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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W ostatnim czasie prasa codzienna donosi³a o postêpach prac na budowie nowego lotniska dla Berli-

na. Komentatorzy zestawiaj¹ z t¹ informacj¹ doniesienia o zleceniu przez rz¹d przygotowania kolejnej
koncepcji dotycz¹cej lokalizacji centralnego lotniska dla Polski. Pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e zlecenie tej kon-
cepcji staje siê powoli bezprzedmiotowe, skoro ju¿ wkrótce, po zakoñczeniu budowy wielkiego berliñ-
skiego portu, przeniesie siê tam wiêksza czêœæ d³ugodystansowego ruchu lotniczego z Polski.

Niemieckiej inwestycji nie obawiaj¹ siê zarz¹dy lotnisk w Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie, wiedz¹c, ¿e
pasa¿erów zawsze trzeba bêdzie dowieœæ na czas do samolotów odlatuj¹cych za ocean. Z ich perspektywy
to, czy strumieñ kieruje siê do Warszawy, Berlina, Modlina czy Mszczonowa, nie stanowi wielkiej ró¿nicy.

S¹dzê jednak, ¿e dla ministra infrastruktury powinno byæ istotne to, czy w kraju rozwija siê nowo-
czesny port lotniczy, wyposa¿ony zgodnie z najnowszymi tendencjami, stanowi¹cy wizytówkê kraju i je-
go okno na œwiat, czy te¿ lotnisko warszawskie stanie siê jedynie obiektem pomocniczym dla wielkiego
berliñskiego centrum.

Prawdopodobnie odpowiedŸ na to pytanie bêdzie zale¿eæ równie¿ od tego, jak rozstrzygnie siê przy-
sz³oœæ PLL LOT.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jak ocenia Pan rych³e uruchomienie nowego lotniska pod Berlinem w kontekœcie rozwoju polskie-

go lotnictwa?
2. Czy istniej¹ sposoby zminimalizowania zagro¿enia gospodarczego p³yn¹cego z przeniesienia œrod-

ka ciê¿koœci przewozów pasa¿erskich z Polski na to lotnisko i czy zamierza Pan je zastosowaæ?
3. Jak resort zamierza zadbaæ o kondycjê przemys³u lotniczego pod bokiem tak silnej konkurencji?
4. Czy tak zwany wariant turecki jest przez Pana rozwa¿any i jak jest oceniany? Pytam o ewentualny

zwi¹zek LOT z przewoŸnikiem tureckim, o którym pisa³a prasa.
5. Czy Polska potrzebuje nowego, centralnego lotniska, a jeœli tak, to kiedy? Kiedy wyczerpuje siê

przepustowoœæ Okêcia?
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