
LIKWIDACJA CZĘŚCI SUROWCOWEJ – KONIEC PEWNEJ EPOKI 

KRAKOWSKIEJ HUTY STALI. 
( 22.07.1954 – 08.10.2020 ), tak napisany okres czasu kojarzy się najczęściej z datą urodzin i 

śmierci jakiejś osoby. W tym przypadku chodzi jednak o datę pierwszego spustu surówki w 

wielkim piecu krakowskiej huty oraz podania informacji, przez prezesa Zarządu AMP S.A. 

pana Sanjay Samaddara, skierowanej do pracowników huty i szeroko pojętej opinii 

publicznej, iż po ponad 66 latach Zakład Wielkie Piece i Stalownia ( PSK ) zostanie 

zamknięty. Szok i niedowierzanie, takie były pierwsze reakcje i odczucia pracowników, z 

których większość jest w tzw. wieku średnim, czyli za wcześnie na emeryturę, a za późno by 

przekwalifikowywać się np. z wytapiacza lub rozlewcza stali ( zawody stricte hutnicze) i 

szukać pracy w innym zawodzie. Po początkowym wstrząsie psychicznym, bo informacje 

jakie docierały do pracowników huty nie wskazywały, że zostanie podjęta tak drastyczna 

decyzja, przyszedł czas na konkretne działania. Trzy największe organizacje związkowe, jakie 

działają w hucie, to jest NSZZ Pracowników AMP S.A., „KRH „Solidarność” oraz 

‘Solidarność 80” podjęły zdecydowane kroki, celem zapewnienia miejsc pracy dla 

zagrożonych ich utratą pracowników części surowcowej huty.  

 
Początki budowy kombinatu w Nowej Hucie, fot. Newsweek 

Negocjacje z przedstawicielami pracodawcy, wzmocnione okupacją budynku LTT przez 

związkowców z NSZZ Pracowników AMP S.A., trwały blisko miesiąc. Efektem rozmów obu 

Stron było podpisane 6 listopada 2020 roku „Porozumienie w sprawie działań łagodzących 

skutki społeczne wynikające z zamknięcia części surowcowej ArcelorMittal Poland Odział 

Kraków”. Celem nadrzędnym dla Strony Społecznej było zapewnienie miejsc pracy dla 

wszystkich pracowników oraz umożliwienie zainteresowanym pracownikom, spełniającym 

określone warunki, odejście z pracy w hucie i skorzystanie z tzw. odpraw przedemerytalnych.  

Na ocenę funkcjonowania tego porozumienia jest jednak za wcześnie, ponieważ jest ono 

realizowane w wielu aspektach, od uzupełniania miejsc pracy w części przetwórczej i innych 

oddziałach AMP S.A. ( Śląsk i Zagłębie), do odpraw finansowych, dla osób rezygnujących w 

ogóle z pracy lub nabywających w ciągu najbliższych 12 miesięcy uprawnień emerytalnych. 

Prawdopodobnie, dopiero w połowie przyszłego roku, można będzie się pokusić na jego 

częściowe podsumowanie, przy czym oceny wstępnej jego realizacji Strony dokonują na 



bieżąco. Koniec roku zmusza jednak do pewnego rodzaju refleksji i dokonania bilansu – 

niestety - bardzo smutnego dla wielu hutników i pracowników spółek okołohutniczych. W 

przypadku huty w Krakowie podsumowanie roku 2020, czyli policzenie zysków i strat jej 

pracowników lub jak kto woli plusów i minusów ( dodatnich plusów w tym roku nie było) 

jest zadaniem trudnym, ale nie niewykonalnym. Jeżeli na wstępie niniejszego artykułu jest 

podana „data urodzin” i „data zgonu” wielkiego pieca w Krakowie, to powinniśmy 

podziękować też naszym grabarzom.  

