REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ
TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

§1
Regulamin Straży Ratunkowej TOPR (zwanej dalej Strażą Ratunkową) uchwalony przez Zarząd
TOPR (zwany dalej Zarządem) na podstawie zapisu §18 ust. 2 pkt. h Statutu TOPR (dalej Statutu).
§2
Zadaniem Straży Ratunkowej jest w szczególności organizowanie, kierowanie, koordynowanie i
bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich, organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników górskich i narciarskich, oraz
opracowanie komunikatów lawinowych.
Regulamin Straży Ratunkowej określa prawa i obowiązki członków Straży Ratunkowej oraz jej
organizację.
Na czele Straży Ratunkowej stoi Naczelnik TOPR (zwany dalej Naczelnikiem ) powołany przez
Zarząd, którego prawa i obowiązki są określone w Regulaminie Praw i Obowiązków Naczelnika
uchwalonym przez Zarząd zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu TOPR
W razie nieobecności Naczelnika jego prawa i obowiązki wykonuje jego Zastępca zgodnie z §22 ust.
4 Statutu TOPR.

II Prawa i obowiązki członków Straży Ratunkowej
§3

1.

2.
3.
4.

5.

Członkiem czynnym, ratownikiem górskim Straży Ratunkowej może być członek TOPR o którym
mowa w §5 Statutu z zastrzeżeniem zapisów §8 niniejszego regulaminu, który;
Spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu,
ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o
braku przeciwwskazań do pracy w charakterze ratownika górskiego.
Spełnia wymagania sprawnościowo – kondycyjne określone przez Naczelnika.
Posiada aktualne uprawnienia ratownicze lub instruktorskie w zakresie ratownictwa górskiego oraz
specjalistyczną wiedzę z zakresu technik ratownictwa górskiego i topografii obszaru działania
TOPR, oraz uczestniczy w obowiązkowych, okresowych szkoleniach w tym zakresie. Szczegółowe
wymagania, programy szkoleń, oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik.
Członkiem czynnym TOPR (bez uprawnień i obowiązków ratownika górskiego, członka Straży
Ratunkowej TOPR) może zostać również pilot, lub mechanik śmigłowcowy pracujący co najmniej 2
lata przy obsłudze śmigłowca ratowniczego TOPR. W tym przypadku wymagania określone w ust.
1- 4 nie są wymagane. Pozostałe zapisy statutu TOPR w tym zakresie są obowiązujące.
§4
Członek Straży Ratunkowej jest zobowiązany do;
a) Utrzymywania wysokiej sprawności ogólnej i podnoszenia kwalifikacji górskich w ramach
szkoleń zorganizowanych i indywidualnej działalności górskiej.
b) Pełnienia dyżurów i udziału w wyprawach, akcjach i interwencjach ratowniczych zgodnie
posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi niniejszym regulaminem.
c) Wypracowania co najmniej 120 godzin, a kandydat 240 godzin pracy społecznej rocznie.
Wymóg ten nie dotyczy członków Straży Ratunkowej zatrudnionych w charakterze

ratownika górskiego, lub narciarskiego, którym przysługuje ryczałt godzin społecznych w
ilości 10 godzin miesięcznie.
d) Zapoznania się z przepisami dotyczącymi organizacji TOPR w szczególności ustaw,
rozporządzeń, statutu, regulaminów, zarządzeń i zastosowania się do zaleceń i obowiązków z
nich wynikających.
e) Wykonywanie wszelkich obowiązków służbowych w stroju służbowym z oznaczeniami
TOPR i ograniczenie jego używania w działaniach pozasłużbowych tylko do aktywności
górskiej.
§5
Członek Straży Ratunkowej ma prawo do:
a) Otrzymywania ekwipunku i sprzętu do prowadzenia działalności ratunkowej i szkoleniowej
na zasadach określonych przez Naczelnika i zatwierdzonych przez Zarząd.
b) Podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych przez TOPR na
zasadach określonych niniejszym regulaminem.
§6
1. Ustala się następujące stopnie dla ratowników górskich, członków Straży Ratunkowej;
a) Ratownik górski
b) Starszy ratownik górski
c) Instruktor aspirant ratownictwa górskiego
d) Instruktor ratownictwa górskiego
e) Starszy instruktor ratownictwa górskiego
f) Instruktor senior
2. Stopień ratownika górskiego nadaje, odbiera, zawiesza i zmienia Zarząd na wniosek
Naczelnika.
3. Stopień instruktora seniora nadaje dożywotnio Zarząd na wniosek Naczelnika.
4. Stopnie pozostałe nadaje, zawiesza, zmienia i odbiera Naczelnik
5. Odwołanie od decyzji Naczelnika można wnieść do Zarządu.

