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Wstęp

Technologia informatyczna stanowi rozwijającą się
w bardzo szybkim tempie dziedzinę, która składa się na
wiele obszarów wiedzy z zakresu informatyki, matematyki,
telekomunikacji oraz występuje tam gdzie przetwarzane są
informacje za pomocą technologii i służących do tego narzędzi. Informatyka i technologie IT stały się kluczowym
instrumentem w zarządzaniu oraz wspomaganiu i realizacji zadań w zakresie zarządzania (Kisieliński 2005).
Nowoczesne zarządzanie koncentruje się na umiejętnym gospodarowaniu kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa tj. kapitał ludzki wraz z jego wiedzą, zdolnościami, umiejętnościami, doświadczeniem, predyspozycjami
i cechami osobowości oraz kapitałem organizacyjnym,
w który w skład wchodzi infrastruktura komunikacyjnoinformacyjna i systemy ułatwiające przepływ wiedzy
w organizacji (Dolny 2005; Begg 1999).
W poniższej pracy zostaną podjęte rozważania
w aspekcie poprawy bezpieczeństwa i jakości działań organizacji w oparciu o kapitał ludzki oraz wykorzystywanych
w kapitale organizacyjnym – narzędzi technologii informatycznej (Jagiełło 2012; Mrozowicz 2013; Mrozowicz,
Halemba 2012).
Ciekawą jednostką pod względem specyfiki działań
i wykorzystania w niej narzędzi technologii informatycznej wydaje się ratownictwo górskie. Ratowanie ludzkiego życia, zapobieganie wypadkom oraz powodzenie
akcji ratunkowych w górach wiąże się przede wszystkim
7

z szybkością działania, umiejętnym zarządzaniem ludźmi do czego coraz częściej wykorzystuje się narzędzia IT,
a dynamiczny rozwój technologiczny pozwala na precyzyjne
i szybkie przekazywanie informacji (Kurzeder, Feist 2013).
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Cel badań

Celem badań jest zbadanie wpływu wykorzystania
narzędzi technologii informatycznej na poprawię jakości
akcji ratunkowych Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz bezpieczeństwa turystyki górskiej.
Pytania badawcze:
1. Z jakich narzędzi IT najczęściej korzystają turyści?
2. Z jakich narzędzi IT najczęściej korzystają ratownicy górscy?
3. Czy narzędzia IT odgrywają znaczącą rolę w aspekcie bezpieczeństwa w turystyce górskiej?
4. Czy narzędzia IT odgrywają znaczącą rolę
w poprawie jakość i bezpieczeństwie akcji ratunkowych
w górach?
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Materiał i metody

Badanie przyjęły formę ankiety internetowej. Zostały
stworzone dwa rodzaje kwestionariuszy i skierowane do
dwóch różnych grup respondentów. Pierwszą z nich reprezentowali turyści górscy, natomiast drugą – ratownicy górscy GOPR. Kwestionariusze składały się z 9 pytań.
Na wstępie każdej z nich pojawiło się wyjaśnienie terminu
technologia informatyczna w celu wyjaśnienia i przybliżenia
przedmiotu i zakresu badań.
Wykres 1. Płeć respondentów
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W badaniu wzięło udział 56 osób. W tym 38 turystów górskich i 18 ratowników górskich.
Wykres 1 przedstawia proporcje ze względu na płeć
odpowiednio 17 kobiet i 39 mężczyzn.
Wykres 2. Wiek respondentów

Respondenci zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe: do 25 lat, 26-40 lat, 41-60 lat oraz powyżej 60 lat.
Prawie połowa badanych to osoby w wieku 26-40 lat,
resztę reprezentują osoby w wieku 41-60 lat oraz poniżej
25 roku życia. Procentowy udział badanych grup przedstawia wykres 2.
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Wykres 3. Charakter respondentów biorących udział w badaniu