 
Kiedyś huta imieniem wodza Rewolucji Październikowej, archiwum  

 
Od 4 maja 1990 roku do dzisiaj, patronem huty w Krakowie jest Tadeusz Sendzimir, wybitny inżynier metalurg i 

wynalazca. fot. własna 

 

Na zaszczytnym pierwszym miejscu trzeba umieścić właściciela, który skupił się na 

inwestycjach np. we Włoszech, otwieraniu wielkich pieców w Niemczech, Francji, Hiszpanii, 

Belgii, ale zapomniał o Polsce i Nowej Hucie. Obiecywał uruchomienie wielkiego pieca w 

bliżej nieokreślonej przyszłości, mamił przy tym i zwodził załogę huty w Krakowie przez 

blisko rok. Robił to przy tym w sposób wręcz książkowy i wzorcowy dla biznesmenów, 

prowadzących międzynarodowe spółki. Odwlekał decyzję o ponownym uruchomieniu 



instalacji wielkiego pieca i stalowni w nieskończoność, a nawet - gdy zaszła taka potrzeba – 

zaprzeczał na forum publicznym wszelkim pogłoskom, jakoby część surowcowa w Krakowie 

miała być zlikwidowana. Gwoli sprawiedliwości trzeba napisać, że próbował to zrobić, czyli 

uruchomić ponownie wielki piec w Krakowie, w miesiącu marcu 2020 roku, ale jak później 

tłumaczył, pandemia COVID19 pokrzyżowała mu te plany. By być w pełni obiektywnym, 

dziękując przy okazji kolejnym grabarzom, trzeba również wspomnieć o innych czynnikach, 

które uniemożliwiły restart WP w Krakowie. Pisaliśmy o nich już wielokrotnie do 

właściciela, polskiego rządu i UE. Nie tylko my tak czyniliśmy, bo w tych działaniach 

byliśmy wspierani przez działaczy samorządowych, bardzo dużą grupę radnych miejskich, 

członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,  prezydenta miasta Krakowa, posłów i 

senatorów (niestety tylko opozycyjnych) oraz samych pracowników huty i spółek. Tym 

osobom jesteśmy wdzięczni za wsparcie i zrozumienie naszej trudnej sytuacji. Przy okazji 

naszych interwencji i wystąpień publicznych wskazywaliśmy zagrożenia jakie płyną dla 

polskiego hutnictwa związanych z decyzjami polskiego rządu i UE. Sugerowaliśmy i 

apelowaliśmy o wprowadzenie rozwiązań systemowych, by uniknąć tego obecnego stanu 

rzeczy, który nie zmieniał się zresztą od wielu lat. Wszytko jak grochem o ścianę, dlatego na 

drugim miejscu naszego „podium wdzięczności” grabarzy części surowcowej naszej huty 

wskazujemy Unię Europejską, która nie zrobiła nic, by zatrzymać niekontrolowany import 

wyrobów hutniczych ( min. nieobciążonych cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

których nie ponoszą konkurenci spoza wspólnoty ) z krajów spoza UE, a nawet w pewnym 

momencie zwiększyła kontyngent na takie dostawy. Ceny uprawnień do emisji CO2 już 

przekroczyły 25 euro za tonę, co stanowi wzrost o około 230 proc. względem początku 2018 

roku, a to z kolei przekłada się na wzrost kosztów produkcji stali w Europie i brak 

konkurencyjności na rynkach wewnętrznych poszczególnych państw UE. Nawet niektórzy 

polscy europarlamentarzyści, na styczniowym okrągłym stole w RM Krakowa, zapewniali 

nas hutników, że jest to tylko kwestia paru miesięcy, by UE wprowadziła ograniczenia 

związane z napływem do jej obszaru takich wyrobów, a równe szanse miał zapewnić min. 

wprowadzony przez nią dodatkowy podatek (wyższe cło) karbonowy. Jak zwykle na 

obietnicach się skończyło. Nie ukrywajmy, że przy takim podejściu do sprawy przez UE 

konkurencja ze wschodu, Turcji, Chin, Azji, a nawet państw dalekiego wschodu, zaciera ręce, 

bo otwiera jej się potężny rynek stalowy w Europie, gdzie sami na miejscu nie ponoszą 

żadnych obciążeń proekologicznych, a koszty produkcji są o wiele niższe niż w Polsce lub 

UE.  



