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Panie Prezesie,
Od początku maja br., kiedy poinformował Pan dyrekcję ArcelorMittal Poland,
organizacje związkowe oraz pracowników o zamiarze czasowego wyłączenia pracy
wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale, minęły już dwa miesiące.
W tym czasie, kierując się troską o zachowanie miejsc pracy, a także pełnego cyklu
produkcyjnego krakowskiej huty, organizacje związkowe podjęły szereg inicjatyw i starań. Po
naszych pisemnych, medialnych, także osobistych interwencjach, do wszelkich możliwych
instytucji, urzędów i osób decyzyjnych w Polsce, udało się doprowadzić do decyzji
rządowych dotyczących wprowadzania ustawy dzięki której część ceny energii dla przemysłu
energochłonnego zostanie zrefundowana. Wiemy także, iż dzięki naszym działaniom są
prowadzone rozmowy szczebla Rządu RP z przedstawicielami ArcelorMittal, na których są
poruszane problemy z jakimi boryka się obecnie AMP S.A.
Niestety, nie możemy dostrzec jakichkolwiek działań ze strony Zarządu ArcelorMittal
Poland oraz Dyrekcji ArcelorMittal, które doprowadziłyby do wycofania się z decyzji o
wstrzymaniu pracy WP i stalowni krakowskiej huty. Przekazany przez Pana scenariusz
zapowiadanych działań, nie zawiera – do dnia dzisiejszego – zasadniczej informacji dla
pracowników (nie tylko krakowskiego oddziału), kiedy i na jak długo zostanie wyłączona
część oddziału surowcowego w Krakowie. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy żadnych
informacji
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pracowników będzie zatrudnionych na innych stanowiskach pracy, ile osób i na jak długo
będzie musiało skorzystać z tzw. postojowego. Prowadzone rozmowy z HR oraz propozycje
zabezpieczenia pracowników są bardzo ogólne nie zawierają konkretnych rozwiązań.
Chaos spowodowany brakiem tych informacji powoduje narastanie frustracji wśród
pracowników. Mamy nadzieję, że Pracodawcy nie chodzi o to, by wykorzystać tą
skomplikowaną sytuację do tego by sami pracownicy, zestresowani i zniechęceni ciągłym
zagrożeniem o swoje miejsca pracy, podejmowali decyzję o rezygnacji z zatrudnienia w AMP
S.A. Obecną postawę Pracodawcy uważamy za szkodzącą pracownikom oraz samemu
zakładowi pracy.

Dlatego jeszcze raz wzywamy do wycofania się z decyzji
o czasowym wyłączeniu pracy wielkiego pieca oraz stalowni.
Jednocześnie domagamy się zorganizowania w trybie pilnym spotkania z Pana
udziałem i wyjaśnienia Załodze krakowskiego Oddziału AMP S.A. poruszanych w naszym
piśmie kwestii.
Informujemy, że jeżeli do dwóch tygodni z Pana strony nie będzie satysfakcjonującej
pracowników odpowiedzi, organizacje związkowe będą zmuszone do podjęcia bardziej
radykalnych rozwiązań w obronie miejsc pracy. Dlatego też w najbliższym czasie zostanie
przeprowadzona akcja protestacyjna.
Do wiadomości:
– Członkowie Zarządu ArcelorMittal Poland S.A.
– Wojewoda Małopolski – Pan Piotr Ćwik
– Wojewoda Śląski – Pan Jarosław Wieczorek
– Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Witold Kozłowski
– Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Jakub Chełstowski
– Prezydent Miasta Krakowa – Pan Jacek Majchrowski
– Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza – Pan Marcin Bazylak
– Przewodniczący Rady Nadzorczej AMP SA – Sanjay Samaddar
– media informacyjne