Wykres 3 przedstawia podział na poszczególne grup
y badanych. Większą z nich – 38 osób (67,9%) badanych
stanowią turyści górscy, natomiast mniejszą reprezentują
ratownicy – 18 osób (32,1%).
Wyniki badań ankiety przeprowadzonej z turystami
górskimi
Wykres 4. Okres uprawiania turystyki górskiej przez respondentów
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Wykres 4 przedstawia odpowiedzi badanych na temat
długości (w latach) swojej przygody z turystyką górską.
Pozytywnym aspektem w wynikach jest duża ilość osób
uprawiających turystykę górską ponad 5 lat. Oznaczać to
może, że odpowiedzi badanych stają się bardziej wiarygodne ze względu na ich doświadczenie w tej dziedzinie.
Największą grupę stanowią respondenci uprawiających turystykę górską 5-10 lat (15 osób) oraz 10-30 lat (10 osób).
Znaczną grupę reprezentuję także osoby z doświadczeniem
2-5 letnim (7 osób), a reszta to osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z górami (3 osoby) oraz bardzo doświadczeni turyści ze ponad 30sto letnim stażem górskim.
Wykres 5. Najważniejsze wyposażenie podczas wyjścia w góry według
turysty górskiego
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Kolejne pytanie z ankiety skierowanej do turystów
górskich dotyczy podstawowego wyposażenia podczas
wyprawy górskiej. Respondenci zostali zapytani o najważniejsze (ich zdaniem) wyposażenie podczas wyjścia w góry
i mieli możliwość udzielenia dowolnej liczby odpowiedzi.
Odpowiedzi udzieliło 38 osób i każdy z nich jednogłośnie
stwierdził, że podstawowymi elementami wyposażenia jest
odpowiednie ubranie oraz wygodnie obuwie górskie. Taką
odpowiedź udzielił każdy biorący udział w badaniu. Trzecie miejsce zajmuje apteczka (29 ankietowanych), która
stanowi podstawię do udzielenia pierwszej pomocy w razie
wypadku. Na czwartym miejscu znalazł się prowiant. Tą
odpowiedź zaznaczyło 30 osób, którzy prawdopodobnie
zawsze wyposażają swój plecak w kanapki, pożywienie bogate w węglowodany lub termos z ciepłą herbatą czy tez
kawą. Ważna pod względem orientacji w terenie, oszacowania odległości od bazy oraz nie zabłądzenia gdy zastanie
nas noc w górach jest mapa (24 osoby) i czołówka (25).
Ważny według ankietowanych jest także wygodny dopasowany plecak (15), raczki (14) oraz kije trekkingowe (11)
poprawiające rytm marszu i odciążające stawy w kolanach.
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Wykres 6. Najpopularniejsze narzędzia IT wykorzystywane przez
turystów górskich podczas wyjścia w góry

Następne pytanie w kwestionariusza pozwoliło respondentom wykazać się wiedzą na temat wykorzystania
narzędzi technologii informatycznej podczas górskiej wędrówki. Badani mieli możliwość samodzielnego wpisania
(w puste pole) propozycji tego typu narzędzi. Najpopularniejsze okazały się telefony komórkowe i smartfony, które
zaproponowało aż 21 badanych. Z racji tego, że każdy je
posiada i czynnie z nich korzysta popularne okazały się
ich podrzędne aplikacje tj. Aplikacja RATUNEK (12), czy
Aplikacje pogodowe/radary pogodowe (9). Uwzględniono
również urządzenia do pomiaru pulsu (7), dystansu (2),
nachylenia terenu (3), urządzenie do pomiaru cukru (3),
oraz detektor lawinowy (5). Jedna osoba zaproponowała
aparat fotograficzny.
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Wykres 7. Najczęściej wykorzystywane narzędzia IT przez turystów
górskich podczas wyjścia w góry

Wykres 7 przedstawia najczęściej wykorzystywane narzędzia technologii informatycznej przez turystów górskich
podczas wyjścia w góry. Zgodnie z propozycjami w powyższym pytaniu, najczęściej używanym narzędziem technologii informatycznej podczas wyjścia w góry jest telefon
komórkowy/smartfon (wszyscy ankietowani zaznaczyli tą
odpowiedź) wraz z popularną aplikacją RATUNEK (26
ankietowanych). Wiele osób chętnie korzysta również z
GPS (19), pulsometru (13), a w okresie zimowym z detektora lawinowego (11), oraz reflektora REECO (9).
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Wykres 8. Narzędzia IT najbardziej przydatne według turystów
górskich pod względem poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej

Wykres 8 przedstawia proporcje najbardziej przydatnych (zdaniem respondentów) pod względem poprawy
bezpieczeństwa turystyki górskiej narzędzi technologii informatycznej. Osoby, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie (14 badanych) zawsze uwzględniły GPS, który pomaga orientować się w terenie, szacować długość wędrówki,
wskazać odległość do bazy oraz posiada jeszcze wiele - pod
względem bezpieczeństwa - przydatnych funkcji. Uznanie
pod względem kryterium poprawy bezpieczeństwa uzyskał także telefon komórkowy/smartfon (8 osób) z aplikacją RATUNEK (7 badanych) i aplikacją pogodową/
radar pogodowy (9 respondentów) oraz lokalizator satelitarny GPS, który w swoich odpowiedziach uwzględniło
(7 badanych).
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Wykres 9. Zdanie turystów górskich: Czy narzędzia IT odgrywają
znaczną rolę w aspekcie poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.

Ostanie pytanie kierowane do turystów górskich dotyczyło ich zdania na temat roli narzędzi technologii informatycznej w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej. Gdy ankietowany miał zdanie popierające
związek technologii informatycznej z poprawą bezpieczeństwa w górach zaznaczał odpowiedź „tak” oraz miał możliwość uzasadnienia odpowiedzi. Badanych z odpowiedzią
pozytywną było 27. Ich uzasadnienia przedstawiają się
następująco:
• Narzędzia IT minimalizują ryzyko wypadku
i przyśpieszają proces wzywania pomocy;
• Zmniejszają ryzyko zgubienia szlaku, przyśpieszają
ratunek;
• Możliwość szybkiego dostępu do informacji poprawiających bezpieczeństwo: GPS, prognoza pogody,
szybki kontakt z ratownikami w razie wypadku;
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• GPS zmniejsza ryzyko zabłądzenia i utknięcia
w nieznanym miejscu, telefon komórkowy przyśpiesza komunikację z ratownikami i wiele możliwości pod względem działań zapobiegawczych wypadkom oraz poprawie
jakości i szybkości wzywania pomocy;
• Szybki i łatwy dostęp do informacji zmniejszających ryzyko niebezpieczeństwa;
• W razie wypadku GPS pozwala na szybkie odnalezienie poszkodowanego
• Smartfon daje możliwości sprawdzenia pogody,
trasy i korzystania z różnych aplikacji wspomagających
i usprawniających wzywanie pomocy
• Pozwalają na kontrolowanie parametrów, oszacowanie długości trasy, dają możliwość szybkiej lokalizacji
i wezwania pomocy co daje większe szanse na przeżycie
• Sprawne wezwanie pomocy, szybka lokalizacja,
oszacowanie czasu wędrówki, informacje na temat terenu
(wysokość, odległość od schroniska, nachylenie terenu);
• Poprawa szybkości działania pod względem wielu
kryteriów
Gdy ankietowany miał zdanie przeciwne tzn. nie widział związku technologii informatycznej z poprawą bezpieczeństwa w górach zaznaczał odpowiedź „nie” i również
miał możliwość uzasadnienia odpowiedzi. Badanych z odpowiedzią negatywną było 11. Ich uzasadnienia przedstawiają się następująco:
• Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od naszego przygotowania, umiejętności przewidywania zagrożeń,
kondycji i mierzenia sił na zamiary, narzędzia technologii
informatycznej nie są kluczowe pod względem poprawy
bezpieczeństwa turystyki górskiej;
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• Narzędzia IT pomagają, ale najważniejsze jest nasze doświadczenie i respekt do gór;
Proporcje odpowiedzi pozytywnych i negatywnych
oraz ujęcie procentowe przedstawia wykres 9.
Wyniki badań ankiety przeprowadzonej z działaczami
GOPR
Wszyscy ratownicy, uczestniczący w ankiecie to ratownicy ochotnicy – 18 osób.
Wykres 10. Status respondenta w służbie GOPR