 
Wielki piec – to już historia, 01.12.2020, zdjęcie autor 

Na pudle, na medalowym trzecim miejscu grabarzy części surowcowej huty w Krakowie, 

należy również umieścić polski rząd, który po tej decyzji nie był łaskaw nawet odpowiedzieć 

na wystąpienie hutników, nie mówiąc już o jakimkolwiek zaangażowaniu ze strony jego 

przedstawicieli, czyli ministrów lub wojewody. Zapamiętamy słynne słowa premiera 

Morawickiego z przed roku, że gdybyśmy byli spółką skarbu państwa sprawa byłaby inna, 

lecz jesteśmy prywatnym przedsiębiorstwem to on niewiele może zrobić, bo ma związane 

ręce. Jakoś tych związanych rąk nie mieli przywódcy innych państw UE ( Niemcy, Francja, 

Włochy), gdy sprawy przyszłości hutnictwa w swoich krajach  ( przypominamy, że jest to 

ważna gałąź przemysłu min. obronnego) negocjowali z właścicielem panem Mittalem. 

Całkowite zamknięcie części surowcowej w Krakowie to również pokłosie wysokich cen 

energii, które w Polsce są prawie o połowę wyższe niż np. w Niemczech, a swoistym 

gwoździem do trumny dla polskiego hutnictwa, w tym naszej huty, może być przyszłoroczna 

ustawa mocowa. Owszem, rząd polski przeznaczył część rekompensaty finansowej, po 

podwyżkach cen prądu, min, dla AMP S.A., ale z drugiej strony wprowadzając ustawę 

mocową chce wyciągnąć jeszcze od właściciela dodatkowe kilkadziesiąt milionów euro. 

Gdzie tu sens i logika ? Kontynuacja, w obecnym kształcie, polityki gospodarczej polskiego 



rządu, w mojej ocenie, spowoduje upadek wielu gałęzi polskiego przemysłu, min. 

chemicznego, stalowego, hutniczego, cementowego, metalurgicznego, a dalszy - 

wprowadzany w życie od nowego roku - wzrost cen energii elektrycznej, spowoduje regres 

gospodarczy naszego kraju. Może też, co ma niebagatelne znaczenie dla pracowników 

różnych sektorów gospodarki, zagrozić utratą setek tysięcy miejsc pracy oraz trwałe zubożyć 

dochody polskiego społeczeństwa. Polski rząd był i jest przeciwny wprowadzaniu ceł na stal i 

zaostrzaniu wojny handlowej, bo - jak twierdzą jego przedstawiciele - byłoby to dla polskiej 

gospodarki niekorzystne. Rządzący naszym krajem uważają, że skoro prace nad 

ograniczeniem subsydiowanego importu stali, szczególnie z Azji, trwają na poziomie Unii 

Europejskiej, to tam też powinny zapadać strategiczne decyzje. Koło się zamyka, bo jeden 

drugiemu wrzuca kamyczek do ogródka i nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za tak ważną 

dziedzinę przemysłu.  

 
Wielki Piec, widok z 01.12.2020, zdjęcie autor 

Dla poszczególnych osób, z poza podium, można by jeszcze przydzielić wiele dyplomów 

honorowych grabarzy krakowskiej surowcówki, przy czym obawiam się, że lista byłaby 

bardzo długa i można by było napisać na ten temat  książkę, a nie artykuł prasowy. Byli tacy 

co chcieli na miejscu krakowskiej huty wybudować fabrykę ołówków, mogą się więc powoli 

szykować do inwestycji, bo to tylko kwestia czasu, gdy jakakolwiek produkcja w krakowskiej 



hucie przestanie się opłacać komukolwiek – obym w tej materii się mylił. Są też tacy, którzy 

uważali, że jesteśmy jednym z największych trucicieli środowiska w Krakowie i po 

zamknięciu części surowcowej wreszcie będą mieli czyste powietrze nad miastem. Łączy ich 

sposób myślenia, rozumowania oraz punkt widzenia, a ten jak wiadomo zależy od miejsca 

siedzenia, przy czym hutę w Krakowie widzieli i pamiętają chyba z lat 70, 80 i 90 ubiegłego 

