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Prezes chowa głowę w piasek i udaje, że nie słyszy pytań

Ile dni po Florianie wygaszą piec?
W środowisku hutników Polskiej Miedzi
coraz głośniej mówi się o przygotowaniach
do wygaszenia jednego z pieców hutniczych
HML. Nie jest to oficjalna informacja, ale
niestety wiele wskazuje na to, że faktycznie
taki plan może niedługo może zacząć być
realizowany. Z wydobytej rudy ZWR
uzyskuje bowiem coraz mniej koncentratu.
Hutnicze moce przerobowe nie mogą więc
być w pełni wykorzystane, co w efekcie ma
negatywny wpływ na końcowy koszt
produkcji.
Rozwiązaniem mogłoby być
zwiększenie wydobycia rudy poprzez
uruchomienie nowych obszarów górniczych.
Do tego jednak potrzebna jest budowa
kolejnych szybów górniczych i poprawa
warunków klimatycznych w kopalniach.
Niestety jak do tej pory w Polskiej Miedzi
działania tego typu mają wymiar czysto
propagandowy i dalekie są od ich realnego
wdrożenia w życie.
Trudno bowiem
poważnie traktować pomysły, że wiercenie
otworów wentylacyjnych z powierzchni do
wyrobisk zastąpi pełno gabarytowe szyby
wentylacyjne. Takie otwory zazwyczaj mają
zastosowanie w akcjach ratowniczych a nie
przy masowym urabianiu i wydobyciu rud
metali.
Biorąc to wszystko pod uwagę oczywistym
się staje fakt, iż zarówno pracownicy Huty
Miedzi Legnica jak i załogi spółek
świadczących usługi na rzecz tego zakładu
widzą stabilność swoich miejsc pracy w coraz
ciemniejszych barwach.
By przerwać ten stan niepewności i
zawieszenia przewodniczący ZZPPM Ryszard
Zbrzyzny 26 marca złożył na ręce prezesa
KGHM Marcin Chludzińskiego pismo, w
którym zawarł konkretne pytania o przyszłość
Huty Miedzi Legnica.
- Niestety nie doczekaliśmy się ze strony
zarządu KGHM konkretnej odpowiedzi na
nasze wystąpienie – mówi Ryszard ZbrzyznyW mojej ocenie postawa ta jest wyrazem
lekceważenia tysięcy pracowników Polskiej
Miedzi, którzy mają pełne prawo pytać się o
przyszłość swoich zakładów oraz stabilność
miejsc pracy. Ponawiamy więc, ale już w

formule listu otwartego, nasze pismo z 26
marca adresowane do prezesa Marcina
Chludzińskiego. Być może zbliżające się
obchody Dni Świętego Floriana zdopingują
wreszcie zarząd KGHM do nawiązania
prawdziwego dialogu z pracownikami.
Dalsze milczenie w tej sprawie uznamy za
potwierdzenie, że piec szybowy w HML jest
szykowny do wygaszenia i wiele miejsc pracy
może zostać zlikwidowana.

List otwarty
Pan Marcin Chludziński
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedz S.A
Z wielkim niepokojem odbieramy coraz częściej
pojawiające się sygnały o rzekomych zamiarach
poważnego ograniczenia produkcji hutniczej z
w własnych koncentratów w Hucie Miedzi
Legnica. Co gorsze, jak dotąd nikt nie podjął
jakiejkolwiek próby zdementowania tej trudnej
do zaakceptowania przez pracowników huty
zapowiedzi.
Wygaszanie, najpierw jednego a później
kolejnego pieca szybowego byłoby działaniem
grożącym utratą setek miejsc pracy nie tylko w
samej hucie a także w spółkach pracujących na
jej rzecz. Byłoby to także ogromnym
zagrożeniem dla efektywnego funkcjonowania
KGHM Polska Miedz S.A.
Zwracamy się do Pana Prezesa o jednoznaczną
informację, czy potwierdza Pan bądź zaprzecza,
że jeszcze w bieżącym roku rozpocznie się
proces wygaszania w H.M. Legnica najpierw
jednego a później kolejnego pieca szybowego
przetapiających własne bądź obce koncentraty
miedziowe? Jaką przyszłość dla tej huty i jej
pracowników i regionu szykuje Zarząd KGHM?
Z poważaniem
Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący ZZPPM

