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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Platforma Obywatelska g³osi³a przed wyborami parlamentarnymi, ¿e nie bêdzie prywatyzowaæ

KGHM Polska MiedŸ SA. W zesz³ym roku Skarb Pañstwa sprzeda³ pakiety 10% akcji KGHM Polska
MiedŸ SA za 2 miliardy z³, zmniejszaj¹c udzia³ naszego pañstwa w tej spó³ce do oko³o 30%. Sprzedane
pakiety s¹ dziœ warte ju¿ oko³o 4 miliardów z³! Wspomniana sytuacja spowodowa³a falê protestów, nie
tylko wœród pracowników Polskiej Miedzi, którzy najpierw zorganizowali referendum strajkowe, a po-
tem strajk ostrzegawczy, ale równie¿ wœród lokalnej spo³ecznoœci mieszkañców zag³êbia miedziowego,
samorz¹dowców i dolnoœl¹skich przedsiêbiorców. Na pocz¹tku bie¿¹cego roku w mediach pojawi³y siê
doniesienia o mo¿liwej dalszej sprzeda¿y akcji Polskiej Miedzi przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Ta-
kie dzia³anie zwiêksza ryzyko, ¿e rz¹d utraci kontrolê nad t¹ spó³k¹.

W imieniu mieszkañców zag³êbia miedziowego chcia³bym wyraziæ szczególne zaniepokojenie bra-
kiem wyraŸnej strategii wobec KGHM Polska MiedŸ SA. Zarówno rola, jak i wp³yw tego koncernu na ¿y-
cie mieszkañców zag³êbia miedziowego i szerzej Dolnego Œl¹ska s¹ nieocenione. Polska MiedŸ ka¿dego
roku zasila bud¿et pañstwa i samorz¹dów lokalnych ogromnymi kwotami podatków. Rekordowa wyso-
koœæ zysku za 2010 r. oraz prognozy na najbli¿sze lata sprawiaj¹, ¿e utrata przez pañstwo kontroli w³a-
œcicielskiej nad spó³k¹, bêdzie niemo¿liw¹ do odrobienia strat¹ dla gospodarki finansowej ca³ego kraju.
Dlatego dzia³ania rz¹du wobec KGHM Polska MiedŸ SA uwa¿am za szkodliwe i niezrozumia³e.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Premiera o przybli¿enie powodów, dla których strategiczna dla naszego
kraju firma mo¿e zostaæ sprywatyzowana oraz proszê o przedstawienie dalszych planów rz¹du dotycz¹cych
sposobu dzia³ania wobec Polskiej Miedzi. Czy dalsze zabiegi Ministerstwa Finansów bêd¹ konsultowane
z lokalnymi samorz¹dami? Czy rz¹d przewiduje zbycie akcji KGHM Polska MiedŸ SA, a jeœli tak, to ile tych
akcji bêdzie przeznaczonych do sprzeda¿y w najbli¿szych latach? Czy w razie utraty przez Skarb Pañstwa
kontroli nad KGHM Polska MiedŸ SA pracownicy dostan¹ co najmniej dziesiêcioletni¹ gwarancjê zatrudnie-
nia i p³ac w myœl postulatów zwi¹zków zawodowych, które w tej sprawie protestowa³y?

Panie Premierze, reasumuj¹c, chcia³bym wyraziæ swój stanowczy sprzeciw wobec prywatyzacji
KGHM Polska MiedŸ SA. Jednoczeœnie apelujê o rozs¹dek podczas podejmowania decyzji w tym zakre-
sie. Decyzje w tej mierze mog¹ przynieœæ dla ca³ego kraju, a dla mieszkañców Dolnego Œl¹ska szczegól-
nie, negatywne i nieodwracalne skutki zarówno w kontekœcie ekonomicznym, jak i spo³ecznym.
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