wieku. Kiedyś byli pracownikami huty, działaczami związkowymi, prezydentami tego miasta, 

a nawet ministrami ( Edward Nowak) lub posłami, sekretarzami stanu, radnymi i 

przewodniczącymi RM Krakowa ( Kazimierz Barczyk) i ich marzenia o fabryce ołówków lub 

przetworzeniu krakowskiej huty w zakład przetwórczy ze współpracą i odbiorem 

półproduktów z położonej zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej Huty Katowice, pomału 

się spełniają. … „Rada widziała całość złożonego problemu, jakim była Huta. Dążąc do 

likwidacji „truciciela”, nie zapomniała o społecznych problemach wiążących się z 

zamknięciem zakładu, będącego największym krakowskim pracodawcą i największym 

zakładem w Polsce zatrudniającym 40 tys. osób (wcześniej także taką załogę z największą 

organizacją „S”). Kombinat metalurgiczny wraz z innymi współpracującymi „brudnymi” 

zakładami, m. in. koksownią i cementownią wytwarzał aż 50 proc. PKB Krakowa. Radykalnie 

przeciwstawiliśmy się kontynuowaniu działalności tych przedsiębiorstw jako zakładów 

surowcowych, niewyobrażalnie trujących mieszkańców (co dzień na samochodach osiadała 

nowa warstwa pyłu, a wszystkie domy na czele z zabytkami Krakowa były szare). Domagając 

się przemiany zakładów z surowcowych na przetwórcze, wywołaliśmy lęki o utrzymanie 

zatrudnienia, stąd w czasie sesji Rady Miasta przed budynkiem miały miejsce wielotysięczne 

demonstracje protestacyjne solidarnościowych robotników, którzy niewiele wcześniej wybrali 

nas do Rady. Ten proces przemiany Huty z zakładu surowcowego w przetwórczy – 

produkujący blachy dla samochodów i wielkich polskich zakładów, europejskich liderów 

produkcji sprzętu AGD – dopiero po 30 latach od naszej uchwały zakończył się symbolicznie i 

realnie w I połowie 2020 r. Pandemia COVID-19 i wywołany nią kryzys gospodarczy 

„dobiły” ten ostatni piec martenowski, który został wygaszony na zawsze.” - „WSPÓLNOTA 

małopolska”, nr 62 maj-listopad 2020, rok XXIX, organ Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Małopolski. Jest to fragment wspomnień pana K. Barczyka, przewodniczącego tego 

stowarzyszenia. Gwoli wyjaśnienia czytelnikom i panu Barczykowi. Huta w Krakowie nie 

produkuje blach dla przemysłu samochodowego. Z przykrością stwierdzam, że nie bacząc na 

setki miliardów złotych, jakie zostały włożone w modernizację i działania ekologiczne w 

krakowskiej hucie, problemy z zabezpieczeniem miejsc pracy dla pracowników huty i spółek, 

z których większość pracuje kilkadziesiąt lat i ma w rękach fach tylko hutniczy lat, są ludzie  

( niektórzy związani w przeszłości z tym zakładem), którzy decyzję właściciela o likwidacji 

części surowcowej huty uważają za swój osobisty sukces. My, pracownicy huty i spółek 

zapamiętamy, min. „wasz sukces”. Koncern ArcelorMittal w latach 2007-2014 zrealizował w 

Krakowie program inwestycyjny o wartości ponad 2,5 miliarda złotych, który objął, min: 

budowę walcowni gorącej, modernizację walcowni zimnej i koksowni, a także zmianę w 

sposobie transportu surówki żelaza z wielkiego pieca do stalowni. Drugi etap tego programu 

rozpoczął się w 2015 roku i pochłonął do tej pory ponad 500 milionów złotych, a w 2017 

roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 

200 milionów złotych. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca, którego 

praca została właśnie zakończona. ArcelorMittal Poland wydał również ponad 310 milionów 

złotych na modernizację elektrociepłowni zasilającej energetycznie krakowski oddział 

koncernu, która jako paliwo podstawowe wykorzystuje gazy hutnicze powstałe w procesie 

produkcyjnym huty, a takie rozwiązanie pozwoliło na poprawę efektywności wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła oraz uczyniło zakład bardziej przyjaznym środowisku.  



