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08.10.2020 roku na pilnie zwołanej telekonferencji 

Prezes Zarządu AMP SA Marc De Pauw przekazał 

organizacjom związkowym decyzję, że krakowski 

Wielki Piec nie zostanie ponownie uruchomiony. 

Jako powód podał ogólnie złą sytuacją hutnictwa 

spowodowaną aktualną pandemią, spadkiem 

zapotrzebowania na stal, dużym importem stali z 

poza Unii Europejskiej, dużymi kosztami CO2, 

energii oraz wprowadzeniem podatku mocowego 

od 2021r. 

W dniu 12.10.2020 r. w trybie nadzwyczajnym 

Zarząd Komisji Międzyzakładowej zwołał 

posiedzenie na którym zostało uchwalone 

ogłoszenie Pogotowia Strajkowego oraz ustalone 

stanowisko Zarządu KM: 

Stanowisko Zarządu Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 

Małopolska MSP  SA  Kraków w sprawie 

informacji o wyłączeniu Wielkiego Pieca. 
 

Komisja Międzyzakładowa„NSZZ Solidarność 80” 

Małopolska MSP SA Kraków z niedowierzaniem 

przyjęła do wiadomości informację przekazaną  w 

dniu 08.10.2020 roku przez Zarząd Arcelor Mittal 

Poland o całkowitym zamknięciu części 

surowcowej w Krakowie. Informacja ta była 

szokiem nie tylko dla organizacji związkowych ale 

przede wszystkim dla pracowników krakowskiego 

Oddziału AMP. Jeszcze nie tak dawne zapewnienia 

Prezesa Marca de Pauw, że instalacje części 

surowcowej  są zatrzymane tylko  tymczasowo, 

zostają słowami rzuconymi na wiatr. Teraz 

pracownikom Wielkiego Pieca i Stalowni, 

pracującym nieraz przez całe swoje życie w jakże 

ciężkich warunkach, zostawiając  w zakładzie 

pracy niejednokrotnie swoje zdrowie, mówi się po 

prostu „dziękujemy” (zrobiliście swoje, możecie 

odejść). Przez wiele lat wspólnie z pracownikami 

niejednokrotnie kosztem ich wyrzeczeń, 

wspomagaliśmy wszelkie działania dla dalszego 

funkcjonowania huty w Krakowie w pełnym cyklu 

produkcyjnym. Tą decyzją Zarząd AMP przekreśla 

wszelkie pozytywne efekty naszych wspólnych 

działań.  

Zarząd AMP zapewnia,  że nie będzie zwolnień 

grupowych, że każdy pracownik będzie miał pracę 

w firmie, że  koksownia i krakowskie walcownie 

będą dalej funkcjonować. Swoimi aktualnymi 

decyzjami Pracodawca udowodnił , że żadnym 

zapewnieniom  nie można już  dać wiary. 

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność 80” 

Małopolska MSP SA Kraków uchwałą podjętą  w 

dniu 12.10.2020  roku ogłasza wprowadzenie w 

strukturach naszego Związku Pogotowia 

Strajkowego i z krakowskimi organizacjami  

związkowymi utworzenie wspólnego Komitetu 

Protestacyjno- Strajkowego. Jednocześnie 

domagamy się jeszcze raz przeanalizowania tej 

niedopuszczalnej dla nas Wszystkich decyzji, 

Krakowski Wielki Piec był zawsze sercem Nowej 

Huty, wszyscy doskonale wiemy co się dzieję gdy 

ten organ przestaje bić. 

 

Podejmiemy wszelkie działania wynikające z 

uprawnień Związków Zawodowych w celu zmiany 

decyzji dotyczącej krakowskich instalacji i obrony 

miejsc pracy. 

 

Porozumienie Organizacji Związkowych 

Krakowskiego oddziału Arcelor Mittal 

Poland S.A. z dnia 12.10.2020 roku. 
 

Organizacje związkowe w krakowskim oddziale 

Arcelor Mittal Poland S.A Kraków: 

-MOZ NSZZ Solidarność AMP S.A, 

-NSZZ Pracowników AMP S.A Kraków, 

-KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska MSPSA 

Kraków 

-ZZ Inżynierów i Techników MOZ MSPSA Kraków, 

w związku z decyzją dyrekcji koncernu o likwidacji 

części surowcowej postanawiają z dniem 

dzisiejszym (tj:12.10) zawiązać 

MIĘDZYZWIĄZKOWY KOMITET 

PROTESTACYJNO-STRAJKOWY, którego 
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zadaniem będzie koordynacja protestów i strajków 

organizowanych na terenie Krakowa i kraju. 

Pierwszą decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu 

Protestacyjno – Strajkowego jest wystąpienie do 

premiera RP Mateusza Morawieckiego o 

zaangażowanie się Rządu RP w rozwiązaniu 

dramatu tysięcy pracowników Huty i hutniczych 

spółek. 

 

Pismo do Premiera Rzeczpospolitej Pana 

Mateusza Morawieckiego. 

 
Szanowny Panie Premierze, w dniu 8 października 

br. Pracownicy krakowskiego oddziału Arcelor 

Mittal Poland S.A. dowiedzieli się o decyzji 

Zarządu koncernu Arcelor Mittal powodującej 

całkowite wyłączenie jedynego, niedawno 

wyremontowanego, wielkiego pieca i likwidację 

części surowcowej. Niepewność, ogromne 

rozczarowanie, wrażenie zostania oszukanym i 

wykorzystanym- to odczucia, jakie teraz dominują 

wśród krakowskiej załogi. 

Kilkuletnia energia pracowników i przedstawicieli 

organizacji związkowych, wysiłek, interwencje, 

protesty i użyte argumenty w pismach wysyłanych 

także do Premiera, pomimo zapewnień wsparcia, 

nie przyniosło tak oczekiwanych przez załogę 

krakowskiej huty rezultatów. 

Zdajemy sobie sprawę, że decyzję dotyczące 

dodatkowych obciążeń związanych z ceną energii 

elektrycznej(opłata mocowa), przyczyniły się do 

wyłączenia pracy części surowcowej, a co za tym 

idzie likwidacji tysięcy miejsc pracy. Również 

sposób postrzegania rynku stali w Unii 

Europejskiej prawdopodobnie spowodował takie, a 

nie inne decyzje dyrekcji Arcelor Mittal. Obecnie w 

krajach unijnych organizowana jest przez centrale 

związkowe akcja „Europie potrzebna jest stal, stal 

potrzebuje Europy”. 

Panie Premierze, Parafrazując powyższe z całą 

stanowczością piszemy: „Polska potrzebuje stali, 

stal potrzebuje Polski”. 

W dniu dzisiejszym zawiązany został 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-

Strajkowy, który podjął decyzję o Pogotowiu 

Strajkowym. Naszym nadrzędnym celem jest 

obrona miejsc pracy. Jesteśmy gotowi posunąć się 

poprzez różnego rodzaju działania, nawet do 

najostrzejszych form protestu, włącznie ze 

strajkiem. 

Panie Premierze, domagamy się od Rządu RP 

interwencji w powyższej sprawie, domagamy się 

Pańskiej obecności w Krakowie, domagamy się 

nareszcie skutecznych rozmów z właścicielami 

koncernu Arcelor Mittal. Czekamy… 

 

Zmiana Zarządu AMP SA 
 

Rada Nadzorcza, 8 października 2020r, 

zatwierdziła zmiany w składzie Zarządu 

ArcelorMittal Poland. 

Na stanowisko prezesa Zarządu spółki powołany 

został Sanjay Samaddar. Dodatkowo objął on 

stanowisko dyrektora generalnego ArcelorMittal 

Poland. 

Marc De Pauw będzie kontynuował pracę na rzecz 

ArcelorMittal Poland pełniąc funkcję członka 

Zarządu. 

Nowy skład Zarządu ArcelorMittal Poland 

przedstawia się następująco: 

-Sanjay Samaddar,prezes Zarządu i dyrektor 

generalny 

-Czesław Sikorski, wiceprezes Zarządu 

-Marc De Pauw, członek Zarządu 

-Tomasz Plaskura, członek Zarządu 

-Adam Preiss, członek Zarządu 

-Tomasz Ślęzak, członek Zarządu 

 

Zmiany w obsłudze socjalnej pracowników 

AMP w biurach HUT-PUS. 
 

W związku z niesłabnącym rozprzestrzenianiem 

się wirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 

07.10.2020 do odwołania wszelkie sprawy 

związane z obsługą Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, prowadzoną przez 

pracowników HUT – PUS S.A. w Krakowie 

załatwiać będzie można z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty 

(adres: HUT-PUS S.A. | 31-752 Kraków, ul. 

Mrozowa 1.) 

Przypominamy, że przed budynkiem HUT-PUS 

S.A. zamontowana jest skrzynka pocztowa, w 

której można zostawiać wnioski dot. ZFŚS. 

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie 

internetowej www.hpturystyka.pl - zakładka 

dokumenty. 

Wnioski (zahasłowane)  i zapytania należy 

przesyłać mailowo na adres: 

turystyka@hutpus.com.pl 

Kontakt telefoniczny pod numerami:  

12 643 - 87- 41, 12 643 - 87- 44, 12 643 – 87 43, 

12 643 - 87- 42, 12 643 - 87- 22, 12 643 - 87- 16 
 


