
Raport wpływu
na społeczeństwo 2020



GRUPA JURAJSKA GOPR  
Raport wpływu na społeczeństwo 2020

GRUPA JURAJSKA GOPR  
Society Impact Report 2020

Kto? 8
Who We Are 9

Gdzie? 12
Where We Are 13

Działalność ratownicza 18
Search and Rescue Operations 19

Szkolenia 24
Training 24

Struktura Grupy Jurajskiej GOPR 28
Mountain Volunteer Search and Rescue  
Jura Group Organisational Structure                             29

Procedura zakupów 36
Procurement Procedures 37

Dla kogo? 40
Whom We Support 41

Z kim 46
Who We Work with 47

Dzięki komu? 56
Who Makes Our Work Possible 57

Przykłady  64
Case Studies 65

Współpraca z lokalnymi instytucjami 66
Collaboration with Local Institutions 67

O raporcie 72
About the Report 73

Kontakt 78
Contact Us 79

Indeks GRI 80
GRI Index 81



54

Szanowni Państwo,

Grupa Jurajska GOPR już od ponad 20 lat niesie pomoc na terenie Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Od trzech lat opisujemy nasze działania w ramach raportu CSR.
Rok 2020 był rokiem trudnym, pełnym niepokoju i lęku, ale też wyzwań. Pandemia 
wymusiła na nas głębokie zmiany standardów pracy. W nowy sposób pełnione były 
dyżury (rozproszenie zespołów, brak fizycznego kontaktu pomiędzy poszczegól-
nymi sekcjami ratowników). Tam, gdzie było to możliwe, wdrożone zostały szko-
lenia on-line. Uważam, że jako Grupa zdaliśmy egzamin i rok 2020 zakończyliśmy 
lepiej przygotowani do nowej sytuacji, lepiej wyposażeni, mocniejsi. 

Rejon, w którym działa Grupa Jurajska jest unikatowy, nie tylko w skali Polski. 
Dowodem na to jest obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie Jurą 
wśród gości z zagranicy. Aby przybliżyć specyfikę naszych działań szerszemu 
gronu odbiorców, po raz pierwszy zdecydowaliśmy się opublikować nasz raport 
również w języku angielskim.

Choć za nami ciężkie miesiące, optymistycznie patrzymy w przyszłość.  
Miło nam się dzielić z Państwem naszymi osiągnięciami.

Robert Pilarczyk
Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR

Ladies and Gentlemen,

The Jura Group of the Mountain Volunteer Search and Rescue (Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, GOPR) has been providing assistance in the region known 
as the Polish Jurassic Highland for over 20 years. For the past three years, we 
have been giving an account of our activities in CSR Reports. 2020 was a difficult 
year, brimming with anxiety, fear and challenge. The pandemic forced us to ac-
cept profound changes to operational standards. We were assigned on-call duty 
according to new formats (team dispersion, no physical contact between individ-
ual rescuer squads). Online training was provided wherever feasible. I believe we 
passed the 2020 test with flying colours as a Group, emerging better prepared, 
better equipped and stronger in the face of a situation new to all. 

The Jura Group’s operational territory is unique across Poland and beyond, as 
proven by the ever-growing foreign visitors’ interest in the region. In order to offer 
a closer look at what we do to a larger group of recipients, we have made a first-
time decision to publish our Report in English.

While we now have a few truly difficult months under our belts, we are optimis-
tic about the future. It is with great pleasure that we are sharing our experience 
with you.

Robert Pilarczyk
Head of the GOPR Jura Group
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Kto?
Grupa Jurajska jest najmłodszą z siedmiu grup 
regionalnych GOPR. Od ponad 20 lat działamy 
na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.
Obszar ten sprzyja wielu aktywnościom – od turystyki pieszej i rowerowej poprzez 
wspinaczkę skalną po alpinizm jaskiniowy. Aby sprostać tej specyfice, ratownicy 
naszej Grupy są wszechstronnie przeszkoleni w zakresie działań medycznych, 
technik linowych, czy poszukiwań osób zaginionych. Niezwykle wysoko stawia-
my rozwój naszych umiejętności oraz bazy sprzętowej.

Naszym nadrzędnym celem jest niesienie 
pomocy wszystkim potrzebującym.
Priorytetem jest to, aby zawsze dotrzeć na czas, bez względu na pogodę, 
porę roku lub miejsce, gdzie znajdują się ranni i poszkodowani.

Podstawowe zadanie zespołów ratowniczych to zapewnianie bezpieczeństwa 
poprzez gotowość ratowniczą oraz w razie zgłoszonego wypadku bezpośrednie 
działania według odpowiednich procedur. W 2020 roku Ratownicy Grupy Jurajskiej 
podjęli działania w 100% zgłoszonych przypadków.

Z roku na rok liczba odwiedzających atrakcje turystyczne Jury wzrasta, przez 
co rośnie 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 
czy taternictwo jaskiniowe.

Ze względu na pandemię sumaryczna liczba wypadków, w których interweniowała 
Grupa Jurajska GOPR spadła o 30% w stosunku do roku 2019. Specyficzne jednak 
było to, że ze względu na wielomiesięczny lock-down zdarzenia skumulowały się 
w stosunkowo krótkim okresie.
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Who We Are
The Jura Group is the youngest of the 
Mountain Volunteer Search and Rescue’s seven 
regional groups. We have been operating in the  
Cracow-Częstochowa Upland for over 20 years.

The region is popular with enthusiasts of assorted activities: hiking, cycling, rock 
climbing and caving. This is why our Group’s rescuers participate in a broad array 
of medical training courses, including rope techniques and search missions. We 
attach great importance to improving and expanding skill and equipment resources.

Our ultimate purpose is to provide assistance 
to anyone in need, our priority – to always 
reach people on time, regardless of weather 
conditions, season, or location of the 
wounded and / or those in need of aid.
Rescue teams are charged with the fundamental responsibility to provide safety 
by covering on-call rescue duty, and taking immediate and direct action according 
to specific procedures upon notification of an incident. In 2020, the Jura Group 
Volunteer Rescuers took action in 100% of notified cases.

The number of individuals visiting local tourist attractions is continuously on the 
rise; this is conducive to increases in incident statistics, also including the most 
dangerous accidents in open mountainous terrain. The growing number of indi-
viduals engaging in sports activities – rock climbing, mountain cycling, caving – is 
another trend visibly affecting our statistics.

In times of the pandemic, the overall number of incidents requiring a GOPR Jura 
Group intervention dropped by 30% year to year. Yet given the many months of 
lockdown, it was exceptional that all incidents had cumulated over a relatively 
short period.
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Gdzie?
Terenem działania Grupy Jurajskiej GOPR 
jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
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 ma-
łopolskie oraz łódzkie.
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Where We Are
The Mountain Volunteer Search and Rescue 
Jura Group’s operational territory covers the 
Cracow-Częstochowa Upland, also known 
as the Polish Jurassic Highland, or Jura.

The overall range, spanning territories from Cracow to Wieluń is 160 long and 
occupies an area of 2,615 km2 across three voivodships (provinces): Silesia, 
Małopolska, and Łódź.

102-4

102-6

W
ar

ta

Liswarta

Warta

W
ie

rc
ic

a

Pi
lic

a

Pilica

Szreniawa

Dłubina

Wisła

Biała Przemsza

0 25 km

WYŻYNA WIELUŃSKA

WYŻYNA CZĘSTOCHOW
SKA

WYŻYNA
KRAKOWSKA

POMOSTKRAKOWSKI

Równina Kłobucka

Pasmo Olsztyńsko

-Mirowskie

Pasmo Zborowsko

-Ogrodzienieckie

Pasmo Smoleńsko

-Niegowonickie

Brama Wolbromska

Dolinki Podkrakowskie
Rów KrzeszowickiGarb Tenczyński

granica obszaru Wyżyny
granica pomiędzy głównymi regionami Wyżyny
rzeki

Wieluń

Częstochowa
Olsztyn

Żarki

Ogrodzieniec

Krzeszowice

Tyniec

Potok
    Złoty

Mstów

Czarny Las

Działoszyn

Kłobuck

Krzepice

Myszków

Zawiercie

Olkusz

Kraków

Płaskowyż
Sułuszowej

GrzędyOlkuskie

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Cracow-Częstochowa Upland

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska na mapie polski
Cracow-Częstochowa Upland on the map of Poland



1514

Częstochowa

Katowice

Kraków

Dąbrowa
Górnicza

Zabrze
Bytom

Chorzów

Ostrawa

Opawa

Opole

Podlesice
Stacja centralna

Będkowice
Stacja terenowa

Olsztyn
Stacja terenowa

GOPR Jura Group Station locations allow 
continuous rescuer standby across the 
Cracow-Częstochowa Upland.