 
Ciągłe odlewanie stali, COS w hucie. Zdjęcie już historyczne. Archiwum własne. 

Wszystkie te inwestycje, modernizacje i remonty okazały się wydatkami „psu na budę”. 

Przypominamy, że wielki piec w Krakowie został zatrzymany w ubiegłym roku, w 

listopadzie. Czy przez ten czas jakość powietrza w naszym mieście uległa gwałtownej 

poprawie ? Pytanie retoryczne, bo smog w naszym mieście jak był, tak jest nadal, a na 

poprawę jakości powietrza wpływ ma wiele czynników. W ocenie fachowców od ochrony 

środowiska, największą w Krakowie ma tzw. niska emisja spalin ( kotły domowe i 

samochody). Wsad do produkcji blachy, w postaci slabów lub kręgów, ma być wożony 

transporterem kolejowym. Jak długo potrwa taki stan rzeczy ? Na to pytanie nikt nie zna 

odpowiedzi, bo ten półprodukt, niezbędny do produkcji blach w krakowskiej hucie będzie 

wożony z całego świata. Zakład w Dąbrowie Górniczej nie jest w stanie dla Krakowa w pełni 

go zabezpieczyć, przy tej wielkości produkcji stali, ponieważ są tam tylko dwa czynne 

wielkie piece. Czy taki sposób produkcji blach będzie się właścicielowi opłacał ? Na tak 

postawione pytanie odpowiedź zna tylko on i rynek zbytu. Symboliczny, honorowy dyplom 

grabarza części surowcowej trzeba też przyznać tym wszystkim (w samej hucie też ich nie 

brakowało), którzy uważali w 2016 roku , że ze strony właściciela były to „strachy na lachy”, 

gdy wstrzymywał się z decyzją o jego generalnym remoncie, bo przecież wielki piec, bez 

działań związkowych i pracowniczych w jego obronie, na pewno będzie pracował jeszcze 

przez wiele lat. Faktycznie, mógłby jeszcze spokojnie pracować przynajmniej przez 

najbliższe 15 lat, ale już nie będzie, bo jednak właściciel nie blefował. Gdyby nie ówczesne 

manifestacje i nagłaśnianie kwestii zwolnień grupowych w krakowskiej hucie oraz spółkach, 

już w roku 2016 zetknęlibyśmy się z tym problemem, a jego skala byłaby o wiele większa niż 

w obecnej chwili. Czas agonii wydłużył się więc o 4 lata, ale dla bardzo wielu ludzi 

związanych z hutą były to, na szczęście, ostatnie lata ich pracy. Należy przy tym pamiętać, że 

wg ekspertów jedno miejsce pracy w hutnictwie generuje 6 miejsc w zakładach 

kooperujących ( górnictwo, kolej, energetyka, przemył metalowy, remonty i usługi itd.) i z 

tym problemem, będą się teraz musiały zderzyć władze samorządowe z rożnych województw 

oraz polski rząd. Porozumienie krakowskie zawarte pomiędzy związkami zawodowymi a 

pracodawcą, czyli ArcelorMittal Poland S.A. nie przewiduje żadnych zwolnień w samej hucie 

i nie tylko w mojej ocenie należy uznać to za sukces. Trzeba również uderzyć się we własne 

piersi i zadać sobie pytanie, czy organizacje związkowe i sami pracownicy uczynili wszystko, 



by nie doszło do zatrzymania, a następnie zamknięcia wielkiego pieca i stalowni w Krakowie 

? Pytanie trudne i w myśl zasady mądry Polak po szkodzie można by teraz dywagować, czy 

pomysły typu blokada autostrad, blokada torów, strajk generalny i spontaniczne manifestacje, 

mogłyby przynieść oczekiwany efekt i cofnięcie decyzji właściciela ? Sondując nastroje 

wśród pracowników części surowcowej w Krakowie okazał się, że większość była 

zainteresowana utrzymaniem miejsca pracy w AMP S.A., a nie manifestacjami, czy strajkiem 

generalnym. Dużą grupę pracowników interesowała wyłącznie stosowna odprawa 

przedemerytalna i dlatego w takim kierunku poszły negocjacje z pracodawcą, by zadowolić 

jak największą grupę pracowników huty, którzy w wyniku zamknięcia części surowcowej 

utracili dotychczasowe miejsca pracy. Sami również mamy nauczkę na przyszłość, że polityk 

jest ostatnią osobą, której można zaufać. Przykład byłego i obecnego wicepremiera J. 

