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Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność" w celu istotnej poprawy

prowadzonego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji

Hutnictwa dialogu, wnosi o zmianę jakości jego funkcjonowania poprzez realizowanie wniosków

o zwołanie posiedzenia. Uprzejmie informuj emy, że Współprzewodniczącą Zespołu ze strony

rządowej jest Pani Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy

i Technologii .

ZespóŁ Trójstronny, powołany dla godzenia interesów stron, którego głównym zadaniem

jest trójstronny dialog sektorowy, pomimo spełnienia warunków regulaminu, usilnych i wspólnych

prób ze strony pracodawców i pracowników, w tym trudnym dla naszej gospodarki i branzy roku

nie odbył żadnego posiedzenia. Ostatnie posiedzenie odbyło się w sierpniu 20I9r. Z posiedzenia

do tej pory nie zostńprzyjęty protokół.

Przypomnijmy, że w maju ArcelorMittall, największy w branży pracodawca wypowiedział

Zakładov"ry Układ Zbiorowy Pracy a w pażdziemiku zdecydował o zamknięciu Zakładu Wielkie

Piece i Stalownia w Krakowie. Efektem tylko tej ostatniej decyzjijest likwidacja blisko 800 miejsc

pracy, nie wliczaląc w to kontrahentóq spółek współpracujących, w tym zajmujących

się transportem i remontami . Branża, zaliczana do energochłonnych, stale boryka się z problemem

wysokich cen energii. Kolejna podwyzka wynikająca z ustawy o rynkach mocy ma byĆ

wprowadzona od stycznia, czyli już za miesiąc i niesie za sobą jeszcze większe zagrożenie

likwidacj ą kolejnych miej sc pracy.

Te problemy mieliśmy nadzieję poruszyć podczas posiedzeń Zespołu. Niestety,

przy pierwszej próbie zwołania w lipcu br. stwierdzono, że strony pracodawców i pracowników

nie uzgodnIły ze sobą treści porządku posiedzenia, choć zgodnie z Regulaminem Zespołu nie jest

to warunek konieczny do jego zwołania. Przy drugiej próbie w listopadzie br. Pani Minister

stwierdziła, że z powodu jej licznych zadań spotkanie Zespołu w najblizszym czasie nie jest



mozliwe. Zdajemy sobie sprawę, że obecny czas pandemii niesie ze sobą ogrom dodatkowych
i koniecznych działań dla przedstawicieli rządu. Reprezentując jednak 20 tys. pracowników

bezpośrednio zatrudnionych w hutnictwie i co najmniej 100 tys. kolejnych zatrudnionych w firmach

kooperujących z branzą zmuszeni jesteśmy domagać się powaznego dialogu i dyskusji na temat

przyszłości hutnictwa w Polsce.
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