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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

ArcelorMittal Poland SA wycofuje się z zatrzymania 

 WP i Stalowni w Krakowie 
 24 lipca 2019 roku odbyła się największa manifestacja 

od czasu kiedy Polskie Huty Stali przejął Pan L. Mittal. Tym ra-

zem w obronie miejsc pracy, które były zagrożone zamiarem 

wyłączenia WP i Stalowni w Krakowie. Pod siedzibę Spółki przy-

jechało ponad 1200 pracowników wszystkich oddziałów AMP 

SA ale także wiele koleżanek i kolegów z innych zakładów hut-

niczych i branży metalowej, którzy odpowiedzieli na nasz apel o 

wsparcie walki o miejsca pracy. Było głośno ale spokojnie. W 

trakcie manifestacji wypowiadali się organizatorzy oraz zapro-

szeni goście w tym między innymi Wiceprzewodniczący OPZZ 

kol. Piotr Ostrowski oraz Przewodniczący FZZMiH w Polsce kol. 

Mirosław Grzybek. Ponieważ obecny Rząd RP szykuje nam w 

przyszłym roku wiele ustawowych niespodzianek w tym głównie 

Firmom działającym w przemyśle ciężkim, Przewodniczący 

NSZZ Prac. AMP SA kol. Krzysztof Wójcik zaprosił zebranych 

na manifestację do Krakowa pod Urząd Wojewódzki 22 sierpnia 

by tam przedstawić swoje postulaty stronie rządowej. Po złoże-

niu petycji Prezes Zarządu Spółki Pan Geert Verbeeck zaprosił 

na dzień następny największe organizacje związkowe działające 

w AMP SA na spotkanie.  

25 lipca 2019 roku podczas spotkania z największymi organiza-

cjami związkowymi działającymi w ArcelorMittal Poland SA Za-

rząd Spółki ogłosił, iż po analizie sytuacji kosztowej oraz pro-

dukcyjnej w krakowskim oddziale jak i całej Spółce, podjął decy-

zję o odłożeniu planowanego na wrzesień postoju części surow-

cowej w krakowskiej hucie.  Decyzja ta została podjęta pomimo 

borykania się z wysokimi cenami surowców, rosnącymi koszta-

mi uprawnień do emisji CO2 i niewystarczającymi środkami 

ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na 

ogromny wzrost importu z krajów trzecich Wszystkie te czynniki 

występują przy globalnej nadwyżce zdolności produkcyjnych w 

hutnictwie, która obecnie wynosi ponad 400 mln ton. Zarząd 

Spółki ponownie chce ocenić całą sytuację. 

Strona Społeczna z zadowoleniem przyjęła ogłoszoną decyzję 

choć zawiera ona jeszcze  pewną niepewność co do ostatecz-

nych losów części surowcowej. Podczas spotkania Prezes Za-

rządu Spółki Pan Geert Verbeeck zapowiedział przywrócenie 

normalnego działania części surowcowej w Krakowie. Mamy 

nadzieję, że pracownikom krakowskiej surowcówki pracującym 

do tej pory w olbrzymim stresie i obawie o swe miejsca pracy 

wróci spokój i zadowolenie z wykonywanych zadań.  

W tym samym dniu odbyło się spotkanie ze służbami HR pod-

czas, którego Strony rozpoczęły rozmowy na temat uzupełnienia 

wakatów oraz wypełnienia zobowiązań w stosunku do pracowni-

ków INTERIM. Kolejne spotkania Stron powinny doprowadzić do 

unormowania zatrudnienia we wszystkich zakładach AMP SA.     

Prasa hutnicza w swych materiałach informuje, iż przemysł sta-

lowy ma w Polsce silną pozycję i daje zatrudnienie aż 24 100 

osobom. Jedno miejsce pracy w hutnictwie generuje około sze-

ściu - siedmiu miejsc w branżach pokrewnych – to całkiem duża 

społeczność, której los zależy od opłacalności produkcji w Pol-

sce. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producen-

tów Stali EUROFER w europejskich państwach członkowskich 

przemysł stalowy daje pracę około 330 000 osób, a w całej Unii 

Europejskiej zatrudnia i generuje miejsca pracy dla 2,5 mln osób 

Polska potrzebuje coraz więcej stali, ale prawie 3/4 sprowadza z 

zagranicy. Połowę naszego zużycia stali pochłaniają inwestycje 

budowlane, a resztę drogowe, ale także sprzęt gospodarstwa 

domowego czy przemysł maszynowy. Ponieważ te sektory się 

rozwijają i według prognoz ekspertów w tym i przyszłym roku 

ten trend się utrzyma, można byłoby krajowym producentom 

stali wieszczyć żyłę złota. Niestety aż 3/4 tego zapotrzebowania 

zaspokaja import tańszych produktów stalowych, głównie ze 

wschodu. W 2009 roku Polacy zużyli 8,2 mln ton stali, w 2013 

roku już 10,4 mln ton, a w ubiegłym roku – blisko 15 mln ton. 

