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Szanowny Pan 

Sanjay Samaddar 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  

ArcelorMittal Poland  

Szanowny Panie Prezesie, 

Ogłoszona 8 października decyzja  o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej 

hucie i skoncentrowanie produkcji w oddziałach w Dąbrowie Górniczej to wielki cios dla 

mieszkańców Krakowa i tradycji hutniczych w naszym mieście. Zamknięcie wielkiego pieca i 

stalowni rozpocznie się w najbliższych dniach i potrwa kilka tygodni, dlatego konieczne będzie 

podjęcie współpracy z miastem w celu stworzenia specjalnego pakietu pomocowego dla 

pracowników zakładu, których te zmiany będą bezpośrednio dotyczyć. Ten element powinna 

uwzględniać również proponowana przez Pana Prezesa „Nowa konfiguracja dla Krakowa” 

która wedle Pana zapewnień ma przynieść hucie rentowność oraz zdrowy i zrównoważony 

rozwój w długiej perspektywie. Podkreślmy, że w kombinacie pracuje wielu specjalistów, 

których potencjał należy wykorzystać przy modernizacji krakowskiego oddziału. Liczę, że 

wraz z zapowiedzą zmian, zarząd spółki w ciągu najbliższych tygodni przedstawi konkretne 

plany w tym zakresie. 

Uważam, że remedium dla krakowskiego kombinatu może być budowa pieca 

elektrycznego. Technologia jest znana i stosowana w branży od wielu lat. Rozwiązanie takie 

przyjęto w hucie żelaza CMC Zawiercie. Eksperci ds. hutnictwa wraz z instytucjami 

publicznymi coraz częściej zachęcają koncerny do pozyskiwania środków pozwalających na 

wprowadzanie innowacyjnych,  a zarazem dbających o środowisko naturalne rozwiązań, 

szczególnie teraz, gdy polityka klimatyczna Unii Europejskiej opierać ma się w głównej mierze 

na odnawialnych źródłach energii. Być może na wsparcie tego rodzaju inwestycji można by 

liczyć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, tym bardziej, że ArcelorMittal w ciągu 16 lat funkcjonowania na polskim 

rynku otrzymał od wymienionych instytucji publicznych ponad 370 mln zł w postaci pożyczek 

i dotacji. 

Panie Prezesie, chciałbym poinformować, że w odniesieniu do zaistniałej sytuacji 

skierowałem do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, interpelacje w której 

zwracam uwagę na skutki społeczne i gospodarcze, trwałego wygaszenia pieca w Krakowie. 

Liczę również, że pomimo złej koniunktury na świecie, zarząd spółki dołoży wszelkich starań, 

aby utrzymać produkcje stali w Polsce i rozwijać nowe linie produkcyjnie w krakowskiej hucie.   
 

Deklarując chęć spotkania, pozostaję z wyrazami szacunku 
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