Gowina, który nas zapewniał, że możemy być spokojni o przyszłość wielkiego pieca w 

Krakowie, jest tego dobitnym przykładem. O wiele bardziej skomplikowana jest, i będzie w 

najbliższym czasie, sytuacja pracowników firm usługowych, remontowych oraz dostawców i 

kooperantów, ale o konkretnych liczbach będzie można mówić dopiero za około 6 miesięcy. 

Samo zamknięcie, wg ekspertów Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, części surowcowej 

ArcelorMittal Poland O/Kraków oznacza redukcję PKB Polski o 0,2-0,3 procent, czyli o 

około 4 miliardy złotych. Z tego wyliczenia wynika więc, że jesteśmy bogatym krajem, a kto 

bogatemu zabroni ?  

 
19.01.2020  - Sesja RMK w sprawie pracy wielkiego pieca i stalowni. Archiwum własne. 

Decyzja ta uderzy też w pewnym zakresie również w samorząd lokalny, ale ten w 

zdecydowanej większości wspierał nasze działania, związane z utrzymaniem pełnego cyklu 

produkcyjnego w krakowskiej hucie, za co, jako jej pracownicy, jesteśmy wdzięczni.  

Członek Zarządu Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice 

                                                             Krzysztof Bąk 

 



Na zakończenie oddajemy głos właścicielowi, który w osobie prezesa AMP S.A. pana Sanjay 

Samaddara, w liście kierowanym do pracowników huty, tak wyjaśnia przyczyny, podjęcia 

decyzji o likwidacji części surowcowej w Krakowie: 

Powody decyzji 

Jak z pewnością wiecie, my jako przemysł, stowarzyszenia, które nas reprezentują, takie jak 

Eurofer Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, a także nasi koledzy ze związków 

zawodowych, wielokrotnie zwracaliśmy się do władz na różnych poziomach, by przedstawić 

kwestie zagrażające hutnictwu w Europie. A mowa o: 

• braku skutecznych środków ochrony europejskiego rynku i niedawnej decyzji Komisji 

Europejskiej o kolejnym zwiększeniu bezcłowych kontyngentów na import wyrobów stalowych 

spoza UE w czasie, gdy zapotrzebowanie na stal w Europie gwałtownie spadło; 

• wysokich kosztach energii i wprowadzeniu dodatkowych opłat w ramach rynku mocy, który 

wejdzie w życie w styczniu 2021 roku; 

• braku równowagi pomiędzy europejskimi producentami stali i producentami z krajów 

trzecich, którzy, w przeciwieństwie do hutnictwa w UE, nie ponoszą kosztów związanych z EU 

ETS (europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2). Ceny uprawnień do emisji 

rosną, a nie wprowadzono jeszcze mechanizmu węglowej opłaty wyrównawczej – to 

negatywnie odbija się na konkurencyjności europejskich producentów stali. Łączny efekt tych 

wszystkich czynników to ucieczka emisji, czyli przenoszenie produkcji poza Europę – do 

krajów, w których nie obowiązuje mechanizm ETS ani koszty związane z emisją. Te wszystkie 

czynniki, w połączeniu z wpływem pandemii COVID-19, sprawiły, że działalność firmy w 

części surowcowej krakowskiego oddziału stała się nieopłacalna. Podjęliśmy decyzję o 

skoncentrowaniu produkcji surówki żelaza w dwóch wielkich piecach w naszym oddziale w 

Dąbrowie Górniczej, aby poprawić naszą konkurencyjność kosztową. 

