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W 2018 roku nasza grupa obchodziła jubileusz 20-lecia 
swojego istnienia. Jest to okazja do oceny działalności oraz 
moment na określenie kierunków rozwoju na najbliższe 
lata. Nasz raport jest podsumowaniem działalności Grupy 
Jurajskiej GOPR w 2018r. oraz kolejnym krokiem w kierunku 
zrównoważonego rozwoju i doskonalenia jakości naszej 
jednostki.

Naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR Robert Pilarczyk
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Grupa Jurajska GOPR od 20 lat zajmuje się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej. 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 terenie. Pomagamy chorym i rannym w wypadkach. Prowadzi-

my akcje poszukiwawcze osób zaginionych. Usuwamy skutki katastrof i kataklizmów.

Naszym nadrzędnym celem jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Na-

szym 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 jesteśmy dumni z na-

szych tradycji.

Pomimo ochotniczego charakteru organizacji jesteśmy profesjonalistami, którzy 

nieprzerwanie – 365 dni w roku – zapewniają poczucie bezpieczeństwa setkom tysięcy 

osób. Pracujemy społecznie na rzecz turystów odwiedzających Jurę, a także dla jej miesz-

kańców.

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

[102-2] [102-7] [102-14] [102-12] [102-16]

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

W 2018 roku Ratownicy Grupy Jurajskiej podjęli działania w 100% zgłoszonych 
przypadków.

W mijającym okresie sprawozdawczym ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR zapew-
niali bezpieczeństwo, przybyłym w nasz region, turystom indywidualnym i grupom zorgani-
zowanym, którzy na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, popularnie zwanej Jurą, 
spędzali swój wypoczynek.
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Wykres 1: Statystyka ruchu turystycznego na Zamku Ogrodzieniec oraz wypadków 
w Grupie Jurajskiej GOPR .

Z roku na rok liczba odwiedzających atrakcje turystyczne Jury wzrasta, przez co 
wzrasta również liczba wypadków.
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LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ

Dyżurki Grupy Jurajskiej GOPR rozlokowane są w sposób umożliwiający zapewnie-

nie gotowości ratowniczej na terenie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

1. Podlesice – Stacja Centralna

2. Będkowice – Stacja Terenowa

3. Olsztyn – Stacja Terenowa

[102-4] [102-6]

1

3

2

Rysunek 1: Mapa lokalizacji stacji GJ GOPR.
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Zachowując ciągłość służby ratowniczej, dyżury pełnione były:

 • całodobowo i całorocznie w Centralnej Stacji Ratunkowej w Podlesicach;

 • sezonowo od 01.05.2018 do 30.09.2018 na Stacji Terenowej w Dolinkach Pod-

krakowskich;

 • weekendowo od 01.01.2018 do 30.04.2018 oraz od 01.10.2018 do 31.12.2018 

na Stacji Terenowej w Dolinkach Podkrakowskich;

 • weekendowo od 01.01.2018 do 31.12.2018 w godzinach od 8:00 do 20:00 na 

Stacji Terenowej w Olsztynie. 

Zespoły ratunkowe, profesjonalnie przygotowane do realizacji zadania poprzez 

cykliczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, wyposażone w sprzęt medyczny, ratowni-

czo-ewakuacyjny, a także zespoły przewodników i psów ratowniczych do poszukiwań, bły-

skawicznie reagowały na każde wezwanie osób potrzebujących pomocy. Ratownicy Grupy 

Jurajskiej GOPR wzywani byli do współpracy i wspierania działań Policji podczas lokalizacji 

zagubionych w terenie otwartym niezurbanizowanym.
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SZKOLENIA

W Grupie Jurajskiej GOPR bardzo dbamy o poziom wyszkolenia ratowników. W struk-

turze organizacyjnej pion szkoleniowy raportuje bezpośrednio do naczelnika.

Ratownicy w 2018 roku wzięli udział w 23 szkoleniach, co stanowiło 45,1% zaplano-

wanych szkoleń. 

[404-1] 

Oprócz działalności ratowniczej i szkoleniowej ratownicy prowadzili szeroko zakro-

joną profilaktykę, zarówno w mediach, jak również bezpośrednio z młodzieżą na prelekcjach, 

szkoleniach z zasad bezpieczeństwa w górach oraz podczas szkoleń z pierwszej pomocy. 

W 2018r. ratownicy szkolili dzieci i młodzież mieszkające w naszym regionie prowa-

dząc edukację górską i medyczną oraz działania profilaktyczne i informacyjne mające na 

celu zapobieganie wypadkom.

Ratownicy przeprowadzili:

 • 93 prelekcje;

 • 80 szkoleń;

 • 23 zabezpieczenia z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej.

W ramach akcji „Bądź jak ratownik, bądź jak harcerz” przeszkolono 1500 uczniów.
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WIZJA 2022

Wyznaczyliśmy 3 cele strategiczne, wyznaczające gdzie i kim chcemy być za kilka lat.

[102-14] [102-15]

1. LIDER PROFILAKTYKI NA JURZE

 • Realizacja projektów takich jak „Bądź jak ratownik” // wskaźnik: ilość przeszkolo-

nych osób na rok, realizacja: do 2022 roku.

 • Budowa centrum szkoleniowego // wskaźnik: zakończenie budowy centrum, re-

alizacja: do 2020 roku, ilość przeszkolonych osób na rok, realizacja: do 2022 roku.

2. WYZNACZAMY JAKOŚĆ W RATOWNICTWIE

 • Najnowszy sprzęt // wskaźnik: ilpść (procentowo) ratowników „blachowanych” 

posiadających sprzęt osobisty.

 • Technologia // wskaźnik: wdrożenie wszystkich modułów w aplikacji, realizacja: 

do końca 2019 roku.

 • Procedury // wskaźnik: certyfikacje ISO, realizacja: do końca 2019 roku.

 • Centrum szkoleniowe // wskaźnik: zakończenie budowy centrum, realizacja: do 

2020 roku, ilość szkoleń przeprowadzonych dla służb w ciągu roku oraz ilość go-

dzin szkoleniowych ratowników GJ GOPR w ciągu roku, realizacja: do 2022 roku.

 • Raport // wskaźnik: Stworzenie raportu opisującego działania, realizacja: do 2022 

roku.



GRUPA REGIONALNA GOPR
GRUPA JURAJSKA

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska • Podlesice 5, 42-425 Kroczyce
www.goprjura.pl • tel.: 34 315 20 00 • biuro@goprjura.pl

15

3. RATOWNICTWO W MAŁYCH ZESPOŁACH

 • Techniki zgodne ze specyfiką działania grupy // wskaźnik: ilość przeprowadzo-

nych szkoleń w ciągu roku, realizacja: do 2022 roku, wdrożenie lin dynema do służ-

by, realizacja: do końca 2019.

 • Budowa kadry instruktorskiej // wskaźnik: wyszkolenie dwóch nowych instrukto-

rów GOPR w naszej grupie, realizacja: do końca 2022 roku.

 • Centrum szkoleniowe // wskaźnik: zakończenie budowy centrum, realizacja: do 

2020 roku, ilość szkoleń przeprowadzonych dla służb w ciągu roku, realizacja: do 

końca 2022 roku.
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Rysunek 2: Struktura organizacyjna GJ GOPR.
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Nadrzędnym organem nadzorczym organizacji jest Komisja Rewizyjna GOPR, w skład 

której wchodzi po 2 członków z każdej Grupy Regionalnej GOPR. 

Dodatkowo kontrola działań obywa 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. 

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.

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 finanso-
wego GOPR składanego centralnie.

[102-18] [102-19] [102-20] 

[102-22]

[102-45]
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Dla kogo?

Z kim?

Nauka

Media

Stowarzyszenia
i instytucje

Mecenasi

MSWiA

Pracownicy
administracyjni

Kandydaci
na ratowników Ratownicy

zawodowi

Ratownicy
ochotnicy

GOPR

Rysunek 3: Nasi interesariusze.

Raport odpowiada na trzy zasadnicze pytania w organizacji: 

1. Dla Kogo?
2. Z Kim?
3. Dzięki Komu działamy?

Tym samym opisuje cały przekrój działalności Grupy Jurajskiej GOPR

[101]







DLA KOGO?





GRUPA REGIONALNA GOPR
GRUPA JURAJSKA

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska • Podlesice 5, 42-425 Kroczyce
www.goprjura.pl • tel.: 34 315 20 00 • biuro@goprjura.pl

23

Dla kogo?

Rysunek 4: Interesariusze obszaru Dla kogo?

BĄDŹ ŚWIADOM ZAGROŻEŃ 
I ISTNIENIA GOPR
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JAK ROZMAWIAMY?

[102-40] [102-43] 

Turyści i mieszkańcy – badanie (ankieta), edukacja (szkolenia, pokazy ratownicze, 
promocja zachowań).

Dzieci i młodzież – badanie (ankieta), edukacja (szkolenia, pokazy ratownicze, pro-
mocja zachowań).

Gotowość ratownicza Grupy Jurajskiej GOPR – to dobrze przygotowane zespo-
ły wypadkowe działające 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, wyposażone 
w sprzęt medyczny i alpinistyczny, nowoczesny ekwipunek oraz środki transportu tereno-
wego, a także nawigację i łączność.







Z KIM?





GRUPA REGIONALNA GOPR
GRUPA JURAJSKA

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska • Podlesice 5, 42-425 Kroczyce
www.goprjura.pl • tel.: 34 315 20 00 • biuro@goprjura.pl

29

PODNIESIENIE JAKOŚCI DZIAŁAŃ GOPR

Stan osobowy Grupy Jurajskiej GOPR to 130 ratowników – członków Służby 

Ratowniczej.

Ratownicy Ochotnicy w 2018 wypracowali 29 955 godzin społecznych w ramach orga-

nizacji, również w dni wolne od pracy i święta. Razem z pracą zawodową w okresie sprawozdaw-

czym wszyscy ratownicy wypełniając założenia statutowe wypracowali na dyżurach, akcjach 

i wyprawach, szkoleniach oraz zabezpieczeniach ratowniczych wypracowali 51 066 godzin. 

Cykl szkolenia ratownika górskiego w Grupie Jurajskiej trwa minimum 3 lata, pod-

czas 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 kolejne kroki rozwoju.

Poziom fluktuacji personelu stałego i niestałego GJ GOPR.

Relacja przyjętych członków rzeczywistych (2) do ilości skreśleń członków rzeczy-

wistych (10), wskaźnik: - 7,21%.

[102-8]

[401-1]

Nasi ratownicy to także niesamowity potencjał, który cały czas uczymy się właści-

wie wykorzystywać. Naszym podstawowym zadaniem jest ratowanie ludzi, którzy ulegli wy-
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padkom. Stosując odpowiednie procedury i zasoby dbamy, by zdrowie i życie ludzi na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej było należycie chronione.

[404-3] [102-41]

[416-1]

[416-2] [418-1]

Każdy członek służby górskiej, bez względu na płeć, chcąc pełnić dyżury ratownicze 

musi spełniać wymagania w postaci aktualnych badań lekarskich, aktualnego kursu KPP oraz 

aktualnych testów sprawnościowych odnawianych co dwa lata.

Wszyscy ratownicy kadry zawodowej, z wyłączeniem administracji, podlegają co-

rocznej rozszerzonej ocenienie sprawnościowej.

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

W 2018 roku ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR brali udział w 142 zdarzeniach, w tym 

liczba osób ratowanych wynosiła 141.

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.
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Z kim?

Pracownicy
administracyjni

Kandydaci
na ratowników Ratownicy

zawodowi

Ratownicy
ochotnicy

GOPR

JAK ROZMAWIAMY?

[102-8]

Kandydaci na ratowników – przekaz tożsamości ratownika górskiego poprzez ka-
nały komunikacji (media społecznościowe), proces rekrutacji.

Ratownicy ochotnicy – stały dialog oraz kształtowanie tożsamości ratownika gór-
skiego (formularz uwag, forum internetowe, kontakt bezpośredni, warsztaty).

Ratownicy zawodowi – stały dialog oraz kształtowanie tożsamości ratownika gór-
skiego (formularz uwag, kontakt bezpośredni, odprawy z Naczelnikiem).

Pracownicy administracyjni – stały dialog o funkcjonowaniu jednostki (kontakt bez-
pośredni, odprawy z Naczelnikiem).

GOPR – stały dialog o tożsamości ratownika górskiego, kształtowanie wizji funkcjo-
nowania GOPR (spotkania Naczelników, Zarząd Główny).

Rysunek 5: Interesariusze obszaru Z kim?
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Ostatnie lata w naszej organizacji pokazały jak ważne jest planowanie. 

Oceniając naszą odpowiedzialność względem określonych celów działania opraco-
waliśmy 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 Regula-
minów i Uchwał regulujących prace w Grupach Regionalnych, a także respektować Uchwały 
i zobowiązania zaciągane przez Zarząd Główny.

Wspólnie z innymi Grupami Regionalnymi tworzymy wizerunek GOPR.

Jako nasza nadrzędna struktura, GOPR jest członkiem międzynarodowej organiza-
cji ratowniczej IKAR, zrzeszającej organizacje ratownicze z całego świata i wyznaczającej 
trendy w ratownictwie.

[103-01] [102-10] [102-13]

[103-2]

Stworzyliśmy i wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania w naszej jednostce 
zgodny z ISO 9001 oraz ISO 27001.

Rysunek 6: Znak Systemu Zarządzania ISO 9001.
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[103-3] [102-10] [102-56]

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 ra-
townicy mogą bezpośrednio zgłaszać swoje spostrzeżenia, które trafiają bezpośrednio do 
Naczelnika Grupy, a następnie Naczelnik, odpowiednio do zgłoszenia, zarządza kolejnymi 
krokami działań.

Rysunek 7: Znak Systemu Zarządzania ISO 27001.
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[103-2] [203-1]     

[102-11]

Stworzyliśmy rozwiązanie, które wprowadziło naszą jednostkę w cyfrowy świat. Elek-

troniczna książka dyżuru, karty wypadków, statystyki czy rejestr ruchu pojazdów są dostępne 

w jednym miejscu.

Każdy wolontariusz w naszej jednostce posiada swoje indywidualne konto na którym 

może śledzić swój przebieg szkoleń, obowiązki statutowe oraz na uprawnionych kompute-

rach może prowadzić książkę dyżurów.

Pracując z programistami w zwinny sposób byliśmy w stanie modułowo wdrażać ją 

do naszej jednostki. Obecnie szukamy środków finansowych na rozwój i utrzymanie naszego 

rozwiązania.

W ramach aplikacji, wdrożyliśmy moduł magazynowy, który pozwolił na przeprowa-

dzenie inwentaryzacji, monitorowania zużycia i wykorzystania naszych zasobów. 
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Rysunek 8: Wygląd panelu logowania do aplikacji.

Rysunek 9: Wygląd konta ratownika w aplikacji.
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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 miej-

scami noclegowymi dla 30 osób. Pomoże to jeszcze lepiej realizować nasze cele oraz pozwoli 

na zbudowanie dodatkowego, stabilnego źródła dochodu.

[203-1]

Rysunek 10: Wygląd listy pojazdów w aplikacji. 
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Rysunek 11: Wizualizacja Centralnej Stacji Ratunkowej i Centrum Szkoleniowego.

Rysunek 12: Wizualizacja Centralnej Stacji Ratunkowej i Centrum Szkoleniowego.
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W 2018 roku otworzyliśmy nową dyżurkę ratunkową w Dolinkach Podkrakowskich, 
która została w całości zbudowana przez naszych ratowników w ramach działalności sto-
warzyszenia.

Jako jedyna Grupa GOPR, w ramach struktury organizacyjnej stworzyliśmy Pion od-
powiedzialny 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 kompetencje realizują wyznaczane zadania.

Rysunek 13: Wizualizacja Centralnej Stacji Ratunkowej i Centrum Szkoleniowego.
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Rysunek 14:  Budynek Stacji Terenowej w Będkowicach.





DZIĘKI KOMU?
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KOMUNIKACJA ROLI I EFEKTÓW 
DZIAŁANIA GOPR

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 – uchwalony przez IV 

Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22.09.1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) 

15.12.1990 w Krakowie (II część Zjazdu) Zmieniony przez XI Zjazd Delegatów 

GOPR w dniu 8 grudnia 2018 roku.

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 przedsta-

wicielu z każdej Grupy. Każda Grupa posiada wewnętrzną strukturę i Zarząd.

Podział obowiązków określony jest w Statucie GOPR.

[102-5] 
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JAK ROZMAWIAMY?

[102-40]

MSWiA – potwierdzenie funkcji społecznej (raportowanie), zwiększenie efektywno-
ści realizacji funkcji społecznej (wnioskowanie).

Administracja samorządowa – potwierdzenie funkcji społecznej (raportowanie),  
zwiększenie efektywności realizacji funkcji społecznej (wnioskowanie).

Służby ratunkowe – usprawnienie działalności (porozumienia).

Mecenasi – usprawnienie działalności (wnioskowanie, raportowanie).

Media – komunikowanie działalności (raportowanie).

Dostawcy sprzętu – usprawnienie działalności (porozumienia).

Nauka – usprawnienie działalności (porozumienia).

Nauka

Media

Stowarzyszenia
i instytucje

Mecenasi

MSWiA

Rysunek 15: Interesariusze obszaru DZIĘKI KOMU.
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Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadanie publiczne zlecone przez 

MSWiA poprzez Grupy Regionalne, dodatkowo Grupy podpisują umowy z właściwymi miej-

scowo Urzędami Marszałkowskimi. 

Grupa Jurajska zadanie zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie Jury Krakow-

sko-Częstochowskiej realizuje dodatkowo dzięki zadaniom publicznym zlecanym przez Urzę-

dy Marszałkowskie województw: Śląskiego i Małopolskiego.

Na drugą część budżetu GOPR składają się umowy z naszymi Mecenasami. Podpisy-

wane centralnie przez Zarząd Główny GOPR i lokalnie przez oddziały terenowe.

Jako Grupa Regionalna realizujemy świadczenia związane z umowami centralnymi, 

a także współpracujemy z liderami i pionierami w swoich branżach wspólnie budując bezpie-

czeństwo na Jurze.

Ujednoliciliśmy politykę wizerunkową naszej grupy, spójnie i konsekwentnie oznacza-

my nasze zasoby.

[102-21]

Zamieniliśmy zróżnicowane materiały wizerunkowe na jedną wspólną tablice spon-

sorską, którą umieszczamy na naszych zasobach.

Nie stwierdzono niezgodności z regulacjami dotyczącymi oznakowania produktów.

Współpracujemy z liderami i pionierami w swoich branżach, wspólnie budując bezpie-

czeństwo na Jurze.

[417-1] 

[417-2] [417-3]
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Rysunek 16: Tablica sponsorska GJ GOPR. 

Rysunek 17: Strona internetowa GJ GOPR.
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Współpraca przynosi efekty.

Zasoby, które otrzymujemy od naszych partnerów, używamy podczas działań ratun-
kowych, realnie ratując życie osobom potrzebującym.

7 850 7 729

Sesje

14 466 1,84

31 424

Strony/sesja

2,17

Rysunek 18: Statystyki odwiedzin strony internetowej w 2018 r.

Rysunek 18: Informacja o wypadku z użyciem otrzymanego sprzętu medycznego.
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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 dostawców, w którym zwracamy uwagę na:

1. Terminowość,

2. Jakość,

3. Obsługę,

4. Upusty,

5. Cenę.

[102-9]

[414-1]

Od 2019 roku planujemy oceniać naszych dostawców po każdym zamówieniu.

Nie weryfikujemy dostawców pod kątem kryteriów społecznych.







PRZYKŁADY
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JAK PRACUJEMY?

W ramach projektu „Bądź jak ratownik, bądź jak harcerz”, uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zostali przeszkoleni przez ratowni-
ków Grupy Jurajskiej GOPR z pierwszej pomocy oraz z zasad bezpiecznego wypoczynku.

W ramach projektu zostało przeszkolonych 1500 uczniów.

Na każdym szkoleniu ratownikom towarzyszyły ścianki wizerunkowe z naszymi klu-
czowymi partnerami.

[102-43] [102-44]

Rysunek 19: Zdjęcie grupy z projektu „Bądź jak ratownik, bądź jak harcerz”.

1. Projekt – „Bądź jak ratownik, bądź jak harcerz”
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 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.

Kampania realizowana z firmą Austrotherm sprawiła, że w naszych apteczkach zna-
lazły się nowe, super lekkie defibrylatory. Natomiast urządzania, które wykorzystywaliśmy 
do tej pory stały się podstawą naszej akcji SERCE JURY. W ramach której, na terenie nasze-
go działania powstają punkty ratujące życie.

Rysunek 20: Wizualizacja oznaczenia miejsc urządzeń w ramach projektu 
„Serce Jury”.

2. Nasze inicjatywy
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Tworzymy akcje, w które angażujemy klientów. W ten sposób nadajemy sprzedaży 
cech społecznych, a klienci kupują coś więcej niż produkt. 

W ramach kampanii połączyliśmy główny produkt firmy Austrotherm z ratowaniem 
życia ludzkiego. W wyniku pozyskanych z kampanii funduszy do naszej jednostki trafił sprzęt 
medyczny w postaci nowoczesnych defibrylatorów ratujący zdrowie i życie.

Więcej informacji na: https://www.austrotherm.pl/serce.

Z zebranych środków wymieniliśmy urządzenia AED w naszych apteczkach ratun-
kowych, zmniejszając ich ciężar nawet o 2,5 kg.

Rysunek 21: Grafika projektu „Styropian Austrotherm – zdrowe serce każdego 
systemu ociepleń”.

3. Marketing społecznie zaangażowany

https://www.austrotherm.pl/serce
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Dzięki swojej tradycji i historii jesteśmy służbą cieszącą się dużym zaufaniem spo-
łecznym. Wspólnie możemy więcej.

Idealnym przykładem jest nasza współpraca z firmą BYTOM S.A., gdzie podczas 
kampanii połączyliśmy wizerunek ratowników GOPR z garniturami.

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

Rysunek 22: Grafika z sesji zdjęciowej naszych ratowników dla marki BYTOM.

4. Wsparcie wizerunkowe marki

http://www.goprjura.pl/wspolpraca
http://www.goprjura.pl/wspolpraca






O RAPORCIE
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Raport wpływu społecznego Grupy Regionalnej GOPR – Grupy Jurajskiej zawiera 
dane za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku i jest pierwszym tego typu rapor-
tem GOPR. Jest to część ogólnej strategii mającej na celu zrozumienie i poprawę wyników 
w zakresie CSR oraz budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami.

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 spo-
łecznej i prowadzonej działalności w oparciu o analizę wewnętrznych dokumen-
tów, analizę zewnętrznych publikacji i informacji prasowych dotyczących Grupy,

 • priorytetyzacja – w celu identyfikacji najistotniejszych zagadnień została prze-
prowadzona wewnętrzna sesja dialogowa. Zostały podsumowane najważniej-
sze dokonania Grupy Jurajskiej GOPR w zakresie odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju,

 • walidacja – podczas warsztatów walidacyjnych, w których uczestniczyli przed-
stawiciele zarządu Grupy Jurajskiej GOPR, została potwierdzona ostateczna li-
sta kwestii priorytetowych, które zostały uwzględnione w raporcie za 2018 rok.

[102-46] [102-49] [102-51] [102-48]

[102-50] [101] [102-42]

[102-47] [102-54] [102-52]

Raport przygotowano zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core i będzie publikowa-
ny w cyklu rocznym.
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NASZE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU







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

Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska 
Centralna Stacja Grupy Jurajskiej GOPR

 Podlesice 5
42-425 Kroczyce

Stacja Terenowa Olsztyn
Plac Marszałka Piłsudskiego
42-256 Olsztyn 

Tomasz Motyl
Zastępca Naczelnika ds. Projektów i CSR

t.motyl@goprjura.pl
508 450 484

fb.com/goprjura

instagram.com/goprjura

www.goprjura.pl

[102-1] [102-2] [102-53] [102-3]

Stacja Terenowa Dolinki
Pod Sokolicą 127
32-089 Będkowice

mailto:t.motyl%40goprjura.pl%20?subject=
http://fb.com/goprjura 
http://instagram.com/goprjura 
http://www.goprjura.pl 
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[102-55]

Numer 
Standardu 
GRI 

Numer 
wskaźnika

Tytuł wskaźnika Odpowiednik 
GRI G4

Wymagany 
na pozio-
mie CORE

Strona

Założenia i podstawy raportowania

GRI 101
101

Założenia i podstawy raportowa-
nia

CORE 18, 61

Wskaźniki profilowe

Profil organizacji
GRI 102 102-1 Nazwa organizacji G4-3 CORE 67
GRI 102 102-2 Opis działalności organizacji, 

główne marki, produkty i/lub 
usługi

G4-4, 
G4-PR6

CORE 9, 67

GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej or-
ganizacji

G4-5 CORE 67

GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyj-
nej

G4-6 CORE 11

GRI 102 102-5 Forma własności i struktura 
prawna organizacji

G4-7 CORE 43

GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki G4-8 CORE 11
GRI 102 102-7 Skala działalności G4-9 CORE 9
GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników 

oraz innych osób świadczących 
pracę na rzecz organizacji

G4-10 CORE 29, 31

GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw G4-12 CORE 48
GRI 102 102-10 Znaczące zmiany w raportowa-

nym okresie dotyczące rozmiaru, 
struktury, formy własności lub 
łańcucha wartości

G4-13 CORE 33, 32

GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki spo-
sób organizacja stosuje zasadę 
ostrożności

G4-14 CORE 34

GRI 102 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub po-
pierane przez organizację eko-
nomiczne, środowiskowe i spo-
łeczne deklaracje, zasady i inne 
inicjatywy

G4-15 CORE 9

GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach 
i organizacjach 

G4-16 CORE 32
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Strategia
GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa naj-

wyższego szczebla 
G4-1 CORE 9, 14

GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans 
i ryzyk

G4-2 14

Etyka i integralność

GRI 102 102-16 Wartości organizacji, kodeks ety-
ki, zasady i normy zachowań. 

G4-56 CORE 9

GRI 102 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mecha-
nizmy umożliwiające uzyskanie 
porady dot. zachowań w kwe-
stiach etycznych i prawnych oraz 
spraw związanych z integralno-
ścią organizacji

G4-57, 
G4-58

Ład organizacyjny
GRI 102 102-18 Struktura nadzorcza organizacji 

wraz z komisjami podlegającymi 
pod najwyższy organ nadzorczy

G4-34 CORE 17

GRI 102 102-19 Proces delegowania kompetencji 
w zakresie spraw ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych z 
poziomu najwyższych organów 
zarządczych do kadry kierowni-
czej i innych pracowników

G4-35

17
GRI 102 102-20 Stanowiska kierownicze lub 

stanowiska z odpowiedzialnością 
za kwestie ekonomiczne, środo-
wiskowe i społeczne podlegające 
bezpośrednio najwyższym orga-
nom zarządczym

G4-36

17
GRI 102 102-21 Proces konsultacji z interesa-

riuszami tematów dotyczących 
kwestii ekonomicznych, środowi-
skowych i społecznych 

G4-37

45
GRI 102 102-22 Liczba i płeć członków najwyższe-

go organu nadzorczego/zarząd-
czego oraz jego komitetów

G4-38

17
GRI 102 102-23 Informacja czy przewodniczący 

najwyższego organu zarząd-
czego należy także do  organu 
wykonawczego ( jeśli tak, jaka 
jest  jej/jego funkcja w procesie 
zarządzania i dlaczego taka)

G4-39
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GRI 102 102-24 Kryteria nominacji i wyboru 
członków najwyższego organu 
nadzorczego/zarządczego (w tym 
jego komitetów) 

G4-40

GRI 102 102-25 Procesy pozwalające na uniknię-
cie konfliktu interesów członków 
najwyższego organu nadzorcze-
go/zarządczego. Wskazanie czy 
występujące konflikty są ujawnia-
ne interesariuszom

G4-41

GRI 102 102-26 Rola najwyższego organu zarząd-
czego w określaniu celów, warto-
ści i strategii rozwoju organizacji

G4-42

GRI 102 102-27 Działania podejmowane w celu 
rozwijania i doskonalenia wiedzy 
najwyższego organu zarządczego 
z zakresu ekonomii, środowiska 
oraz kwestii społecznych

G4-43

GRI 102 102-28 Proces ewaluacji wyników działań 
najwyższego organu nadzorcze-
go/zarządczego w odniesieniu do 
kwestii ekonomicznych, środowi-
skowych i społecznych

G4-44

GRI 102 102-29 Rola najwyższego organu nad-
zorczego/zarządczego w identy-
fikacji i zarządzania kwestiami 
ekonomicznymi, środowiskowymi 
i społecznymi

G4-45

GRI 102 102-30 Rola najwyższego organu nadzor-
czego/zarządczego w przeglądzie 
efektywności procesów zarządza-
nia ryzykiem w odniesieniu do 
kwestii ekonomicznych, środowi-
skowych i społecznych

