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Stanowisko ArcelorMittal Poland ws. pikiety przed budynkiem 

dyrekcyjny 

 

ArcelorMittal Poland rozumie zaniepokojenie zarówno związków zawodowych, jak i pracowników 

krakowskiej huty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że planowane tymczasowe wyłączenie wielkiego 

pieca i stalowni w tym oddziale jest dla nich źródłem wielu obaw. Szanujemy prawo naszych 

pracowników do wyrażania swoich opinii, poglądów i emocji, dlatego z dużą wyrozumiałością 

podeszliśmy do zorganizowanej dziś pikiety. Petycję z postulatami strony społecznej odebrał osobiście 

Geert Verbeeck, prezes i dyrektor generalny firmy.  

Po raz kolejny, z całą mocą chcemy podkreślić, że: 

− planowany postój części surowcowej w Krakowie jest konsekwencją trudności, z jakimi boryka 

się przemysł stalowy w Europie; 

− postój ten będzie miał charakter tymczasowy - mamy nadzieję, że warunki rynkowe ulegną 

poprawie w kolejnych miesiącach i że przywrócona zostanie równowaga pomiędzy podażą i 

popytem oraz równe warunki konkurowania; 

− od początku zapewnialiśmy, że pomimo postoju żaden z naszych pracowników nie straci 

pracy i że dołożymy wszelkich starań, aby w tym czasie zapewnić im zatrudnienie – w tym 

celu m.in. wstrzymaliśmy rekrutację zewnętrzną; 

− od początku maja prowadzimy czasochłonną, szczegółową analizę dostępnych miejsc pracy 

oraz profili zawodowych naszych pracowników, która ma na celu „dopasowanie” 

odpowiednich kandydatów do konkretnych stanowisk; analiza ta jest już na ukończeniu, a 

opracowane dane w najbliższym czasie przedstawimy do konsultacji stronie związkowej. 

Niepokoją nas nieprawdziwe stwierdzenia liderów związkowych o rzekomym braku informacji o 

przyczynach tej decyzji. Przedstawiciele ArcelorMittal Poland, również członkowie zarządu, 

wielokrotnie spotykali się ze stroną społeczną. Wyjaśniali obecną trudną sytuację sektora stalowego 

zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz prezentowali poszczególne etapy wypracowania rozwiązań na 

czas postoju instalacji krakowskiej huty.    

Informujemy jednocześnie, że pod koniec czerwca przedstawiliśmy organizacjom związkowym projekt 

porozumienia ws. działań łagodzących skutki postoju i poprosiliśmy o przesłanie uwag do 12 lipca. Z 

przykrością musimy stwierdzić, że do zapisów tego dokumentu odniósł się zaledwie jeden z 15 

związków związkowych. Oczekujemy, że organizacje związkowe jak najszybciej zajmą stanowisko w 

sprawie treści tego dokumentu, bo na jego ostateczne zapisy oczekują setki pracowników naszego 

krakowskiego oddziału.  



 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

Marzena Rogozik 

tel. +48 12 290 40 25  

e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału 
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje 
się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i 
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem 
koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów 
stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. 
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla 
środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne 
programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma 
przeznaczyła na te cele ponad 21 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z 

zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji 

stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, 

artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak 

również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją 

działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz 

kontrahentów firmy, a także troszczy się o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii 

kolejowych, przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań 

koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a 

działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem 

geograficznym złoża rudy żelaza oraz węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut 

stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na 

rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2018 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 76  miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 

wyniosła 92,5 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,5 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), 

Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 
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