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Wstęp
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to 
organizacja od niemal 70 lat niosąca pomoc na 
terenach górskich od Bieszczad po Sudety.

Działalność GOPR opiera się w dużej części na wolontariuszach, 
którzy postanowili czas wolny przeznaczyć na podnoszenie 
swoich umiejętności oraz niesienie pomocy potrzebującym. 
Prowadzone przez ratowników górskich działania wymagają 
wysokich umiejętności, sprawności fizycznej oraz doświad-
czenia. Grupa Jurajska działa na terenie Wyżyny Krakowsko- 
-Wieluńskiej. Obszar ten sprzyja wielu aktywnościom. Od 
turystyki pieszej i rowerowej poprzez wspinaczkę po alpinizm 
jaskiniowy. Dlatego ratownicy naszej grupy szkoleni są wszech-
stronnie: medycznie, w technikach linowych, czy zakresu poszu-
kiwań osób zaginionych. Niezwykle wysoko stawiamy rozwój 
naszych umiejętności i bazy sprzętowej.

Grupa Jurajska jest najmłodszą 
z siedmiu grup regionalnych GOPR. 

Jesteśmy dumni, z tego co udało nam się osiągnąć przez ponad 
20 lat istnienia i śmiało patrzymy w przyszłość. W tym raporcie 
dzielimy się naszymi osiągnięciami z roku 2019 i wizją rozwoju 
Grupy w najbliższych latach.

Robert Pilarczyk 
Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR
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Grupa Jurajska GOPR od ponad 20 lat  
zajmuje się ratownictwem górskim na terenie 
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. 

Szkolimy się i współpracujemy z innymi służbami, aby robić to  
jak najlepiej. Niesiemy pomoc w górach, w jaskiniach, skałach,  
na górskich rzekach, a także w każdym trudno dostępnym te-
renie. Pomagamy chorym i rannym w wypadkach. Prowadzimy 
akcje poszukiwawcze osób zaginionych. Usuwamy skutki kata-
strof i kataklizmów.

Naszym nadrzędnym celem jest niesienie 
pomocy wszystkim potrzebującym. 

Naszym priorytetem jest to, aby zawsze dotrzeć na czas, bez 
względu na pogodę, porę roku lub miejsce, gdzie znajdują się 
ranni i poszkodowani. 

Propagujemy zasady bezpiecznego 
wypoczynku i edukujemy, jak wezwać 
pomoc oraz co zrobić w razie wypadku.

Nie akceptujemy braku rozsądku oraz niszczenia przyrody i jeste-
śmy dumni z naszych tradycji. Pomimo ochotniczego charakte-
ru organizacji jesteśmy profesjonalistami, którzy nieprzerwanie 
– 365 dni w roku – zapewniają poczucie bezpieczeństwa set-
kom tysięcy osób. Pracujemy społecznie na rzecz turystów 
odwiedzających Jurę, a także dla jej mieszkańców.

Ważne są dla nas:  
jakość naszych działań oraz ciągły rozwój.

Podstawowe zadanie zespołów ratowniczych to zapewnianie 
bezpieczeństwa poprzez gotowość ratowniczą oraz w razie 
zgłoszonego wypadku bezpośrednie działania wg procedur. 

W 2019 roku Ratownicy Grupy Jurajskiej podjęli 
działania w 100% zgłoszonych przypadków.

W mijającym okresie sprawozdawczym ratownicy Grupy Jurajskiej 
GOPR zapewniali bezpieczeństwo, przybyłym w nasz region, 
turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym, którzy na 
terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, popularnie zwanej Jurą, 
spędzali swój wypoczynek.
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Z roku na rok liczba odwiedzających atrakcje turystyczne Jury 
wzrasta, przez co wzrasta również liczba wypadków – również 
tych najgroźniejszych w otwartym terenie górskim. Dodatkowym 
trendem, który wpływa na nasze statystyki jest wzrost liczby 
osób aktywnie uprawiających sport: wspinaczkę, kolarstwo 
górskie, taternictwo jaskiniowe.

Wyprawy, akcje, interwencje.

Kto?
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Interesariusze  
Grupy Jurajskiej GOPR

Struktura Grupy Jurajskiej GOPR

Nadrzędnym organem nadzorczym organizacji jest 
Komisja Rewizyjna GOPR, w skład której wchodzi 
po 2 członków z każdej Grupy Regionalnej GOPR.

 Dodatkowo kontrola działań odbywa się na podstawie wery-
fikacji postępowania według procedur przyjętych w systemie 
zarządzania. 

Na czele pionu wykonawczego stoi Naczelnik 
Grupy, którego kompetencje określa Zarząd 
Grupy na podstawie pełnomocnictwa.
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Centralna stacja 
ratunkowa Podlesice

– Kierownik dyżuru 
“odpowiedzialny”
– Dyspozytor
– Ratownik górski
– Ratownik kandydat
– Członek wspierający

Sezonowa stacja 
ratunkowa Olsztyn

– Kierownik dyżuru
– Ratownik górski
– Ratownik kandydat

Sezonowa stacja 
ratunkowa Dolinki

– Kierownik dyżuru
– Ratownik górski
– Ratownik kandydat

Zarząd grupy

Grupa Jurajska GOPR jest jednym z siedmiu 
oddziałów terenowych GOPR. Posiada swój Zarząd 
oraz swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym.

