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S t r e s z c z e n i e: Ka¿da organizacja dzia³a w specyficznym dlañ otoczeniu i jest systemem
sk³adaj¹cym siê z szeregu elementów, które zale¿¹ wzajemnie od siebie, korzysta z zasobów
otoczenia zewnêtrznego, transformuje je i zwraca do otoczenia w przetworzonej formie. W ra-
mach podjêtego dyskursu analiz¹ idiograficzn¹ objêto wy³¹cznie czêœæ aksjologiczn¹ bytu or-
ganizacyjnego, a mianowicie jego podsystem wartoœci i celów. Stanowi on zgo³a pryncypialn¹
determinantê efektywnoœci ka¿dej organizacji, która wyra¿a siê m.in. w³aœciwym stopniem
formalizacji przebiegaj¹cych w niej procesów.

1. Wprowadzenie

Ka¿da organizacja dzia³a w specyficznym dlañ otoczeniu i jest systemem
sk³adaj¹cym siê z szeregu elementów, które zale¿¹ wzajemnie od siebie, korzysta
z zasobów otoczenia zewnêtrznego, transformuje je i zwraca do otoczenia w prze-
tworzonej formie (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1990, s. 27). Innymi s³owy, jest
ona ustrukturalizowanym, racjonalnie uporz¹dkowanym systemem spo³eczno-tech-
nicznym (Kast, Rosenzweig, 1970, s. 120–121), który tworzony jest przez podsys-
temy: celów i wartoœci, psychospo³eczny, strukturalny, techniczny oraz zarz¹dzania
(Leavitt, 1965, s. 86). Niektórzy autorzy podaj¹ wrêcz modelowe cechy podsyste-
mów organizacyjnych (zob. Krzakiewicz, 1994, s. 39). W ramach podjêtego dys-
kursu analiz¹ idiograficzn¹ objêto wy³¹cznie czêœæ aksjologiczn¹ bytu organizacyj-
nego, a mianowicie jego podsystem wartoœci i celów. Stanowi on zgo³a
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pryncypialn¹ determinantê efektywnoœci ka¿dej organizacji, która wyra¿a siê m.in.
w³aœciwym stopniem formalizacji przebiegaj¹cych w niej procesów. KoŸmiñski
i Piotrowski pisz¹, ¿e istot¹ formalizacji „[...] jest ograniczanie dowolnoœci dzia³añ
w organizacji przez narzucenie pisemnych standardów, dotycz¹cych tego, co
i w jaki sposób ma byæ [w organizacji, przyp. aut.] wykonane” (2007, s. 273). Pod-
miotem zarysowanych rozwa¿añ badawczych uczyniono obecnie wstêpne studium
formalizacji procesów organizacyjnych w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ra-
tunkowym1. Poziom organizacji oraz koordynacji uzale¿niony od ustawodawstwa
i skodyfikowanego w formalnych dokumentach organizacji katalogu wartoœci i ce-
lów organizacyjnych, wyra¿ony jest zarówno efektywnoœci¹ tworzenia rynkowej
wartoœci dodanej, strategiczn¹ przewag¹ konkurencyjn¹ czy elastyczn¹ kultur¹
organizacyjn¹. Celem artyku³u sta³o siê przeto ukazanie istoty metodologii oraz
pragmatyki procesu formalizacji podsystemu celów i wartoœci, jako jednego
z pierwszorzêdnych stymulatorów organizowania i koordynacji funkcjonowania or-
ganizacji2. Ponadto, artyku³ jest prób¹ uzupe³nienia oraz rozwiniêcia analiz autora,
dotykaj¹cych czynników konstytutywnych systemu zarz¹dzania, a obejmuj¹cego
otoczenie zewnêtrzne i œrodowisko wewnêtrzne organizacji (zob. Mrozowicz,
2007a, s. 67–90).

