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Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

APEL

Rady Kraj owej Sekcj i Hutnictw a NSZZ,, Solidarność"
ws. decyzjiZarządu ArcelorMittal Poland o wyłączeniu pracy części surowcowej

O/Kraków
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W dniu 6 mąa 20l9r. Zarząd ArcelorMittal Poland podał informację
o zaplanowanym w miesiącu wrześniu br. wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni
w Oddziale w Krakowie. Jako przyczynę tej decyzji wskazano światową nadwyzkę mocy
produkcy'nych, nap§w produktów na rynki tIE, wzrost cen uprawnień do emisji CO2
olaz wysokie koszty cen energii w naszyrn kraju.

Od ponad trzechlatbranżahutnicza dopomina się o wprowadzenie (wzorem innych
krajów UE) systemowych rozwiązafi mających wpĘrv na poprawę konkurencyjności
sektora stalowego.

Już w dniu 7 kwietnia 2016r. Rada Dialogu Społecznego przyjęła Uchwałę
nr 8 definiującą problemy funkcjonowania hutnictwa stali. Przez branżę przygotowane
zostŃy projekty koniecznych regulacji ustawowych. Równięż w ramach prac branżowego
Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
wielokrotnie podkreślaliśmy brak rozwiązań i wynikające z tego zagrożenia nie tylko dla
sektora stalowego, ale dla całego przemysłu energochłonnego w Polsce. W zamian
otrzymujemy przerzucanie się odpowiedzialnością pomiędzy ministerstwami. Pozostaje
wrazenie, ze opisany vłyżęj problem jest przez Rząd lekcewazony.

Realizacja decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland skutkuje zagrożeniem utraty blisko
1200 miejsc pracy w samym tylko Krakowie. Niesie ona za sobą ogromne skutki społeczne
i ekonomiczl7e. Nastąpi spadek zamowień dla firm kooperujących, w tym transportowych
takich jak kolej i przeładunek w portach morskich. Wyłączenie części surowcowej w AMP
Kraków negatyłvnie wpĘnie nabranżę górniczą, zmniejszą się zamówienia w koksowniach.



Iako związek zawodowy jesteśmy zobowiązani przewidywać i reagować na skutki
takich decyzji. Nie dopuszazamy myśli o likwidacji części surowcowej w Krakowie, jednak
trudno nam, biorąc pod uwagę względy technologiczne oraz zapęwnienie ciągłości
zatrudnienia pracowników, wyobrazic sobie realizację zapowiedzi Zarządu ArcelorMittal
P oland dot. tymczas ow o ś ci v,,yłączeń instal acj i.
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Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność" apeluje do Rządu RP
o podjęcie pilnych i zdecydowanych dzińań zmierzających do realizacji systemu wsparcia
dla przemysłu stalowego. IJważamy, że zbyt wiele czasu poświęciliśmy na niewielę
wnoszące dyskusje na ten temat. DziŚ przed nami realne zagrożenie zamykania zal<ładow
i utraty miejsc pracy.

Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ,,Solidarność" nie będzie dłużej akceptować
bierności Rządu. Jeśli nadal będziemy zwodzeni wyłącznie wiĄą poprawy i obietnicami
zostaniemy zmuszęni do podęcia radykalnych kroków.
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Do wiadomości:
- Pani Elzbieta Rafalska - Minister Rodziny, Piacy i Polityki Społecznej
- Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii
- Pani Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii
- Pan Marcin Ociepa - Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych

Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
- Pan Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność"
- Członkowie Zespołu Tróistronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji

Hutnictwa strony związków zawodowych
- Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ,,Solidarność"
- Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ,,Solidarność"
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