1. Podlesice – Main Station
2. Będkowice – Field Station
3. Olsztyn – Field Station

Rescue teams were professional in preserving rescuer standby status through 
regular in-house and external training. The purpose was further served by equip-
ping Stations with high-class medical and emergency-and-rescue equipment, full 
rescue teams (canine rescue teams included) assigned to each Station.

This allowed GOPR Jura Group rescuers to swiftly respond to all calls by those in 
need. They also assisted the Police Force in search missions for persons classi-
fied as missing in open non-urban terrain.

738 km
szlaków turystycznych
of tourist trails

5 000
skał / miejsc 
wspinaczkowych
rocks / climbing sites

1 700
jaskiń
caves

15 000
dróg wspinaczkowych 
o zróżnicowanej trudności
climbing routes with different 
grades on the difficulty scale

Dyżurki Grupy Jurajskiej GOPR rozlokowane 
są w sposób umożliwiający zapewnienie 
gotowości ratowniczej na terenie całej 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

1. Podlesice – Stacja Centralna
2. Będkowice – Stacja Terenowa
3. Olsztyn – Stacja Terenowa

Zespoły ratunkowe profesjonalnie realizowały zadanie gotowości poprzez cy-
kliczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wyposażenie dyżurek w sprzęt me-
dyczny, ratowniczo-ewakuacyjny przy wsparciu zespołów przewodników i psów 
ratowniczych do poszukiwań pomogło sprawnie wypełniać powyższą funkcję.  

Dzięki temu Ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR błyskawicznie reagowali na każ-
de wezwanie osób potrzebujących pomocy, wspierali również działania Policji 
podczas poszukiwania zagubionych w terenie otwartym niezurbanizowanym.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to:
Cracow-Częstochowa Upland has:
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Search and Rescue Operations
Main goals of GOPR operations include providing assistance to persons whose 
life and/or health have been endangered. In the year 2020, Jura Group rescuers 
spent 803 hours on search and rescue interventions, missions and expeditions. 
Main operational areas included climbing (rock face) accidents, searches for 
missing persons, and caving accidents. Accounts of selected 2020 incidents 
we consider typical for our operations follow.

Rescue Missions  
in Difficult Terrain

June 28th 2020

The Group’s rescue volunteer on call received notification of an accident in the 
Kobylańska Valley near Skalny Mur. According to the notifying party, a young 
female had fallen from considerable height. The team on call duty at the Dolinki 
Field Station was dispatched to the site. Since the accident had taken place in a 
difficult-access area, the rescue team used an off-road ambulance and quad bike.

Given the condition of the victim, Airlift Rescue Service was dispatched to the 
site, and transported the young female to hospital. Despite efforts by multiple 
services and hospital staff, the victim was pronounced dead after many hours 
of resuscitation (cause of death: injuries sustained in the fall).

November 25th 2020

Rescuers on call duty in Podlesice received notification of an accident on Mount 
Zborów. A female had slipped and fallen into a rocky crevasse, sustaining inju-
ry to the lower limb. Having reached the victim, rescuers secured the limb and 
evacuated the victim to a safe location using rope techniques. The victim was 
then handed over to a Paramedic Team.

Search Missions
October 19th 2020

In the late evening, Jura Group rescue received notification to join a search mis-
sion for an elderly male near Myszków.

A search mission was planned on site, in co-operation with all other services 
present. The individual was soon found in a wetland area, close to where he 
had been last seen. Following an examination of the victim’s condition, the Jura 

Działalność ratownicza
Jednym z głównych celów GOPR jest niesienie pomocy w górach ludziom, których 
zdrowie lub życie jest zagrożone. W roku 2020 ratownicy Grupy Jurajskiej spędzi-
li na interwencjach, akcjach i wyprawach ratowniczych 803 godziny. Głównymi 
obszarami działalności ratowniczej były wypadki wspinaczkowe (ścianowe), po-
szukiwania osób zaginionych oraz wypadki jaskiniowe. Poniżej przedstawiamy 
relacje z kilku charakterystycznych dla naszej działalności zdarzeń z roku 2020.

Ratownictwo  
w trudnym terenie

28 czerwca 2020

Do ratownika dyżurnego naszej Grupy wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Dolinie 
Kobylańskiej w rejonie Skalnego Muru. Ze zgłoszenia wynikało, że młoda kobieta 
upadła z dużej wysokości. Na miejsce został zadysponowany zespół pełniący dyżur 
na stacji SSR Dolinki. Ponieważ wypadek miał miejsce w trudno dostępnym terenie 
ratownicy w rejon  zdarzenia udali się za pomocą karetki terenowej oraz quada.

Z uwagi na stan poszkodowanej na miejsce został zadysponowany śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował kobietę do szpi-
tala. Kobieta mimo zaangażowania wielu służb, jak i personelu szpitala po długo-
trwałej reanimacji zmarła na skutek poniesionych obrażeń.

25 listopada 2020

Do ratowników dyżurnych  w Podlesicach wpłynęło zgłoszenie o wypadku na Górze 
Zborów.  Kobieta, w wyniku poślizgnięcia wpadła do szczeliny skalnej  i doznała 
urazu kończyny dolnej.  Ratownicy po dotarciu do ratowanej, zabezpieczyli urazy, 
a następnie za pomocą technik linowych ewakuowali ją w bezpieczne miejsce. 
Ratowana została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Poszukiwania
19 października 2020

W późnych godzinach wieczornych, ratownicy Grupy Jurajskiej otrzymali wezwa-
nie do poszukiwań starszego mężczyzny w okolicach Myszkowa.

Na miejscu wraz ze wszystkimi służbami zaplanowano poszukiwania. W krótkim 
czasie osoba została odnaleziona w podmokłym terenie, niedaleko miejsca gdzie 
ostatni raz była widziana. Ratownicy Naszej Grupy po zbadaniu osoby ratowanej, 
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Group rescue team made a decision to evacuate him from the difficult-access 
area by quad bike.

Suffering of hypothermia, the male victim was transported to a location where a 
Paramedic Team were waiting on standby.

Paramedic Rescue Missions

In the year 2020, the Group’s equipment resources were expanded to include 
specialist gear used by paramedics serving in Mountain Volunteer Search and 
Rescue. The equipment has expanded our diagnostic capacity and enabled ad-
vanced medical intervention. New specialist gear includes, but is not limited to 
cardiac output patient monitors allowing real-time vital sign overseeing, and an 
advanced respirator used in mechanical ventilation of rescue patients with sud-
den cardiac arrest.

Furthermore, paramedic rescuers on call duty have access to medical drugs they 
can administer pursuant to the relevant ordinance of the Minister of Health, allow-
ing swift intervention when treating pain, cardiac disorder, and other conditions.

We make every effort to always include 
a paramedic on the duty roster. As part 
of our work to expand the array of skills 
and related scope of authority, two of 
our rescue professionals are currently 
studying to become paramedics.

As part of our efforts to expand the Main Rescue Station in Podlesice, we have 
renovated the in-house outpatient clinic offering professional assistance 24/7. 
It has been equipped i.a. with a medical gear storage cabinet, controlled medical 
drugs cabinet, and refrigerator.

podjęli decyzję o ewakuacji zaginionego z trudno dostępnego terenu przy po-
mocy quada. 

Mocno wychłodzonego mężczyznę przetransportowano do miejsca gdzie czekał 
na niego Zespół Ratownictwa Medycznego.