G4-46

GRI 102 102-31 Wskazanie częstotliwości, z jaką 
najwyższy organ nadzorczy/
zarządczy dokonuje przeglądu i 
oceny wyników w zakresie wpły-
wów, szans i ryzyk w odniesieniu 
do kwestii ekonomicznych, środo-
wiskowych i społecznych

G4-47

GRI 102 102-32 Wskazanie najwyższego komitetu 
lub stanowiska odpowiedzialnego 
za formalny przegląd oraz za-
twierdzenie raportu zrównoważo-
nego rozwoju oraz zapewnia, że 
wszystkie istotne aspekty zostały 
w nim uwzględnione

G4-48
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GRI 102 102-33 Opis procesu komunikowania 
najistotniejszych skarg najwyż-
szemu organowi nadzorczemu/
zarządczemu

G4-49

GRI 102 102-34 Charakter oraz całkowita liczba 
najistotniejszych skarg które 
zostaly zgłoszone najwyższemu 
organowi nadzorczemu oraz spo-
sób, w jaki zostały one rozpatrzo-
ne i rozwiązane

G4-50

GRI 102 102-35 Związek pomiędzy poziomem 
wynagrodzeń najwyższego orga-
nu nadzorczego, wyższej kadry 
menedżerskiej

G4-51

GRI 102 102-36 Proces określania poziomu wyna-
grodzenia

G4-52

GRI 102 102-37 Uwzględnianie głosu interesa-
riuszy w politykach dotyczących 
wynagrodzenia  

G4-53

GRI 102 102-38 Stosunek całkowitego rocznego 
wynagrodzenia najwyżej opłaca-
nej jednostki w organizacji  do 
średniego rocznego, całkowitego 
wynagrodzenia obejmujące-
go wszystkich pracowników (z 
wyłączeniem najlepiej opłacalnej 
jednostki) 

G4-54

GRI 102 102-39 Stosunek procentowego wzrostu 
całkowitego rocznego wynagro-
dzenia najlepiej opłacanej jed-
nostki w organizacji w każdym 
kraju znaczących działań , do 
średniego wzrostu (w procen-
tach) do średniego procentowego 
wzrostu całkowitego wynagrodze-
nia wszystkich pracowników (z 
wyłączeniem najlepiej opłacanej 
jednostki) 

 

Zaangażowanie interesariuszy

GRI 102 102-40 Lista grup interesariuszy angażo-
wanych przez organizację rapor-
tującą

G4-24 CORE 24, 44

GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbio-
rowymi

G4-11 CORE 30

GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selek-
cji interesariuszy angażowanych 
przez organizację

G4-25 CORE 61
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GRI 102 102-43 Podejście do angażowania intere-
sariuszy włączając częstotliwość 
angażowania według typu i grupy 
interesariuszy

G4-26 
G4-PR5

CORE 24, 53

GRI 102 102-44 Kluczowe tematy i problemy po-
ruszane przez interesariuszy oraz 
odpowiedź ze strony organizacji, 
również poprzez ich zaraportowa-
nie

G4-27, 
G4-PR5

CORE 53

Praktyka raportowania

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

G4-17 CORE 17

GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu 
i granic aspektów

G4-18 CORE 61

GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy G4-19 CORE 61
GRI 102 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów 

jakichkolwiek korekt informacji 
zawartych w poprzednich rapor-
tach z podaniem powodów ich 
wprowadzenia oraz ich wpływu 
(np. fuzje, przejęcia, zmiana 
roku/okresu bazowego, charakte-
ru działalności, metod pomiaru)

G4-22 CORE 61

GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu G4-23 CORE 61
GRI 102 102-50 Okres raportowania G4-28 CORE 61
GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego rapor-

tu (jeśli został opublikowany)
G4-29 CORE 61

GRI 102 102-52 Cykl raportowania G4-30 CORE 61
GRI 102 102-53 Dane kontaktowe G4-31 CORE 67
GRI 102 102-54 Wskazanie czy raport sporządzo-

no zgodnie ze Standardem GRI w 
opcji Core lub Comprehensive

G4-32-a CORE 61

GRI 102 102-55 Indeks GRI G4-32-b CORE 71
GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w 

zakresie zewnętrznej weryfikacji 
raportu. 

G4-33 CORE 33

Podejście do zarządzania

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

G4-20, 
G4-21, 
G4-DMA-a

CORE 32
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GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego 
elementy

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

CORE 32,34

GRI 103 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządza-
nia

G4-DMA-c CORE 33

Wskaźniki tematyczne

Tematy ekonomiczne:

Wyniki ekonomiczne

GRI 201 201-1 Bezpośrednia wartość ekono-
miczna wytworzona i podzielona 
(z uwzględnieniem przychodów, 
kosztów operacyjnych, wynagro-
dzenia pracowników, dotacji i in-
nych inwestycji na rzecz społecz-
ności, niepodzielonych zysków 
oraz wypłat dla właścicieli kapita-
łu i instytucji państwowych)

G4-EC1

GRI 201 201-2 Implikacje finansowe i inne 
ryzyka oraz szanse dla działań 
organizacji wynikające ze zmian 
klimatycznych.

G4-EC2

GRI 201 201-3 Pokrycie zobowiązań emerytal-
nych organizacji wynikających 
z programów o zdefiniowanych 
świadczeniach. 

G4-EC3

GRI 201 201-4 Znaczące wsparcie finansowe 
uzyskane od państwa.