Sprawozdanie finansowe Grupy Jurajskiej 
GOPR jest częścią sprawozdania finanswego 
GOPR składanego centralnie.

Skład Zarządu tworzy 5 ratowników Grupy Jurajskiej GOPR 
(w tym 5 mężczyzn) wybranych przez Zjazd Delegatów Grupy na 
okres 4 letniej kadencji. Na czele Zarządu stoi Prezes wybrany 
spośród członków Zarządu przez Zjazd Delegatów Grupy. 

Naczelnik jako szef pionu wykonawczego, zgodnie ze statutem 
nie może wchodzić w skład Zarządu Grupy, aby nie istniał kon-
flikt interesów.Struktura Grupy Jurajskiej GOPR

Schemat struktury organizacyjnej Grupy Jurajskiej GOPR
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Terenem działania Grupy Jurajskiej GOPR  
jest Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 
popularnie nazywana Jurą.

Długość pasma ciągnącego się od okolic Wielunia do Krakowa 
wynosi 160 km i zajmuje 2615 km2 swoim zasięgiem obejmując 
trzy województwa: śląskie, małopolskie oraz łódzkie.

Wyżyna Krakowsko-WieluńskaGdzie?
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Dyżurki Grupy Jurajskiej GOPR rozlokowane 
są w sposób umożliwiający zapewnienie 
gotowości ratowniczej na terenie całej 
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Zespoły ratunkowe, profesjonalnie przygotowane do realizacji 
zadania poprzez cykliczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrz-
ne, wyposażone w sprzęt medyczny, ratowniczo-ewakuacyjny, 
a także zespoły przewodników i psów ratowniczych do poszu-
kiwań, błyskawicznie reagowały na każde wezwanie osób po-
trzebujących pomocy. 

Ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR wzywani byli także do działań 
podczas poszukiwania zagubionych w terenie otwartym reali-
zowanych wspólnie z Policją oraz Strażą Pożarną.

738 km
kilometrów szlaków 

turystycznych

5 000
skał i miejsc 

wspinaczkowych

15 000
dróg wspinaczkowych 

o zróżnicowanej 
trudności

1 700
Jaskiń
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Jednym z głównych celów GOPR jest 
niesienie pomocy w górach ludziom, których 
zdrowie lub życie jest zagrożone. 

W roku 2019 ratownicy spędzili na interwencjach, akcjach i wyprawach 
ratowniczych 1204 godzin (w stosunku do 1121 godzin w 2018). 

Głównymi obszarami działalności ratowniczej są wypadki wspi-
naczkowe (ścianowe), jaskiniowe oraz poszukiwania osób zagi-
nionych. Na kolejnych stronach przedstawiamy relacje z trzech 
charakterystycznych dla naszej działalności zdarzeń z roku 2019.

0

300

600

900

1200

1500

2018 2019

12041121

Interwencje – Ilość godzin

Działalność ratownicza



2726

Ratownictwo ścianowe

W sobotę 10 sierpnia 2019 o świadkowie 
powiadomili ratowników przebywających 
w dyżurce GOPR o upadku wspinacza z Sokolicy. 

Kilka minut później ratownicy dotarli do osoby ratowanej i podjęli 
działania ratunkowe zgodne z procedurami GOPR: zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia, a następnie wykonali badanie urazowe w wy-
niku którego stwierdzono podejrzenie urazów wielonarządowych 
oraz urazu miednicy.

Kontrolując parametry życiowe osoby ratowanej ratownicy roz-
poczęli przygotowanie osoby ratowanej. Kierownik akcji popro-
sił o zadysponowanie śmigłowca LPR, który dotarł na miejsce 
kilka minut później. Rozpoczęła się ewakuacja osoby ratowanej 
na desce ortopedycznej, a następnie przekazano ją Zespołowi 
LPR. Następnie ratownicy podjęli próbę zlokalizowania partnera 
wspinaczkowego osoby ratowanej. Dotarli na szczyt Sokolicy 
i zjechali do osoby ratowanej, a następnie sprowadzili ją bez-
piecznie do dyżurki GOPR.

W akcji brało udział 6 ratowników Grupy Jurajskiej GOPR.
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Ratownictwo jaskiniowe

W niedzielę 17 listopada 2019 ratownik dyżurny 
Grupy Jurajskiej GOPR otrzymał zgłoszenie 
o wypadku do którego doszło w jaskini Wszystkich 
Świętych położonej w rezerwacie Sokole Góry. 

Ze wstępnych informacji wynikało, że w trakcie eksploracji jaskini 
44 letni mężczyzna spadł z około siedmiu metrów do podstawy 
jaskini doznając obrażeń kończyn górnych. Powstałe obrażenia 
uniemożliwiły samodzielne wyjście z jaskini. 

