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APEL KOMITETU OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SPRAWIE PRYWATYZACJI
KOLEJKI LINOWEJ NA KASPROWY WIERCH

Szanowny Pan Marcin Korolec
Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze,
Przedmiotem tego listu jest bardzo niepokojąca sprawa dotycząca Tatrzańskiego Parku Narodowego, a konkretnie
próby prywatyzacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch w ramach szerszej akcji prywatyzacji Polskich Kolei
Linowych.
Prywatyzacja ta stwarza bardzo poważne problemy społeczne i w sposób zasadniczy obniża możliwość
skutecznej ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tym samym staje się kolejnym krokiem na drodze do
degradacji narodowego dziedzictwa, jakim jest ten unikatowy obszar, objęty z racji posiadania niepowtarzalnych
wartości, najwyższą formą ochrony. Pragniemy przypomnieć, że w początku lat 90-tych, wszelka własność skarbu
państwa na obszarach parków narodowych miała przejść ustawowo w zarząd tychże parków i służyć realizacji
celów ochrony przyrody. „Zapomniano” jednak wówczas dodać w nowo uchwalonej wówczas Ustawie passusu „z
mocy ustawy”, a odpowiednich rozporządzeń wykonawczych w tej sprawie nie doczekaliśmy się nigdy.
Konsekwencją jest dziś prywatyzacja kolejki, co skutkować będzie niewątpliwie dalszą dewastacją Tatr Polskich
podobnie, jak to już ma miejsce po stronie słowackiej. Niezależnie od tego, prywatyzacja może też powodować,
moralnie uzasadnione tym precedensem, roszczenia dawnych właścicieli terenów wchodzących dziś, wskutek
„wywłaszczeń na cele ochrony”, w skład TPN. Stanowić to może problem nie tylko dla TPN; może bowiem
wzmacniać żądania rewindykacyjne dawnych, wywłaszczonych właścicieli wobec innych parków narodowych (np.
w Ojcowskim Parku Narodowym).
Prywatyzacja kolejki oznacza także zmianę stosunku Państwa do parków narodowych. Jest to zmiana
wysoce niepokojąca z ogólnospołecznego punktu widzenia. Pragniemy przypomnieć, że Władysław Zamojski
wykupił kiedyś Tatry z obcych rąk prywatnych, by uchronić je przed zniszczeniem, a następnie ofiarował narodowi
jako bezcenny skarb. Dziś naród wywłaszczany jest ze swej własności przez Państwo, które nie tylko zawłaszcza i
wyprzedaje narodowe dobro, ale prywatyzując je, i – co niewykluczone – oddając w obce ręce, także nie wykazuje
należytej troski o skarby dziedzictwa narodowego decydującego o naszej tożsamości. Zapomina także o
poważnych, międzynarodowych zobowiązaniach, płynących choćby z faktu podpisania „Konwencji o
Różnorodności Biologicznej”.
Prosimy Pana Ministra o interwencję w tej sprawie.
Kraków, dnia 15.02.2012 r.
W imieniu Komitetu
prof. dr hab. Zbigniew Mirek
Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN

