
Ratownicy Grupy Podhalańskiej Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
(GOPR) od 2011 roku używają najnowo-
cześniejszego w kraju systemu wspiera-
jącego poszukiwania i akcje ratownicze. 
Sprzęt wyposażony w system informa-
tyczny został przekazany Grupie przez 
Marszałka Małopolski w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych systemów infor-
matycznych do zarządzania i monitoringu 
satelitarnego w Małopolsce”. 

Grupę wyposażono ponadto w Ruchomy Wysunięty 
Punkt  Dowodzenia, który znajduje się na samochodzie 
Land Rover. Posiada on urządzenia służące do łączności 
i nawigacji, a także własne zasilanie oraz elementy 
zaplecza socjalnego. System informatyczny, który 
został zaimplementowany na serwerze, komputerach 
stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, wykorzystuje 
platformę Esri. 

Istota systemu
Oprogramowanie GIS firmy Esri, które zainstalowano 
w Centrum Koordynacji Ratownictwa GOPR w Rabce, 
służy do wykonywania rozbudowanych analiz terenu, 
pomocnych w akcjach ratunkowych. Do prowadzenia 
tych analiz wykorzystywane są informacje o sieci dróg, 
potokach, zbiornikach wodnych, pokryciu roślinnością 
i zabudowaniami, ukształtowaniu terenu itp. Wykorzy-
stywane są również zdjęcia lotnicze, ortofotomapy oraz 
dane statystyczne, które pomagają dokładniej wyzna-
czać strefy i obszary poszukiwań. 

- Prace nad systemem informatycznym, który ma 
pomagać ratownikom GOPR-u w przeprowadzaniu 
akcji ratowniczych i poszukiwawczych, trwają już od 
ponad 10 lat – mówi Mariusz Zaród, Naczelnik Grupy 
Podhalańskiej GOPR. – Odkąd posługujemy się nim 

GIS-owi

na szerszą skalę oraz wykorzystujemy schematy i przy-
kładowe scenariusze postępowania osób zaginionych 
na danym terenie, możemy poszukiwać ludzi z większą 
precyzją, a także na bieżąco korygować przebieg 
akcji, co wpływa na szybkość i sprawność poszu-
kiwań. Od tych dwóch czynników zależy natomiast 
zdrowie, a nawet życie ludzkie. 

Działania zespołów poszukiwawczych są monitorowane, 
dlatego na komputerach znajdujących się w punkcie 
dowodzenia widoczna jest lokalizacja tych zespołów. 
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Dzięki temu osoba prowadząca akcję ma w czasie rzeczy-
wistym pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w terenie. 
Wykorzystanie technologii mobilnych umożliwiło zdalne 
rozdzielanie zadań i ich modyfikację w trakcie prowadzo-
nej akcji. Do komunikacji pomiędzy punktem dowodzenia 
i patrolami wykorzystane są palmtopy wyposażone w GPS. 
Również przewodnicy psów zostali zaopatrzeni w urządzenia 
lokalizujące i rejestrujące ich położenie w trakcie działań 
terenowych.

Dlaczego GIS
- W pracy ratownika najważniejsze jest zaplecze, jakim 
dysponuje. Dostosowanie sprzętu do warunków tereno-
wych i pogodowych decyduje o szybkości oraz bezpie-
czeństwie działań, a w konsekwencji o powodzeniu akcji 
– przekonuje Mariusz Zaród.

Na skuteczność akcji ratowniczych, a w szczególności akcji 
poszukiwawczych, niewątpliwie duży wpływ ma szybki 
i precyzyjny obieg informacji oraz ich skuteczna analiza. 
Ilość danych dostarczanych do punktu dowodzenia, ich 
waga i wiarygodność są często elementami decydującymi 
o powodzeniu akcji. Również umiejętna wizualizacja danych 
i gromadzenie ich w uporządkowanych katalogach pozwa-
lają podejmować trafne decyzje w krótkim czasie, dzięki 
czemu konkretne działania ukierunkowane są we właściwą 
stronę, obejmują właściwą ilość zasobów i charakteryzują 
się zaplanowaną skutecznością. Właśnie takie – przemyśla-
ne i celowe – działania, które decydują o powodzeniu akcji 
ratunkowej, pomaga podejmować GIS.

W czym GIS i inne nowoczesne technologie są lub 
mogą być pomocne ratownikom Grupy Podhalańskiej 
GOPR.

1. Wykorzystanie statystyk zachowań osób zaginionych 
do planowania poszukiwań
Funkcje obliczeniowe programu GIS realizowane w oparciu 
o dane statystyczne z ponad 50 tys. akcji poszukiwawczych 
w różnych częściach świata oraz informacje o terenie, na 
którym zaginęła dana osoba, pozwalają wytypować obsza-
ry o najwyższym prawdopodobieństwie jej odnalezienia. 
Analizy te dokonywane są głównie w oparciu o schematy 
zachowań osób zaginionych. Dane takie, użyte w terenie 
są niezwykle skutecznym narzędziem planistycznym, które 
wspomaga działania poszukiwawcze.

2. Planowanie działań i gromadzenie informacji w trakcie ich trwania 
System posiada rozbudowane funkcje analizy terenu, które pozwalają 
precyzyjnie wyznaczać obszary pierwszej, drugiej i kolejnych kategorii 
przeszukania. Dzięki takim analizom można lepiej dobierać zasoby 
do charakterystyki terenu (w niektóre miejsca będzie można wysłać 
ratowników na quadach, w inne samych ratowników, a w pozostałe 
dotrą patrole z psami). Dane spływające z terenu podczas działań 
ratowników są na bieżąco analizowane i uściślając informacje znajdu-
jące się w bazach danych, pozwalają generować kolejne wskazówki 
dotyczące kierunków i metod poszukiwań. Wykorzystanie narzędzi 
informatycznych sprawia, że jest to proces ciągły.