G4-EC4

Obecność na rynku
GRI 202 202-1 Wysokość wynagrodzenia pra-

cowników najniższego szczebla 
według płci w stosunku do płacy 
minimalnej 

G4-EC5

GRI 202 202-2 Odsetek osób pochodzących z lo-
kalnej społeczności na wyższych 
stanowiskach kierowniczych

G4-EC6

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 203 203-1 Wspierane inwestycje infrastruk-
turalne i usługi

G4-EC7
34, 36

GRI 203 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekono-
miczny

G4-EC8
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Praktyki dotyczące zamówień

GRI 204 204-1 Udział wydatków na usługi/pro-
dukty dostawców lokalnych

G4-EC9

Przeciwdziałanie korupcji

GRI 205 205-1 Działania oceniane pod kątem 
zagrożeń związanych z korupcją

G4-SO3

GRI 205 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakre-
sie polityki i procedur antykorup-
cyjnych organizacji

G4-SO4

GRI 205 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i 
podjęte działania

G4-SO5

Naruszenie zasad wolnej konkurencji
GRI 206 206-1 Kroki prawne podjęte wobec or-

ganizacji dotyczące przypadków 
naruszeń zasad wolnej konkuren-
cji oraz praktyk monopolistycz-
nych

G4-SO7

Tematy środowiskowe:
Materiały

GRI 301 301-1 Wykorzystane surowce/materiały 
według wagi i objętości

G4-EN1

GRI 301 301-2 Odsetek materiałów pochodzą-
cych z recyklingu wykorzystanych 
w procesie produkcyjnym

G4-EN2

GRI 301 301-3 Procent odzyskanych materia-
łów ze sprzedanych produktów i 
ich opakowań, według kategorii 
materiału

Energia
GRI 302 302-1 Zużycie energii przez organizację 

z uwzględnieniem rodzaju surow-
ców

G4-EN3

GRI 302 302-2  Zużycie energii poza organizacją 
(zużycie pośrednie)

G4-EN4

GRI 302 302-3 Intensywność zużycia energii G4-EN5
GRI 302 302-4 Redukcja zużycia energii G4-EN6
GRI 302 302-5 Redukcja zapotrzebowania na 

energię związana z produktami i 
usługami

G4-EN7

Woda
GRI 303 303-1 Łączny pobór wody w podziale na 

źródła 
G4-EN8



GRUPA REGIONALNA GOPR
GRUPA JURAJSKA

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska • Podlesice 5, 42-425 Kroczyce
www.goprjura.pl • tel.: 34 315 20 00 • biuro@goprjura.pl

78

GRI 303 303-2 Źródła wody znacząco zubożone 
przez nadmierny pobór wody 

G4-EN9

GRI 303 303-3 Odsetek wody podlegającej recy-
klingowi i ponownemu wykorzy-
staniu przez organizację

G40-EN10

Bioróżnorodność 

GRI 304 304-1 Lokalizacja i powierzchnia po-
siadanych, dzierżawionych lub 
zarządzanych gruntów zlokalizo-
wanych w obszarach chronionych 
lub obszarach o dużej wartości 
pod względem bioróżnorodności 
poza obszarami chronionymi bądź 
przylegających do takich obsza-
rów. 

G4-EN11

GRI 304 304-2 Wpływ działań, produktów i usług 
na bioróżnorodność

G4-EN12

GRI 304 304-3 Siedliska chronione lub zrewitali-
zowane

G4-EN13

GRI 304 304-4 Gatunki znajdujące się w Czerwo-
nej Księdze Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów 
(IUCN) oraz na krajowych listach 
gatunków zagrożonych, zidenty-
fikowanych na obszarze oddziały-
wania organizacji

G4-EN14

Emisje
GRI 305 305-1 Łączne bezpośrednie emisje ga-

zów cieplarnianych 
G4-EN15

GRI 305 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych według wagi

G4-EN16

GRI 305 305-3 Inne istotne pośrednie emisje ga-
zów cieplarnianych według wagi

G4-EN17

GRI 305 305-4 Efektywność związana z emisją 
gazów cieplarnianych 

G4-EN18

GRI 305 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnia-
nych

G4-EN19

GRI 305 305-6 Emisje substancji zubożających 
warstwę ozonową według wagi

G4-EN20

GRI 305 305-7 Emisja związków NOx, SOx i 
innych istotnych związków emito-
wanych do powietrza 

G4-EN21
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Ścieki i odpady

GRI 306 306-1 Całkowita objętość ścieków we-
dług docelowego miejsca prze-
znaczenia

G4-EN22

GRI 306 306-2 Całkowita waga odpadów według 
rodzaju oraz metody unieszkodli-
wiania

G4-EN23

GRI 306 306-3 Łączna liczba oraz objętość istot-
nych wycieków 

G4-EN24

GRI 306 306-4 Waga transportowanych, impor-
towanych, eksportowanych lub 
przetworzonych odpadów uzna-
nych za niebezpieczne

G4-EN25

GRI 306 306-5 Akweny wodne i związane z nimi 
siedliska, na które istotny wpływ 
mają odprowadzane przez orga-
nizację ścieki i/lub ich wycieki

G4-EN26

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

GRI 307 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita 
liczba sankcji pozafinansowych 
za nieprzestrzeganie prawa oraz/
lub regulacji dotyczących ochrony 
środowiska

G4-EN29

Ocena środowiskowa dostawców
GRI 308 308-1 Nowi dostawcy, którzy zostali 

poddani ocenie wg kryteriów śro-
dowiskowych

G4-EN32

GRI 308 308-2 Negatywny wpływ na środowisko 
w łańcuchu dostaw oraz  podjęte 
działania

G4-EN33

Tematy społeczne:

Zatrudnienie
GRI 401 401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz 

odejścia
G4-LA1

29
GRI 401 401-2 Świadczenia dodatkowe zapew-

niane pracownikom pełnoeta-
towym, które nie są dostępne 
dla pracowników czasowych lub 
pracujących w niepełnym wymia-
rze godzin

G4-LA2

GRI 401 401-3 Urlopy rodzicielskie G4-LA3
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Relacje pracownicy-kierownictwo
GRI 402 402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim 

informuje się o istotnych zmia-
nach operacyjnych, wraz ze 
wskazaniem, czy okresy te są 
określone w umowach zbioro-
wych

G4-LA4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

GRI 403 403-1 Procent łącznej liczby pracowni-
ków reprezentowanych w formal-
nych komisjach (w których skład 
wchodzi kierownictwo i pracowni-
cy) ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które doradzają w zakresie 
programów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz monitorują takie 
programy

