Poseł ziemi krakowskiej Pan Ireneusz Raś w ramach inter-

pelacji poselskich, zgodnie ze złożoną wcześniej naszemu 

związkowi obietnicą pytał przedstawicieli Rządu RP jakie zamie-

rzają podjąć kroki by nie dopuścić do „zamknięcia hutnictwa” w 

Krakowie, a tym samym zwolnień tysięcy pracowników? Drugie 

pytanie odnosiło się do zamiany gruntów z ArcelorMittal Poland, 

które to rozwiązanie procedował były wojewoda z rządów PO-

PSL Pan Jerzy Miller. To rozwiązanie dałoby dobrze uzbrojone 

grunty wojewodzie pod inwestycje i zmniejszyło koszty huty w 

Krakowie. Ponadto w swym wystąpieniu przedstawił szeroko 

sytuację związaną z zapowiedzią wstrzymania pracy WP i czę-

ści surowcowej. Odpowiedzi udzielił Sekretarz Stanu w Minister-

stwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Marcin Ociepa: 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Traktujemy kwestię doty-

czącą zapowiedzi ArcelorMittala, jeśli chodzi o dalszą aktywność 

oddziału huty w Krakowie, śmiertelnie poważnie. Rzeczywiście jest 

tak, że dla nas kwestia funkcjonowania przemysłów energochłon-

nych została postawiona jako kwestia o charakterze strategicznym z 

bardzo prostego powodu. Dzisiaj ten przemysł jest doświadczony, 

musi się mierzyć z wieloma trudnymi wyzwaniami, które mają cha-

rakter globalny. Po pierwsze, jesteśmy świadkami światowych za-

kłóceń na światowym rynku stali. Mamy do czynienia ze wzrostem 

cen uprawnień do emisji CO2, które mają bezpośredni wpływ na tę 

sytuację, a także z wysokimi kosztami energii elektrycznej. To 

wszystko sprawia, że rzeczywiście ten sektor mierzy się ze szcze-

gólnymi wyzwaniami……. Odpowiadając na pytanie, które pan po-

seł, panowie posłowie złożyliście na piśmie, chcę powiedzieć, że 

nieustannie uczestniczymy w tym dialogu. Założyliśmy sobie realiza-

cję bardzo konkretnych celów i stopniowe je realizujemy. Oczywi-

ście jedne idą szybciej, inne idą wolniej. Pan poseł powiedział o 

kwestii rekompensat dla przemysłów energochłonnych, które my 

uznajemy za te, które mają fundamentalne znaczenie. Powołany w 

zeszłym roku resort przedsiębiorczości i technologii przygotował 

projekt ustawy, która została przyjęta przez komitet stały Rady Mini-

strów dnia 6 czerwca br. Komitet stały rekomenduje do przyjęcia ten 

projekt ustawy Radzie Ministrów na posiedzeniu w dniu 18 czerwca i 

spodziewam się, że Rada Ministrów ten dokument przyjmie. On jest 

trudny, dlatego to zabrało tyle czasu. Wymagał bowiem uzgodnień 

międzyresortowych, wymagał wyważenia wielu racji, które mają 

charakter merytoryczny, ale także wymagał dialogu z Komisją Euro-

pejską. Tu także chcę powiedzieć, że pomimo tego, że jesteśmy 

jeszcze na etapie ścieżki rządowej, projekt jest już w procesie pre-

notyfikacji w Komisji Europejskiej, tak żebyśmy nie mieli tutaj nie-

spodzianek, jeśli chodzi o późniejsze rozstrzygnięcia w ramach 

kompetencji Komisji Europejskiej. W związku z tym jesteśmy zdeter-

minowani, żeby ten projekt ustawy został przyjęty jeszcze w tej ka-

dencji….. Projekt określa zasady i tryb udzielania oraz sposób obli-

czania wielkości pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów 

zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na cenę energii elek-

trycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub pod-

sektorach energochłonnych. W tej ustawie jest duża rola decyzji 

prezesa URE. Te rekompensaty będą przyznawane w drodze decy-

zji właśnie pana prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Projekt usta-

wy przewiduje, że w latach 2020 i 2021 zostanie przeznaczone ok. 2 

mld zł na wypłatę tych rekompensat….. 

