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                                     Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
Ireneusz Raś  

 

Kraków, dnia 14 października 2020 r. 

 

Szanowny Pan  

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

Interpelacja w sprawie krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland 

 

Szanowny Panie Premierze,  

 

Ogłoszona w czwartek 8 października decyzja koncernu ArcelorMittal o definitywnym 

zamknięciu krakowskiej stalowni wiąże się z ogromnymi stratami dla hutnictwa w Krakowie. 

Informacje przekazane przez prezesa Spółki nie pozostawiają złudzeń, a proces trwałego 

wygaszania pieca ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwać kilka tygodni. 

Zwolnieniami dotkniętych będzie tysiące osób w samym kombinacie, a jeszcze więcej w 

firmach współpracujących. Mieszkańcy Krakowa obawiają się, że sytuacja ta doprowadzi w 

niedalekiej przyszłości do całkowitego wycofania się koncernu z Krakowa.  

 

Jeszcze niedawno przedstawiciele rządu m.in.  podczas obrad okrągłego stołu w Krakowie w 

którym udział wzięły wszystkie zainteresowane strony, w tym również Pan Premier oraz Pani 

Minister Jadwiga Emilewicz zapewniali,  że sytuacja w hucie jest przejściowa, a prowadzone 

przez rząd negocjacje pozwolą na utrzymanie funkcjonowania stalowni mimo słabej 

koniunktury na światowym rynku stali. 

 

W związku z tym, że zarówno Pan Premier jak i Pani Minister Emilewicz wielokrotnie 

podkreślaliście w przestrzeni medialnej, że nie należy obawiać się całkowitego zaprzestania 

produkcji i trwałego wygaszenia pieca w Krakowie, proszę o udzielenie odpowiedzi na 

poniższe pytania:  

 

1. Kto w Radzie Ministrów od maja 2019 roku  odpowiadał za kontakty z zarządem spółki  

AMP i otrzymał upoważnienia do prowadzenia rozmów i negocjacji w tym zakresie? 

Jeśli była to więcej niż jedna osoba proszę o udzielenie pełnej listy osób za to 

odpowiedzialnych.  

2. Czy ktoś z bezpośredniego kierownictwa Rady Ministrów od maja 2019 spotkał się z 

władzami AMP ? Jakie były agendy tych spotkań ? Proszę o pełna informację 

3. Czy w toku przeprowadzonych od maja 2019 roku rozmów zapadły konkretne decyzje w 

sprawie części surowcowej krakowskiej huty ?  

 

W sytuacji krakowskiej huty ważny jest również aspekt finansowy. W oparciu o przekazane 

przez Ministerstwo Rozwoju dane (odpowiedź na interpelację nr 333 z 6 grudnia 2019r.)  

dotyczące pomocy publicznej dla Spółki , która w ciągu 16 lat otrzymała ponad 370 mln zł 

w postaci pożyczek i dotacji, proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii: 
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1. Czy we wszystkich umowach zawieranych pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej a ArcelorMittal zostały wypełnione okresy trwałości 

podjętych przedsięwzięć ?  

2. Czy beneficjent (AMP) zapewnił utrzymanie efektów rzeczowych i efektów 

ekologicznych  wskazanych w warunkach szczególnych umów zawartych z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ?  

3. Kiedy i czy przeprowadzana była kontrola umów zawieranych pomiędzy ArcelorMittal 

Poland a publicznymi instytucjami finansowymi, w tym NFOŚiGW, NCBiR, PARP ? 

Jeśli tak proszę o przedstawienie wykazu przeprowadzonych audytów począwszy od 

2004 roku.  

4. Jakie jest zadłużenie Spółki w stosunku do publicznych instytucji finansowych 

NFOŚiGW, NCBiR, PARP na koniec września br. ? 

 

Równie istotne co kwestie finansowe są kwestie ekologiczne związane m.in. z emisją CO2. 

Spółka jako jeden z argumentów ograniczenia swej działalności w Krakowie, podaje 

wzrastające koszty emisji regulowane na podstawie przepisów wspólnotowych. 

Przeprowadzone przez ekspertów Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej analizy wskazują, 

że rozwiązaniem problemu może być zainwestowanie środków w budowę pieca elektrycznego, 

który jest bardziej efektywny oraz emituje znacznie mniej zanieczyszczeń.  

 

Jeśli spełnią się czarne scenariusze dla huty, które przedstawia i których obawia się strona 

społeczna, to decyzja ta w kolejnych latach doprowadzi do stopniowego wygaszania tej gałęzi 

gospodarki na terenie Krakowa, co z kolei postawi przed miastem problem ponownego 

zagospodarowania ogromnej powierzchni kombinatu. Szansa na efektywne zagospodarowanie 

będzie jedynie przeprowadzenie remediacji lub rekultywacji zdegradowanych terenów. Nie 

można wykluczyć takiego scenariusza, dlatego należy sporządzić niezależną ekspertyzę 

środowiskową w której zawarta będzie ocena stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo-

wodnego (wód powierzchniowych i podziemnych); ocena prawidłowości składowania 

odpadów i oddziaływania osadów na wody podziemne;  zbadanie emisji pyłu z hałd z odpadem 

żużlowym; zbadanie zawartości ścieków w poprzemysłowych stawach osadowych. W efekcie 

przeprowadzonej analizy środowiskowej, w raporcie powinno być jasne wskazanie lub 

rekomendacja wyboru metody remediacji lub rekultywacji terenów. Biorąc pod uwagę 

wszystkie te argumenty proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania z tym związane:   

 

1. Czy rząd w ramach pomocy dla AMP i ochrony miejsc pracy może udzielić pożyczki lub 

dofinansowania na budowę pieca elektrycznego podobnego do tego jaki znajduje się w 

hucie CMC Zawiercie ?  

2. Czy w umowach podpisanych z AMP istnieją klauzule które zobowiązują Spółkę do 

wykonania badań geotechnicznych i sozologicznych w przypadku wygaśnięcia 

działalności na terenie krakowskiego kombinatu ? 

3. Czy w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub jej wystąpienia  w 

środowisku, zawarte umowy nakładają na AMP obowiązek podjęcia na własny koszt 

działań zapobiegawczych lub naprawczych (remediacja, rekultywacja) w celu 

przywrócenia środowiska  do stanu pierwotnego ?  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Ireneusz Raś 

Poseł na Sejm RP 