Wykres 10 procentowe udział oraz proporcje statusów respondentów w służbie Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, którzy wzięli udział w badaniu.
Największą grupę (15 ratowników) reprezentują członkowie rzeczywiści. Są to uwcześni kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz należycie do pełnionej funkcji
-wyszkoleni.
W badaniu wzięło także udział 3 kandydatów. Są to
osoby pełnoletnie, ale nie starsze niż 35 lat, przyjęte do
społeczności GOPR po ówczesnym zaliczeniu egzaminu
wstępnego, który organizuje Grupa GOPR. Taki staż (staż
20

kandydacki) twa przez okres 2-5 lat. Mimo, że w badaniu
wzięło udział tylko 3 kandydatów, jest to sygnał, że ludzie
młodzi cały czas są chętni nieść pomoc i pracować dla najwyższej idei jaką jest ochrona ludzkiego życia i zdrowia
jednocześnie wnosząc do grupy innowacyjne rozwiązania.
Jedna osoba biorąca udział w badaniu reprezentuje
członków wspierających czyli ludzie bądź podmioty zainteresowane działalnością oraz popierające cele Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wykres 11. Najważniejsze wyposażenie turysty podczas wyjścia
w góry według ratownika górskiego

Zdaniem ratowników najważniejszym wyposażeniem
turysty w czasie wycieczki są przede wszystkim:
• odpowiednie upranie
• odpowiednie obuwie górskie
• apteczka
• prowiant
Wszystkie powyżej wymienione odpowiedzi uzyskały
maksymalne zainteresowanie wśród respondentów i każdy
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z nich zaznaczył te odpowiedzi (100% badanych udzieliło
takich odpowiedzi). Niewiele mniejsza grupa uznała mapę
i czołówkę za najważniejsze elementy wyposażenia turysty
podczas wyjścia w góry (94,4% badanych zaznaczyło tą
odpowiedź). Istotne zdaniem badanych są także raki/raczki (77,8%) oraz wygodny, dobrze wyprofilowany plecak
(72,2%). Najmniej odpowiedzi (poniżej 50%) uzyskały
kolejno: nakrycie głowy, krem z filtrem, kije trekkingowe,
kask. Żaden z ratowników nie wskazał kompasu.
Ujęcie procentowe oraz proporcje udzielanych odpowiedzi przedstawia wykres 11.
Wykres 12. Najczęściej wykorzystywane narzędzia IT przez ratowników podczas górskich akcji ratunkowych

Kolejne pytanie z kwestionariusza ankietowego dotyczyło najczęściej wykorzystywanych narzędzi technologii
informatycznej przez ratowników podczas górskich akcji
ratunkowych. Ich zgodnym zdaniem najpopularniejsze
pod względem użytkowania są:
• Sprzęt cyfrowo-analogowy (radiołączność)
• Lokalizator satelitarny GPS
22

