
 

 

 

Katowice, 8 października 2020 roku 
 
 
 

O Ś W I A D C ZE N I E 

ws. decyzji o likwidacji  (części produkcyjnej) Huty Sendzimira  

 
 

Miesiąc. Dokładnie miesiąc temu 8 września, Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" alarmował, 
że część produkcyjna należącej do koncernu ArcelorMittal Poland Huty Sendzimira w Krakowie nie 
zostanie już nigdy uruchomiona. Wyśmiewano wówczas nasze informacje lub niedowierzano im. 
Dziś, 8 października podczas videokonferencji prezes ArcelorMittal Poland, Marc de Pauw 
poinformował organizacje związkowe, że jeszcze w tym miesiącu nastąpi definitywne wygaszenie 
wielkiego pieca krakowskiej huty i zamknięcie jej stalowni. Pracę straci 200-250 osób. Cała 
produkcja hutniczna Mittala w Polsce ma być skoncentrowana jedynie w Hucie Katowice. Powodem 
jest wzrost opłat unijnych za emisję CO2 i zaostrzenie już obecnie szalonej polityki klimatycznej 
zmurszałego tworu zwanego Unią Europejską. 
 

Miesiąc. Dokładnie tyle czasu miał polski rząd z premierem Mateuszem Morawieckim na czele aby 
podjąć działania. Nie zrobiono niczego! Premier układa się z Unią aby zamordować polski przemysł. 
Kilkaset osób z huty w Krakowie straci źródło utrzymania. To są te same rodziny, o które tak niby 
troszczy się polski rząd. To te rodziny zostaną dziś bez pracy, bez pieniędzy, bez wiary w przyszłość. 
To te polskie rodziny znajdą się przed dylematem czy kupić jedzenie czy opłacić rachunki. Winne 
temu są bierność rządu i szalona polityka klimatyczna UE. Wielkie pretensje mamy również do 
innych organizacji związkowych, które przez miesiąc siedziały cicho i palcem nie kiwnęły. Będziecie 
mieli ludzi wyrzucanych na bruk na sumieniu! 
 

Miesiąc temu ostrzegaliśmy, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zlikwiduje Hutę Sendzimira w 
Krakowie. Nie słuchano nas, ale i nie słuchano europosłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy jako 
pierwsi sygnalizowali o kursie unijnych notabli na zaostrzenie polityki klimatycznej Unii. Już 
pogrzebano górnictwo, a teraz pryszedł czas na mord na hutnictwie w Polsce. Na tym się nie 
skończy. W kolejce na szafot czekają rolnictwo, budownictwo, transport i przemysł motoryzacyjny. 
Polski przemysł i pracujący w niej ludzie nie mają wsparcia w polskim rządzie, który bezmyślnie 
realizuje każdy unijny wyrok śmierci. Polska w ruinie staje się rzeczywistością... 
 

Decyzja o likwidacji części produkcyjnej Huty Sendzimira w Krakowie oznacza koniec tej huty i jest 
zapowiedzią wyjścia ArcelorMittal tak z Polski, jak i z państwa członkowskich Unii Europejskiej. 
Przeniosą produkcję hutniczą tam, gdzie nie ma unijnego haraczu, gdzie nie obowiązują żadne 
normy klimatyczne i gdzie wyzysk jest niestety normą. Brawo Unia Europejska, brawo panie 
premierze Morawiecki! 
 

Ostrzegaliśmy, nie słuchano nas. Rząd zajmował się sam sobą. Polacy tracą pracę i nie mają 
żadnego obrońcy w polskim rządzie. To po ludzku przykre! 
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