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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Lata trzydzieste dwudziestego wieku to szczególny okres w dziejach naszego kraju. Polska otrząsnęła się 

z zapaści gospodarczej będącej skutkiem wielkiego kryzysu, zaczęły zachodzić korzystne zmiany w poziomie 
życia szerokich rzesz obywateli naszego kraju, udało się w znacznej części usunąć szkody powstałe w czasie 
pierwszej wojny światowej i konfliktów z okresu kształtowania granic. Polacy zaczęli osiągać gospodarcze  
i techniczne sukcesy. Cały naród słusznie mógł być dumny z takich udanych przedsięwzięć, jak budowa  
od podstaw Gdyni, rozbudowa przemysłu obronnego na Kielecczyźnie i w Małopolsce, budowa kolejowej 
magistrali węglowej, rozpoczęcie produkcji nowoczesnych rodzajów uzbrojenia, na przykład samolotów Łoś. 

Jednym z symboli nowoczesnej polskiej myśli technicznej stała się kolej linowa na Kasprowy Wierch wy-
budowana w niewiarygodnym z dzisiejszej perspektywy czasie. Słusznie więc kolej na Kasprowy, podobnie 
zresztą jak kolej na Gubałówkę, podlega ochronie konserwatorskiej. Kolejka na Kasprowy funkcjonująca 
przez lata została uznana przez Polaków za narodowe dobro, przedmiot dumy, ale i wspólne publiczne narzę-
dzie pozwalające korzystać z niezwykłego daru natury, jakim są nasze Tatry. W pewnym stopniu podobnie 
oceniane są pozostałe składniki mienia Polskich Kolei Linowych. 

Dlatego nie powinno nas zaskakiwać, że pomysł prywatyzacji Polskich Kolei Linowych budzi wiele emo-
cji. Do Pana Premiera i Pana Ministra kierowane są w tej sprawie liczne oświadczenia i deklaracje. Pan  
i pana zastępcy odpowiadają, przedstawiając stan prac i motywy podjęcia działań prywatyzacyjnych. 

Mieliśmy okazję zapoznać się z tymi materiałami i jesteśmy zaniepokojeni. Najważniejszym motywem 
skłaniającym właściciela PKL – tj. spółkę PKP SA – do sprzedaży tego klejnotu narodowego jest koniecz-
ność uzyskania środków na spłatę zobowiązań wobec państwa polskiego. Jest coś głęboko irracjonalnego w 
sprzedawaniu tego, co jest dla nas wyjątkowo cenne, po to, by samemu sobie spłacić dług. 

Uprzedzam pana Ministra, że jako kolejarz i mieszkaniec Małopolski czuję się szczególnie zobowiązany 
do tego, by do sprawy planowanej prywatyzacji PKL podejść ze szczególnym zaangażowaniem. 

Zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 
1. Czy zgadza się Pan, że w takiej sprawie, jak sprzedaż pomnika narodowej myśli technicznej i symbolu 

pewnej epoki, należy badać stanowisko społeczeństwa? 
2. Czy resort przeprowadził badania opinii publicznej przed rozpoczęciem prywatyzacji PKL i czy dyspo-

nuje wynikami takich badań? Jeśli tak, to czy może Pan je udostępnić nam i szerokiej opinii? 
3. Czy przeprowadzono symulację skutków finansowych ewentualnego zbycia PKL? Jeśli tak, to po ilu la-

tach według tych kalkulacji przychody osiągane przez budżet państwa – właściciela ekonomicznego PKL – z 
racji posiadania tej firmy przekroczą możliwy zysk z ich sprzedaży? 

4. PKL są ważnym elementem infrastruktury turystycznej miejscowości, w których funkcjonują kolejki li-
nowe. W związku z tym pytamy: czy dysponuje Pan oceną skutków, jakie wywoła sprzedaż PKL inwestoro-
wi niepublicznemu, jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, i opiniami zainteresowanych samorzą-
dów? W jakiej części tych opinii pozytywnie oceniane są wspomniane zamiary prywatyzacyjne? 
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