a)
b)
c)
d)

§7
Członkiem kandydatem Straży Ratunkowej może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi
określone na podstawie §7 ust. 1 pkt. a Statutu;
1. Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o
braku przeciwwskazań do podejmowania działań w charakterze ratownika górskiego.
2. Przedłoży wraz z podaniem o którym mowa §7 ust. 1 pkt a. Statutu wykaz działalności górskiej
za ostatnie 3 lata ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Tatrach Polskich (dodatkowo
można przedstawić inne osiągnięcia górskie, posiadane uprawnienia i umiejętności przydatne w
ratownictwie górskim).
3. Zaliczy z wynikiem pozytywnym test sprawnościowo – kondycyjny,
4. Zaliczy z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu:
topografii Tatr Polskich i terenów przygranicznych,
umiejętności jazdy na nartach w różnych warunkach terenowych (narciarstwo wysokogórskie i na
trasach przygotowanych)
zasad asekuracji i autoratownictwa podczas wspinaczki skalnej
historii TOPR i Statutu TOPR
5. Szczegółowe wymagania dotyczące ust. 1-3, oraz zasady przeprowadzania egzaminów i sposób
powoływania komisji egzaminacyjnej określa Naczelnik.
6. Odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z Zarządem w obecności członków wprowadzających.

§8
Członek kandydat Straży Ratunkowej w ramach realizacji praktyk szkoleniowych może wykonywać
czynności ratownictwa górskiego tylko pod nadzorem członka czynnego Straży Ratunkowej w
zakresie zgodnym z nabytymi już umiejętnościami i kwalifikacjami.

a)
b)

c)
d)

e)

§9
Członkiem czynnym Straży Ratunkowej, wraz z uzyskaniem stopnia ratownika górskiego Straży
Ratunkowej może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone na podstawie §8 ust. 1
pkt. b Statutu;
Ukończy staż kandydacki określony przez Zarząd.
Ukończy cały zakres szkolenia podstawowego wraz z pozytywnym zaliczeniem egzaminów
końcowych szkolenia podstawowego. Program szkolenia podstawowego, oraz zasady
przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik.
Spełni wymagania aktywności górskiej wymagane dla odbycia stażu kandydackiego określone przez
Naczelnika.
Wypracuje co najmniej 240 godzin pracy społecznej rocznie. Do wymaganego limitu zalicza się czas
poświecony na szkolenie w zakresie kursu podstawowego i szkoleń w zakresie kursu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do wysokości 120 godzin rocznie. Pozostałe godziny winny być
wypracowane podczas dyżurów i interwencji.
Weźmie udział w co najmniej 5 wyprawach ratunkowych w okresie stażu kandydackiego.
§ 10
1. Członkiem czynnym Straży Ratunkowej w stopniu starszego ratownika górskiego może zostać
osoba, która spełni następujące wymogi;
a) Odbędzie co najmniej dwuletni staż pracy w Straży Ratunkowej w stopniu ratownika.
b) Ukończy cały zakres szkolenia zaawansowanego wraz z pozytywnym zaliczeniem
egzaminów końcowych szkolenia zaawansowanego. Program szkolenia zaawansowanego,
oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik.
c) Przedstawi wykaz działalności górskiej, letniej i zimowej za ostatnie 2 lata ze szczególnym
uwzględnieniem działalności w Tatrach Polskich, zatwierdzony jako wystarczający przez
Szefa Szkolenia.
d) Weźmie udział w co najmniej 20 wyprawach ratunkowych od chwili przyjęcia w poczet
członków kandydatów.
2. Stopień starszego ratownika Straży Ratunkowej może zostać zawieszony, lub odebrany przez
Naczelnika z chwilą stwierdzenia braku obecności w obowiązkowych szkoleniach
unifikacyjnych lub braku wypracowanych, obowiązkowych godzin społecznych przez kolejne 2
lata.
3. Zawieszenie stopnia następuje na czas określony przez Naczelnika do czasu odbycia
obowiązkowego szkolenia unifikacyjnego i wypracowania zaległych godzin społecznych,
4. Odebranie stopnia następuje z chwilą niewykonania zobowiązań nałożonych w decyzji o
zwieszeniu stopnia.
5. Ponowne uzyskanie stopnia możliwe po spełnieniu wymogów określonych w ust.1 b i c,

