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Dotyczy: wystąpienia w sprawie ochrony miejsc pracy w oddziale ArcelorMittal 
Poland w Krakowie

Szanowni Panowie,
w nawiązaniu do Panów wystąpienia w sprawie decyzji Zarządu koncernu ArcelorMittal   
powodującej wyłączenie wielkiego pieca w oddziale w Krakowie pragnę podkreślić, że ten 
przypadek jest odzwierciedleniem trudnej sytuacji całego przemysłu hutniczego 
w Europie. Przyczyniły się do niej między innymi: wzrost kosztów uprawnień do emisji 
CO2, ceny energii elektrycznej, ceny surowców, napływ importowanych wyrobów spoza 
Unii Europejskiej, czy też ograniczenie dostępu do rynku amerykańskiego dla unijnego 
eksportu stali i aluminium. Kryzys ten obserwowany jest także na poziomie globalnym. 
Światowe hutnictwo boryka się z ogromną nadwyżką mocy produkcyjnych - obecnie 
wynosi ona ponad 400 mln ton. Spadek koniunktury i globalna nadpodaż w hutnictwie 
zwiększają presję na ceny wyrobów gotowych,  podczas gdy ceny surowców, szczególnie 
rudy żelaza, pozostają na wysokim poziomie. Dodatkowo, sektor stalowy wraz z innymi 
branżami energochłonnymi  został dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii wirusa 
COVID-19. Jak wskazał Thierry Breton - Komisarz ds. rynku wewnętrznego, sektor 
energochłonny jest czwartym sektorem w Europie biorąc pod uwagę wysokość strat 
gospodarczych spowodowanych pandemią. 
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Taka sytuacja coraz częściej zmusza producentów stali do podejmowania drastycznych 
decyzji o ograniczeniu działalności czy też o zamykaniu swoich instalacji 
technologicznych. Dotyczy to nie tylko Polski, ale również innych krajów w Europie 
(Włochy, Czechy).

Wyłączenie wielkiego pieca w oddziale ArcelorMittal Poland w Krakowie jest decyzją 
podjętą przez prywatnego właściciela spowodowaną koniecznością dostosowania 
poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych do niższego poziomu popytu na wyroby 
stalowe, przy czym nie oznacza to końca działalności. Z przekazanych przez Zarząd spółki 
informacji wynika, że konfiguracja operacyjna krakowskiego oddziału ma zapewnić 
rentowność, a także zrównoważony rozwój w długiej perspektywie. Ma to się odbyć 
poprzez koncentrację na rozwoju części przetwórczej w Oddziale w Krakowie. 

Równocześnie pragnę podkreślić, że wspieranie przedsiębiorców (w tym z sektora 
przemysłów energochłonnych) jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Podejmowane działania mają charakter 
kompleksowy i zmierzają zarówno do poprawy systemu tworzenia prawa, jak 
i wprowadzania konkretnych ułatwień dotyczących warunków wykonywania działalności 
gospodarczej. Proponowane rozwiązania przygotowywane są na podstawie analizy 
zgłaszanych przez przedsiębiorców problemów, jakie pojawiają się podczas prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Zdając sobie sprawę z uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie przemysłów 
energochłonnych, Rząd  wprowadził przepisy umożliwiające przyznanie rekompensat dla 
przedsiębiorców energochłonnych, w tym hutniczego. Intencją mechanizmu, 
wprowadzonego ustawą z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów 
i podsektorów energochłonnych (Dz. U. 2019 poz., 1532), jest zwrot kosztów zakupu przez 
sektor wytwórczy uprawnień do emisji CO2. Uprawnione do ubiegania się o rekompensaty 
są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach przemysłów energochłonnych 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Rekompensaty mają na celu obniżenie kosztów 
operacyjnych (związanych z zakupem energii) a tym samym umożliwienie utrzymania 
około 1,3 mln miejsc pracy w przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich 
kooperantów. 
Zgodnie z przyjętą ustawą, na rekompensaty dla przemysłu w roku 2020  przeznaczone 
zostanie 890 mln złotych. Na pozostałe lata limit przydzielania rekompensat kształtuje się 
następująco:

1) 2021 r. –    890 000 000,00 zł; 
2) 2022 r. – 1 766 899 008,00 zł;
3) 2023 r. –    988 183 845,00 zł; 
4) 2024 r. – 1 044 275 877,00 zł; 
5) 2025 r. – 1 195 899 651,00 zł; 
6) 2026 r. – 1 423 554 421,50 zł; 
7) 2027 r. – 1 619 000 095,50 zł; 
8) 2028 r. – 1 553 486 355,00 zł.