Ratownictwo medyczne

W 2020 roku do wyposażenia Grupy trafił specjalistyczny sprzęt, używany przez 
ratowników medycznych pełniących służbę w GOPR. Ten ekwipunek pozwala na 
poszerzenie diagnostyki, oraz daje możliwość zaawansowanych interwencji me-
dycznych. W skład sprzętu wchodzą między innymi kardiomonitory, pozwalające 
na monitorowanie podstawowych parametrów życiowych w czasie rzeczywistym, 
oraz zaawansowany respirator, który służy do wentylacji mechanicznej osób ra-
towanych, u których doszło np. do nagłego zatrzymania krążenia.

Ratownik medyczny będący na dyżurze posiada również dostęp do leków, które 
według rozporządzenia ministra zdrowia może samodzielnie podawać. Pozwala 
to na szybką interwencję np.: leczenie przeciwbólowe, leczenie zaburzeń rytmu 
serca, oraz innych stanów chorobowych. 

Staramy się, by zawsze na dyżurze był obecny 
ratownik medyczny. W ramach poszerzenia 
uprawnień, dwóch ratowników zawodowych 
aktualnie studiuje ratownictwo medyczne.

W ramach rozbudowy Centralnej Stacji Ratowniczej w Podlesicach zostało wy-
remontowane ambulatorium, gdzie niezależnie od pory dnia i nocy może zostać 
udzielona fachowa pomoc. W skład nowego ambulatorium wchodzi między innymi 
szafa magazynowa na sprzęt medyczny, sejf na przechowywanie leków ścisłego 
rozchodu oraz lodówka.
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10
szkoleń
training courses

50
prelekcji
lectures

5
zabezpieczeń ratowniczych wydarzeń
rescue event security missions

7
nowych ratowników górskich
new mountain rescue specialists

Szkolenia
W Grupie Jurajskiej GOPR bardzo dbamy 
o poziom wyszkolenia ratowników. 
W strukturze organizacyjnej pion szkoleniowy 
raportuje bezpośrednio do Naczelnika.

Ratownicy w 2020 roku wzięli udział w 13 szkoleniach wewnętrznych. 
Wykształciliśmy 7 nowych ratowników górskich. Ilość ratowników w Grupie 
Jurajskiej rośnie systematycznie od 4 lat.

Oprócz działalności ratowniczej i szkoleniowej ratownicy prowadzili szeroko za-
krojoną profilaktykę, zarówno w mediach, jak również bezpośrednio z młodzie-
żą na prelekcjach, szkoleniach z zasad bezpieczeństwa w górach oraz podczas 
szkoleń z pierwszej pomocy.

Training
The GOPR Jura Group attaches great 
importance to rescuer training. Under our 
organisational structure, the Training Division 
reports to the Head of the Group directly.

In the year 2020, our rescuers attended 13 in-house training courses. We trained 
a  total of 7 new mountain rescue specialists. The numbers of Jura Group moun-
tain rescuers has been on the rise for the past 4 years.

Rescue and training operations apart, our staff have been engaging in broadly 
defined preventive measures, via mass media and directly in contact with young 
people – organising lectures, general mountain safety training courses, and first 
aid training.
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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 weryfikacji 
postępowania wg procedur przyjętych w systemie zarządzania.

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

Grupa Jurajska GOPR jest jednym z 7 oddziałów terenowych GOPR.  
Posiada swój Zarząd oraz swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym.

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

Skład Zarządu tworzy 5 ratowników Grupy Jurajskiej GOPR (w tym 5 mężczyzn) wy-
branych 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 konflikt interesów.

102-18

102-19

102-20

102-45

102-22

Mountain Volunteer Search 
and Rescue Jura Group 
Organisational Structure
The GOPR Audit and Review Committee is the Rescue Service’s supreme oversee-
ing authority. It is formed by 2 members from each of the Regional GOPR Groups. 

Furthermore, operational control can be exercised pursuant to procedural reviews 
according to procedures adopted in the management system.

The Head of the Group is in charge of the executive division, his/her responsibil-
ities stipulated by the Board of the Group under delegated authority.

The GOPR Jura Group is one of the seven regional Mountain Volunteer Search 
and Rescue field branches, with its own Board and representative on the Central 
Executive Board.

The GOPR Jura Group’s financial statement forms part of the entire Rescue 
Service’s financial statement filed on the national level.

The Board is formed by five GOPR Jura Group rescuers (all male) elected by the 
Group’s Assembly of Delegates for a term of 4 years. The Board is headed by 
a President elected from among Board members by the Group’s Assembly of 
Delegates.

Pursuant to the Statutes, the Head of the Group (as the officer in charge of the 
executive division) cannot be elected Board member, in order to avoid any con-
flict of interests.
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102-22
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Pion 
administracyjno

-techniczny
Administrative and 
Technical Division
Kierownik administracji 

tj. księgowa główna
Administrative Manager, 

i.e. Chief Accountant

Kierownik biura
Office Manager

Magazynier
Chief Warehouse 

and Inventory Specialist

Kasjer
Cashier

Podkomisja szkolenia
Training Subcommittee

Pion projektowy
Project Division

Zastępca naczelnika ds. 
projektów i CSR

Deputy Head of Group for 
Projects and CSR

Koordynator projektu
Project co-ordinator

Zespół projektowy
Project team

Pion operacyjny
Operational Division

Zastępca naczelnika 
grupy ds. służby tj. służby
Deputy Head of Group for 

rescue operations

Centralna stacja ratunkowa Podlesice
Main Search and Rescue Station Podlesice
– Kierownik dyżuru
“odpowiedzialny”
– Dyspozytor
– Ratownik górski
– Ratownik kandydat
– Członek wspierający

– Chief Officer on duty 
(in charge)
– Dispatcher
– Mountain rescuer
– Rescue Service volunteer
– Auxiliary member

Sezonowa stacja 
ratunkowa Olsztyn

Seasonal Search and 
Rescue Station Olsztyn

– Kierownik dyżuru
– Ratownik górski
– Ratownik kandydat

– Chief Officer on duty
– Mountain rescuer
– Rescue Service volunteer

Sezonowa stacja 
ratunkowa Dolinki

Seasonal Search and 
Rescue Station Dolinki

– Kierownik dyżuru
– Ratownik górski
– Ratownik kandydat

– Chief Officer on duty
– Mountain rescuer
– Rescue Service volunteer

Koordynator 
bezpieczeństwa

Safety Co-ordinator
Bezpieczeństwo kadrowe, 

fizyczne i organizacyjne
Staff, physical and 

organisational safety

Koordynator IT
IT Co-ordinator

Bezpieczeństwo
teleinformatyczne

ITC safety

Komisja szkolenia
Training Committee

Organ doradczy
Advisory body

Instruktorzy
Instructors

Specjaliści z innych dziedzin
Specialists in other fields

Pion szkoleniowy
Training division

Zastępca naczelnika grupy ds. 
szkoleń tj. szef szkolenia

Deputy head of the training 
group, i.e. head of training

Pion wykonawczy
Executive Division

Naczelnik grupy
Koordynator zintegrowanego 

systemu zarządzania
Head of the Group

Integrated Management System 
Co-ordinator

Zarząd grupy
Group Executive Board

Zebranie ogólne członków grupy
General Assembly of Group members

Zebranie delegatów
Assembly of Delegates

Struktura Grupy Jurajskiej GOPR

Mountain Volunteer Search and Rescue  
Jura Group Organisational Structure
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Procedura zakupów
W Grupie Jurajskiej GOPR wdrożyliśmy procedurę zbierania zapotrzebowania, 
która pozwala na optymalne kształtowanie listy potrzeb. 

Każdy z naszych ratowników, bez względu na 
stopień i staż w jednostce może przez specjalnie 
przygotowany formularz zgłosić do końca września 
zapotrzebowanie na sprzęt, inwestycje, usługi. 

Taki długi proces zbierania listy zapotrzebowania, który przechodzi przez wszyst-
kie szczeble struktury pozwala na stworzenie listy odzwierciedlającej rzeczywi-
ste potrzeby.