• Urządzenie GPS
Wszystkie powyżej wymienione odpowiedzi uzyskały
maksymalne zainteresowanie wśród respondentów i każdy
z nich zaznaczył te odpowiedzi (100% badanych udzieliło
takich odpowiedzi). Niewiele mniejsza grupa za najczęściej używane narzędzie podczas akcji ratunkowych, uznała Aplikację RATUNEK (17/18 ratowników górskich),
która tworzy duże udogodnienia w czasie akcji ratunkowych GOPR. Kolejne (zdaniem badanych) pod względem
częstotliwości użytkowania są: detektor lawinowy (podczas akcji po zejściu lawiny) i defibrylator (przy zatrzymaniu akcji serca). Obie te odpowiedzi uzyskały ponad 50%
poparcie. Natomiast mniej niż 50 % uzyskały kolejno:
kamery termowizyjne (44,4%), Glukometr (33,3%), AutoPuls (11,1%), ogrzewacz płynów influzyjnych (11,1%)
oraz Kabel LF (5,6%). Ujęcie procentowe oraz proporcje
udzielanych odpowiedzi przedstawia wykres 12.
Wykres 13. Narzędzia IT najbardziej przydatne według ratowników
górskich pod względem poprawy jakości i bezpieczeństwa akcji
ratunkowych w górach
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Wykres 13 przedstawia wybrane przez ratowników
górskich propozycje najbardziej przydatnych pod względem poprawy jakości i bezpieczeństwa akcji ratunkowych
GOPR. Badani, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie (18 ratowników) zawsze uwzględnili narzędzie służące
do komunikacji – sprzęt cyfrowo-analogowy (radiołączność), który usprawnia proces komunikacji a tym samym
przyśpiesza całą akcję ratunkową. Uznanie pod względem
kryterium poprawy jakości i bezpieczeństwa akcji ratunkowych GOPR uzyskała Aplikacja RATUNEK (83,3%)
oraz systemy lokalizujące tj. lokalizator GPS i urządzenie GPS. Obie powyższe odpowiedzi uzyskały ponad
50 procentowe poparcie wśród ratowników. Proporcje
oraz procentowy udział pod względem uznania poszczególnych narzędzi technologii informatycznej według badanych przedstawiono na wykresie 13.
Wykres 14. Zdanie ratowników górskich: Czy narzędzia IT odgrywają znaczną rolę w aspekcie poprawy jakości i bezpieczeństwa akcji
ratunkowych w górach?
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Ostatnie pytanie skierowane do ratowników górskich
dotyczyło ich zdania (tak jak w ostatnim pytaniu kwestionariusza dla turystów górskich) na temat roli narzędzi
technologii informatycznej w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa i jakości. Tym razem jednak pytanie odnosiło
się do akcji ratunkowych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gdy ankietowany miał zdanie popierające związek technologii informatycznej z poprawą jakości i bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowych GOPR,
zaznaczał odpowiedź „tak” i miał możliwość uzasadnienia
odpowiedzi. Gdy ankietowany miał zdanie przeciwne tzn.
nie widział związku technologii informatycznej z poprawą
bezpieczeństwa w górach zaznaczał odpowiedź „nie” i również miał możliwość uzasadnienia odpowiedzi.
Ciekawy z punktu widzenia analizy badań staje się
fakt, że każdy udzielający odpowiedzi uznał słuszność
wykorzystywania narzędzi IT podczas akcji ratunkowych
w górach (100% badanych zaznaczyło odpowiedź „tak”).
Ich uzasadnienia przedstawiają się następująco:
• Usprawniają proces wzywania pomocy
• Przyśpieszają cały proces akcji ratunkowej
• Możliwość szybkiego dostępu do informacji na
temat poszkodowanego: Aplikacja RATUNEK (szybka
lokalizacja, stały kontakt z poszkodowanym, dostęp do informacji na temat zdrowia z Książeczki Medycznej);
• Szybkie i precyzyjne poznanie lokalizacji osoby
potrzebującej pomocy;
• Narzędzia IT pozwalają na sprawdzenie prognozy
pogody, parametrów (dystans, wysokość, nachylenie terenu) co usprawnia akcję ratunkową;
• Sprzęt cyfrowo-analogowy poprawia szybkość
i jakość przepływu informacji co wpływa na poprawę
25

bezpieczeństwa ratowanego, ratujących oraz całej akcji
ratunkowej;
• Pozwalają na kontrolowanie parametrów, oszacowanie wysokości, nachylenia, dają możliwość szybkiej
lokalizacji i szybkiego wezwania pomocy co daje większe
szanse na przeżycie;
• Poprawa szybkości działania pod względem wielu
kryteriów (komunikacji, lokalizacji, udzielania pierwszej
pomocy, transportu).
Proporcje odpowiedzi pozytywnych i negatywnych
oraz ujęcie procentowe przedstawia wykres 14.
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Analiza
porównawcza badań