Na miejsce w początkowym etapie działań zostało zadyspono-
wanych 11 ratowników GOPR. Wśród przybyłych na miejsce ra-
towników znajdowali się ratownicy medyczni, którzy jako pierwsi 
dotarli do ratowanego.Przeprowadzono wstępną ocenę stanu 
ogólnego, jednocześnie informując kierownika wyprawy o ko-
nieczności ewakuowania w pozycji zastanej przy użyciu noszy 
jaskiniowych i technik alpinistycznych. 

Z uwagi na konieczność ewakuacji w noszach jaskiniowych, 
ratownicy podjęli decyzję o poszerzeniu wąskich partii jaskini.
Powyższe działania wymagały użycia sprzętu technicznego, 
co spowodowało konieczność zadysponowania dodatkowych 
sił i środków. 

Po ustabilizowaniu stanu ratowanego rozpoczęto ewakuację. 
Po wydobyciu na powierzchnię ratowany został przekazany 
pod opiekę przybyłych na miejsce lekarzy, a następnie prze-
transportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie. W wyprawie trwającej 16 godzin brało udział 23 ratowników 

Grupy Jurajskiej oraz 1 ratownik Grupy Bieszczadzkiej.
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Poszukiwania osób zaginionych

W dniu 9 listopada 2019 Policja poprosiła 
o wsparcie w poszukiwaniach 53-letniej kobiety 
prowadzonych w miejscowości Lgoczanka. 

Kobieta wyszła z domu poprzedniego dnia rano. Ratownicy do-
tarli do punktu zbornego, zorganizowali sztab wyprawy oraz 
przeprowadzili wywiad z rodziną. 

Poszukiwana została odnaleziona w studni 
na podwórzu sąsiedniej posesji. 

Ratownik GOPR zjechał do studni i po sprawdzeniu stanu zdro-
wia ratowanej rozpoczął jej ewakuację. Zespół poszukiwawczy 
poprosił o zadysponowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Poszkodowana została przekazana zespołowi LPR.

W wyprawie trwającej 7 godzin brało udział 10 ratowników GOPR.
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Ratownicy w 2019 roku wzięli udział w 30 szkoleniach wewnętrz-
nych. Wykształciliśmy 7 nowych ratowników górskich. Ilość 
ratowników w Grupie Jurajskiej rośnie systematycznie od 4 lat.

Oprócz działalności ratowniczej i szkoleniowej ratownicy pro-
wadzili szeroko zakrojoną profilaktykę, zarówno w mediach, 
jak również bezpośrednio z młodzieżą na prelekcjach, szkole-
niach z zasad bezpieczeństwa w górach oraz podczas szkoleń 
z pierwszej pomocy. W 2019 r. ratownicy przeszkolili 740 uczniów 
prowadząc edukację górską i medyczną oraz działania profilak-
tyczne i informacyjne mające na celu zapobieganie wypadkom.

Ratownicy przeprowadzili:

93
Prelekcje

80
Szkoleń

23
Zabezpieczenia*

30 Szkoleń 
wewnętrznych 7 Nowych 

ratownilów

*z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej

W Grupie Jurajskiej GOPR bardzo dbamy o poziom wyszkole-
nia ratowników. W strukturze organizacyjnej pion szkoleniowy 
raportuje bezpośrednio do naczelnika.

Szkolenia
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Centrum szkoleniowe

wskaźnik realizacja
zakończenie budowy centrum do 2020 roku

ilość szkoleń przeprowadzonych dla 
służb w ciągu roku oraz ilość godzin 
szkoleniowych ratowników Grupy 
Jurajskiej GOPR w ciągu roku

do 2022 roku

Najnowszy sprzęt

wskaźnik realizacja
zakończenie budowy centrum do 2022 roku

ilość (%) ratowników „blachowanych” 
posiadających sprzęt osobisty do 2022 roku

Technologia

wskaźnik realizacja
wdrożenie wszystkich modułów aplikacji do końca 2019 roku

Procedury

wskaźnik realizacja
wdrożenie systemu zarządzania 
zgodnego z ISO 9001 i 27001 zrealizowano

Raport

wskaźnik realizacja
stworzenie raportu opisującego działania do 2022 roku

Budowa centrum szkoleniowego

wskaźnik realizacja
zakończenie budowy centrum do 2020 roku
ilośc przeszkolonych osób na rok do 2022 roku

Realizacja projektów takich jak „Bądź jak ratownik”

wskaźnik realizacja
ilość przeszkolonych osób na rok do 2022 roku

Centrum szkoleniowe

wskaźnik realizacja
zakończenie budowy centrum do 2022 roku

ilość szkoleń  
przeprowadzonych dla służb w ciągu roku do końca 2022 roku

Budowa kadry instruktorskiej

wskaźnik realizacja

wyszkolenie dwóch nowych  
instruktorów GOPR w naszej grupie do końca 2022 roku

Techniki zgodne ze specyfikacją działania grupy

wskaźnik realizacja

ilość przeprowadzonych  
szkoleń w ciągu roku do 2022 roku

wdrożenie lin dynema do służby zrealizowano

Wizja 2022
Wyznaczyliśmy trzy cele strategiczne,  
wyznaczające gdzie i kim chcemy być za kilka lat.