Ratownicy wpisują zapotrzebowanie oceniając 
je w 4 stopniowej skali konieczności zakupu. 
Po zebraniu całej listy w okresie od września do grudnia Naczelnik wraz z zespo-
łem ocenia zebrane zapotrzebowanie i tworzy z niego rekomendację prognozy 
wydatków, którą zatwierdza Zarząd

W naszej Grupie – w celu jak najlepszej jakości dostaw – od 2018 roku prowadzimy 
proces oceny dostawców, w którym zwracamy uwagę na:

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

Nie weryfikujemy dostawców pod kątem kryteriów społecznych.

W 2020 zakupiliśmy instalację fotowoltaiczną z przeznaczeniem na centralną sta-
cję ratunkową w Podlesicach. Od roku 2021 planujemy raportować uzyski energii 
oraz oszczędność CO2 wygenerowaną w naszej jednostce.

102-9

414-1

Procurement Procedures
For purposes of the GOPR Jura Group, we have implemented a procedure of 
requirements collection, allowing us to define optimum lists of prerequisites. 

Regardless of rank or seniority, all rescuers 
have the right to fill in and submit a dedicated 
equipment, investment and service requirements 
form by the end of September each year.

Such an extensive process of collecting prerequisites which require approval at 
all organisational structure levels makes it possible to produce lists reflecting 
actual needs.

Rescuers file their requirements 
according to perceived procurement 
urgency, graded on a scale of 1 to 4.
Once the list is complete, the Head of the Group and his/her team work on assess-
ing the set of prerequisites over a period from September until December, gener-
ating an expense forecast recommendation submitted to the Board for approval.

To secure the best possible quality of supplies, we implemented a vendor quality 
assessment process in 2018, paying particular attention to the following:

1. Timely delivery
2. Quality of supplies
3. Customer service quality
4. Discounts
5. Price

We do not review our suppliers according to social (responsibility) criteria.

In 2020, we purchased a photovoltaics installation intended i.a. for use at the Main 
Search and Rescue Station in Podlesice. From 2021 onward, we are planning to 
report on energy generation and CO2 savings recorded by our unit.

102-9102-9

414-1
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Dla kogo?
Unikatowy potencjał potencjał przyrodniczy i kulturowy Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej sprawia, że swoje miejsce znajdą tu zarówno sportowcy jak 
i turyści rekreacyjni. Ci pierwsi docenią smak przygody doświadczanej w gronie 
przyjaciół, solidnej dawki adrenaliny oraz okazji do sprawdzenia samych siebie. 
Ci drudzy szukając wyciszenia skorzystają z bliskiego doświadczania dzikiej 
przyrody. 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 kształ-
towanie właściwych postaw i zachowań jest szczególnie istotne. W naszych dzia-
łaniach nie zapominamy również o lokalnych mieszkańcach, których przychylność 
i gościnność jest nie do przecenienia.

Whom We Support
The Cracow-Częstochowa Upland’s unique potential as a region means that it has 
a lot to offer to athletes and recreational tourism enthusiasts alike. The former 
definitely appreciate the taste of adventure experienced with groups of friends, 
healthy shots of adrenalin, and opportunities for self-discovery. The latter, on a 
quest for peaceful solitude, benefit from close encounters with untamed nature. 
The Jura is also a perfect choice for persons interested in culture, and/or with a 
focus on self-development, history, or pride in their ancestors’ accomplishments.

Children and young people continue to be recognised as essential stakeholders 
– in their case, moulding correct attitudes and behaviours is of particular impor-
tance. Furthermore, we never neglect local residents when drafting our annual 
activity plan – their support and hospitality are invaluable to the Group.
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Jak rozmawiamy

Turyści aktywni (wspinacze, grotołazi, rowerzyści, biegacze):
• Tablice informacyjne w miejscach niebezpiecznych
• Materiały informacyjne (mapy, przewodniki wspinaczkowe)

Turyści 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)

Zdajemy sobie sprawę z ważnej roli Grupy Jurajskiej 
w budowaniu marki Jura oraz rozwoju turystyki.
Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na naszym tere-
nie realizujemy poprzez gotowość ratowniczą dobrze przygotowanych zespo-
łów ratunkowych działających 24 h/7 dni w tygodniu. Zespoły wyposażone są 
w sprzęt medyczny i alpinistyczny oraz środki transportu terenowego, a także 
nawigację i łączność.

102-16

How We Communicate

Active tourists (climbers, cavers, cyclists, runners):
• Warning and information panels/ boards at dangerous sites
• Information materials (maps, climber guidebooks)

Recreational tourists:
• Information materials (maps, guidebooks)
• Education (training courses)

Local residents:
• Research (questionnaires)
• Education (training courses, search and rescue 

demo days, safety promotion campaigns)

Children and young people
• Research (questionnaires)
• Education (training courses, search and  

rescue demo days, safety promotion campaigns)

We are very much aware of the GOPR Jura 
Group’s importance to the process of developing 
the Jura brand and tourism in the region.
This is why we are guarantors of safety to persons in the region by ensuring 24/7 
year-round operational standby of well-prepared rescue teams, properly equipped 
with medical and climbing gear, state-of-the-art supplies, off-road transportation 
vehicles, and navigation and communication appliances.

102-16
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Z kim
Stan osobowy Grupy Jurajskiej GOPR to 129 
ratowników – członków Służby Ratowniczej.
Ratownicy w 2020 wypracowali 19 170 godzin społecznych w ramach organiza-
cji, również w dni wolne od pracy i święta. W okresie sprawozdawczym wszyscy 
ratownicy wypełniając założenia statutowe na dyżurach, akcjach, szkoleniach 
oraz zabezpieczeniach ratowniczych wypracowali 40 442 godzin (uwzględniając 
pracę ratowników zawodowych).

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 zarządzania ścieżką 
kariery, gdzie każdy członek stowarzyszenia może sprawdzić swój etap oraz ko-
lejne kroki rozwoju.

Relacja przyjętych członków rzeczywistych do ilości skreśleń członków rzeczy-
wistych wynosi 2,5:1.

102-8

401-1

Who We Work with
The GOPR Jura Group has a team of 129 rescuers 
– Mountain Volunteer Search and Rescue members.
In 2020, our rescuers logged 19,170 hours of pro bono work as part of the 
Organisation, also on days off and public holidays. Throughout the reporting 
period, rescuers logged a total of 40,442 hours of on-call duty, missions, train-
ing, and rescue safety work, pursuant to provisions of Statutes (professional 
work included).

It takes a minimum of 3 years to train a mountain rescue specialist in the Jura 
Group; over that period, the Rescue Service candidate has to display skill, en-
durance, and considerable involvement.

Within our organisational framework, we developed a career path management 
procedure, whereby each member of the Rescue Service can check the stage 
he/she has reached, as well as successive development stages.

The ratio of active full members to members removed is 2.5:1.

102-8
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Nasi ratownicy to także niesamowity potencjał, który cały czas uczymy się właści-
wie wykorzystywać. Naszym podstawowym zadaniem jest ratowanie ludzi, którzy 
ulegli wypadkom. Stosując odpowiednie procedury i zasoby dbamy, by zdrowie 
i życie ludzi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej było należycie chronione.

Każdy członek służby górskiej, bez względu na płeć, chcąc pełnić dyżury ratowni-
cze musi spełniać wymagania w postaci aktualnych badań lekarskich, aktualnego 
kursu  Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz aktualnych testów sprawnościo-
wych odnawianych co dwa lata.

Średnie wynagrodzenie ratowników 
zawodowych w 2020 r. wzrosło o 40,45% 
w odniesieniu do roku 2019 r.
W Grupie Jurajskiej GOPR, żaden pracownik nie jest objęty umowami zbiorowymi.

W 2020 roku ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR brali udział w 91 zdarzeniach, w tym 
liczba osób ratowanych wynosiła 92.

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

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 funkcjono-
wania GOPR (spotkania Naczelników, Zarząd Główny).

416-1

404-3

102-41
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Furthermore, our rescuers carry extraordinary potential we are constantly at-
tempting to put to good use. Our fundamental responsibility is to rescue accident 
victims. Using proper procedures and resources, we are making each and every 
effort to safeguard human health and life in the Cracow-Częstochowa Upland.

