
                                                                                                        

Warszawa, 23 kwietnia 2020 r. 

KOMENTARZ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. 

FAKE NEWSÓW DOTYCZĄCYCH KGHM 

Trudno uciec od wrażenia, że od kilku tygodni trwa skoordynowana kampania oczerniania spółek Skarbu

Państwa. Zaledwie wczoraj ZPP opublikował komentarz odnoszący się do formułowanych z premedytacją

fałszywych ocen postępowania PLL LOT w trakcie kryzysu (przypomnijmy – spółka, w sytuacji zawieszenia

ruchu lotniczego i masowych zwolnień w liniach lotniczych, próbując utrzymać zatrudnienie

zaproponowała pracownikom obniżenie liczby godzin, za które gwarantowane jest wynagrodzenie,

niezależnie od tego czy zostały one w praktyce przepracowane), dzisiaj zmuszeni jesteśmy prostować

kolejną serię fake newsów dotyczących działalności KGHM Polska Miedź.

Wobec nadzwyczajnej sytuacji wywołanej pandemią, biznes nie tylko podejmuje wysiłek, by w miarę

możliwości funkcjonować i zabezpieczyć miejsca pracy, lecz również bezpośrednio wspiera państwo

w walce z koronawirusem. Niemal codziennie słyszymy o kwotach przekazanych przez przedsiębiorców

na cel zakupu środków ochrony osobistej. Niestety, nawet organizowanie pomocy materiałowej dla

placówek opieki zdrowotnej staje się w ostatnich dniach pretekstem do komentarzy krytycznych,

opartych na nadużyciach. Za przykład może służyć właśnie KGHM. 

Ataki na firmę zaczęły się w zasadzie już w momencie, w którym spółka zaczęła organizować transporty

środków dezynfekujących i ochrony osobistej do Polski. Pierwszym celem był sam sposób transportu.

Twierdzono bowiem, że skoro AN-225 ma maksymalny udźwig 250 ton, a do Polski przyleciało ponad 90

ton towarów, to równie skutecznie, a taniej, można było wynająć do tego celu standardowego Boeinga

o udźwigu ponad 100 ton. Komentatorom szybko wytknięto, że nie uwzględniają pojemności obu tych

samolotów (pojemność Antonowa jest 2-3 krotnie wyższa od pojemności Boeingów), w związku z czym

ich uwagi są zupełnie bezzasadne.

W ciągu ostatnich dni z kolei dystrybuuje się publicznie następne nieprawdziwe informacje. Pierwsza

z nich stanowi, że zakupione przez KGHM maseczki mają rzekomo sfałszowane certyfikaty. Teza ta opiera

się na doniesieniach, że certyfikaty wystawiane przez firmę certyfikującą maseczki, są często podrabiane.

Spółka natychmiast zdementowała doniesienia o fałszywych certyfikatach, zapewniając że sprzęt ma

komplet dokumentów niezbędnych do obrotu w Unii Europejskiej. Informacja zaczęła jednak żyć

własnym życiem i wciąż jest powielana w mediach społecznościowych.

Poza dyskredytacją działań spółki w zakresie dostaw środków ochrony osobistej, zaczyna się również

rozpowszechniać plotki dotyczące sytuacji finansowej KGHM. Pojawiają się komentarze, że podmiot ten

poważnie nadszarpnął swój budżet w związku z akcją sprowadzania sprzętu medycznego do Polski.

Niektórzy posuwają się nawet do twierdzeń, że spółka nie ma pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń,

w związku z zakupem ww. środków. Nie ma żadnych danych sugerujących, by KGHM popadł
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w jakiekolwiek tarapaty finansowe. Co więcej, z pojawiających się w mediach doniesień wynika, że

faktyczny koszt zakupu sprzętu przez KGHM poniósł rząd, co całkowicie pozbawiałoby powyższe plotki

wiarygodności. 

Spółki Skarbu Państwa są naturalnie regularnymi uczestnikami obrotu gospodarczego i ich decyzje

biznesowe czy strategiczne podlegają dyskusji – również medialnej – na normalnych warunkach. Nie

sposób jednak nie zauważyć, jak opłakane w skutkach może być powielanie niesprawdzonych doniesień

o braku medycznej użyteczności dostarczonego sprzętu medycznego, czy o fatalnej sytuacji finansowej

jednej z większych spółek w Polsce. Pandemia to dla wszystkich uczestników życia publicznego duży

sprawdzian z odpowiedzialności, również za słowa.
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