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Sprawozdanie z działalności  

za 2020 rok 
 

 

 

1.Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem z siedzibą w Gdyni, 

prowadzącym specjalistyczną działalność ratowniczą, powstałym w 2001 r.  

Organizacja działa na zasadach pracy społecznej i zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie 

otwartym, ewakuacją osób poszkodowanych z terenu trudno dostępnego, prowadzeniem szkoleń z 

zakresu poszukiwań, nauką pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniem imprez plenerowych jako zaplecze 

medyczne. POPR jest jedyną takiego typu organizacją działającą na terenie miasta Gdyni. Od 2001 

organizacja brała udział w 298 poszukiwaniach.  

 

2. Obecnie biuro POPR znajduje się w Gdyni, na Placu Kaszubski 8/205. 

• Telefon alarmowy czynny 24/7: 506 260 784 

• Adres poczty elektronicznej: kontakt@popr.com.pl 

• Adres strony internetowej: popr.com.pl 

• Adres strony FB: facebook.com/POPRGdynia/ 

 

3.Władze statutowe na dzień 31.01.2021r. stanowią: 

• Prezes: Wojciech Pawłowski 

• Wiceprezes: Kamil Sowiński 

• Sekretarz: Kamil Kremer 

• Członek Zarządu: Jowita Kessler 

• Członek Zarządu: Marcin Biel 

 

 

Członkowie Zarządu nie pobierają za swoja pracę wynagrodzenia. 
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4. Ilość członków. 

 

Stan osobowy członków organizacji:  

Całkowita ilość członków służby ratowniczej: 57  

Ilość  osób przyjętych do służby ratowniczej w 2020r: 20  

 

 

5. Działalność  

 

5.1 Akcje poszukiwacze 

 

Całkowita ilość otrzymanych zgłoszeń: 50  

Ilość podjętych stanów gotowości do działań: 9  

Ilość podjętych akcji poszukiwawczo - ratowniczych: 41 

 

Stan gotowości do działań – w czasie przygotowania do wyjazdu na poszukiwania lub dojazdu na 

miejsce poszukiwań osoba został odnaleziona. 

 

5.2 Przeprowadzone pokazy, szkolenia, zabezpieczenia medyczne oraz inne działania: 

 

• Udział w zbiórce na rzecz WOŚP w Gdyni, 

• Pokaz w Amerykańskiej Szkole Podstawowej w Gdyni, 

• Przeprowadzenie pogadanki w przedszkolu w Gdańsku, 

• Szkolenie z pierwszej pomocy dla Tatical Bushido, 

• Szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów przedszkola nr 54 Gdynia, 

• Udział w szkoleniu z tamowania krwotoków organizowanym przez "American College of 

Surgens", 

• Udział w gdyńskiej paradzie niepodległości, 

• Zbiórka darów dla szpitala w Pucku raz w Gdyni, 

• Pokazy oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wraz z Komendą Wojewódzką Policji z 

Gdańska w ramach festynów „Bezpieczne Wakacje 2020” w Pucku oraz na Helu, 

• Udział w szkoleni organizowanym przez psychologów z zespołu „Nie Ma Nie” dotyczącym 

postępowania z osobami znajdującymi się w kryzysie emocjonalnym w celu podniesienia 

kwalifikacji ratowników dyżurnych,  

• Udział w ćwiczeniach służb ratowniczych w Mechelinkach, 

• Udział w zbiórce na rzecz hospicjum im. Dutkiewicza w Gdańsku, 

• Zbiórka darów i przygotowanie paczek świątecznych dla DPS Gdynia, 

• Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP Gdynia Wiczlino, 
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• Akcja oddawania krwi w ramach Gdyńskiego Policyjnego klubu HDK: 

a) 20.02.2020  

b) 09.06.2020 

c) 04.09.2020 

d) 04.12.2020 

• Pomoc bezdomnym mieszkańcom Gdyni wspólnie z Centrum Reintegracji i Interwencji 

Mieszkaniowej w Gdyni: 

a) 14.01.2020  

b) 21.01.2020 

c) 28.01.2020 

d) 01.02.2020 

e) 04.02.2020 

f) 11.02.2020 

g) 18.02.2020 

h) 22.02.2020 

i)  25.02.2020 

j)  17.12.2020 

• Charytatywne zabezpieczenie cyklu "Gdyńskich Spacerów Historycznych"  

a) 10.07.2020 

b) 15.08.2020  

c) 29.08.2020 

d) 19.09.2020 

 

 

• Ilość podjętych zabezpieczeń medycznych: 21 

 

Całość środków pozyskanych podczas zabezpieczeń medycznych zostaje przekazana na cele statutowe 

stowarzyszenia. 

 

6. Nowy sprzęt ratowniczy pozyskany w 2020r. 

 

W ramach zakupy: 

• Samochód transportowy Ford Connect I (zbiórka wewnętrzna ratowników) 

• 4 szt kasków ochronnych Petzl Vertex 

• Przyczepa do transportu Quada wraz z przyczepą ewakuacyjną 

• Plecako-apteczka 

W ramach darowizn: 

• Zestaw sprzętu do ratownictwa wysokościowego 

• Bosak 

• Wodery 

• Najaśnica akumulatorowa 
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7. Podpisano lub odnowiono współpracę z: 

• Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, 

• Sopockie WOPR, 

• Zespół psychologów „Nie Ma Nie”, 

• MOPS Gdynia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