All Mountain Volunteer Search and Rescue members, gender notwithstanding, 
have to meet specific requirements: current medical check-up certificates, cur-
rent Qualified First Aid training, and current physical performance tests updated 
every two years.

Rescue professionals’ average remuneration 
grew by 40.45% in 2020 year to year.
No GOPR Jura Group employee is party to a collective agreement.

In 2020, GOPR Jura Group rescuers took part in 91 incidents, the number of res-
cued individuals totalling 92.

The organisation recorded no complaints with regard to unit operation, client pri-
vacy breach, or personal data loss. No claims associated with GOPR Jura Group 
operations have been filed.

How We Communicate

Rescue Service candidates 
Communicating the mountain rescue specialist’s image via assorted channels 
(social media); recruitment procedures.

Rescue Service volunteers 
Regular dialogue; measures contributing to the mountain rescue specialist’s im-
age (comments form, online forum, face-to-face contact, workshops).

Rescue Service professionals 
Regular dialogue; measures contributing to the mountain rescue specialist’s im-
age (comments form, face-to-face contact, briefings with the Head of the Group).

Administrative personnel
Regular dialogue with regard to how the unit operates  
(face-to-face contact, briefings with the Head of the Group).

GOPR
Regular dialogue concerning the mountain rescue specialist’s image, drafting 
an operational vision for the Mountain Volunteer Search and Rescue (Heads of 
Groups conventions, Central Executive Board).

416-1
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Ostatnie lata w naszej organizacji 
pokazały jak ważne jest planowanie.
Oceniając naszą odpowiedzialność względem określonych celów działania opra-
cowaliśmy plan i wybraliśmy dwie drogi do stabilności naszej instytucji:

optymalizacja działań wewnętrznych  
Grupy Jurajskiej GOPR; 
zwiększanie potencjału jednostki.
Będąc członkiem większej struktury jaką jest GOPR, musimy przestrzegać 
Regulaminów i Uchwał regulujących pracę w Grupach Regionalnych, a także re-
spektować Uchwały i zobowiązania zaciągane przez Zarząd Główny.

Wspólnie z innymi Grupami Regionalnymi 
tworzymy wizerunek GOPR.
Jako nasza nadrzędna struktura, GOPR jest członkiem międzynarodowej or-
ganizacji ratowniczej ICAR – Międzynarodowego Komitetu ds. Ratownictwa 
Alpejskiego, zrzeszającej organizacje ratownicze z całego świata i wyznaczają-
cej trendy w ratownictwie.

W naszej jednostce utrzymujemy 
Zintegrowany System Zarządzania 
zgodny z ISO 9001 oraz ISO 27001.
Naczelnik Grupy prowadzi okresowe i roczne przeglądy zarządzania, sprawdzając 
poziom spełniania wskaźników, zgodnie z założoną prognozą.

W ramach Systemu Zarządzania funkcjonuje formularz uwag i skarg, w którym 
ratownicy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia, które trafiają bezpośrednio do 
Naczelnika Grupy. Następnie Naczelnik, odpowiednio do zgłoszenia, zarządza 
kolejnymi krokami działań.

Rok 2020 był rokiem innym niż wszystkie. Sytuacja związana z pandemią korona-
wirusa wymusiła zmianę standardów działania. Bezpieczeństwo pracy naszych 
ratowników, które zawsze stoi na pierwszym miejscu, wymagało wprowadzenia 
dodatkowych procedur bezpieczeństwa.

Praca administracyjna została przeniesiona do strefy online, funkcjonujący 
w naszej Grupie system zarządzania oparty na narzędziach chmurowych stał 
się bardzo skuteczną alternatywą spotkań, pracy nad dokumentami i wymiany 
informacji o funkcjonowaniu jednostki.

103-1

102-13
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Recent years have proven how important 
planning is to the Organisation.
Having assessed our responsibility with regard to specific goals, we drafted a plan 
and identified to paths securing the institution’s stability:

Optimising GOPR Jura Group’s in-house operations; 
Increasing the unit’s potential.
A member of the larger Mountain Volunteer Search and Rescue structure, we are 
required to abide by and respect Rules and Regulations, Resolutions stipulating 
the operational format for Regional Groups, as well as Resolutions of and obli-
gations accepted by the Central Executive Board

Together with other Regional Groups, we 
are responsible for GOPR’s image.
As our supreme structure, Mountain Volunteer Search and Rescue is a member 
of ICAR (International Commission for Alpine Rescue), an association of rescue 
organisations from across the world and a trendsetter for rescue and emergen-
cy activities.

Our unit follows an Integrated Management 
System conforming to ISO 9001 and ISO 27001.
The Head of the Group is responsible for performing periodical and annual man-
agement reviews, including performance checks of prognosed indices.

The Integrated Management System includes a comment and complaint form 
rescuers can use to file remarks and observations submitted directly to the Head 
of the Group. The Head of the Group takes follow-up action according to com-
ments/ complaints as required.

2020 was different to all other years. The COVID-19 pandemic forced us to alter 
operational standards. The operational safety of our rescuers – which comes first 
at all times – required us to implement extra security procedures.

All administrative work was moved online. The cloud-based management system 
we use in the Group proved a very effective alternative to face-to-face meetings, 
working on documents and files, and unit operation-related information exchange.

We dispersed our rescue teams. By introducing duty roster rotations, we made 
sure that rescuer squads would have no contact with each other, thus reducing 
the virus transmission risk. We decided to focus all efforts on securing permanent 

103-1
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Rozproszyliśmy nasze zespoły ratunkowe, wprowadzając rotacyjny cykl zmian 
sprawiliśmy, że grupy ratowników nie spotykały się ze sobą, zmniejszając ryzyko 
transmisji wirusa. Nasze działania skupiły się na zapewnieniu ciągłej gotowości 
ratowniczej na Jurze, a pozostałe aktywności ograniczyliśmy do minimum.

Zrealizowaliśmy 57% zakładanych szkoleń.  
Natomiast relacja łącznej ilości zaplanowanych dni 
dyżuru do zrealizowanych dni dyżuru wyniosła 112%.
Każdy ratownik w naszej jednostce posiada indywidualne konto, na którym może 
śledzić swój przebieg szkoleń, obowiązki statutowe oraz na uprawnionych kom-
puterach może prowadzić książkę dyżurów.

Zgodnie z założoną strategią budujemy Centrum Szkoleniowe. W roku 2020 za-
kończone zostały prace nad dachem oraz wstawiona została stolarka okienna.

Modernizacja ma na celu stworzenie centrum szkoleniowego z miejscami nocle-
gowymi dla 30 osób. Pomoże to jeszcze lepiej realizować nasze cele oraz pozwoli 
na zbudowanie 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 realizację swoich pomysłów w organizacji.

Ratownicy mogą tworzyć zespoły dedykowane konkretnym inicjatywom, w któ-
rych członkowie wykorzystując swoje możliwości realizują konkretne zadania.

102-10
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24/7 Rescue Service specialist standby in the Upland, reducing all other activi-
ties to the bare minimum.

We delivered 57% of the training plan; 
concurrently, the ratio of on-call duty days 
planned to duty days delivered totalled 112%.
All Jura Group rescuers have individual online accounts, allowing them to track 
their training record and performance of statutory duties; they can also use au-
thorised-access computers to manage the duty logbook.

Works on our Training Centre are in progress. In 2020, we completed our works 
on the roof window joinery.

We are modernising our facilities to create a state-of-the-art Training Centre, in-
cluding hotel accommodation for 30 visitors. This will allow us to improve statutory 
performance, and generate a stable source of additional income.

We are the only GOPR Group whose organisational structure includes a Projects 
and CSR Division. The Division has made it possible for rescuers to establish a 
community allowing them to implement their own organisational concepts.

Rescuers can form bespoke teams supporting specific initiatives, team members 
delivering pre-defined activities using individual skills and talents.
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Dzięki komu?
Podstawy prawne działania Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r.  

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach  
i na zorganizowanych terenach narciarskich  
(Dz.U. z 2019 poz. 1084 t.j.).

