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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W obliczu zeszłorocznych wydarzeń w Tatrach, gdzie wskutek gwałtownej burzy śmierć poniosły 4 oso-

by, a blisko 200 kolejnych doznało obrażeń, zwracam uwagę Pana Ministra na kwestie dotyczące obecności 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w województwie dolnośląskim.  

W tej chwili na Dolnym Śląsku znajduje się jedna baza LPR, zlokalizowana we Wrocławiu. Istnieje sze-

reg argumentów przemawiających za tym, aby w województwie dolnośląskim zlokalizować kolejną, szcze-

gólnie w jego południowo-zachodniej części.  

Podstawowym argumentem jest zagospodarowanie turystyczne regionu. Z danych z 2016 r. wynika, że 

obszar Karkonoskiego Parku Narodowego, będący 4-krotnie mniejszy od jego tatrzańskiego odpowiednika, 

odwiedziło ok. 2,5 miliona turystów, co w relacji do wielkości czyni go najbardziej zatłoczonym parkiem 

narodowym w Polsce. To w otulinie parku znajdują się miejscowości wypoczynkowe takie jak Karpacz 

i Szklarska Poręba, w których obłożenie w sezonie turystycznym osiąga blisko 100%, a liczbę turystów sza-

cuje się na ok. 2 milionów rocznie w każdej z tych miejscowości. Najbliższa baza LPR jest oddalona od Kar-

konoszy o mniej więcej 120 km w linii prostej, a więc blisko 40 km dalej niż krakowska baza LPR, z której 

najczęściej korzysta się w akcjach ratowniczych w Tatrach. Nadmienić należy, że w przeciwieństwie do 

TOPR Grupa Karkonoska GOPR nie posiada własnego śmigłowca ratowniczego. Jak potrzebne jest to 

wsparcie, pokazały przykłady z lat 2007–2011, kiedy corocznie w okolicach Jeleniej Górze ćwiczenia odby-

wała Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, jednocześnie służąc ratownikom gór-

skim i odbywając w każdym roku kilkanaście akcji ratowniczych.  

Kolejnym argumentem za lokalizacją bazy LPR w południowo-zachodniej części województwa dolnoślą-

skiego jest jedna z najwyższych gęstości sieci autostrad i dróg ekspresowych w kraju: istniejąca autostrada 

A4 oraz drogi ekspresowe S3 i S8, których kolejne etapy planowane są do oddania w najbliższych latach 

w subregionie jeleniogórsko-wałbrzyskim.  

Ważnym elementem przemawiającym za powołaniem bazy LPR w Jeleniej Górze jest fakt, że w mieście 

znajduje się niezbędna infrastruktura w postaci 2 lotnisk oraz wysoko wyspecjalizowanego wieloprofilowego 

szpitala wojewódzkiego z lądowiskiem dla helikopterów. 

Wobec powyższych faktów proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy wi-

dzi Pan Minister możliwość i konieczność utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej 

Górze? 

Z poważaniem 

Krzysztof Mróz 