§ 11
1. Członkiem czynnym Straży Ratunkowej w stopniu instruktora aspiranta ratownictwa
górskiego może zostać osoba, która spełni następujące wymogi;
a) Odbędzie co najmniej dwuletni staż pracy w Straży Ratunkowej w stopniu starszego
ratownika.

b) Przedstawi wykaz działalności górskiej w okresie od uzyskania stopnia starszego
ratownika, nie starszego niż z ostatnich 3 lat ze szczególnym uwzględnieniem
działalności w Tatrach, zatwierdzony jako wystarczający przez Szefa Szkolenia.
c) Weźmie udział w co najmniej 40 wyprawach ratunkowych od chwili przyjęcia w poczet
członków kandydatów.
2. Stopień instruktora aspiranta, jest nadawany na okres nie dłuższy niż 4 lata, w czasie których
spirant jest zobowiązany do;
a) aktywnej pracy szkoleniowej w ilości minimum 60 godzin dydaktycznych rocznie.
b) ukończenia szkolenia instruktorskiego. Program szkolenia, określa Naczelnik
c) Opracowania materiałów szkoleniowych w formie i tematyce określonej przez Szefa
Szkolenia z chwilą nadania stopnia instruktora aspiranta.
3. Niewypełnienie obowiązków wynikających z ust.2 niniejszego paragrafu jest podstawą
odebrania stopnia instruktora aspiranta.
4. Ponownie o stopień instruktora aspiranta można się ubiegać w dwa lata od odebraniu stopnia
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5.
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

1.
a)

b)

c)

§ 12
Członkiem czynnym Straży Ratunkowej w stopniu instruktora ratownictwa górskiego może
zostać osoba, która spełni wymagania określone w §9 ust.2a,b,c oraz;
Odbędzie co najmniej trzyletni staż pracy w Straży Ratunkowej w stopniu instruktora
aspiranta i wypracuje w tym czasie co najmniej 180 godzin dydaktycznych w czasie szkoleń
z zakresu ratownictwa górskiego organizowanych przez TOPR.
Przedstawi wykaz działalności górskiej w okresie od uzyskania stopnia starszego ratownika,
nie starszego niż z ostatnich 4 lat ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Tatrach,
zatwierdzony jako wystarczający przez Szefa Szkolenia.
Weźmie udział w co najmniej 60 wyprawach ratunkowych od chwili przyjęcia w poczet
członków kandydatów.
Utrzymanie uprawnień instruktora ratownictwa górskiego wymaga udziału w unifikacyjnych
szkoleniach dla instruktorów co najmniej raz na trzy lata, oraz aktywna praca dydaktyczna.
Niewypełnienie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu jest podstawą odebrania
stopnia instruktora.
Naczelnik jest uprawniony do nadania stopnia specjalisty w poszczególnych dziedzinach
ratownictwa górskiego w szczególności dotyczących ratownictwa jaskiniowego,
śmigłowcowego, podwodnego, lawinowego, przewodnika psa lawinowego, pirotechnika w
ratownictwie,
Stopnie specjalistyczne nie są równoważne z uprawnieniami instruktora ratownictwa
górskiego i można je uzyskać na zasadach określonych przez Naczelnika
§ 13
Członkiem czynnym Straży Ratunkowej w stopniu starszego instruktora ratownictwa
górskiego może zostać osoba, która;
Odbędzie co najmniej trzyletni staż pracy w Straży Ratunkowej w stopniu instruktora i
wypracuje w tym czasie co najmniej 180 godzin dydaktycznych w czasie szkoleń z zakresu
ratownictwa górskiego organizowanych przez TOPR.
Weźmie udział w co najmniej 100 wyprawach ratunkowych od chwili przyjęcia w poczet
członków kandydatów w tym w co najmniej w 30 wyprawach w charakterze kierownika
wyprawy ratunkowej.
Utrzymanie uprawnień starszego instruktora Straży Ratunkowej wymaga udziału w
unifikacyjnych szkoleniach dla instruktorów co najmniej raz na trzy lata, oraz aktywna praca
dydaktyczna z chwilą powołania przez Szefa Szkolenia do jej wykonania.