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 Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
– 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. 
Siedzibą GOPR jest Zakopane. Zarząd Główny GOPR składa się po jednym przed-
stawicielu z każdej Grupy. Każda Grupa posiada wewnętrzną strukturę i Zarząd.
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Who Makes Our Work Possible
Legal basis for Mountain Volunteer 
Search and Rescue operations:
1. Safety and Rescue in the Mountains and Formally  

Organised Skiing Areas Law of August 18th 2011  
(Journal of Laws 2019 item 1084, uniform text).

2. Sports Law of June 25th 2010  
(Journal of Laws 2018 item 1263, uniform text).

3. State Medical Rescue Services Law of September 8th 2006  
(Journal of Laws 2019 item 993, uniform text).

4. Associations Law of April 7th 1989  
(Journal of Laws 2019 item 713, uniform text).

5. Mountain Volunteer Search and Rescue Statutes  
adopted pursuant to Resolution No. 1 of the Extraordinary 
Assembly of GOPR Delegates of June 15th 2019 in Szczyrk.

The GOPR Jura Group is one of the 
seven GOPR Regional Groups. 
Zakopane is the registered address for the Mountain Volunteer Search and 
Rescue. The Chief Executive Board membership includes one representative per 
Regional Group. Each Group has an in-house organisational structure and Board.
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Podział obowiązków określony jest w Statucie GOPR.

W 2020 roku Zarząd Główny GOPR przyjął uchwałą nr 107/XI/2020 z dnia 31 
grudnia 2020 roku Regulamin Służby Górskiej określający obowiązki ratowników, 
zasady naliczania godzin społecznych oraz minimalne kwalifikacje ratownicze 
wymagane na poszczególne stopnie służbowe GOPR.

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
• wspólne szkolenia

Inne stowarzyszenia:
• usprawnienie działalności (porozumienia)
• wspólne działania

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),

Mountain Volunteer Search and Rescue 
Statutes stipulate all prevalent responsibilities, 
and rules of assigning the same.
In 2020, the Rescue Service’s Chief Executive Board adopted the Rules and 
Regulations of the Mountain Rescue Service pursuant to Resolution No. 107/
XI/2020 of December 31st 2020. The Rules and Regulations stipulate rescuer 
responsibilities, principles of logging pro bono work hours, and minimum rescuer 
qualifications required for GOPR official rank promotion.

How We Communicate

Ministry of Home Affairs and Administration
• Confirming the Rescue Service’s operational 

conformity to public interest (reports),
• Improving the effectiveness of activities required by 

public interest (motions and applications).

Local government
• Confirming the Rescue Service’s operational 

conformity to public interest (reports),
• Improving the effectiveness of activities required by 

public interest (motions and applications).

Rescue Services
• Improving operational effectiveness  

(agreements and memoranda),
• Joint activities,
• Shared training.

Other associations
• Improving operational effectiveness  

(agreements and memoranda),
• Joint activities.

Patrons
• Improving operational effectiveness  

(agreements and memoranda).

Media
• Communicating operational activities (reports),
• Preserving the Rescue Service’s availability  

to communicate and liaise,
• Joint educational activities.
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Współpraca z władzami samorządowymi.

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

Nasze działania oraz inicjatywy są dostrzegane i doceniane przez władze wo-
jewództw Śląskiego i Małopolskiego. Przykładem modelowej kooperacji jest 
zadanie z zakresu bezpieczeństwa wspierane przez Marszałka Województwa 
Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. W wyniku naszej współpracy do Grupy trafia 
profesjonalny sprzęt, a ratownicy mogą brać udział w kosztownych szkoleniach. 

Dzięki wsparciu Urzędów Marszałkowskich organizacja zakupiła sprzęt ratow-
niczy zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem m.in: zestaw dronów do działań 
poszukiwawczych oraz zatrudniła ratowników sezonowych, którzy umożliwili 
zaplanowanie pełnej obsady dyżurek ratunkowych.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Grupa Jurajska zakupiła dodat-
kowo artykuły ochrony osobistej dla ratowników niezbędne do bezpiecznego 
prowadzenia działań ratowniczych związanych z pandemią wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2.
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Equipment suppliers
• Improving operational effectiveness  

(agreements and memoranda),
• Co-operation quality reviews,
• Shared training.

Academia
• Joint scientific projects,
• Improving operational effectiveness  

(agreements and memoranda).

Collaboration with the Local Government

The Mountain Volunteer Search and Rescue delivers the public task duly stipu-
lated by the Ministry of Home Affairs and Administration via its Regional Groups. 
Furthermore, Regional Groups enter into agreements with local Speakers’ 
(Marshals’) Offices responsible for specific areas.

Our activities and initiatives have been recognised and commended by authori-
ties of the Silesian and Małopolska voivodships (provinces). Examples of model 
co-operation include a safety-related task supported by Jakub Chełstowski, 
Speaker for the Silesian Voivodship. Thanks to our collaboration with his Office, 
the Group has received professional equipment, and our rescue specialists can 
attend expensive training courses.

The Organisation used aid provided by Speakers’ (Marshals’) Offices to purchase 
rescue equipment, including, but not limited to a set of drone craft used in search 
missions; we have also been able to employ seasonal rescue specialists, and thus 
provide full on-call duty cover for all Rescue Stations.

The Małopolska Crisis Shield Package has also allowed the Group to purchase 
PPE (personal protection equipment) for rescue specialists, indispensable to the 
safety of rescue missions associated with the SARS-CoV-2 pandemic.

Patrons

Further GOPR budget components include agreements entered into with our 
Patrons, signed at the central level by the Chief Executive Board, and locally by 
the Rescue Service’s field branches.

As a Regional Group, we deliver benefits stipulated by central agreements; we 
also co-operate with leaders and pioneers in assorted industries to the joint pur-
pose of evolving safety in the Cracow-Częstochowa Upland.

102-21
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Mecenasi

Na kolejną 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 umowami centralny-
mi, 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 oznakowania produktów.

Współpraca z Nauką

Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie jeden z naszych 
ratowników zawodowych realizuje doktorat wdrożeniowy. Prace w ramach dokto-
ratu skupiają się na wdrożeniu do działalności operacyjnej kompleksowego sys-
temu wspierającego działania poszukiwawcze o nazwie SARUAV, który pozwala 

417-3
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We have introduced a uniform image 
policy for the Group, including coherent 
and consistent resource branding.
We have replaced diverse image-projecting materials with a joint sponsorship 
plaque we are now including as part of our resource branding scheme.

No discrepancies or irregularities have been found 
with regard to product labelling regulations.

Co-operating with the Academia

We have begun co-operating with the University of Wrocław; one of our rescue 
specialists is working on his implementation-based doctoral thesis at the institu-
tion. The focus of related doctoral works involves efforts to implement SARUAV (a 
comprehensive search mission supporting system), allowing automatic detection 
of human beings in low-ceiling drone aviation photographs.

The thesis includes field works involving SARUAV system use in actual opera-
tional works and field experiments intended to outline guidelines concerning 
practical system application.

417-1
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na automatyczną detekcję ludzi na niskopułapowych zdjęciach lotniczych po-
zyskanych z drona.

Praca zakłada prowadzenie badań terenowych z wykorzystaniem systemu SARUAV 
podczas realnych działań operacyjnych oraz podczas eksperymentów tereno-
wych mających na celu sformułowanie wytycznych dotyczących stosowania 
systemu w praktyce.

Przykłady 
Współpraca z naszymi partnerami to nie tylko warunki i świadczenia zawarte 
w umowach. Staramy się budować długofalowe relacje. Wspólnie działamy także 
podczas naszych oddolnych inicjatyw i ciekawych projektów.

Challange dla GOPR

Stowarzyszenie MPI Poland Chapter oraz studenci uczelni Vistula, we współ-
pracy z PZU pomogli w rozbudowie i modernizacji Centralnej Stacji Ratunkowej 
Grupy Jurajskiej GOPR. 

Wyjątkowa współpraca zakończyła się panelem dyskusyjnym poświęconym bez-
pieczeństwu wydarzeń, zrealizowanym w ramach Meetings Week Poland 2020. 