1. Lider profilaktyki na jurze

2. Wyznaczamy jakość w ratownictwie

3. Ratownictwo w małych zespołach

102-15
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Zróżnicowanie terenu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej sprawia, 
że swoje miejsce znajdą tu zarówno turyści aktywni jak i turyści 
rekreacyjni. Ci pierwsi docenią smak przygody doświadczanej 
w gronie przyjaciół, solidnej dawki adrenaliny oraz okazji do 
sprawdzenia samych siebie. Ci drudzy wyciszenie oraz okazję 
do doświadczania otaczającego środowiska. Na Jurze można 
spotkać też osoby zainteresowane kulturą dla których ważny 
jest samorozwój, obcowanie historią, czy wreszcie duma z tego, 
czego dokonali ich przodkowie. 

Bardzo ważnymi interesariuszami pozostają dzieci i młodzież, 
dla których kształtowanie właściwych postaw i zachowań jest 
szczególnie istotne. W naszych działaniach nie zapominamy 
również o lokalnych mieszkańcach, których przychylność i go-
ścinność jest nie do przecenienia.

Gotowość ratownicza Grupy Jurajskiej GOPR  – to dobrze przy-
gotowane zespoły wypadkowe działające 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, przez cały rok, wyposażone w sprzęt medyczny 
i alpinistyczny, nowoczesny ekwipunek oraz środki transportu 
terenowego, a także nawigację i łączność.

Jak rozmawiamy?

Turyści aktywni 
wspinacze, grotołazi, rowerzyści, biegacze:

• Tablice informacyjne w miejscach niebezpiecznych,
• Materiały informacyjne: mapy, przewodniki wspinaczkowe.

Tuyści wypoczynkowi

• Materiały informacyjne: mapy, przewodniki;
• Edukacja: szkolenia.

Mieszkańcy

• Badania: ankiety;
• Edukacja: szkolenia, pokazy ratownicze;  

promocja bezpieczeństwa.

Dzieci i młodzież

• Badania: ankiety;
• Edukacja: szkolenia, pokazy ratownicze; 

promocja bezpieczeństwa. 

102-40
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Stan osobowy Grupy Jurajskiej GOPR to 136 
ratowników – członków Służby Ratowniczej.

Ratownicy w 2019 wypracowali 31 285 godzin społecznych w ra-
mach organizacji (w stosunku do 29 955 w roku 2018), również 
w dni wolne od pracy i święta. Razem z pracą zawodową w okre-
sie sprawozdawczym wszyscy ratownicy wypełniając założe-
nia statutowe wypracowali na dyżurach, akcjach i wyprawach, 
szkoleniach oraz zabezpieczeniach ratowniczych wypracowali 
51 965 godzin.

Cykl szkolenia ratownika górskiego w Grupie 
Jurajskiej trwa minimum 3 lata, podczas 
których, kandydat na ratownika musi 
wykazać się umiejętnościami, wytrwałością 
oraz dużym zaangażowaniem.

W ramach naszej organizacji opracowaliśmy procedurę zarzą-
dzania ścieżką kariery, gdzie każdy członek stowarzyszenia może 
sprawdzić swój etap oraz kolejne kroki rozwoju.

Relacja przyjętych członków rzeczywistych (2)  
do ilości skreśleń członków rzeczywistych (10),  
wskaźnik: – 7,21%.

Nasi ratownicy to także niesamowity potencjał, który cały czas 
uczymy się właściwie wykorzystywać. Naszym podstawowym 
zadaniem jest ratowanie ludzi, którzy ulegli wypadkom.

Stosując odpowiednie procedury i zasoby dbamy, 
by zdrowie i życie ludzi na Jurze Krakowsko-
Wieluńskiej było należycie chronione.

Każdy członek służby górskiej, bez względu na płeć, chcąc peł-
nić dyżury ratownicze musi spełniać wymagania w postaci ak-
tualnych badań lekarskich, aktualnego kursu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy oraz aktualnych testów sprawnościowych 
odnawianych co dwa lata. Wszyscy ratownicy kadry zawodowej, 
z wyłączeniem administracji, podlegają corocznej rozszerzonej 
ocenienie sprawnościowej. 

W Grupie Jurajskiej GOPR, żaden pracownik 
nie jest objęty umowami zbiorowymi.

W 2019 roku ratownicy Grupy Jurajskiej 
GOPR brali udział w 130 zdarzeniach, w tym 
liczba osób ratowanych wynosiła 135.

W organizacji nie odnotowano skarg dotyczących funkcjono-
wania jednostki, w tym także naruszenia prywatności klienta 
i utraty danych. Nie wpłynęło także żadne roszczenie związane 
z działalnością ratunkową Grupy Jurajskiej GOPR.
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Jak rozmawiamy?

Kandydaci na ratowników
Przekaz tożsamości ratownika górskiego poprzez kanały  
komunikacji: media społecznościowe, proces rekrutacji.

Ratownicy ochotnicy
Stały dialog oraz kształtowanie tożsamości 
ratownika górskiego: formularz uwag, forum 
internetowe, kontakt bezpośredni, warsztaty.