G4-LA5

GRI 403 403-2 Wskaźnik urazów, chorób za-
wodowych, dni straconych oraz 
nieobecności w pracy oraz liczba 
wypadków śmiertelnych związa-
nych z pracą

G4-LA6

GRI 403 403-3 Pracownicy szczególnie narażeni 
na choroby związane z miejscem 
pracy

G4-LA7

GRI 403 403-4 Kwestie bezpieczeństwa i higieny 
pracy uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze 
związkami zawodowymi

G4-LA8

Edukacja i szkolenia
GRI 404 404-1 Średnia liczba godzin szkolenio-

wych w roku przypadających na 
pracownika

G4-LA9

13
GRI 404 404-2 Programy rozwoju umiejętności 

menedżerskich i kształcenia usta-
wicznego, które wspierają cią-
głość zatrudnienia pracowników 
oraz ułatwiają proces przejścia na 
emeryturę.

G4-LA10

GRI 404 404-3 Odsetek pracowników podlegają-
cych regularnym ocenom jako-
ści pracy i przeglądom rozwoju 
kariery zawodowej, według płci i 
kategorii zatrudnienia.

G4-LA11

30
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Różnorodność i równość szans
GRI 405 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry 

pracowniczej w podziale na kate-
gorie pracowników według płci, 
wieku oraz innych wskaźników 
różnorodności

G4-LA12

GRI 405 405-2 Stosunek podstawowego wyna-
grodzenia mężczyzn do wynagro-
dzenia kobiet według zajmowa-
nego stanowiska

G4-LA13

Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 406 406-1 Całkowita liczba przypadków dys-

kryminacji oraz działania napraw-
cze podjęte w tej kwestii

G4-HR3

Swoboda zrzeszania się i prawo do umów zbiorowych
GRI 407 407-1 Zidentyfikowane jednostki i 

kluczowi dostawcy, w których 
przypadku może dochodzić do 
naruszenia lub może występować 
poważne ryzyko naruszenia wol-
ności zrzeszania się i zawierania 
umów zbiorowych oraz działania 
podjęte, aby chronić te prawa 

G4-HR4

Praca dzieci
GRI 408 408-1 Działania zidentyfikowane jako 

niosące ze sobą istotne ryzyko 
wykorzystywania pracy dzieci 
oraz środki podjęte w celu elimi-
nacji takich przypadków

G4-HR5

Praca przymusowa
GRI 409 409-1 Działania zidentyfikowane jako 

niosące za sobą istotne ryzyko 
wystąpienia pracy przymusowej 
lub obowiązkowej oraz środki 
podjęte w celu eliminacji takich 
przypadków

G4-HR6

Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

GRI 410 410-1 Procent personelu odpowiadają-
cego za zapewnienie bezpieczeń-
stwa, przeszkolonego w zakresie 
polityk i procedur danej organi-
zacji dotyczących różnych aspek-
tów praw człowieka związanych z 
prowadzoną działalnością

G4-HR7
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Prawa ludności rdzennej

GRI 411 411-1 Łączna liczba przypadków naru-
szenia praw ludności rdzennej 
oraz podjęte działania

G4-HR8

Ocena poszanowania praw człowieka 
GRI 412 412-1 Jednostki biznesowe organizacji 

poddane przeglądowi lub ocenie 
wpływu w zakresie poszanowania 
praw człowieka

G4-HR9

GRI 412 412-2 Szkolenia pracowników w zakre-
sie polityk i procedur poszanowa-
nia praw człowieka

G4-HR2

GRI 412 412-3 Procent i całkowita liczba waż-
nych umów inwestycyjnych i 
kontraktów zawierających klauzu-
le dotyczące praw człowieka, lub 
które zostały poddane kontroli 
pod tym kątem

G4-HR1

Społeczność lokalna 

GRI 413 413-1 Jednostki biznesowe organizacji, 
uwzględniające zaangażowanie 
społeczne, mierzenie wpływu i 
programy rozwojowe

G4-SO1

GRI 413 413-2 Działalność organizacji wywołują-
ca negatywny wpływ na społecz-
ność lokalną

G4-SO2

Ocena społeczna dostawców 

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

G4-LA14,  
G4-HR10,  
G4-SO9 

48
GRI 414 414-2 Negatywne skutki społeczne w 

łańcuchu dostaw oraz podjęte 
działania

G4-LA15, 
GR-HR11,  
GR-SO10 

Udział w życiu publicznym

GRI 415 415-1 Całkowita wartość finansowa i 
rzeczowa darowizn na rzecz partii 
politycznych, polityków i insty-
tucji o podobnym charakterze, 
według krajów

G4-SO6

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

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

G4-PR1

30
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GRI 416 416-2 Przypadki niezgodności z regula-
cjami i dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi wpływu produktów 
i usług na zdrowie i bezpieczeń-
stwo

G4-PR2

30
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

45
GRI 417 417-2 Przypadki niezgodności z regula-

cjami oraz dobrowolnymi kodek-
sami dotyczącymi oznakowania 
produktów i usług oraz informacji 
na ich temat

G4-PR4

45
GRI 417 417-3 Przypadki niezgodności z regula-

cjami i dobrowolnymi kodeksami 
w dotyczącymi komunikacji mar-
ketingowej

G4-PR7

45
Ochrona prywatności klienta

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

G4-PR8

30
Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi

GRI 419 419-1 Niezgodność z przepisami prawa 
i regulacjami społeczno-ekono-
micznymi

G4-SO8, 
G4-PR9



GOPR WSPIERAJĄ

GRUPĘ JURAJSKA GOPR WSPIERAJĄ

WSPARCIE PUBLICZNE DLA GRUPY JURAJSKIEJ

WSPÓLNIE BUDUJEMY 
BEZPIECZENSTWO NA JURZE

NUMERY RATUNKOWE DO GOPR
985 

601 100 300

PAMIĘTAJ! PRZED WYJŚCIEM W GÓRY ZAINSTALUJ APLIKACJĘ RATUNEK! 