Podzieleni na podzespoły wolontariusze wzięli udział w wielu aktywnościach, 
w miejscu gdzie w przyszłości będą się szkolić ratownicy GOPR. W ramach po-
dziękowania za działania w ramach Challenge dla GOPR zespół Grupy Jurajskiej 
przygotował dla uczestników na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej kilku-
godzinne szkolenie z pierwszej pomocy z uwzględnieniem sytuacji eventowych. 

Bądź jak ratownik

W ramach projektu „Bądź jak ratownik”, zainicjowanego przez Instytut Kształcenia 
Menadżerów Jakości uczniowie szkół podstawowych z terenu Wyżyny Krakowsko-
Wieluńskiej zostali przeszkoleni przez ratowników Grupy Jurajskiej GOPR z pierw-
szej pomocy oraz z zasad bezpiecznego wypoczynku.

102-43
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Case Studies
Co-operating with partners extends beyond conditions and benefits stipulated 
by formal agreements. We always strive to develop long-term relations, working 
together to implement grassroot initiatives and interesting projects.

Challenge for GOPR

In co-operation with PZU (State Insurance Company), the MPI Poland Chapter 
Association and students of the Vistula University helped expand and modernise 
the GOPR Jura Group’s Central Rescue Station.

The extraordinary co-operation exercise closed with a discussion panel on pub-
lic event security standards organised as part of Meetings Week Poland 2020.

Volunteers divided into teams attended multiple activities at a future training 
location for GOPR rescuers. To express their gratitude for Challenge for GOPR 
support activities, Jura Group rescuers prepared a first aid training course for 
Challenge participants. The course took several hours, its curriculum including 
first aid at public events.

Be Like a Mountain Rescue Professional

As part of the “Be Like a Mountain Rescue Professional” project initiated by the 
Quality Management Institute (Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości), primary 
school students from the Cracow-Częstochowa Upland were trained by GOPR 
Jura Group rescuers in first aid and safe rest and recreation rules.

The 2020 project curriculum included 50 lecture 
presentations addressing schoolchildren.
Image panels listing all key partners were presented at each meeting.

Works are now in progress to draft training programmes for schoolchildren by 
age group and topic selection.

102-43
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W ramach projektu w 2020 roku zostało 
przeprowadzonych 50 prelekcji dla uczniów.
Na każdym szkoleniu ratownikom towarzyszyły ścianki wizerunkowe z naszymi 
kluczowymi partnerami.

Trwają prace nad przygotowaniem programów szkoleniowych dla uczniów z po-
działem na wiek i tematykę szkolenia

Serce JURY

Firma Austrotherm sprawiła, że w naszych apteczkach jakiś czas temu znalazły 
się nowe, niezwykle lekkie defibrylatory. Natomiast urządzenia, które wykorzy-
stywaliśmy do tej pory stały się podstawą naszej akcji SERCE JURY. W ramach 
akcji na terenie naszego działania powstały punkty ratujące życie. W 2020 roku 
przeprowadziliśmy audyt urządzeń znajdujących się w terenie i zaplanowaliśmy 
serwis urządzeń na 2021 rok.

Współpraca z lokalnymi 
instytucjami
Wspólnie z naszymi partnerami z regionu braliśmy czynny udział w pracach do-
tyczących opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnej Marki Turystycznej Jura 
Krakowsko-Częstochowska wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki. 

Jak co rok włączamy się w akcje prowadzone przez Związek Gmin Jurajskich po-
legające na czyszczeniu skał i utrzymywaniu Szlaku Orlich Gniazd.

Heart of Jura

Thanks to Austrotherm, our first aid kit gear has been expanded to include brand 
new, ultralight-weight defibrillators – whereas appliances used by the Group be-
fore became the foundation for our “Heart of Jura” campaign, designed to es-
tablish lifesaving units throughout our operational territory. In 2020, we audited 
devices used in the field, and planned an appliance servicing schedule for 2021.

Collaboration with 
Local Institutions
We joined forces with partners from the region in working on a Development 
Strategy for the Cracow-and-Częstochowa Upland Regional Tourist Brand, in-
cluding Visual Image Branding. 

Like each year, we have also joined campaigns organised by the Association of 
Jurassic Municipalities, involving rock cleaning and maintenance works on the 
Eagles’ Nests Trail.

For the past three years, the GOPR Jura Group has been actively participating in 
organising Juromania – a jubilee celebrating the Cracow-and-Częstochowa Upland. 
In 2020, the Group’s rescue teams organised attractions for active tourists and 
families with children on Mount Zborów in Podlesice and in the Będkowska Valley. 
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Od trzech lat Grupa Jurajska bierze czynny udział w organizacji Juromanii, czyli 
Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W 2020 r. ratownicy zorganizowali na 
Górze Zborów w Podlesicach i w dolinie Będkowskiej atrakcje dla turystów aktyw-
nych i rodzin z dziećmi. Odwiedzający mogli zapoznać się z zasadami wspinaczki 
i spróbować swoich sił wchodząc na jurajskie ostańce pod okiem ratowników 
GOPR. W trakcie dnia prowadzone były warsztaty z bezpieczeństwa na szlaku 
oraz zasad pierwszej pomocy na Jurze.

Eskapada Jurajska

Dzięki Śląskiej Organizacji Turystycznej i Związkowi Gmin Jurajskich turyści od-
wiedzający Jurę w 202o roku mogli bezpłatnie skorzystać z usług przewodnika, 
instruktorów wspinaczki oraz atrakcji przygotowanej przez ratowników o nazwie 
Eskapada Jurajska

Była to wyjątkowa okazja poznania pracy ratowników GOPR od środka. Uczestnicy 
zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym do prowadzenia działań ratowni-
czych, w tym terenowymi karetkami ratunkowymi.

Współpraca z firmą Aura

W połowie 2020 roku rozpoczęliśmy nowy projekt we współpracy z jednym z czo-
łowych polskich producentów śpiworów oraz kurtek puchowych - firmą Aura. 

Łącząc unikalną wiedzę i techniczne możliwości 
Aury oraz nasze doświadczenie stworzyliśmy 
produkt unikalny na skalę światową.
RES-B to dedykowany system do ochrony poszkodowanego przed hipotermią. Jego 
konstrukcja umożliwia bezproblemowe umieszczenie w śpiworze ratowanego na 
desce ortopedycznej oraz zabezpieczenie osoby w noszach koszowych. System 
suwaków umożliwia dostęp do dowolnej kończyny bez niepotrzebnej utraty cie-
pła. Wewnątrz śpiwora umieszczone są specjalne kieszenie na pakiety grzewcze. 
Dodatkowo umieszczenie w centralnej części dodatkowego suwaka umożliwia 
swobodny dostęp do klatki piersiowej ratowanego. Wnętrze śpiwora wykonane 
jest z tkaniny bakteriobójczej, a z zewnątrz zastosowany został wodoodporny 
materiał membranowy. Wewnętrzną izolację stanowi materiał CLIMASHIELD 300 
zachowujące swoje właściwości termiczne nawet po zmoczeniu.

W najbliższym czasie planujemy wspólnie z Aurą opracować 
specjalny śpiwór do ratownictwa jaskiniowego.

Visitors were taught principles of climbing and could try their hand at climbing 
Jurassic monadrocks under GOPR rescuer supervision. Trail hiking safety and 
first aid in the Jura region workshops were also held throughout the day.

The Jurassic Escapade

Thanks to the Silesian Tourist Organisation and Association of Jurassic 
Municipalities, visitors to the Jura region in 2020 were offered free guiding and 
climbing instructor services, as well as the Jurassic Escapade attraction designed 
by GOPR Jura Group rescuers.

This was a unique opportunity for tourists to learn more about the inner workings 
of GOPR rescue teams. Participants were shown and told about equipment used 
in rescue and emergency situations, off-road ambulances included.

Collaboration with Aura

Mid-202, we launched a new project in co-operation with Aura, a leading Polish 
manufacturer of down sleeping bags and jackets.

Combining Aura’s unique know-how and 
technological capacities with our own experience, 
we created a globally exceptional product.
RES-B is a bespoke system protecting victims against hypothermia. Its struc-
ture allows a victim rescued with the use of a spine board to be easily placed in a 
sleeping bag, and secured in a basket stretcher. A zipper system allows access 
to all limbs while avoiding unnecessary heat loss. Special-purpose heat pack 
pockets have been sewn into the sleeping bag. An extra zipper in the bag’s cen-
tral section allows easy access to the rescued individual’s chest. The sleeping 
bag lining is made of bactericidal fabric, waterproof membrane material on the 
outside. CLIMASHIELD 300 is used as inside insulation, thermal properties of the 
material sustained even when wet.