 

Nowa konfiguracja dla Krakowa 

To niezwykle istotne, aby Wam przekazać, że ta decyzja nie oznacza końca dla Krakowa – 

mimo plotek jakie się pojawiają. Chciałbym Was zapewnić, że nowa konfiguracja 

krakowskiego oddziału ma zapewnić rentowność, zdrowy i zrównoważony rozwój w długiej 

pespektywie. Skoncentrujemy się na części przetwórczej, która jest przyszłością Krakowa. 

Uważamy, że część przetwórcza ma potencjał, dlatego też w ciągu ostatnich pięciu lat 

zainwestowaliśmy 500 mln złotych (110 mln euro) w modernizacje, a także w nowe linie, 

włączając nową ocynkownię - 153 mln zł, rozbudowę walcowni gorącej - 230 mln zł, linię 

powlekania -120 mln zł.  Koksownia w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland będzie 

pracowała nadal, tak jak i część przetwórcza huty (dwie walcownie, linia ocynkowania i 

powlekania). Slaby (półprodukty) na potrzeby krakowskich walcowni będą pochodziły 

głównie ze stalowni w Dąbrowie Górniczej. Nasz priorytet: nasi pracownicy.Teraz moim 

priorytetem oraz mojego zespołu będzie znalezienie najbardziej odpowiednich oraz 

akceptowalnych rozwiązań dla naszych kolegów dotkniętych tą trudną decyzją. W trybie 

natychmiastowym ja oraz zespół dyrekcji wykonawczej, we współpracy z partnerami 

społecznymi, postaramy się wypracować optymalne rozwiązania dla wszystkich pracowników 

dotkniętych tą decyzją. Dostępne opcje to między innymi przeniesienie - nowe możliwości w 

krakowskim oddziale lub przeniesienie do innych zakładów, a także odprawy 

przedemerytalne. Naszym celem jest produkowanie stali w Polsce i świadczenie 

niezakłóconych dostaw dla naszych klientów. Chcemy nadal produkować stal w Polsce i 

kontynuować dostawy bez zakłóceń na rzecz naszych klientów w oparciu o schemat, który 

zakłada funkcjonowanie części surowcowej tylko w jednej lokalizacji. W tym zakładzie firma 

planuje inwestycje o wartości 180 mln zł w projekty zwiększające moce produkcyjne i 

umożliwiające produkcję gatunków stali o ziarnie zorientowanym. Nasza nowa konfiguracja 

pozwoli nam świadczyć dostawy dla wszystkich naszych klientów. W ostatnim roku 



zainwestowaliśmy około 135 mln złotych w dąbrowskim oddziale, łącznie z ostatnim 

remontem wielkiego pieca nr 3, aby instalacje mogły pracować z większym wykorzystaniem 

mocy, kiedy nastąpi taka konieczność. Kiedy popyt na rynku powróci do poziomów sprzed 

COVID-19, ArcelorMittal zobowiązuje się do utrzymania wolumenu produkcji w Polsce 

sprzed pandemii. Surówka będzie produkowana w jednej lokalizacji (w Dąbrowie Górniczej) 

zamiast w dwóch, aby utrzymać konkurencyjność kosztową wobec importu z krajów spoza 

UE. Zanim zakończę, wszystkich moich kolegów zatroskanych przyszłością krakowskiego 

oddziału, chciałbym zapewnić, że ta decyzja nie osłabia pozycji Krakowa, jest krokiem do 

zrównoważonego rozwoju i sukcesu. Wszystkim moim kolegom pracującym w części 

surowcowej krakowskiego oddziału chciałbym wyrazić wdzięczność i przekazać 

podziękowania za niestrudzone wysiłki, by utrzymać instalacje w dobrym stanie, produkować 

stal dobrej jakości mimo wyzwań, z jakimi borykaliście się przez ponad dekadę, od ostatniego 

kryzysu finansowego w latach 2008/9. Bez Waszego zaangażowania nie dalibyśmy rady przez 

te lata. Ja oraz mój zespół będziemy w najbliższych dniach i tygodniach do Waszej dyspozycji, 

by odpowiedzieć na Wasze obawy i pytania.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Sanjay Samaddar 

 

prezes Zarządu, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland 


