
 
 
DECYZJA O WSTRZYMANIU PRACY WIELKIEGO PIECA W KRAKOWIE ODROCZONA. 
25 lipca br. Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. w specjalnym komunikacie poinformował zainteresowanych, że 
firma odkłada w czasie planowany na wrzesień postój części surowcowej w krakowskiej hucie. Jak czytamy 
dalej w tym oświadczeniu: … „powodem tej niełatwej decyzji o tymczasowym wygaszeniu części surowcowej są 
wyzwania, z którymi mierzy się europejskie hutnictwo. Nadal borykamy się z wysokimi cenami surowców, 
rosnącymi kosztami 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. Niemniej 
jednak postanowiliśmy odroczyć tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, które 
pierwotnie było planowane na wrzesień, ponieważ chcemy ponownie ocenić całą sytuację. Chcielibyśmy jeszcze 
raz podkreślić, że wstrzymanie pracy części surowcowej będzie rozwiązaniem tymczasowym i że żaden z 
naszych pracowników w związku z tym postojem nie straci pracy. Zależy nam na obecności w Polsce i chcemy 
kontynuować produkcję stali nad Wisłą. Od momentu prywatyzacji ArcelorMittal Poland zainwestował w 
polskie huty ponad 7 mld zł, z czego ponad 3 mld w Krakowie.” Po przeczytaniu tego komunikatu, ktoś 
postronny mógłby dojść do wniosku, że pracownicy krakowskiej huty i spółek zależnych mogą z ulgą 
odetchnąć, bo przecież będą pracować dalej w pełnym cyklu produkcyjnym. Niestety jest to błędne myślenie, 
ponieważ wykonanie decyzji zostało odroczone w czasie, a nie anulowane. W każdej chwili możemy 
spodziewać się powrotu do sytuacji z 6 maja br. kiedy właściciel zapowiadał wstrzymanie czasowe pracy WP w 
Krakowie. Wśród pracowników huty krążą różne daty. Mówi się o 1 październiku, 1 listopadzie lub I kwartale 
roku przyszłego, jako kolejnych datach czasowego zamknięcia części surowcowej w Krakowie. Co więc takiego 
wydarzyło się, że Zarząd firmy jednak odroczył w czasie wykonie tej decyzji ? Jest wiele czynników, które 
skłoniły go do podjęcia takiego wyboru. Jednym z nich i na pewno bardzo znaczącym są echa medialnych 
działań, podjętych przez osoby, którym dobro tysięcy pracowników huty i spółek, zagrożonych utratą miejsc 
pracy, było zawsze bliskie. Począwszy od prezydenta miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego, poprzez 
radnych miejskich, posłów RP Ireneusza Rasia i Józefa Lassotę, a skończywszy na działaczach związkowych i 
wszystkich pracownikach huty oraz spółek, kieruję tą drogą serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc, 
jakiej udzieliły nam hutnikom, wszystkie osoby związane ze środowiskiem krakowskiego kombinatu. 



 
Spotkanie z mediami pod bramą główną huty – maj 2019. Foto: autor 

24 lipca 2019 roku przed siedzibą spółki AMP S.A. w Dąbrowie Górniczej odbyła się pokojowa manifestacja 
właśnie w obronie miejsc pracy krakowskich hutników. Pracownicy ze wszystkich oddziałów AMP S.A. wraz z 
przedstawicielami związków zawodowych działających w tej firmie domagali się min. wycofania decyzji o 
wyłączeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Krakowie. W demonstracji uczestniczyło blisko 1200 osób ( 16 
autobusów z Krakowa) nie tylko z AMP S.A., ale również z innych miast polski: Łodzi, Warszawy, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Zdzieszowic itd. 

 
Po zakończeniu manifestacji liderzy związkowi z Krakowa udzielali wywiadów dziennikarzom z różnych 
mediów, gdzie powiedzieli między innymi: … „Następstwa mogą być bardzo różne i trudne. My cały czas 
myśleliśmy o zwiększaniu produkcji poprzez zwiększanie produktywności przy niewiele zmieniających się 
kosztach, że będziemy mogli mówić o coraz lepszych wynikach. Decyzja co do zamknięcia musi być zmieniona. 