Na początku pracy określono cel badawczy, który
dotyczy wpływu wykorzystania narzędzi technologii informatycznej na poprawię jakości akcji ratunkowych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz bezpieczeństwa turystyki górskiej.
Dane zostały zebrane za pomocą ankiety internetowej. Stworzono dwa rodzaje kwestionariuszy i skierowane
do dwóch różnych grup respondentów. Pierwszą z nich
reprezentowali turyści górscy, natomiast drugą – ratownicy górscy GOPR. Kwestionariusze składały się z 9 pytań.
W badaniu wzięło udział 56 osób. W tym 38 turystów
czynnie uprawiających turystykę górską oraz 18 ratowników górskich ze statusem zatrudnienia – ochotnik. W kwestionariuszach zamieszczono bardzo zbliżone do siebie
pytania, natomiast większość z nich różniły się kryterium
oceny. W kwestionariuszu kierowanym do turystów górskich kluczowe pytania pod względem hipotezy odnosiły
się do bezpieczeństwa turystyki górskiej, natomiast kwestionariusz odnoszący się do ratowników górskich był
stworzony w celu oceny poprawy jakości i bezpieczeństwa
akcji ratunkowych w górach. Mimo to odpowiedzi obu
grup były do siebie zbliżone. Podczas analizy porównawczej zestawiono ze sobą obie grupy i mimo, że udzielane
odpowiedzi są podobne, poruszy kwestie, które wskazują na
odmienne podejście grup oraz uwzględni oba kryterium.
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Obie grupy respondentów na wstępie zapytano,
o podstawowe, tym samym - najważniejsze (ich zdaniem)
wyposażenie turysty podczas wyjścia w góry. Zestawienie
wyników uwzględniające zarówno odpowiedzi turysty górskiego i ratownika górskiego zostało przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Najważniejsze wyposażenie turysty podczas wyjścia w góry
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Rodzaj
wyposażenia

Turyści
górscy –
liczba
odpowiedzi

%

Ratownicy
górscy –
liczba
odpowiedzi

%

Odpowiednie
ubranie

38

100

18

100

Odpowiednie
obuwie górskie

38

100

18

100

Kask

5

13,2

3

16,7

Kije
trekkingowe

11

28,9

3

16,7

Apteczka

29

76,3

18

100

Mapa

24

63,2

17

94,4

Kompas

7

18,4

-

0

Prowiant

30

78,9

18

100

Czołówka

25

65,8

17

94,4

Raki/raczki

14

36,8

14

77,6

Nakrycie głowy

-

0

8

44,4

Dopasowany
plecak

15

39,5

13

72,2

Zarówno zdaniem turystów jak i ratowników górskich, absolutnie podstawowym wyposażeniem uprawniającym turystę do wędrowania po górach jest odpowiednie
ubranie oraz dopasowane obuwie górskie. Każdy kto jest
pasjonatem górskich wędrówek wie, jak duży komfort daję
wygodne buty oraz ubranie zapobiegające ochłodzeniu,
przemoczeniu czy też przegrzaniu. Kolejnym elementem
wyposażenia turysty, bez którego (zdaniem ratowników)
nie powinien wyruszać na szlak jest apteczka. Ten element
uzyskał 100% odpowiedzi w grupie ratowników górskich.
Natomiast z badań wynika, że w grupie turystów jest to
wyposażenie często zabierane na szlak, ale ich zdaniem nie
do końca obowiązkowe. 23,7% rozbieżności w poparciu
tego elementu może wynikać z większej wiedzy medycznej i umiejętności przewidywania (przykładem może być
posiadanie plastra na odciski czy też foli NRC. Oba te akcesoria mogą pozwolić uniknąć niechcianych sytuacji np.
zwolnienie marszu i dotarcie do bazy po zmroku lub wychłodzenie organizmu).
Analizując tabelę 1 przede wszystkim widać, że w grupie ratowników górskich aż sześć pozycji uzyskało ponad
90 procent poparcia, natomiast w grupie turystów zaledwie dwa. Może to wynikać z większego doświadczenia,
umiejętności przewidywania zdarzeń i przygotowania się
na każdą ewentualność, co pozwala na zmniejszenie ryzyka niebezpieczeństwa i uszczerbku na zdrowiu. Ratownik
górski jest świadomy konsekwencji najmniejszego błędu
w przygotowaniu do wycieczki turystycznej, natomiast
turysta jest bardziej lekkomyślny, nie skupia się na konsekwencjach swoich decyzji i w rezultacie spotyka się z problemem dopiero w sytuacji z ograniczonymi możliwościami wyjścia z sytuacji.
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Tabela 2. Najczęściej wykorzystywane narzędzia IT w turystyce górskiej i ratownictwie górskim

