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9 sierpnia 2019
STANOWISKO RADY MIASTA W SPRAWIE ISD HUTY CZĘSTOCHOWA

Podczas ostatniej sesji, częstochowscy radni przyjęli stanowisko w sprawie udzielenia
przez Rząd RP pomocy dla ISD Huty Częstochowa. Uważają, że w przypadku braku
nowego inwestora, szansą dla zakładu jest jego renacjonalizacja i włączenie do Polskiej
Grupy Zbrojeniowej.

STANOWISKO
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 09 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia przez Rząd RP pomocy dla ISD Huty Częstochowa.
Rada Miasta Częstochowy zwraca się do Rządu RP opodjęcie pilnych działań w celu
ratowania przed upadłością ISD Huty Częstochowa. ISD Huta Częstochowa to ponad 120 lat
tradycji hutniczej i jeden z największych producentów blachy grubej w Polsce, a także w Unii
Europejskiej.
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Sytuacja całego zakładu zmienia się dynamicznie na niekorzyść pracowników i miasta
Częstochowy. Złożenie przez właściciela wniosku o upadłość trzech spółek - ISD Huta
Częstochowa, ISD Polska i ISD Trade przekreśliło szansę na pozyskanie jednego z
potencjalnych inwestorów. Dalszy los zakładu jest niepewny, a sytuacja pracowników coraz
trudniejsza z uwagi na poważne opóźnienia i uszczuplenia w wynagrodzeniach.
Rada Miasta stoi na stanowisku, że w przypadku braku pozyskania nowego inwestora, szansą
dla zakładu jest renacjonalizacja i włączenie ISD Huty Częstochowa do Polskiej Grupy
Zbrojeniowej.
Częstochowski zakład dysponujący nowoczesną linią walcowniczą wraz z piecami do obróbki
cieplnej jest największym producentem blach grubych w Polsce, co stanowi 85% udziału w
rynku krajowym. Blachy i stal produkowana przez częstochowską hutę przeznaczona jest dla
sektorów obronnych, stoczniowych i budowlanych. Huta posiada certyfikaty niezbędne przy tzw.
produkcji specjalnej, czyli na potrzeby przemysłu obronnego i prowadzi dalsze badania nad
blachami pancernymi. Produkty, które przeszły badania balistyczne spełniają normy MIL według
standardów NATO.
Na efektywne działania Rządu RP oczekuje ponad 1.200 osób zatrudnionych w zakładzie,
5.000 osób w spółkach kooperujących oraz miasto Częstochowa. Upadek ISD Huty
Częstochowa to cios dla tysięcy rodzin i dramat dla naszego miasta i subregionu.
Apelujemy o podjęcie pilnych działań, które uchronią zakład przed upadkiem i ocalą tysiące
miejsc pracy. Włączenie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej to olbrzymia szansa dla zakładu, ale
również wykorzystanie w przemyśle obronnym możliwości technologicznych ISD Huty
Częstochowa. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przemysłu zbrojeniowego bez udziału
krajowego dostawcy blach grubych i pancernych. Polska ze względów strategicznych nie może
pozwolić na upadek ISD Huty Częstochowa.
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