
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Stanisława Koguta i Stanisława Karczewskiego 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do ministra transportu, budownic-

twa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz do marszałka województwa mazowieckiego Adama Stru-

zika 

Szanowni Panowie! 

Jesteśmy poruszeni sytuacją Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Ta zasłużona dla tradycji polskiej 

myśli technicznej placówka została wyrokiem pierwszej instancji zobowiązana do opuszczenia terenu Dwor-

ca Głównego w Warszawie, zajmowanego od prawie półwiecza, ponieważ nie jest w stanie płacić komercyj-

nego czynszu dysponentowi nieruchomości, Polskim Kolejom Państwowym SA. Usunięcie muzeum z tego 

miejsca i zmiana jego lokalizacji w Warszawie wymagać będzie znacznych inwestycji w odtworzenie budow-

li, a więc nie zmniejszy istniejącego deficytu, lecz go pogłębi. Organizator, organ założycielski muzeum, 

województwo mazowieckie, będzie więc ponosić dodatkowe koszty niezbędne do utrzymania funkcjonowa-

nia placówki ze świadomością, że mimo tego zasilenia placówka traci wartość mienia i edukacyjne znacze-

nie. 

Uważamy, że Muzeum Kolejnictwa to instytucja ważna ze względu na kreowanie pozytywnej świadomo-

ści społecznej, upowszechniająca wśród dzieci i młodzieży pozytywne wzorce osobowe polskich inżynierów 

i techników, konstruktorów i organizatorów. Uważamy, że obecna lokalizacja w centrum Warszawy wpływa 

pozytywnie na dostępność ekspozycji i jej wykorzystanie w działalności edukacyjnej. Sądzimy, że teren mu-

zeum stanowi strategiczną rezerwę nieruchomości pod przyszłe potrzeby transportowej infrastruktury stolicy. 

Rozumiemy, że władze PKP SA muszą w swojej działalności kierować się rachunkiem ekonomicznym 

i oczekiwanie od obcej jednostki, jaką dla PKP jest obecnie muzeum, rynkowego czynszu za korzystanie 

z nieruchomości jest elementem ładu korporacyjnego. Sądzimy jednak, że można skorzystać z pozytywnych 

doświadczeń z nieodległej przeszłości i powrócić do rozwiązania, które w nieco innej konfiguracji zostało 

zastosowane w połowie lat dziewięćdziesiątych w odniesieniu do tej samej placówki. 

Zwracamy się do Panów o podjęcie prac nad takim rozwiązaniem problemu muzeum, które umożliwi jego 

dalsze funkcjonowanie w obecnej lokalizacji. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy z jednostki zdejmie się 

nadmierne obciążenia finansowe, których nie jest w stanie ona ponieść nawet przy silnym wsparciu obecnego 

organu założycielskiego. Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być ponowne uczynienie z Muzeum 

Kolejnictwa wspólnej instytucji kultury – tym razem wspólnej dla Polskich Linii Kolejowych SA i woje-

wództwa mazowieckiego. Przekazanie przez PKP SA nieruchomości zajętej obecnie przez muzeum Polskim 

Liniom Kolejowym mieści się w logice transformacji Polskich Kolei Państwowych, a wówczas PKP PLK SA 

przejmujące funkcję włodarza państwowej infrastruktury kolejowej mogą nieruchomości będące w posiada-

niu muzeum potraktować jako wkład organizatora do wspólnego przedsięwzięcia. 

Panie Premierze! Panie Ministrze! Panie Marszałku! Zbyt dużo my, Polacy, utraciliśmy w naszych burz-

liwych dziejach ze spuścizny przodków. Nauczmy się szanować to, co stanowi świadectwo osiągnięć po-

przedniej generacji Polaków. Naród, który traci pamięć, traci życie, a Muzeum Kolejnictwa to cząstka naszej 

narodowej pamięci. Zachowajmy je dla naszych potomków.  

Stanisław Kogut 

Stanisław Karczewski 