Ratownicy zawodowi
Stały dialog oraz kształtowanie tożsamości 
ratownika górskiego: formularz uwag, kontakt 
bezpośredni, odprawy z Naczelnikiem.

Pracownicy administracyjni
Stały dialog o funkcjonowaniu jednostki:  
kontakt bezpośredni, odprawy z Naczelnikiem.

GOPR
Stały dialog o tożsamości ratownika górskiego, 
kształtowanie wizji funkcjonowania GOPR: 
spotkania Naczelników, Zarząd Główny.

Ostatnie lata w naszej organizacji 
pokazały jak ważne jest planowanie. 

Oceniając naszą odpowiedzialność względem określonych ce-
lów działania opracowaliśmy plan i wybraliśmy dwie drogi do 
stabilności naszej instytucji:

1. Optymalizacja działań wewnętrznych 
Grupy Jurajskiej GOPR 

2. Zwiększanie potencjału jednostki

Będąc członkiem większej struktury jaką jest GOPR, musimy prze-
strzegać Regulaminów i Uchwał regulujących prace w Grupach 
Regionalnych, a także respektować Uchwały i zobowiązania za-
ciągane przez Zarząd Główny.

Wspólnie z innymi Grupami Regionalnymi 
tworzymy wizerunek GOPR.

Jako nasza nadrzędna struktura, GOPR jest członkiem międzyna-
rodowej organizacji ratowniczej IKAR, zrzeszającej organizacje 
ratownicze z całego świata i wyznaczającej trendy w ratownictwie.

W naszej jednostce utrzymujemy 
Zintegrowany System Zarządzania 
zgodny z ISO 9001 oraz ISO 27001.

Naczelnik Grupy prowadzi okresowe i roczne przeglądy zarzą-
dzania, sprawdzając poziom spełniania wskaźników, zgodnie 
z założoną prognozą.

W ramach Systemu Zarządzania funkcjonuje formularz uwag 
i skarg, w którym ratownicy mogą bezpośrednio zgłaszać swoje 
spostrzeżenia, które trafiają bezpośrednio do Naczelnika Grupy, 
a następnie Naczelnik, odpowiednio do zgłoszenia, zarządza 
kolejnymi krokami działań.
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Stworzyliśmy rozwiązanie, które wprowadziło naszą jednostkę 
w cyfrowy świat. Elektroniczna książka dyżuru, karty wypad-
ków, statystyki czy rejestr ruchu pojazdów są dostępne w jed-
nym miejscu.

Każdy wolontariusz w naszej jednostce posiada swoje indywi-
dualne konto na którym może śledzić swój przebieg szkoleń, 
obowiązki statutowe oraz na uprawnionych komputerach może 
prowadzić książkę dyżurów. Pracując z programistami w zwin-
ny sposób byliśmy w stanie modułowo wdrażać ją do naszej 
jednostki.

Dążymy do stworzenia Centrum Szkoleniowego. 
Liczymy, że działanie takiego obiektu pomoże 
finansować nasze bieżące potrzeby.

Modernizacja ma na celu stworzenie, w naszej stacji, centrum 
szkoleniowego z miejscami noclegowymi dla 30 osób. Pomoże 
to jeszcze lepiej realizować nasze cele oraz pozwoli na zbudo-
wanie dodatkowego, stabilnego źródła dochodu.

Jako jedyna Grupa GOPR, w ramach struktury organizacyjnej 
posiadamy Pion odpowiedzialny za Projekty i CSR, w ramach 
którego powstało środowisko dla ratowników umożliwiające 
realizacje swoich pomysłów w organizacji.

Ratownicy mogą tworzyć zespoły dedykowane konkretnym 
inicjatywom, w których członkowie wykorzystując swoje kom-
petencje realizują wyznaczane zadania.
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Podstawy prawne działania Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich (Dz. U. 2011 Nr 208 poz. 1241).

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r.  
o sporcie (Dz.U. z 2018 poz. 1263 t.j.).

3. Ustawa z dnia 8 września 2006r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U. z 2019 poz. 993 t.j.).

4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.  
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 poz. 713 t.j.).

5. STATUT STOWARZYSZENIA GÓRSKIE  
OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 
uchwalony przez IV Zjazd przyjęty Uchwałą nr 
1 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów GOPR 
z dnia 15 czerwca 2019 r. w Szczyrku.

Grupa Jurajska GOPR jest jedną z 7 Grup Regionalnych GOPR. 
Oddziały te posiadają osobowości prawne. 
Siedzibą GOPR jest Zakopane. Zarząd Główny GOPR składa się 
po jednym przedstawicielu z każdej Grupy. Każda Grupa posiada 
wewnętrzną strukturę i Zarząd. Podział obowiązków określony 
jest w Statucie GOPR.

Dzięki komu? Jak rozmawiamy?

MSWiA
• potwierdzenie funkcji społecznej (raportowanie),
• zwiększenie efektywności realizacji funkcji 

społecznej (wnioskowanie).

Administracja samorządowa
• potwierdzenie funkcji społecznej (raportowanie),
• zwiększenie efektywności realizacji funkcji 

społecznej (wnioskowanie).

