
Międzyzakładowa Komisja Wolnego Związku Zawodowego

w   ArcelorMittal  Poland S.A.

NIE dla wygaszenia pieca!

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” działający w zakładach ArcelorMittal Poland stanowczo
sprzeciwia  się  decyzji  władz  Spółki  o  wygaszeniu  wielkiego  pieca  w  hucie  w  Krakowie  i
zaprzestania  prac w nowohuckiej  stalowni.  Decyzja ta podjęta jednostronnie,  bez uprzedniego
poinformowania organizacji związkowych, rodzi daleko idące i szkodliwe dla pracowników skutki.

Działania  ArcelorMittal  w  ostatnich  latach  polegają  na  maksymalizacji  zysków  i  minimalizacji
nakładów,  w tym tych inwestycyjnych.  Za wszelką cenę firma chce wycisnąć z  działalności  w
Polsce  ile  się  da,  prowadząc  politykę  rabunkową,  nie  siląc  się  na  niezbędne  dla  dalszego
funkcjonowania inwestycje. Kto za to płaci? Pracownicy.

Wysyłani  na  postojowe  1200  osoby  z  krakowskiego  oddziału  ArcelorMittal  nie  są  pewni
zatrudnienia. Podobnie rzecz się dzieje w przypadku pracowników oddziału w Dąbrowie Górniczej.
To właśnie w dawnej Hucie Katowice winien się był odbyć generalny remont wielkiego pieca nr 2,
lecz zamiast tego dokonano jedynie powierzchownej modernizacji, przez co piec działać będzie
mógł jeszcze 2-4 lata. A co potem?  Piec hutniczy to nie piecyk na pizzę, że się go dowolnie
uruchamia. Raz wygaszony piec, najpewniej już nigdy nie będzie pełnił swojej funkcji.

Koncern Mittala przejął w szemranym procesie prywatyzacyjnym niegdyś prężne hutnictwo polskie.
Skolonizował je, osiągając dzięki zakładom w Polsce krociowe zyski. Dziś, gdy trzeba wysupłać
środki na inwestycje, firma zachowuje się egoistycznie wymachując kalkulatorem. 

Oczywiście,  tak  zwana  polityka  klimatyczna  Unii  Europejskiej  jest  współodpowiedzialna  za
pogorszenie kondycji branż energochłonnych. Ale to trzeba się bić o jej zmianę, o rekompensaty, o
cła na stal sprowadzaną spoza granic UE. Koncern Mittala tego nie zrobił i idzie po najmniejszej
linii  oporu  –  ograniczania  produkcji,  redukcji,  cięć,  a  może  nawet  całkowitego  zaprzestania
działalności  w  naszym  kraju.  Bo  właściciele  sobie  poradzą,  a  odium  ich  decyzji  spadnie  na
hutników w Polsce i pracowników oddziałów. Nie ma na to naszej zgody!

Dlatego WZZ „Sierpień 80” wystosowało pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z
wnioskiem o interwencję, podjęcie wspólnych rozmów i spotkanie w temacie sytuacji hutnictwa w
Polsce. Póki jeszcze nie jest za późno...
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