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ArcelorMittal Poland podpisał porozumienie dotyczące rozwiązań 

dla pracowników części surowcowej w Krakowie 

ArcelorMittal Poland informuje, że podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa 

porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych trwałym 

zamknięciem części surowcowej.  

- Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za 

naszą załogę. Tak jest i teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie jak największej liczby 

miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu  

i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Dziękujemy stronie społecznej za otwartość i dialog, 

dzięki któremu udało nam się dojść do kompromisu w stosunkowo krótkim czasie – dodaje.  

Jak ArcelorMittal Poland informował wcześniej, z grupy 1200 pracowników części surowcowej  

w Krakowie do tej pory ok. 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach spółki, przeszło na 

emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania dla 650 osób. 

Szczegóły uzgodnionych rozwiązań:  

• Część pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem  

i stalownią. Zakładamy, że wielu  z nich będzie kontynuowało obecne zadania.   

• Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni – zajmują się pracami, 

które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej. 

• Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę. 

• Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emerytalne. Dla 

nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodniliśmy pakiety odejść przedemerytalnych. 

Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie 

(walcownie, koksownia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy.  

• Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni spółka zidentyfikowała dodatkowe 

miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych w Krakowie (np.  

w Kolpremie czy  ArcelorMittal Refractories). 

 

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że preferowanym przez naszych pracowników miejscem pracy jest 

Kraków, ale prowadzimy także rekrutacje w naszych zakładach w województwie śląskim i tam 

również będziemy im proponowali zatrudnienie. W przypadku rekrutacji w Krakowie pracownicy 

dojeżdżający do naszych zakładów w województwie śląskim będą mieli w nich pierwszeństwo – 

wyjaśnia prezes Sanjay Samaddar. - Wiemy, że czas potrzebny na dojazd oznacza dłuższy pobyt 

poza domem, dlatego tym pracownikom będziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek,  

a także zapewnimy transport – podkreśla.  

Pracownikom obejmującym nowe stanowiska w innym zakładzie lub w spółce zależnej  niezależnie 

od lokalizacji, ArcelorMittal Poland gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym 

poziomie. 

Informacja prasowa 



 

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 37 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 2019 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 70.6 miliarda 

dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 89.8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza 

osiągnęła poziom 57.1 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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