
Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6.11.2019r uchwala niniejszą rezolucję skierowaną do 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w krakowskiej hucie ArcelorMittal Rada Miasta Krakowa 
apeluje do Prezesa Rady Ministrów o włączenie się w działania mające na celu utrzymanie w pełnym 
cyklu produkcyjnym krakowskiego oddziału ArcelorMittal i doprowadzenie do zaniechaniu realizacji 
planów czasowego lub całkowitego wyłączenia pracy Wielkiego Pieca (WP) i Stalowni w Krakowie, a 
także o działania w Komisji Unii Europejskiej zmierzające do bezpośredniego wsparcia sektora 
hutniczego w Polsce i Europie. Rada Miasta Krakowa apeluje również o przekazanie opinii publicznej 
pełnej informacji na temat planów ArcelorMittal w sprawie dalszego funkcjonowania jej huty 
znajdującej się w Krakowie. Uzasadnienie Pozbawienie krakowskiej huty pracy Wielkiego Pieca oraz 
części surowcowej może nieść poważne skutki społeczno-gospodarcze dla wielu mieszkańców 
Krakowa, szczególnie dla osób tam zatrudnionych i ich rodzin. Taka sytuacja może oznaczać również 
upadek wielu zlokalizowanych na jej terenie innych zakładów oraz spółek hutniczych. W krakowskiej 
części surowcowej zatrudnionych jest około 800 pracowników. Redukcje etatów mogą dotyczyć także 
pracowników ściśle związanych z całym procesem produkcji stali i produktów stalowych, co wymusi 
możliwe zatrzymanie wielkiego pieca i części surowcowej oraz spółek hutniczych. Ta grupa może w 
efekcie wzrosnąć do 1200 osób. Ponadto wiele spółek hutniczych będzie zmuszonych ogłosić upadłość 
i zwolnić setki pracowników. A to może pociągnąć lawinę kolejnych zwolnień w spółkach, które były 
kooperantami. Należy też zaznaczyć, że na jedno miejsce pracy w hutnictwie przypada do 7 miejsc 
pracy w branżach z nim związanych (górnictwo, energetyka, gazownictwo i transport). Swojej 
przyszłości zawodowej nie może więc być pewnych nawet 10 tysięcy osób. Wyłączenie WP i Stalowni 
w krakowskim oddziale ArcelorMittal może więc nieść poważne skutki społeczno-gospodarcze dla 
wielu mieszkańców Krakowa i regionu. Dlatego pełna informacja o planach ArcelorMittal wobec pracy 
części surowcowej w Krakowie powinna trafić do opinii publicznej, a przede wszystkim do 
pracowników huty oraz firm od krakowskiego zakładu zależnych, ponieważ decyzje w tym zakresie 
mogą w sposób bezpośredni wpłynąć na sytuację materialną tych osób i ich rodzin. W tym kontekście 
należy podkreślić, że w lipcu 2019 roku pomiędzy stroną rządową a władzami ArcelorMittal 
prowadzone były rokowania dotyczące m.in. dalszego funkcjonowania krakowskiego oddziału 
ArcelorMittal.. 