Narzędzia IT

Turysta
górski–
Liczba
odpowiedzi

%

Ratownik
górski –
liczba
odpowiedzi

%

Lokalizator
satelitarny GPS

10

26,3

18

100

Detektor lawinowy

11

28,9

10

55,6

Telefon
komórkowy/smartfon

38

100

-

0

Aplikacja
RATUNEK

26

68,4

17

94,4

Reflektor REECO

9

34,2

-

0

GPS

19

50

18

100

Pulsometr

13

34,2

-

0

Pomiar dystansu

5

13,2

-

0

Glukometr

-

0

6

33,3

Kamera
termowizyjna

-

0

8

44,4

Sprzęt cyfrowoanalogowy
(radiołączność)

-

0

18

100

Ten sam problem jest zauważalny, gdy respondenci
zostają zapytani o najczęściej wykorzystywane narzędzia
IT w turystyce górskiej oraz ratownictwie górskim. Dane
zostały przedstawione w tabeli 2. Wśród narzędzi wykorzystywanych najczęściej przez turystów górskich znalazł
się jedynie telefon komórkowy/smartfon, który bez zasięgu
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traci wiele funkcji (chociażby brak możliwości uaktualnienia swojej lokalizacji). Ratownicy górscy w swoich działaniach wykorzystują bardziej specjalistyczny sprzęt i mniej
niekorzystnych konsekwencji zdarzeń może ich zaskoczyć.
Tabela 3. Najbardziej przydatne narzędzia IT pod względem poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz jakości akcji ratunkowych
GOPR
Turysta
górski–
Liczba
odpowiedzi

%

Ratownik
górski –
liczba
odpowiedzi

%

Telefon
komórkowy/smartfon

8

11,2

-

0

GPS

14

100

10

55,6

Aplikacja
RATUNEK

7

50

15

83,3

Lokalizator
satelitarny GPS

7

50

10

55,6

Pulsometr

1

7,1

-

0

Aplikacja pogodowa/
radar pogodowy

7

50

-

0

Glukometr

2

14,3

-

0

Sprzęt cyfrowoanalogowy
(radiołączność)

-

0

18

100

Narzędzia IT

Respondenci z grupy turystów zostali zapytani o najbardziej przydatne narzędzie IT pod względem poprawy
bezpieczeństwa turystyki górskiej. Natomiast ratownicy
górscy udzielali odpowiedzi na to samo pytanie lecz pod
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względem poprawy jakości i bezpieczeństwa akcji ratunkowych w górach. Odpowiedzi przedstawia tabela 3. Dla
obu grup ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości jest możliwość lokalizowania swojego położenia, a także poszkodowanego w czasie akcji ratunkowej. Niezwykle
ważne dla grupy ratowników pod względem jakości akcji
jest możliwość sprawnego i swobodnego komunikowania
się. Komunikacja i jej jakość staje się kluczowa zarówno
dla bezpieczeństwa turysty podczas wędrówki oraz dla
działań ratownika górskiego. Zdaniem obu grup ważnym
narzędziem pod względem wzajemnej komunikacji, poprawy bezpieczeństwa turysty i jakości działań ratowników jest Aplikacja RATUNEK, która poprawia zarówno
bezpieczeństwo turysty, ale również ma duży wpływ na
jakość i szybkość działania ratowników.
Tabela 4. Stosunek respondenta do narzędzi IT w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz jakości akcji ratunkowych w górach