Znamy sytuację w Europie, w Polsce – nie jest wesoła. Ale decyzja, jaką podjęto w sprawie Krakowa, na pewno 
nie jest rozważana w innych hutach, które mają takie same problemy” - Władysław Kielian, Przewodniczący 
„Solidarności” z krakowskiej huty. Władysław Kielian mówił również, że decyzja koncernu o remoncie 
wielkiego pieca, który zakończył się dwa lata temu, dała części pracowników w Krakowie przekonanie o 
spokojnej pracy przez najbliższych, co najmniej kilkanaście lat. Decyzję o wyłączeniu pieca i stalowni W.Kielian 
uznał za działanie "przeciw pracownikom" i "polskiej gospodarce". „Nie łudźmy się, że jeśli spełni się czarny 
scenariusz, będzie to tylko Kraków – pójdą następne oddziały i być może jeszcze inne huty, które pozostały w 
Polsce” – mówił z kolei Krzysztof Wójcik, Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP S.A. Odnosząc się do 
sytuacji gospodarczej Krzysztof Wójcik przypomniał, że energia elektryczna w Polsce jest jedną z najdroższych 
w Europie. Nawiązując do uchwalenia przez Sejm ustawy o rekompensatach z tytułu wysokich cen energii dla 
firm energochłonnych zastrzegł, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, które wprowadzają takie 
rozwiązanie. „Decyzja o rekompensatach dla przemysłu energochłonnego, jakim jest min. hutnictwo, może być 
niczym, jeżeli w przyszłym roku zostaną wdrożone tzw. ustawa śmieciowa i ustawa o rynku mocy. Jeżeli 
zostaną wprowadzone bez wskazań Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, to te rekompensaty nic nie dadzą” 
– przestrzegał Krzysztof Wójcik. Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP S.A. odniósł się też do wysokiego 
importu stali do Polski – na poziomie, jak mówił, ponad 80 proc. zapotrzebowania. „Na to się nie możemy 
zgodzić” – podkreślił. W tej kwestii czekamy na ruch ze strony Unii Europejskiej i wprowadzenie tzw. podatku 
karbonowego, który wyrównałby szanse polskich hut w walce z nieuczciwą konkurencją zza wschodniej 
granicy, Chin i Turcji. Obaj liderzy związkowi  podkreślali przy tym, że w związku z przyjęciem przez rząd i sejm 
projektu ustawy o systemie rekompensat dla przemysłu energochłonnego warunki zewnętrzne 
funkcjonowania huty uległy poprawie, co też miało bezpośredni wpływ na odroczenie decyzji o wstrzymaniu 
pracy WP w Krakowie.  

  
W dniu następnym, po manifestacji, podczas spotkania z przedstawicielami największych organizacji 
związkowych, działającymi w ArcelorMittal Poland S.A. ,Zarząd Spółki ogłosił oficjalnie, iż po analizie sytuacji 
kosztowej oraz produkcyjnej w krakowskim oddziale jak i całej Spółce, podjął decyzję o odłożeniu 
planowanego na wrzesień postoju części surowcowej w krakowskiej hucie. Podczas spotkania Prezes Zarządu 
Spółki Pan Geert Verbeeck zapowiedział przywrócenie normalnego działania części surowcowej w Krakowie. 
Najbliższe miesiące pokażą na jak długo ? W artykule, umieszczonym w biuletynie związkowym NSZZ 
Pracowników AMP S.A. („Kurier Aktualności”, nr 27/ 19/ (1282), z dnia 31.07.2019) Krzysztof Wójcik słusznie 
zauważa i podkreśla: … „ przemysł stalowy ma w Polsce silną pozycję i daje zatrudnienie aż 24 100 osobom. 
Jedno miejsce pracy w hutnictwie generuje około sześciu - siedmiu miejsc w branżach pokrewnych – to całkiem 
duża społeczność, której los zależy od opłacalności produkcji w Polsce. 
Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów 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 gospodarka 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 producentami 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 wprowadzeniem tych uprawnień. 
Odpowiednia ochrona rynku UE i przywrócenie konkurencyjności wśród producentów stali pozwoli przywrócić 
równowagę w branży”…  

  
 
Niestety w dalszym ciągu z pewnymi obawami i niepokojem będziemy obserwować rozwój sytuacji w jednym z 
największych zakładów w Polsce. Odroczenie decyzji nie uspokoiło nastrojów  ( jak na razie przeważają 
pesymistyczne) wśród samych pracowników krakowskiej huty, a wprowadzane przez Zarząd restrykcyjne 
oszczędności, na każdym poziomie działania kombinatu, nie wróżą nic dobrego. Od samych pracowników nie 
zależy już zbyt wiele, bo strategiczne decyzje, związane z być lub nie polskiego hutnictwa, muszą - i to w miarę 
szybko -zapadać na szczeblu rządowym oraz unijnym. 
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