Bronimy się przed zarazą, walczymy z dyskryminacją
Oświadczenie ZZPPM
Z satysfakcją odnotowaliśmy deklarację złożoną przez prezesa KGHM Marcina
Chludzińskiego, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, iż w Polskiej Miedzi trwają
prace nad wdrożeniem pracowniczego programu dobrowolnych szczepień.
Jesteśmy przekonani, że w ten sposób pracownicy i ich rodziny w znacznym stopniu
unikną chaosu organizacyjnego oraz będą mieli zapewniony w pobliżu miejsc zamieszkania
bezpieczny dostęp do oferowanego świadczenia medycznego, a wszyscy chętni zostaną
zakwalifikowani do szczepienia po dokładnym i wnikliwym badaniu lekarskim, wykluczającym
wszelkie przeciwskazania. Zostaną poinformowani o ryzyku możliwych powikłań oraz o fakcie,
że szczepionki z uwagi na wciąż niezakończony proces badań klinicznych mają jedynie roczne,
warunkowe dopuszczenie do stosowania.
Mamy nadzieję, że szczepienia będą wykonane przez doświadczony personel medyczny, a
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych odczynów poszczepiennych MCZ będzie
organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do ich skutecznego leczenia.
Oczekujemy też, że władze KGHM określą czy szczepienia chętnych odbywać się będą w
ramach czasu pracy pracownika, czy poza godzinami pracy oraz czy zaszczepieni w przypadku
złego samopoczucia otrzymają dodatkowe pełnopłatne dni wolne czy też zmuszeni będą korzystać
ze zwolnień lekarskich, które ich uprawniają na czas choroby jedynie do 80proc. poborów.
My postulujemy o udzielenie płatnego jak za urlop wypoczynkowy dnia wolnego od
pracy pracownikom, którzy z własnej woli poddadzą się szczepieniom organizowanym przez
pracodawcę.
Stawiamy też pytanie - czy Zarząd KGHM planuje utworzenie specjalnego Funduszu
Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych dla wszystkich pracowników, u których stwierdzone
zostaną niepożądane reakcje poszczepienne stanowiące istotne pogorszenie ich stanu zdrowia?
Zwracamy uwagę, iż pracowniczy program szczepień zgodnie z obowiązującymi
normami prawnymi musi być oparty na zasadzie pełnej dobrowolności.
Pracodawcy nie wolno wywierać żadnej presji zmuszającej pracowników do poddania się tej
procedurze medycznej. Nikt kto odmówi szczepienia, nie może ponieść z tego powodu żadnych
konsekwencji. Nie mogą mieć tu miejsca kary finansowe czy np. zwolnienie z pracy. Również za
niedopuszczalne uznajemy stosowanie presji w postaci groźby pogorszenia warunków pracy i
płacy
osobom,
które
odmówiły
poddania
się
procedurze
szczepienia.
Niestety w Polskiej Miedzi już obserwowaliśmy stosowanie tych karygodnych praktyk w
stosunku do ratowników górniczych. Ludzi, którzy pomoc poszkodowanym w kopalniach traktują
jako swoją misję i z pełnym zaangażowaniem się jej oddają. Stawianie ich przez władze KGHM
pod presją wyboru albo szczepionka przeciwko Covid 19, albo pożegnanie się z karierą ratownika
górniczego, uznajemy za działanie wysoce niemoralne i cyniczne.
Zapowiadamy, iż jeśli w ramach uruchamianego w Polskiej Miedzi pracowniczego
programu dobrowolnych szczepień zgłaszane będą podobne przypadki dyskryminacji i
prześladowań ZZPPM będzie o takich nieprawidłowościach informował Państwową
Inspekcję Pracy oraz za zgodą poszkodowanych występował do Sądu Pracy.
Za Prezydium ZZPPM Ryszard Zbrzyzny

Tak zagłosuj i razem rozbijmy monopol !!!