Zdanie
Turysta górski –
respondenta Liczba odpowiedzi

%

Ratownik górski–
Liczba
odpowiedzi

%

Tak

27

71,1

18

100

Nie

11

28,9

-

0

Tabela 4 przedstawia krótkie zestawienie odpowiedzi
obu grup na temat ich stosunku do narzędzi technologii
informatycznej w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiego oraz jakości akcji ratunkowych
GOPR. W grupie ratowników wszyscy badani zgodnie
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uznali słuszność wykorzystywania narzędzi IT w ratownictwie górskim, natomiast w grupie turystów zdania były
podzielone. Może to wynikać z odmiennego postrzegania
funkcji narzędzi technologii informatycznej. Dla ratownika są to narzędzia kluczowe do sprawnego działania i
najczęściej jest to ich podstawowy cel. Natomiast w grupie turystów pojawiły się zdania, że bezpieczeństwo zależy
przede wszystkim od naszego przygotowania, umiejętności przewidywania zagrożeń, kondycji i mierzenia sił na
zamiary, narzędzi technologii informatycznej oraz, że narzędzia te nie są kluczowe pod względem poprawy bezpieczeństwa turystyki górskiej.
Mimo to należy stwierdzić, że wyznaczony na początku cel został osiągnięty. Autor zapoznał się z opinią obu
istotnych grup na temat wpływu wykorzystania narzędzi
IT na poprawę jakości akcji ratunkowych GOPR i bezpieczeństwa w górach. Dane zebrane przez autora wskazują,
że wykorzystanie narzędzi IT na poprawę jakości i bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz ratownictwie górskim
odgrywają bardzo znaczącą rolę.
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Wnioski końcowe

Narzędzia IT odgrywają znaczącą rolę w poprawie
bezpieczeństwa w górach. Do takich wniosków skłaniają
wyniki badań. Natomiast podczas analizy porównawczej
zauważono odmienne podejście pod względem świadomości zagrożeń wśród badanych grup. Logiczne staje się
stwierdzenie, że ratownik górski wraz ze swoim doświadczenia, umiejętnościami przewidywania zdarzeń i przygotowania się na każdą ewentualność, jest bardziej skłonny
do zachowań zmniejszających ryzyko niebezpieczeństwa.
Może to wynikać z tego, że ratownik górski jest świadomy
konsekwencji najmniejszego błędu, zaczynając od etapu
przygotowawczego, aż do końca akcji. Natomiast turysta
często przejawia cechę tj.: lekkomyślność, oraz nie skupia
się na konsekwencjach swoich decyzji i w rezultacie spotyka się z problemem dopiero w sytuacji z ograniczonymi
możliwościami wyjścia z sytuacji. Wnioski te autor wysnuł
na podstawie odpowiedzi na pytania o podstawowe wyposażenie oraz najczęściej używane w górach narzędzia IT.
Ratownik nie ma wątpliwości co do tego, aby przygotować się do wyprawy jak najlepiej i być przygotowanym na
wiele wariantów zdarzeń. Nie dla każdego turysty było to
oczywiste. Kolejnym przykładem takiego wniosku są odpowiedzi na pytanie o najczęściej wykorzystywane narzędzia IT przez turystów górskich. Dla tej grupy badanych
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najważniejszym wyposażeniem jest telefon komórkowy/
smartfon, który bez zasięgu traci wiele funkcji (chociażby
brak możliwości uaktualnienia swojej lokalizacji). Ratownicy górscy w swoich działaniach wykorzystują bardziej
specjalistyczny sprzęt i mniej niekorzystnych konsekwencji zdarzeń może ich zaskoczyć.
Analiza porównawcza pozwoliła także na wniosek,
że: dla obu grup ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa
i jakości jest możliwość lokalizowania swojego położenia,
a także poszkodowanego w czasie akcji ratunkowej. Niezwykle ważne dla grupy ratowników pod względem jakości akcji jest możliwość sprawnego i swobodnego komunikowania się. Komunikacja i jej jakość staje się kluczowa
zarówno dla bezpieczeństwa turysty podczas wędrówki
oraz dla działań ratownika górskiego. Zdaniem większości
badanych ważnym narzędziem pod względem wzajemnej
komunikacji, poprawy bezpieczeństwa turysty i jakości
działań ratowników jest Aplikacja RATUNEK, która poprawia zarówno bezpieczeństwo turysty, ale również ma
duży wpływ na jakość i szybkość działania ratowników.
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