An upcoming project will involve Group specialists working with 
Aura to design a special-purpose cave rescue sleeping bag.
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O raporcie
Raport wpływu społecznego Grupy Regionalnej GOPR – Grupy Jurajskiej zawiera 
dane za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności, poszczególne 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 społecznej i prowa-
dzonej działalności w oparciu o analizę wewnętrznych dokumentów, analizę ze-
wnętrznych publikacji i informacji prasowych dotyczących Grupy,

priorytetyzacja
w celu identyfikacji najistotniejszych zagadnień została przeprowadzona we-
wnętrzna sesja dialogowa. Zostały podsumowane 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 i jest publikowany w cyklu rocznym.
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102-42

102-47

102-51

102-54

102-52

102-49

About the Report
The social impact CSR report for the GOPR Regional Jura Group Report includes 
data for the period of January 1st until December 31st 2020. It forms part of a 
general strategy to comprehend and improve the Group’s CSR performance, and 
build relationships with key stakeholders.

The Report responds to three questions fundamental to the Organisation:

It therefore portrays the entire cross-section of GOPR Jura Group operations.

In conformity to a relevance-based approach, individual non-financial data has 
been presented within a scope indispensable to the assessment of the Group’s 
development, performance and overall condition.

When designing the Report’s substantive content, 
we engaged in a process comprising the following 
stages, in conformity to international guidelines:
Identification
Selection of key issues in areas of social responsibility and operational activities, 
based on an analysis of in-house records and external Group-related publica-
tions and press information,

Prioritisation
an in-house dialogue session was held to identify key issues; GOPR Jura Group’s 
fundamental accomplishments in areas of responsible business and sustainable 
development were pinpointed,

Validation
validation workshops were organised for representatives of the GOPR Jura 
Group’s Board, who engaged in the process of confirming the ultimate list of pri-
orities recognised in the 2018 Report.

This Report was drafted to GRI Standards (Core 
option). The Group’s Reports are published annually.
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1. Whom do we support? 2. Who do we work with? 3. Who makes our 
 work possible?
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Nasze cele zrównoważonego rozwoju Our Sustainable Development Goals
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Kontakt
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie kultury fizycz-
nej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie (XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881). Grupa 
Jurajska GOPR jest oddziałem terenowym GOPR.

102-1

102-2

102-5

Contact Us
Mountain Volunteer Search and Rescue (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) 
is a physical culture promoting association registered with the District Court in 
Cracow (12th Business Division of the National Court Register, KRS 0000156881). 
The GOPR Jura Group is a field branch of GOPR.

102-1

102-2

102-5

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

fb.com/goprjura  
instagram.com/goprjura  
www.goprjura.pl

102-53 Tomasz Motyl
Deputy Head for Projects and CSR 
t.motyl@goprjura.pl
+48 508 450 484

fb.com/goprjura
instagram.com/goprjura
www.goprjura.pl

102-53

Grupa Regionalna GOPR – Grupa Jurajska

 Centralna Stacja Grupy Jurajskiej GOPR
Podlesice 5 
42-425 Kroczyce

 Stacja Terenowa Olsztyn 
Plac Marszałka Piłsudskiego  
42-256 Olsztyn

 Stacja Terenowa Dolinki
Pod Sokolicą 127, 
32-089 Będkowice

102-3 GOPR Regional Jura Group 

 Main Station
Podlesice 5,  
Kroczyce 42-425, Poland

 Olsztyn Field Station
Plac Marszałka Piłsudskiego,  
Olsztyn 42-256, Poland

 Dolinki Field Station
Pod Sokolicą 127,  
Będkowice 32-089, Poland

102-3
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Numer 
wskaźnika

Tytuł wskaźnika Odpowiednik GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE

Strona

Założenia i podstawy raportowania

Wskaźniki profilowe

profil organizacji

GRI 102 102-1 Nazwa organizacji G4-3 CORE 78, 79

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

G4-4 
G4-PR6 CORE 8, 9, 78, 79

GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji G4-5 CORE 78, 79
GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej G4-6 CORE 12, 13
GRI 102 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji G4-7 CORE 78, 79
GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki G4-8 CORE 12, 13
GRI 102 102-7 Skala działalności G4-9 CORE 8, 9

GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób 
świadczących pracę na rzecz organizacji G4-10 CORE 46, 47

GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw G4-12 CORE 36, 37

GRI 102 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące 
rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości G4-13 CORE 52, 53

GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja 
stosuje zasadę ostrożności G4-14 CORE 52, 53

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

G4-15 CORE 8, 9

GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach G4-16 CORE 50, 51

Strategia

GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla G4-1 CORE 8, 9
GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk G4-2 52, 53

Etyka i integralność

GRI 102 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, 
zasady i normy zachowań. G4-56 CORE 42, 43

Indeks GRI GRI Index
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Numer 
wskaźnika

Tytuł wskaźnika Odpowiednik GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE

Strona

Ład organizacyjny

GRI 102 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy G4-34 CORE 28, 29

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 28, 29

GRI 102 102-20

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

G4-36 28, 29

GRI 102 102-21 Proces konsultacji z interesariuszami tematów dotyczących 
kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych G4-37 60, 61

GRI 102 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu 
nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów G4-38 28, 29

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych 
przez organizację raportującą G4-24 CORE 30, 31, 40, 41, 

46, 47, 56, 57
GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi G4-11 CORE 48, 49

GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy 
angażowanych przez organizację G4-25 CORE 72, 73

GRI 102 102-43
Podejście do angażowania interesariuszy, 
w tym częstotliwość angażowania według 
typu i grupy interesariuszy

64, 65

GRI 102 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez 
interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy 64, 65

Praktyka raportowania

GRI 102 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym G4-17 CORE 28, 29

GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów G4-18 CORE 72, 73
GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy G4-19 CORE 72, 73
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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 72, 73

GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu G4-23 CORE 72, 73
GRI 102 102-50 Okres raportowania G4-28 CORE 72, 73

GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego raportu 
( jeśli został opublikowany) G4-29 CORE 72, 73

GRI 102 102-52 Cykl raportowania G4-30 CORE 72, 73
GRI 102 102-53 Dane kontaktowe G4-31 CORE 78, 79

GRI 102 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze 
Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive G4-32-a CORE 72, 73

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

GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie 
zewnętrznej weryfikacji raportu. G4-33 CORE 50, 51, 52, 53

Podejście do zarządzania

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

G4-20  
G4-21  
G4-DMA-a

CORE 50, 51

GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy

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

CORE 50, 51

GRI 103 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania G4-DMA-c CORE 52, 53

Wskaźniki tematyczne

Tematy ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 203 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi G4-EC7 52, 53

Numer 
wskaźnika

Tytuł wskaźnika Odpowiednik GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE

Strona
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Numer 
wskaźnika

Tytuł wskaźnika Odpowiednik GRI G4
Wymagany na 
poziomie CORE

Strona

Tematy społeczne:

Zatrudnienie

GRI 401 401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia G4-LA1 46, 47

GRI 404 404-3
Odsetek pracowników podlegających regularnym 
ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.

G4-LA11 48, 49

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 

36, 37

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

GRI 416 416-1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów 
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo G4-PR1 48, 49

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

G4-PR2 48, 49

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 61, 62, 63

GRI 417 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi 
kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej G4-PR7 61, 62, 63

Ochrona prywatności klienta

GRI 418 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia 
prywatności klienta i utraty danych G4-PR8 48, 49
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Mucha, Robert Pilarczyk and Anna Podhorodecka.



Wsparcie publiczne Grupy Jurajskiej

www.goprjura.pl
facebook.com/goprjura

APLIKACJA RATUNEK

TELEFONY
ALARMOWE

985
601 100 300

GOPR wspierają
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