d) Niewypełnienie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu jest podstawą odebrania
stopnia instruktora.

§ 14
1. Instruktorem seniorem ratownictwa górskiego może zostać osoba, która posiadała
uprawnienia instruktora, lub starszego instruktora, przez co najmniej 10 lat, lub która
uzyskała status członka dożywotniego TOPR.
2. Stopień instruktora seniora nadawany jest dożywotnio przez Zarząd na wniosek Naczelnika.
3. Instruktor senior, bez odbycia szkoleń unifikacyjnych określonych dla stopnia instruktora i
starszego instruktora nie jest uprawniony do prowadzenia zajęć dydaktycznych z
zastrzeżeniem zapisów §15 ust.4.

III Szkolenie członków Straży Ratunkowej
§ 15
1. W celu utrzymania stałej gotowości członków Straży Ratunkowej do realizacji ratownictwa
górskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla
wprowadzania najnowocześniejszych osiągnięć w zakresie technik ratownictwa górskiego organizuje
się system szkolenia ratowników górskich, członków Straży Ratunkowej.
2. Szkolenie organizuje i nadzoruje Naczelnik, który do realizacji tego celu może powołać Szefa
Szkolenia Straży Ratunkowej, określając jego zakres obowiązków.
3. Szefem szkolenia może być członek czynny Straży Ratunkowej w stopniu instruktora lub starszego
instruktora.
4. Szkolenia z zakresu ratownictwa górskiego i narciarskiego – teoretyczne i praktyczne – winni
prowadzić członkowie czynni Straży Ratunkowej w stopniu co najmniej Instruktora Aspiranta, a w
szczególnych sytuacjach do pomocy w realizacji zadań szkoleniowych można zaangażować
specjalistów spoza TOPR, lub ratowników Straży Ratunkowej w stopniu ratownika, lub starszego
ratownika, oraz członków dożywotnich TOPR i instruktorów seniorów za zgodą i w zakresie
określonym przez Naczelnika.
5. Szkolenia organizowane dla członków Straży Ratunkowej dzielą się na;
a) Szkolenia w celu uzyskania uprawnień i kwalifikacji,
b) Szkolenia w celu przedłużenia (podtrzymania) uprawnień i kwalifikacji, oraz unifikacji
technik ratowniczych, szczególnie dla instruktorów aspirantów, instruktorów i starszych
instruktorów Straży Ratunkowej
c) Szkolenia specjalistyczne w zakresie umiejętności koniecznych do realizacji ratownictwa
górskiego.
6. Szczegółowe programy szkoleń, oraz zasady organizacji szkoleń w celu uzyskania uprawnień i
kwalifikacji, przedłużenia (podtrzymania) uprawnień i kwalifikacji, oraz zasady egzaminowania,
skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej określa Naczelnik.
7. Zasady sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń określa Naczelnik.
§ 16
Szkoleniami organizowanymi w celu uzyskania uprawnień i kwalifikacji ze szczególnym
uwzględnieniem zasad BHP są w szczególności;
1. Szkolenie podstawowe w celu uzyskania stopnia ratownika górskiego Straży Ratunkowej w
tym w szczególności.

a) Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
b) Kurs podstawowy ratownictwa górskiego w warunkach letnich,
c) Kurs podstawowy ratownictwa jaskiniowego,
d) Kurs podstawowy ratownictwa z użyciem śmigłowca
e) Kurs podstawowy ratownictwa górskiego w warunkach zimowych,
f) Kurs ratownictwa narciarskiego
g) Kurs podstawowy ratownictwa lawinowego
h) Kurs wspinaczki wysokogórskiej z elementami autoratownictwa,
2. Szkolenie zaawansowane w celu uzyskania stopnia starszego ratownika Straży Ratunkowej w
tym w szczególności.
a) Kurs zaawansowany ratownictwa górskiego w warunkach letnich,
b) Kurs zaawansowany ratownictwa jaskiniowego
c) Kurs zaawansowany ratownictwa z użyciem śmigłowca
d) Kurs zaawansowany ratownictwa górskiego w warunkach zimowych,
e) Kurs zaawansowany ratownictwa lawinowego
3. Szkolenie instruktorskie w celu uzyskania stopnia Instruktora Straży Ratunkowej i
Specjalisty Straży Ratunkowej w wybranych zagadnieniach niezbędnych do realizacji
ratownictwa górskiego.
§ 17
Szkoleniami organizowanymi w celu przedłużenia (podtrzymania) uprawnień i kwalifikacji, oraz
unifikacji technik ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP są w szczególności;
1. Okresowe szkolenia technik ratowniczych i organizacji wypraw i akcji ratunkowych.
2. Szkolenia kondycyjne i topograficzne w szczególności w formie szkoleń jednodniowych.
3. Szkolenia indywidualne
1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

§ 18
Szkoleniami specjalistycznymi w zakresie umiejętności koniecznych do realizacji
ratownictwa górskiego są w szczególności;
Szkolenia ratowników śmigłowcowych (pokładowych i dołowych),
Szkolenie kierowników akcji i wypraw jaskiniowych,
Szkolenia z zakresu oceny i prognozowania zagrożenia lawinowego,
Szkolenia zespołów przewodnik - pies ratowniczy, a w szczególności zespołów przewodnik pies lawinowy,
Szkolenia z zakresu medycyny górskiej,
Szkolenia w ratownictwie podwodnym w jaskiniach i akwenach górskich,
Szkolenia w ratownictwie w górskich wodach szybko płynących i canyoningu,
Szkolenia pirotechników ze szczególnym uwzględnieniem działania w jaskiniach,

2.

Szczegółowe programy, zasady organizacji szkoleń specjalistycznych, oraz zasady
uzyskania specjalistycznych uprawnień i kwalifikacji, oraz zasady przedłużenia
(podtrzymania) uprawnień i kwalifikacji, zasady egzaminowania, skład i sposób
powoływania komisji egzaminacyjnej określa Naczelnik.

3.

Ustala się następujące stopnie specjalisty dla ratowników górskich, członków Straży
Ratunkowej;
a) Ratownik Śmigłowcowy – dołowy
b) Ratownik Śmigłowcowy – pokładowy
c) Specjalista Służby Prognozowania Zagrożenia Lawinowego

d)
e)
f)
g)

Przewodnik Psa Ratowniczego – Lawinowego
Ratownik Płetwonurek
Ratownik w wodach szybko płynących i w kanionach,
Ratownik Pirotechnik