Służby ratunkowe
• usprawnienie działalności (porozumienia)
• wspólne działania i wspólne szkolenia

Mecenasi
• usprawnienie działalności (wnioskowanie, raportowanie)

Media
• komunikowanie działalności (raportowanie),
• dostępność komunikacyjna,
• wspólna działalność edukacyjna.

Dostawcy sprzętu
• usprawnienie działalności (porozumienia),
• weryfikacja jakości współpracy,
• wspólne szkolenia.

Nauka
• wspólne projekty naukowe,
• usprawnienie działalności (porozumienia),

102-5
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Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadanie 
publiczne zlecone przez MSWiA poprzez Grupy Regionalne, 
dodatkowo Grupy podpisują umowy z właściwymi miejscowo 
Urzędami Marszałkowskimi.

Grupa Jurajska ma za zadanie zapewnienia bezpieczeństwa osób 
na terenie Jury Krakowsko-Wieluńskiej realizuje dodatkowo dzięki 
zadaniom publicznym zlecanym przez Urzędy Marszałkowskie 
województw: Śląskiego i Małopolskiego.

Na drugą część budżetu GOPR składają się umowy z naszymi 
Mecenasami. Podpisywane centralnie przez Zarząd Główny 
GOPR i lokalnie przez oddziały terenowe.

Jako Grupa Regionalna realizujemy świadczenia związane z umo-
wami centralnymi, a także współpracujemy z liderami i pionierami 
w swoich branżach wspólnie budując bezpieczeństwo na Jurze.

Ujednoliciliśmy politykę wizerunkową naszej grupy, 
spójnie i konsekwentnie oznaczamy nasze zasoby. 

Zamieniliśmy zróżnicowane materiały wizerunkowe 
na jedną wspólną tablice sponsorską, którą 
umieszczamy na naszych zasobach.

Nie stwierdzono niezgodności z regulacjami dotyczącymi ozna-
kowania produktów. Współpracujemy z liderami i pionierami 
w swoich branżach, wspólnie budując bezpieczeństwo na Jurze. 
Współpraca przynosi efekty.

Użytkownicy

7 850
Nowi użytkownicy

7 729
Odsłony

31 424

Sesje

14 466
Sesje na użytkownika

1,84
Strony/sesja

2,17

Statystyki odwiedzin naszej strony internetowej w 2019 roku.
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Zasoby, które otrzymujemy od naszych partnerów, używamy 
podczas działań ratunkowych, realnie ratując życie osobom 
potrzebującym.

Będąc w strukturach GOPR, część zakupów 
realizowanych jest centralnie.

W naszej grupie – w celu jak najlepszej jakości dostaw – w 2018 
roku opracowaliśmy procedurę zakupów i proces oceny dostaw-
ców, w którym zwracamy uwagę na:

1. Terminowość
2. Jakość
3. Obsługę
4. Upusty
5. Cenę

Nie weryfikujemy dostawców pod  
kątem kryteriów społecznych.

102-9
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Projekt – „Bądź jak ratownik”

W ramach projektu „Bądź jak ratownik, bądź jak harcerz”, re-
alizowanym wspólnie z Instytutem Kształcenia Menadżerów 
Jakości, uczniowie szkół podstawowych z terenu Wyżyny 
Krakowsko-Wieluńskiej zostali przeszkoleni przez ratowników 
Grupy Jurajskiej GOPR z pierwszej pomocy oraz z zasad bez-
piecznego wypoczynku.

W ramach projektu zostało przeszkolonych ponad 2000 uczniów. 
Na każdym szkoleniu ratownikom towarzyszyły ścianki wizerun-
kowe z naszymi kluczowymi partnerami.

Wizualizacja oznaczenia miejsc urządzeń 
w ramach projektu „Serce Jury”.

102-43

102-44
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Nasze inicjatywy

Współpraca z naszymi partnerami to nie tylko warunki i świad-
czenia zawarte w umowach. Staramy się budować długofalowe 
relacje. Wspólnie działamy także podczas naszych oddolnych 
inicjatyw.

Kampania realizowana z firmą Austrotherm sprawiła, że w na-
szych apteczkach znalazły się nowe, niezwykle lekkie defibry-
latory. Natomiast urządzenia, które wykorzystywaliśmy do tej 
pory stały się podstawą naszej akcji SERCE JURY. W ramach 
akcji na terenie naszego działania powstają punkty ratujące życie.

Od 3 lat najmłodsi stażem ratownicy Grupy Jurajskich organi-
zują otwarty Rajd Przygodowy w formule biegu na orientację, na 
który zapraszamy naszych partnerów.

Współpraca z lokalnymi instytucjami

Wspólnie z naszymi partnerami z regionu braliśmy czynny udział w 
pracach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnej 

Marki Turystycznej Jura Krakowsko-Wieluńska wraz z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej Marki. Włączamy się w akcje prowadzone 
przez Związek Gmin Jurajskich polegające na czyszczeniu skał 
i utrzymywaniu Szlaku Orlich Gniazd.