Jednocześnie biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, 
ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 
wprowadzono zmiany umożliwiające usprawnienie i przyspieszenie wypłat rekompensat
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w 2020 roku.  Zmiany wprowadzone do ustawy o systemie rekompensat  polegają m.in. 
na:
1) skróceniu terminu dla Prezesa URE na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie 
przyznania rekompensat,
2) odpowiednim skróceniu terminu dla Prezesa URE do przekazania wykazu podmiotów, 
którym rekompensaty zostały przyznane oraz odpowiednim skróceniu terminu wypłaty 
środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Rozwiązanie to powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców 
energochłonnych, a tym samym złagodzić negatywne konsekwencje dla tego sektora 
wynikające z epidemii COVID-19.
Ponadto, Rząd realizuje inne działania mające na celu wsparcie przemysłów 
energochłonnych, w tym sektora hutniczego.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przewiduje zwolnienia od akcyzy 
energii elektrycznej, zgodnie z art. 30 ust. 7a ustawy, czynności podlegające 
opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów 
opałowych (wymienione w art. 31a ust. 1 pkt 7 oraz pkt. 8), czynności podlegające 
opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów 
opałowych (wymienione w (art. 31b ust. 1 pkt 4 oraz pkt. 5). Ponadto, zakładowi 
energochłonnemu (który wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną wymienionymi 
w ustawie kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności) wykorzystującemu energię 
elektryczną przysługuje zwolnienie od akcyzy (art. 31d ustawy), realizowane przez zwrot 
części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład, 
obliczanej wg wzoru określonego w ustawie, pod warunkiem, że zakład ten nie korzysta 
w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 
30 ust. 7a ustawy. Łączna kwota zwolnień, stanowiąca uszczuplenie dochodów budżetu 
państwa, z tytułu art. 30 ust. 7a oraz art. 31d ust. 1 wyniosła w latach 2016 -2019 około 
469 mln złotych.
Pragnę także  zaznaczyć, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi stały 
dialog z przedstawicielami branżowych izb przemysłowych, w tym z Hutniczą Izbą 
Przemysłowo-Handlową. Mając na uwadze dotychczasowe wyniki tej współpracy oraz 
dostrzegając potrzebę jej kontynuacji, zarządzeniem nr 17 z dnia 18 września 2020 r. 
powołany został zespół do spraw przemysłowo-energochłonnych.
Do głównych zadań zespołu należeć będzie:
1) identyfikacja barier systemowych związanych z efektywnością i skutecznością 

funkcjonowania przepisów prawa w obszarze sektora przemysłowo-energetycznego;
2) analiza i rekomendowaniem kierunków zmian przepisów prawa oraz dokumentów 

programowych w celu realizacji działań wskazanych
w komunikacie Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład” (COM/2019/640 final);

3) rekomendacja  priorytetów rozwojowych w celu poprawy innowacyjności 
i konkurencyjności przemysłów energochłonnych, w tym przemysłu chemicznego, 
hutnictwa, papierniczego, szklarskiego  cementowego; 

4) współpraca w zakresie wspierania realizacji Ważnych Projektów Stanowiących 
 Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI);

5) współpraca dotyczącą rozwoju technologicznego wspierającego konkurencyjność 
w zakresie neutralności klimatycznej.

Należy także podkreślić, że Polska aktywnie zabiega na forum UE  o wzmocnienie 
ochrony dla przemysłu stalowego w Europie. Przedstawiciele polskiego Rządu aktywnie 
uczestniczą między innymi w posiedzeniach Rady do spraw Zagranicznych w formacie 
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ministrów UE ds. handlu (FAC Trade), podkreślając konieczność ochrony europejskiego 
przemysłu stalowego.
Polski Rząd negocjuje także  jak najlepsze warunki w zakresie unijnej polityki klimatycznej, 
a także włącza się w dyskusję nad nowymi wytycznymi w sprawie niektórych środków 
pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (ETS) oraz prowadzi rozmowy na temat możliwości wprowadzenia 
tzw. mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. 
Przemysł stalowy stanowi istotny sektor polskiego przemysłu, a stabilizacja jego 
działalności jest kluczowa dla rozwoju całej gospodarki. Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii będzie nadal ściśle współpracowało z organizacjami branżowymi oraz 
Komisją Europejską na rzecz zachowania konkurencyjności przedsiębiorstw  sektora 
hutniczego. Wyrażam nadzieję, że wspólnie poczynione wysiłki  przyczynią się do 
poprawy konkurencyjności przemysłu hutniczego w Polsce i zachowania miejsc pracy.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Robert Tomanek
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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