IV Organizacja działań ratowniczych Straży Ratunkowej i zasady opracowania
komunikatu lawinowego
§ 19
1. Zasady organizacji i prowadzenia ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
określa Naczelnik.
2. W celu zapewnienia właściwego poziomu organizacyjnego Naczelnik tworzy system dyżurów
ratowniczych, wraz z określeniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach;
a) Kierownik Dyżuru w centrali TOPR
b) Kierownik Wyprawy, lub Akcji Ratunkowej w terenie,
c) Kierownik Oddziału Ratowniczego (w tym kierownik dyżuru w terenie),
d) Ratownik Dyżurny w centrali TOPR
e) Kierowca Dyżurny w centrali TOPR
f) Ratownik Śmigłowcowy - Pokładowy (Operator Dźwigu Pokładowego)
g) Ratownik Śmigłowcowy
h) Ratownik Medyczny
i) Ratownik Służby Lawinowej
j) Ratownik – Przewodnik Psa Ratowniczego – Lawinowego
k) Ratownik Dyżurny Grupy Szturmowej
l) Ratownik Dyżurny w terenie
m) Ratownik Dyżurny ratownictwa narciarskiego
3. Zasady sporządzania dokumentacji działań ratowniczych i sposób prowadzenia dokumentacji
dyżurów określa Naczelnik,
4. W celu opracowywania i udostępniania komunikatu lawinowego tworzy się Służbę Lawinową, której
organizację, wymagane kwalifikacje ratowników i zasady opracowywania komunikatu lawinowego
określa Naczelnik.
§ 20
Ratownictwo narciarskie poza członkiem czynnymi Straży Ratunkowej mogą realizować także
pozostali członkowie TOPR którzy;
1. Spełnią wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu,
ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o
braku przeciwwskazań do pracy w charakterze ratownika narciarskiego.
3. Posiada aktualne kwalifikacje ratownictwa narciarskiego, oraz uczestniczy w obowiązkowych,
okresowych szkoleniach w tym zakresie co najmniej raz na 3 lata. Szczegółowe wymagania,
program szkolenia, oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik.
§ 21
Organizowanie i prowadzenie ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
realizowane jest w ramach wypraw, akcji i interwencji ratunkowych,
1. Określa się następujące definicje związane z prowadzeniem działań ratowniczych na
zorganizowanych terenach narciarskich;

a) Interwencja ratownicza – rozumie się przez to krótkotrwałe działanie ratownika/ratowników w tym
w szczególności pomoc przedmedyczna, bez konieczności zorganizowania transportu osoby
ratowanej do miejsca gdzie można ją przekazać jednostkom PRM. Wymagane sporządzenie rejestru
zdarzenia,
b) Akcje ratunkowe – rozumie się przez to każde działanie ratowników wymagające zorganizowania
transportu osoby ratowanej do miejsca gdzie można ją przekazać jednostkom PRM. Wymagane
sporządzenie rejestru zdarzenia;
c) Fałszywe (zbędne) alarmy – zgłoszenie, na podstawie którego podjęto działania ratownicze na
zorganizowanych terenie narciarskim, a które okazały się nieprawdziwe, lub zbędne. Wymagane
sporządzenie rejestru zdarzenia;
2. Określa się następujące definicje związane z prowadzeniem działań ratowniczych w górach;
a) Wyprawa
ratunkowa
–
rozumie
się
przez
to
działanie
ratownicze
i poszukiwawcze w tym poszukiwanie i transport ofiar gór w których bierze udział co najmniej
trzech ratowników, a działania ratownicze prowadzone są dłużej niż 2 godziny. Definicja obejmuje
również działania krótsze z użyciem śmigłowca, z zastosowaniem zaawansowanych technik
ratownictwa z powietrza. Wyprawa ratunkowa wymaga sporządzenia rejestru zdarzenia;
b) Akcja ratunkowa – rozumie się przez to działanie ratowników w górach wymagające
zorganizowania transportu osoby ratowanej, lub jej sprowadzenia, czy poszukiwania. Akcja to
działanie trwające krócej niż 2 godziny, w którym bierze udział co najmniej dwóch ratowników.
Akcja ratunkowa wymaga sporządzenia rejestru zdarzenia
c) Interwencja ratownicza – rozumie się przez to krótkotrwałe działanie ratownika/ratowników w tym
w szczególności pomoc przedmedyczna, szczególnie bez konieczności zorganizowania transportu
osoby ratowanej do miejsca gdzie można ją przekazać jednostkom PRM. Wymagane sporządzenie
rejestru zdarzenia,
d) Fałszywy alarm (zbędny) - zgłoszenie na terenie gór – zgłoszenie, na podstawie którego podjęto
działania ratownicze w górach, a które okazały się nieprawdziwe, lub zbędne. Wymagane
sporządzenie rejestru zdarzenia;

V PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22
Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Zarządu TOPR.
§ 23
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2021 r.