Dzięki współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną oraz 
Związkiem Gmin Jurajskich wspólnie promujemy teren działa-
nia Grupy podczas targów turystycznych organizowanych na 
terenie całej Polski.

Od dwóch lat Grupa Jurajska bierze czynny udział w organiza-
cji Juromanii, czyli Święta Jury Krakowsko-Wieluńskiej. W roku 
2019 ratownicy zorganizowali dzień otwarty na Centralnej Stacji 
Ratunkowej w Podlesicach, gdzie odwiedzający mogli zapoznać 
się ze sprzętem używanym podczas działań ratunkowych oraz 
wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.

Więcej o modelach naszej współpracy znajduje 
się na: http://www.goprjura.pl/wspolpraca
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Medialna promocja bezpieczeństwa w górach

ednym z celów statutowych GOPR jest promocja bezpiecznych 
zachowań w terenie górskim. Cel ten realizowany jest zarówno 
poprzez lokalne działania dydaktyczne, jak i poprzez ogólno-
polskie akcje promocyjne. Przykładem drugiego rodzaju tych 
działań był stworzony w 2019 wspólnie z Telewizją Polsat serial 

dokumentalny „GOPR – na ratunek”. Serial opowiada o misji 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz pokazuje 
codzienną służbę ratowników. Dwa odcinki serialu prezentowa-
ły, typowe dla Grupy Jurajskiej, wypadki: jaskiniowy i ścianowy.

Więcej o modelach naszej współpracy znajduje się na:  
http://www.goprjura.pl/ wspolpraca
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O Raporcie

Raport wpływu społecznego Grupy Regionalnej GOPR – Grupy 
Jurajskiej zawiera dane za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grud-
nia 2019 roku. Jest to część ogólnej strategii mającej na celu 
zrozumienie i poprawę wyników w zakresie CSR oraz budowanie 
relacji z kluczowymi interesariuszami.

Raport odpowiada na trzy zasadnicze pytania w organizacji:

Tym samym opisuje cały przekrój 
działalności Grupy Jurajskiej GOPR

Nasze cele zrównoważonego 
rozwoju

1. Dla kogo? 2. Z kim? 3. Dzięki komu działamy?

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności, po-
szczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione 
w zakresie, w jakim są niezbędne dla oceny rozwoju, wyników 
i sytuacji Grupy Jurajskiej GOPR.

Podczas definiowania merytorycznej treści raportu, zgodnie 
z międzynarodowymi wytycznymi przeprowadziliśmy proces 
składający się z następujących etapów:

Identyfikacja
Wybór kluczowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności spo-
łecznej i prowadzonej działalności w oparciu o analizę wewnętrz-
nych dokumentów, analizę zewnętrznych publikacji i informacji 
prasowych dotyczących Grupy.

Priorytetyzacja
W celu identyfikacji najistotniejszych zagadnień została prze-
prowadzona wewnętrzna sesja dialogowa. Zostały podsumowa-
ne najważniejsze dokonania Grupy Jurajskiej GOPR w zakresie 
odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Walidacja
Podczas warsztatów walidacyjnych, w których uczestniczyli 
przedstawiciele zarządu Grupy Jurajskiej GOPR, została 
potwierdzona ostateczna lista kwestii priorytetowych, 
które zostały uwzględnione w raporcie za 2018 rok.
 
Raport przygotowano zgodnie ze Standardem GRI 
w opcji Core jest publikowany w cyklu rocznym, 
nie nastąpiły żadne zmiany w raportowaniu.
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Kontakt

Centralna Stacja Grupy Jurajskiej GOPR 
Podlesice 5,42-425 Kroczyce.

Stacja Terenowa Olsztyn  
Plac Marszałka Piłsudskiego, 42-256 Olsztyn.

Stacja Terenowa Dolinki Pod Sokolicą  
Dolinki Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice.

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska

Numery ratunkowe GOPR

985 601 100 300

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie 
kultury fizycznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Krakowie. (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881).  
Grupa Jurajska GOPR jest oddziałem terenowym GOPR.

Współpraca 
wspolpraca@goprjura.pl

Zabezpieczenia i prelekcje
zabezpieczenia@goprjura.pl

Kontakt ogólny 
biuro@goprjura.pl

Tomasz Motyl 
Zastępca Naczelnika ds. Projektów i CSR  
t.motyl@goprjura.pl 
+48 508 450 484

www. goprjura.pl

Facebook 
goprjura 
 
Instagram 
goprjura
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Założenia i podstawy raportowania

GRI 101 101 Założenia i podstawy raportowania CORE 70

Wskaźniki profilowe

profil organizacji

GRI 102 102-1 Nazwa organizacji G4-3 CORE 74

GRI 102 102-2 Opis działalności organizacji, główne 
marki, produkty i/lub usługi

G4-4 
G4-PR6 CORE 10, 75

GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji G4-5 CORE 74
GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej G4-6 CORE 18
GRI 102 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji G4-7 CORE 54
GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki G4-8 CORE 18
GRI 102 102-7 Skala działalności G4-9 CORE 10

GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych 
osób świadczących pracę na rzecz organizacji G4-10 CORE 46, 48

GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw G4-12 CORE 58

GRI 102 102-10
Znaczące zmiany w raportowanym okresie 
dotyczące rozmiaru, struktury, formy 
własności lub łańcucha wartości

G4-13 CORE 50

GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja 
stosuje zasadę ostrożności G4-14 CORE 50

GRI 102 102-12
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez 
organizację ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

G4-15 CORE 10

GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach 
i organizacjach G4-16 CORE 49

Strategia

GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa 
najwyższego szczebla G4-1 CORE 11

GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk G4-2 38

Etyka i integralność

GRI 102 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, 
zasady i normy zachowań. G4-56 CORE 10

Numer 
wskaźnika Tytuł wskaźnika Odpowiednik 

GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE Strona

Indeks GRIIndeks GRI
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Ład organizacyjny

GRI 102 102-18
Struktura nadzorcza organizacji 
wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy

G4-34 CORE 12

GRI 102 102-19

Proces delegowania kompetencji 
w zakresie spraw ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych z poziomu 
najwyższych organów zarządczych do 
kadry kierowniczej i innych pracowników

G4-35 12

GRI 102 102-20

Stanowiska kierownicze lub stanowiska 
z odpowiedzialnością za kwestie 
ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne podlegające bezpośrednio 
najwyższym organom zarządczym

G4-36 12

GRI 102 102-21
Proces konsultacji z interesariuszami tematów 
dotyczących kwestii ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych

G4-37 56

GRI 102 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu 
nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów G4-38 14

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych 
przez organizację raportującą G4-24 CORE 13, 42, 43, 55

GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi G4-11 CORE 47

GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji 
interesariuszy angażowanych przez organizację G4-25 CORE 71

GRI 102 102-43
Podejście do angażowania interesariuszy 
włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy interesariuszy

G4-26  
G4-PR5 CORE 62

GRI 102 102-44
Kluczowe tematy i problemy poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

G4-27  
G4-PR5 CORE 62

Praktyka raportowania

GRI 102 102-45
Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych 
ujmowanych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym 

G4-17 CORE 14

GRI 102 102-46 Proces definiowania treści 
raportu i granic aspektów G4-18 CORE 70

Numer 
wskaźnika Tytuł wskaźnika Odpowiednik 

GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE Strona

Indeks GRIIndeks GRI
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GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy G4-19 CORE 71

GRI 102 102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek 
korekt informacji zawartych w poprzednich 
raportach z podaniem powodów ich 
wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, 
przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, 
charakteru działalności, metod pomiaru)

G4-22 CORE 70

GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu G4-23 CORE 71
GRI 102 102-50 Okres raportowania G4-28 CORE 71

GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego raportu 
( jeśli został opublikowany) G4-29 CORE 70

GRI 102 102-52 Cykl raportowania G4-30 CORE 71
GRI 102 102-53 Dane kontaktowe G4-31 CORE 75

GRI 102 102-54
Wskazanie czy raport sporządzono 
zgodnie ze Standardem GRI w opcji 
Core lub Comprehensive

G4-32-a CORE 71

GRI 102 102-55 Indeks GRI G4-32-b CORE 78

GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie 
zewnętrznej weryfikacji raportu. G4-33 CORE 49

Podejście do zarządzania

GRI 103 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych 
jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

G4-20  
G4-21  
G4-DMA-a

CORE 49

GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy

G4-DMA-b  
G4-EN34  
G4-LA16  
G4-HR12  
G4-SO11

CORE 49

GRI 103 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania G4-DMA-c CORE 50

Wskaźniki tematyczne

Tematy ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 203 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi G4-EC7 50

Numer 
wskaźnika Tytuł wskaźnika Odpowiednik 

GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE Strona

Indeks GRIIndeks GRI
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Indeks GRI

Tematy społeczne:

Zatrudnienie

GRI 401 401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia G4-LA1 46

GRI 404 404-3

Odsetek pracowników podlegających 
regularnym ocenom jakości pracy i 
przeglądom rozwoju kariery zawodowej, 
według płci i kategorii zatrudnienia.

G4-LA11 47

Różnorodność i równość szans

Ocena społeczna dostawców 

GRI 414 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani 
weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych

G4-LA14  
G4-HR10  
G4-SO9 

58

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

GRI 416 416-1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów 
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo G4-PR1 47

GRI 416 416-2
Przypadki niezgodności z regulacjami i 
dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu 
produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

G4-PR2 47

Marketing oraz oznakowanie produktów i usług

GRI 417 417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania 
produktów i usług oraz informacji na ich temat G4-PR3 56

GRI 417 417-2

Przypadki niezgodności z regulacjami 
oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania produktów 
i usług oraz informacji na ich temat

G4-PR4 56

GRI 417 417-3
Przypadki niezgodności z regulacjami i 
dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi 
komunikacji marketingowej

G4-PR7 56

Ochrona prywatności klienta

GRI 418 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia 
prywatności klienta i utraty danych G4-PR8 47

Numer 
wskaźnika Tytuł wskaźnika Odpowiednik 

GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE Strona

Indeks GRI
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