
GOPR – na ratunek





Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

113 ratowników zawodowych

896 ratowników ochotników

24/7/365



2066
akcji ratowniczych

179
z udziałem śmigłowca

36
z udziałem psów



Udzielamy pomocy:
- w górach
- na skałach
- w jaskiniach
- na stokach narciarskich
- na szlakach turystycznych
- w ruinach zamkowych i na obiektach 
wysokościowych
- w rwących wodach górskich

Prowadzimy poszukiwania osób 
zaginionych

Usuwamy skutki  katastrof i klęsk 
żywiołowych



Współpracujemy z:  



NUMERY RATUNKOWE W GÓRACH

985
LUB

601 100 300







WZYWANIE POMOCY W GÓRACH:

Sygnał dźwiękowy lub świetlny 

6 x 1/minutę 

Odebranie potwierdzamy 

3 x 1/minutę

Nigdy nie należy bez uzasadnionej przyczyny używać tych sygnałów!

Nigdy nie pozostawiaj poszkodowanego samego bez opieki, nawet jeżeli musisz
utrzymać z nim jedynie kontakt głosowy ze względu na trudności terenowe.

Każdy meldunek o zaginięciu lub wypadku ratownicy GOPR przyjmą, na każde
wezwanie wyruszą w góry.



Zimą - latem?
Bezpiecznie - niebezpiecznie?
Iść w góry - nie iść?
Zabrać – nie zabierać?



MAPA: TRASA, PLAN, CZAS Zaplanuj trasę zanim wyruszysz: 
- dostosuj ją do pory roku, grupy i aury 
- oblicz czas trwania wycieczki

Sprawdź miejsca, gdzie możesz się 
schronić – postoje i odpoczynek

Sprawdź dostępność wybranego 
szlaku – czy nie został zamknięty

Zabierz zalaminowaną mapę

Pamiętaj, że GPS „pożera” baterię 
telefonu
Wujek Google Maps nie może być 
jedynym przewodnikiem i mapą 
jednocześnie

Nie schodź ze szlaku nawet poza 
terenem parku narodowego





NIEBEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH TO:

WIATR, MGŁA, ZIMNO
BURZE I PIORUNY
CIEMNOŚĆ, PRZYMUSOWY BIWAK
NAWISY, LAWINY, PŁATY ŚNIEGU
NIEZABEZPIECZONE FORMY SKALNE
NIEBEZPIECZNE I RWĄCE POTOKI
DZIKIE ZWIERZĘTA



POGODA I INFORMACJA: PROGNOZA, AKTUALIZACJA, POWIADAMIANIE

Sprawdź prognozę pogody

Zrezygnuj z wycieczki lub zmień plany, jeśli 
spodziewane jest załamanie pogody

Obserwuj warunki atmosferyczne w tracie 
wycieczki (chmury, wiatr, ciśnienie)

Sprawdzaj prognozę na szlaku

Reaguj jeśli pogoda zaczyna się zmieniać

Wycofaj się, gdy widzisz, że zbliża się burza i 
pamiętaj, że zimą szybko robi się ciemno

Przed wyjściem powiadom gospodarza o 
zaplanowanej trasie i godzinie powrotu

Nie bagatelizuj ostrzeżeń meteorologicznych i 
obowiązujących st. zagrożenia  lawinowego





LAWINA MOŻE ZEJŚĆ WSZĘDZIE, LAWINA MOŻE ZEJŚĆ 
ZAWSZE. NIKT NIE MOŻE POWIEDZIEĆ, ŻE DANY STOK 
W DANEJ PORZE DNIA JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNY.



UBIÓR = KOMFORT 
Dostosuj ubiór do pory roku i 
pogody 

Zabierz ze sobą zapas, który 
umożliwi zmianę w przypadku 
zmoknięcia lub pozwoli na 
zwiększenie komfortu termicznego

Dobre buty to podstawa 
(klapkom  i szpilkom mówimy NIE!)

Nie zapomnij o kurtce 
przeciwdeszczowej

Buff i czapka, a nawet rękawiczki 
również latem – warto!



POGODA W GÓRACH MOŻE SIĘ ZMIENIĆ 
KILKAKROTNIE W CIĄGU JEDNEGO DNIA



Ekwipunek = bezpieczeństwo

Zabierz do plecaka:

Telefon i power bank
Latarkę i zapasowe baterie
Apteczkę + rękawiczki och.
Laminowaną mapę
Kurtkę przeciwdeszczową
Ciepłą odzież na zmianę
Wodę, termos z herbatą
Wysokokaloryczne posiłki 
lub słodycze
Dokumenty
Kompas



985 LUB 601 100 300
 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