Według Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej polska gospo-

darka zużyła w 2018 roku rekordową ilość stali - o ok. 10 proc. 

więcej niż w 2017 roku. Z tej dużej, jak na polskie realia, ilości 

tylko ok. 25 proc. dostarczyły huty produkujące w Polsce, a 

resztę – ok. 75 proc. - zaspokoił import. Jednak, żeby lokalne 

huty mogły odpowiedzieć na utrzymujący się popyt, muszą mieć 

mocną pozycję konkurencyjną na globalnym rynku stali. A do 

tego potrzeba solidnych środków ochronnych dla rynków Unii 

Europejskiej, takich które pozwolą zatrzymać napływ taniej stali 

z krajów trzecich. Pomóc mogłaby także wyrównawcza opłata 

węglowa, która zniwelowałaby różnicę w kosztach między pro-

ducentami spoza UE, a tymi, którzy w obrębie wspólnoty muszą 

ponosić ogromne koszty np. uprawnień do emisji CO2. Ceny 

tych uprawnień stale rosną. Koszt produkcji jednej tony stali w 

Europie jest obecnie wyższy nawet o 45 euro, niż przed wpro-

wadzeniem tych uprawnień. Odpowiednia ochrona rynku UE i 

przywrócenie konkurencyjności wśród producentów stali pozwoli 

przywrócić równowagę w branży.    K.W. 
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WAKACJE 2019 – WIERCHOMLA -  

PAKIETY RODZINNE 

ZAPRASZAMY  DO OŚRODKA WYPOCZYNKOWE-

GO W WIERCHOMLI  „CHATA POD PUSTĄ” 

Wczasy rodzinne tygodniowe dla rodzin z dziećmi.  

Opcje wypoczynku koszt: 

Osoba dorosła + dziecko (1+1) z wyżywieniem                    980 zł 

Osoba dorosła + dwoje dzieci (1+2) z wyżywieniem           1180 zł 

Dwie osoby dorosłe + dziecko (2+1) z wyżywieniem           1547 zł 

Dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci (2+2) z wyżywieniem    1950 zł 

Kontakt: biuro@chatapodpusta.pl, tel. 18 446 82 89; 502 866 301. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej  

http://chatapodpusta.pl/ 

Spółki hutnicze zadowolone z decyzji AMP SA 

 Decyzja Zarządu AMP o wycofaniu się z planów zatrzymania 

części Surowcowej w Krakowie została przyjęta z wielką ulgą i za-

dowoleniem nie tylko przez pracowników huty, ale także przez pra-

cowników Spółek. Nie trzeba przypominać, że właśnie Spółki hutni-

cze były najbardziej zagrożone gdyby ten czarny scenariusz doty-

czący WP został uruchomiony. Kolprem, Eko-Energia, Unihut, Hut-

Pus, Stalprodukt i wiele innych spółek to firmy, których ta decyzja 

dotknęła by najbardziej. Wielu pracownikom tych spółek groziła 

utrata pracy, a same Spółki mogłyby zostać postawione w stan upa-

dłości. W Krakowie banki finansujące bieżącą działalność spółek 

hutniczych po ukazaniu się informacji o możliwym wyłączeniu WP i 

Stalowni zaczęły odmawiać kredytowania lub stawiały warunki nie 

możliwe do zaakceptowania przez firmy. Trudno sobie wyobrazić 

konsekwencje likwidacji setek miejsc pracy. W tym miejscu w imie-

niu Zarządu Związku podziękowania składamy tym wszystkim, któ-

rzy tak licznie i odpowiedzialnie uczestniczyli w manifestacji w Dą-

browie Górniczej. Wszyscy obserwatorzy byli pod wrażeniem tego 

jak przebiegł nasz protest. Dziękujemy także tym, którzy ze względu 

na koniczność pozostania na stanowiskach pracy nie mogli, a chcie-

li być z nami pod siedzibą Zarządu AMP. Niestety jak zawsze w 

takich sytuacjach słychać głosy, że decyzja Zarządu AMP z 6 maja 

to było tylko takie straszeni, że nic nie groziło pracownikom. Mówią 

to Ci co nie ruszyli nawet tym „przysłowiowym palcem w bucie” by 

wspierać działania wszystkich Związków Zawodowych w obronie 

WP i Stalowni w Krakowie. Zagrożenie było naprawdę poważne i 

niestety w dalszym ciągu jest. Gdyby nie wspólne działanie zakłado-

wych organizacji związkowych efekt końcowy mógł być zgoła inny. 

Właśnie dlatego tak niezbędna jest potrzeba istnienia silnych Orga-

nizacji Związkowych, których działania pozwolą w przyszłości prze-

ciwstawiać się takim sytuacjom. Pomimo tego niewątpliwego sukce-

su dalej z uwagą będziemy przyglądać się działaniom nie tylko Za-

rządowi AMP, ale także polskiemu rządowi by wspierał działalność 

sektora hutniczego, a poprzez posłów europejskich zadbał o konku-

rencyjność polskiej stali.    T. Ziołek 
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