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Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Sol ida rność"
w sprawie kryzysu w hutnictwie

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność" zwraca się do rządu RP

o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań mających na celu utrzymanie dziesiątek tysięcy
miejsc pracy w hutnictwie stali w Polsce, sektorze okołohutniczym oraz firmach

kooperujących. Trudna sytuacja hutnictwa negatywnie przekłada się na inne sektory polskiej

gospodarki, w tym m.in na górnictwo, koksownictwo, energetykę i firmy świadczące usługi.

Europejskie hutnictwo znajduje się obecnie w głębokim kryzysie spowodowanym
m.in. światową nadwyżką mocy produkcyjnych, brakiem skutecznej ochrony europejskiego
rynku, rekordowym poziomem importu stali spoza Unii Europejskiej, a także wzrostem cen

energii i surowców niezbędnych w procesie produkcyjnym, przy jednoczesnym spadku cen

wyrobów stalowych. Jednak największym zagrożeniem dla tego sektora jest obecnie coraz

bardziej restrykcyjna unijna polityka klimatyczno-energetyczna. Hutnictwo ponosi ogromne
i wciąż rosnące koszty związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. To sprawia, że europejski przemysł stalowy staje się całkowicie niekonkurencyjny

wobec hut zlokalizowanych poza UE, gdzie nie obowiązują obostrzenia związane z emisją

gazów cieplarnianych.
! producenci stali coraz częściej podejmują decyzje o ograniczeniu działalności poprzez

wyłączenie niektórych instalacji technologicznych. Proces ten ma miejsce również w Polsce.

23 listopada 2OL9 roku ArcelorMittal Poland zatrzymal wielki piec i stalownię w należącej

do tego koncernu hucie w Krakowie. Wygaszenie wielkiego pieca ma mieć charakter

tymczasowy, jednak zarząd spółki nie podał daty jego ponownego uruchomienia,

stwierdzając jedynie, ze wstrzymanie produkcji będzie trwało do czasu poprawy warunków
rynkowych. Powyższa decyzja oznacza ryzyko likwidacji nawet kilkunastu tysięcy miejsc

pracy, a także duże problemy dla innych zakładów z branży hutniczej, górniczej oraz dla

całego polskiego przemysłu zaopatrującego się w stal w ArcelorMittal Poland S.A.

Obserwując prowadzoną przez Unię Europejską oraz rząd RP politykę przemysłową

i klimatyczną, mamy powazne podstawy przypuszczać, że poprawa warunków rynkowych,

od której AMP uzależnia ponowne uruchomienie części surowcowej huty w Krakowie,

nie nastąpi. Przyglądając się aktywności rządu w ostatnim okresie, można odnieść wrażenie,

że coraz bardziej wpisuje się ona w forsowanąprzez najbogatsze kraje Wspólnoty strategię
dązenia do tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku.
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Ostateczne decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia tej strategii mają zapaść już
w grudniu podczas szczytu Rady Europejskiej. Jeśli polski rząd zgodzi się na neutralność
klimatyczną w UE do 2050 roku, wielki piec w dawnej Hucie im. Sendzimira prawdopodobnie
juz nigdy nie zostanie ponownie uruchomiony. Przeciwnie, wyłączenie części surowcowej
krakowskiej huty będzie początkiem końca hutnictwa stali w Polsce. W ślad za krakowską
częŚcią AMP wyłączane będą kolejne instalacje hutnicze, w tym w pierwszej kolejności
wielkie piece w Dąbrowie Górniczej.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność"
wzywa polski rząd do odrzucenia na grudniowym szczycie UE przygotowanej przez Komisję
Europejską propozycji osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku, która stanowi
o$romne zagroŻenie dla działającego w Polsce hutnictwa oraz szeregu innych sektorów
przemysłowych. Domagamy się również wyznaczenia w Radzie Ministrów osoby
odpowiedzialnej za branżę hutniczą oraz przy1otowanie strategii konsolidacji aktywów
hutniczych z uwzględnieniem, zarówno przedsiębiorstw kontrolowanych przez Skarb
Państwa, jak i zagrożonych likwidacją zakładów znajdujących się obecnie w rękach
p rywatnych właścicieli.
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