2. Organizacyjno-prawne uwarunkowania
dzia³añ organizacyjnych

GOPR jest organizacj¹ publiczn¹ o zasiêgu ogólnokrajowym, opieraj¹c¹ sw¹
dzia³alnoœæ na dobrowolnej pracy spo³ecznej swych cz³onków, zarejestrowan¹
w S¹dzie Rejonowym w Krakowie XII Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem
rejestru 00001568813. GOPR mo¿e byæ cz³onkiem organizacji krajowych oraz miê-
dzynarodowych o podobnym zakresie dzia³ania i reprezentantem polskiego ratow-
nictwa górskiego w organizacjach europejskich oraz œwiatowych. Terenem dzia³al-
noœci organizacji GOPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem regionów górskich, o ³¹cznej powierzchni 20 410 km2, 7200 km
szlaków turystycznych i 425 obiektach narciarskich. Siedzib¹ w³adz naczelnych
jest miasto Zakopane. GOPR mo¿e dzia³aæ równie¿ poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Statut GOPR, 1990; Mrozowicz, 2006, 2007a). GOPR dzia³a w opar-
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1 W artykule nazwa w³asna organizacji wyra¿ona jest akronimem GOPR.
2 Ze wzglêdu na ograniczenia edytorskie i cele badawcze uwagê skoncentrowano jedynie na ce-

lach i wartoœciach strategicznych organizacji, ogólnych uwarunkowaniach legislacyjnych i organiza-
cyjnych. Wykluczono dog³êbn¹ analizê wewnêtrznych dokumentów formalnych organizacji, jako za-
gadnienie zbyt szczegó³owe dla zakrojonego obszaru badawczego.

3 GOPR jest stowarzyszeniem rejestrowym, a jako taka forma organizacyjna posiadaj¹ca osobo-
woœæ prawn¹ mo¿e zak³adaæ terenowe jednostki organizacyjne, ³¹czyæ siê w zwi¹zki stowarzyszeñ,
przyjmowaæ w poczet swych cz³onków osoby prawne oraz korzystaæ z ofiarnoœci publicznej i przyj-
mowaæ dotacje od organów w³adzy pañstwowej oraz innych instytucji.



ciu o dywizjonaln¹ formê organizacyjn¹, posiada autonomiczne oddzia³y terenowe,
zwane grupami regionalnymi, które maj¹ osobowoœæ prawn¹ oraz prowadz¹ samo-
dzieln¹ dzia³alnoœæ w wyodrêbnionych terenach górskich na zasadach okreœlonych
Statutem GOPR. Nale¿¹ do nich: Grupa Beskidzka, Grupa Bieszczadzka, Grupa
Jurajska, Grupa Karkonoska, Grupa Krynicka, Grupa Podhalañska i Grupa
Wa³brzysko-K³odzka. GOPR zatrudnia 74 ratowników etatowych, a wspomaga ich
pracê 1126 ratowników ochotników i 248 kandydatów na ratowników (Mrozowicz,
2007b).

GOPR jest stowarzyszeniem4 kultury fizycznej. Nale¿y w tym miejscu
uzmys³owiæ sobie, ¿e w rozumieniu ustawy domena dzia³ania tej organizacji pozy-
cjonuje j¹ w gronie stowarzyszeñ kultury fizycznej. „Kultura fizyczna jest czêœci¹
kultury narodowej, chronionej przez prawo [...]” (Ustawa o kulturze fizycznej,
rozdz. 1, art. 1.1), to tak¿e „[...] wiedza, wartoœci, zwyczaje, dzia³ania podejmowa-
ne dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdol-
nieñ i sprawnoœci fizycznej cz³owieka, a tak¿e dla zachowania oraz przywracania
jego zdrowia” (Ustawa o kulturze fizycznej, rozdz. 1, art. 3.1). GOPR poprzez sw¹
dzia³alnoœæ organizacyjn¹ koordynuje poziom realizacji wymienionych wy¿ej war-
toœci, zaœ epicentrum aksjologicznych determinant jego dzia³alnoœci skoncentrowa-
ne jest wokó³ wartoœci humanistycznych: rozwoju duchowego i spo³ecznego
cz³owieka oraz ochrony jego zdrowia i ¿ycia. „Zapewnienie bezpieczeñstwa osób
przebywaj¹cych w górach nale¿y do organów administracji rz¹dowej i organów
jednostek samorz¹du terytorialnego, dyrekcji parków narodowych, a tak¿e do osób
prawnych i fizycznych prowadz¹cych w górach dzia³alnoœæ w zakresie kultury fi-
zycznej” (Ustawa o kulturze fizycznej, rozdz. 10, art. 54.1.). Najwa¿niejszym
w Polsce aktem legislacyjnym reguluj¹cym istnienie wszelkich stowarzyszeñ,
w tym rzecz jasna GOPR, jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w artykule
12 stanowi, i¿ „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoœæ tworzenia i dzia³ania
zwi¹zków zawodowych, organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzy-
szeñ, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji” (Kon-
stytucja RP, 1997). Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym funkcjonowanie
stowarzyszeñ jest natomiast Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., tzw. Prawo o stowa-
rzyszeniach (UPS; Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104). Prawo o stowarzyszeniach ma
charakter regulacji generalnej, nawi¹zuj¹cej bezpoœrednio do art. 12 i art. 58 Kon-
stytucji, co potwierdza przepis art. 7 ust. 2, zgodnie z którym do okreœlonych orga-
nizacji w sprawach nie uregulowanych odrêbnie stosuje siê przepisy UPS. Dlatego
te¿ regulacje wynikaj¹ce z ustaw szczególnych (reguluj¹cych kwestie konkretnych
stowarzyszeñ) maj¹ charakter swoistych odstêpstw oraz wyj¹tków wobec przepi-
sów UPS. GOPR dzia³a w ten sposób na podstawie trzech kluczowych aktów
prawnych: a) Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.; b) Roz-
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porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie okreœlenia warun-
ków bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach, p³ywaj¹cych, k¹pi¹cych siê
i uprawiaj¹cych sporty wodne; c) Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegó³owego zakresu obo-
wi¹zków i uprawnieñ specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich
wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokoœci œwiad-
czeñ przys³uguj¹cych ratownikom górskim i wodnym w zwi¹zku z udzia³em w akcji
ratowniczej. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uleg³y wypadkowi
lub s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia w górach, nale¿y
w szczególnoœci do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, „[...] spe-
cjalistycznego stowarzyszenia kultury fizycznej o zasiêgu ogólnokrajowym w za-
kresie okreœlonym w statucie tej organizacji” (Ustawa o kulturze fizycznej, rozdz.
10, art. 55.1) – oto pryncypialna formu³a wartoœci, konstytuuj¹ca funkcjonowanie
organizacji GOPR.

2.1. Formalizacja podsystemu wartoœci i celów organizacyjnych

Celem fundamentalnym GOPR, który ma postaæ syntetycznie sformu³owanej
misji, staje siê przeto: „niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub
¿ycie jest zagro¿one, zapobieganie wypadkom w górach, ochrona œrodowiska gór-
skiego” (Statut GOPR, rozdz. 2, §7). Misja GOPR realizowana jest poprzez
dzia³ania kierownicze w wymiarze trzech rodzajów celów strategicznych, które
skonkretyzowane s¹ poprzez klasy i kategorie taktyczne dzia³añ planistycznych
i decyzyjnych (Statut GOPR, rozdz. 2, §8):

1. Organizowanie i prowadzenie s³u¿by ratowniczej, w tym:
– zrzeszanie i szkolenie ratowników górskich,
– wykonywanie dzia³alnoœci ratowniczej,
– tworzenie i utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych,
– pomoc przy likwidacji skutków klêsk ¿ywio³owych i katastrof,
– doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego,
– zapewnienie warunków pe³nienia górskiej s³u¿by ratowniczej,
– wspó³pracê z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
2. Prowadzenie dzia³alnoœci zapobiegawczej, w tym:
– kontrolowanie przestrzegania warunków bezpieczeñstwa dla osób przeby-

waj¹cych w górach,
– og³aszanie alarmów lawinowych i innych stanów zagro¿enia,
– programowanie i prowadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej w zakresie bezpie-

czeñstwa osób przebywaj¹cych w górach,
– prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej oraz instrukta¿owej w zakresie: wa-

runków atmosferycznych, bezpieczeñstwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewie-
nia zasad prawid³owego zachowania siê w górach,

– wspó³pracê z: organami administracji, samorz¹dami terytorialnymi, organiza-
cjami: spo³ecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze s³u¿bami publicznymi.
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3. Ochronê naturalnego œrodowiska górskiego, w tym:
– wnioskowanie w sprawach zagro¿eñ œrodowiska górskiego,
– wspó³pracê z jednostkami zajmuj¹cymi siê ochron¹ œrodowiska naturalnego.