Niestety na drugą część pytania nie było odpowiedzi ale przyj-

mujemy za dobrą monetę zapowiedź sprawdzenia tematu i po-

wroty do tego pomysłu. …….Jesteśmy, zapewniam, także w dialo-

gu z ArcelorMittalem, jeśli chodzi o jego przyszłe decyzje bizneso-

we. Natomiast jeśli chodzi o kwestię działki, to ja nie jestem przygo-

towany, żeby panu posłowi od razu odpowiedzieć, ale to jest intere-

sująca sugestia. Sprawdzę ten temat. To wykracza trochę poza 

kompetencje naszego ministerstwa, ale sprawdzę ten temat i z pew-

nością będziemy chcieli do niego wrócić.  

Pełna treść pytań i odpowiedzi znajduje się na naszej stronie 

internetowej w zakładce „Aktualności”. Po przeczytaniu wystą-

pień posłów oraz odpowiedzi jakich udzieli przedstawiciele obu 

ministerstw trudno nie skomentować i nie odnieść się do tych 

informacji, które jak na razie nie wyglądają zbyt optymistycznie. 

Z całym szacunkiem dla sekretarzy i podsekretarzy z Minister-

stwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Energii 

obie interpelacje kierowane były do Prezesa Rady Ministrów RP 

pana Mateusza Morawieckiego. Znamy powiedzenie, że po to 

kowal ma szczypce by sobie rąk nie sparzył. Dlatego też pre-

mier desygnował obu panów, bo jak na razie z jego strony nie 

ma żadnych deklaracji, o decyzjach rządu nie wspominając. W 

tym przypadku bardzo się to przysłowie sprawdza, bo tak na-

prawdę czytelnik tych stenogramów nie dowiedział się nic cieka-

wego i konkretnego na temat przyszłości hutnictwa w Polsce, a 

przede wszystkim naszej części surowcowej w Krakowie, poza 

rekomendacją Radzie Ministrów w kwestii rekompensat dla 

przemysłów energochłonnych. Czas działa na naszą niekorzyść, 

dlatego - nie tylko my hutnicy z Krakowa - oczekujemy od rządu 

polskiego jak najszybszego zajęcia się problemem cen energii, 

cen emisji CO2 i importu wyrobów stalowych z poza Unii Euro-

pejskiej, a takie decyzje są tylko w gestii premiera i rządu RP 

oraz UE. Nie należymy do organizacji związkowych, które mają 

dobre kontakty z osobami obecnej władzy, nie oznacza to jed-

nak, iż w przypadku negatywnych działań lub ich braku ze stro-

ny rządu RP i władz UE będziemy biernie przyglądać się jak 

powoli umiera przemysł hutniczy  w Polsce, w tym nasz zakład 

w Krakowie. Jestem w stałym kontakcie z władzami Arcelor-

MIttal, rozmawiamy, będzie też spotkanie z premierem Ma-

teuszem Morawieckim – powiedziała w Krakowie 17 maja br. 

minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Zaznaczyła, że na razie nie ma terminu spotkania premiera z 

władzami koncernu Mittala. Czekamy więc w dalszym ciągu na 

zapowiadane przez panią minister spotkanie premiera RP z 

właścicielem AM. Taką drogę obrał w roku 2012 rząd francuski i 

wówczas udało się uchronić tamtejsze hutnictwo, a szczególnie 

część surowcową w tym kraju przed zamknięciem. Nie ma innej 

drogi, bo decyzje muszą jak najszybciej zapadać na najwyż-

szym szczeblu władzy, a nie być podejmowane przez sekretarzy 

i podsekretarzy stanu w ministerstwach…….  Cd str nr 2 
 

KOLPREM - spotkanie z Zarządem 

 Po upływie ponad miesiąca od ogłoszenia decyzji o wy-

gaszeniu WP w Krakowie, Zarząd Spółki przedstawił plan dzia-

łania Spółki Kolprem na najbliższe miesiące. Prezes Pan Łukasz 

Skorupa podkreślił po raz kolejny, że priorytetem dla Zarządu 

jest to, aby nikt z pracowników nie stracił pracy. Sytuacja w ja-

kiej znalazł się krakowski oddział Kolprem jest trudna…Cd str nr 2 
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