3. Lokalizacja patroli w terenie w czasie rzeczywistym
Dzięki zastosowaniu technologii mobilnych, możliwe stało się śledzenie 
pracy ratowników w terenie w czasie rzeczywistym. Urządzenia pozy-
cjonujące, które są na wyposażeniu patroli, przekazują do Centrum 
Koordynacji z wykorzystaniem GPS na bieżąco (przez sieć Plus GSM) 
pozycję danego patrolu. Stąd dane te są przesyłane w dowolne miejsce 
na świecie za pośrednictwem Internetu. Centrum Koordynacji zbiera 
informacje zarówno o aktualnej pozycji ratowników, jak i całym śladzie 
drogi, którą pokonali. Dzięki temu możliwa jest nie tylko ich lokalizacja, 
ale także analiza trasy, którą się poruszali.

4. Analiza pracy zespołów ratowniczych w trakcie działań
Analiza ta może odbywać się zdalnie z wykorzystaniem danych spływa-
jących przez sieć Plus GSM od patroli pozycjonowanych przez GPS lub 
na podstawie danych odczytanych bezpośrednio z urządzeń nawiga-
cyjnych (po wykonaniu zadania). Dzięki zaawansowanym narzędziom 
możliwe jest m.in. sprawdzenie dokładności przeszukania terenu oraz 
jakości pracy przy przeszukiwaniu, a także czasu dotarcia środka 

Obecnie działa 8 Sekcji Operacyj-
nych Grupy Podhalañskiej GOPR 
zrzeszaj¹cych 360 ratowników (w tym 
33 instruktorów i 10 ratowników zawodo-
wych), a tak¿e 10 psów ratowniczych.
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Zdjęcia: Grupa Podhalańska GOPR

Obszar działania 
Grupy Podhalańskiej GOPR

transportu do danego punktu. Możliwe stało się również zdalne 
prowadzenie ratowników w terenie (np. ratownicy doprowadzeni 
do samochodu, a samochód do miejsca wypadku).

5. Zdalne przydzielanie zadań zespołom ratowniczym
Rozwój technologii mobilnych pozwala na wykorzystanie w ratow-
nictwie narzędzi do zdalnego przekazywania poleceń i zarządzania 
sprzętem nawigacyjnym, w który wyposażone są patrole. Dzięki 
temu osoba kierująca działaniami ratowników Grupy Podhalań-
skiej ma możliwość tworzenia zadań w punkcie dowodzenia, na 
komputerze, który jest serwerem tych zadań dla patroli. Wszystkie 
obszary poszukiwań tworzone lub modyfikowane w programie GIS 
są natychmiast widoczne na urządzeniach nawigacyjnych będą-
cych na wyposażeniu patroli. Dzięki temu przeszukujący teren na 
bieżąco uzyskują informacje o zakresie zadań własnych, a także 
innych patroli.

6. Wygodna nawigacja w terenie prowadzona 
przez ratowników
W większości prowadzonych dotąd akcji poszukiwawczych głównym 
narzędziem nawigacyjnym był odbiornik GPS (Garmin 60 CSX). Ze 
względu na wygodę stosowania, niezawodność i wytrzymałość 
tego sprzętu takie rozwiązanie z pewnością długo nie odejdzie do 
lamusa. Ratownicy zostali jednak wyposażeni w dodatkowe narzę-
dzia zainstalowane na palmtopach. Dzięki nim mają do dyspozycji 
bogatą bibliotekę map terenu (mapy topograficzne, ortofotomapy, 
mapy geodezyjne, wektorowe dane terenowe i inne). Mapy te 
pobierane są przez Internet dla konkretnego obszaru z serwera 
w Rabce. Oprócz informacji o postępie poszukiwań ratownicy mogą 
pobrać informacje o położeniu innych patroli, co często pomaga im 
lepiej współdziałać. Palmtopy wyposażone są w GPS i mogą być 
pozycjonowane zdalnie.

7. Tworzenie bazy danych informacji o terenie
GIS, udostępniając narzędzia do tworzenia map, daje olbrzymie 
możliwości tworzenia, aktualizowania i udostępniania baz danych 
o terenie. Każda nowopowstała droga może być już podczas akcji 
lub szkolenia wprowadzona do danych bazowych, z których korzy-
sta się podczas działań.

8. Gromadzenie danych z poszukiwań zwiększające 
doświadczenie ratowników
Każda akcja pozostawia w bazie danych GIS konkretne wpisy i analizy, 
które mogą modyfikować dane wejściowe do modułów analizy terenu 
podczas kolejnych akcji. Dzięki temu system zarządzania i planowa-
nia działań ma zdolność „samouczenia się". Ponadto graficzna analiza 
podejmowanych działań po zakończeniu akcji (kiedy znany jest jej 
wynik) stanowi najbogatsze źródło wiedzy o niedociągnięciach i może 
być nieocenionym źródłem pomysłów na lepsze, wydajniejsze, szyb-
sze i bezpieczniejsze rozwiązania w następnej akcji. 

Rocznie ratownicy Grupy Podhalañskiej uczestnicz¹ 
w około 1000 akcjach, wyprawach i interwencjach.
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Teren działania Grupy Podhalańskiej GOPR: Gorce, 
Pieniny, Beskid Wyspowy, pasmo Polic, Orawa 
oraz część Beskidu Sądeckiego. 

Powierzchnia:  4 200 km2

Długość szlaków turystycznych: 1 500 km
Ilość wyciągów narciarskich: ponad 50

Stacje Ratunkowe

Legenda:
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