W zakresie realizacji misji GOPR wspó³pracuje z otoczeniem organizacyjnym.
„Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych w porozumieniu z ministrem w³aœci-
wym do spraw kultury fizycznej i sportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szcze-
gó³owy zakres obowi¹zków i uprawnieñ specjalistycznych organizacji ratowni-
czych, warunki ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze, a tak¿e rodzaj
i wysokoœæ œwiadczeñ przys³uguj¹cych ratownikom górskim i wodnym w zwi¹zku
z udzia³em w akcji ratowniczej. Rozporz¹dzenie powinno okreœlaæ zadania w za-
kresie organizowania pomocy oraz ratowania osób podejmowane przez poszcze-
gólne organizacje ratownicze, a tak¿e przewidywaæ œwiadczenia finansowe oraz
rzeczowe, z uwzglêdnieniem czasu trwania i stopnia niebezpieczeñstwa wyprawy
ratunkowej” (Ustawa o kulturze fizycznej, rozdz. 10, art. 55.3). Organizacje, o któ-
rych jest mowa w art. 55, wspó³dzia³aj¹ w realizacji swoich zadañ z organami ad-
ministracji rz¹dowej i organami jednostek samorz¹du terytorialnego oraz osobami
prawnymi i fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ w zakresie kultury fizycznej
i turystyki (Ustawa o kulturze fizycznej, rozdz. 10, art. 56).

3. Mechanizmy legalizacyjne ratownictwa górskiego

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej (Dz. U. nr 25, poz. 113 i nr 137, poz. 639) w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 6 maja 1997 r. okreœlono warunki bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych
w górach oraz obowi¹zki osób prawnych i fizycznych prowadz¹cych w górach
dzia³alnoœæ w zakresie kultury fizycznej (Dz. U. z 1997 r., nr 57, poz. 358). Roz-
porz¹dzenie dotyczy terenów po³o¿onych na wysokoœci powy¿ej 600 m n.p.m.,
których rzeŸba terenu stwarza zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia osób na nich przeby-
waj¹cych lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do
uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach (Dz. U. z 1997 r., nr 57,
poz. 358, rozdz. 2, § 2.1.). Dotyczy ono równie¿ terenów le¿¹cych poni¿ej 600 m
n.p.m., których rzeŸba stwarza zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia osób na nich przeby-
waj¹cych lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do
uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach (Dz. U. z 1997 r., nr 57,
poz. 358, rozdz. 2, § 2.2).

Do wykonywania zadañ z zakresu ratownictwa górskiego upowa¿nione s¹
GOPR oraz Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), ka¿de w swo-
im zakresie, oraz inne organizacje ratownicze, które wykonuj¹ obowi¹zki i upraw-
nienia GOPR za zgod¹ Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki
(Dz. U. z 1997 r., nr 57, poz. 358, rozdz. 2, § 2.3).
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Zapewnienie bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach przez osoby fi-
zyczne i prawne, prowadz¹ce w górach dzia³alnoœæ w zakresie kultury fizycznej,
polega na:

1) zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu terenów oraz eksploatacji urz¹dzeñ i obiek-
tów zgodnie z warunkami bezpieczeñstwa,

2) zapewnieniu w obiektach i na terenach, o których mowa w pkt 1, warunków
do udzielania pomocy przedlekarskiej w nag³ych wypadkach osobom potrze-
buj¹cym,

3) zapewnieniu w obiektach i na terenach, o których mowa w pkt 1, pomiesz-
czeñ dla GOPR lub TOPR, a tak¿e zapewnieniu ratownikom GOPR lub TOPR,
w czasie pe³nienia s³u¿by, korzystania poza kolejnoœci¹ z kolei linowych lub
wyci¹gów narciarskich (Dz. U. z 1997 r., nr 57, poz. 358, rozdz. 2, § 3).

Trzeba zaznaczyæ w tym miejscu, ¿e ustawodawca nak³ada odpowiedzialnoœæ:
„za stan i warunki bezpieczeñstwa terenów i tras s³u¿¹cych uprawianiu sportów zi-
mowych, znajduj¹cych siê przy kolejach linowych lub wyci¹gach narciarskich [...]”
na w³aœcicieli tych kolei i wyci¹gów (Dz. U. z 1997 r., nr 57, poz. 358, rozdz. 2,
§ 4). W czasie prowadzenia dzia³alnoœci ratowniczej i zwi¹zanego z ni¹ transportu
lub dzia³alnoœci profilaktycznej GOPR wspó³pracuje, a w miarê potrzeby mo¿e ko-
rzystaæ z pomocy, w szczególnoœci (Dz. U. z 1997 r., nr 57, poz. 358, rozdz. 2,
§ 5):

1) publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
2) jednostek podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw

Wewnêtrznych i Administracji,
3) administracji lasów pañstwowych oraz parków narodowych i krajobrazo-

wych.

3.1. Konwalidacja uprawnieñ ratowniczych

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej (Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 i nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. nr 4, poz.
31, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 93, poz. 820 i nr 130, poz. 1112) dokonano
w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 12 listo-
pada 2002 r. okreœlenia szczegó³owego zakresu obowi¹zków i uprawnieñ specjali-
stycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne orga-
nizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokoœci œwiadczeñ przys³uguj¹cych
ratownikom górskim i wodnym w zwi¹zku z udzia³em w akcji ratowniczej
(Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624).

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, specjalistycznymi organizacjami ratowni-
czymi s¹:

1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fi-
zycznej o zasiêgu ogólnokrajowym, zwane dalej GOPR;
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2) Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w zakresie ratownictwa gór-
skiego na obszarze Tatr i pasma Guba³owsko-Spiskiego, zwane dalej „TOPR”;

3) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fi-
zycznej o zasiêgu ogólnokrajowym, zwane dalej WOPR (Dz. U. z 2002 r., nr 193,
poz. 1624, § 2.1).

Organizacje specjalistyczne s¹ zobowi¹zane i uprawnione do:
1) organizowania pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pomocy

przedmedycznej;
2) organizowania oraz przeprowadzania szkolenia s³u¿by ratowniczej;
3) ustalania programów kursów i szkoleñ specjalistycznych z zakresu ratownic-

twa;
4) nadawania stopni ratowniczych oraz okreœlania uprawnieñ do prowadzenia

dzia³añ ratowniczych, w zale¿noœci od posiadanych kwalifikacji;
5) programowania i prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci w zakresie bezpie-

czeñstwa osób;
6) stwierdzania zagro¿eñ bezpieczeñstwa osób, na swoim terenie dzia³ania

(Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624, § 3.1).

Organizacje specjalistyczne oraz ich upowa¿nieni przedstawiciele maj¹ ponadto
prawo wystêpowania do:

1) kierowników obiektów i urz¹dzeñ wypoczynkowych, sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej,
rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usuniêcie stwierdzonych za-
gro¿eñ, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, lub o wstrzymanie eksploatacji; wniosek
przedstawiony ustnie potwierdza siê na piœmie w terminie 3 dni od jego zg³oszenia;

2) organów administracji samorz¹dowej oraz, stosownie do w³aœciwoœci, do dy-
rektora parku narodowego o nakazanie usuniêcia zagro¿eñ, jak równie¿ o wstrzy-
manie eksploatacji albo zamkniêcie obiektów lub urz¹dzeñ, jak te¿ okreœlonych ob-
szarów (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624, § 3.2).

GOPR i TOPR s¹ ponadto obowi¹zane i uprawnione do:
1) nadawania stopni instruktorskich;
2) kontroli przestrzegania przez osoby przebywaj¹ce w górach warunków bez-

pieczeñstwa;
3) og³aszania stopni zagro¿enia lawinowego oraz innych stanów zagro¿eñ na

swoim terenie dzia³ania;
4) prowadzenia dzia³alnoœci informacyjnej oraz instrukta¿owej w zakresie bez-

pieczeñstwa w górach na swoim terenie dzia³ania (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz.
1624, § 4.1).

GOPR oraz TOPR, a tak¿e ich upowa¿nieni przedstawiciele s¹ uprawnieni rów-
nie¿ do wystêpowania do organów samorz¹du terytorialnego o zamkniêcie obszaru
powietrznego do uprawiania sportów lotniczych w wypadkach stanowi¹cych za-
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gro¿enie dla osób, funkcjonowania urz¹dzeñ i prowadzonych tam akcji ratunko-
wych i szkoleñ (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624, § 4.2). W wyj¹tkowych wy-
padkach stanowi¹cych zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia osób, GOPR lub TOPR
mo¿e za¿¹daæ od organizatorów i kierowników, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
zaniechania imprezy, zaniechania wyjœcia w góry b¹dŸ zamkniêcia obiektu lub
urz¹dzenia (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624, § 4.3). Kierownik jednostki GOPR
lub TOPR, na której terenie dzia³ania dokonano czynnoœci okreœlonej w ust. 3,
z czynnoœci tej sporz¹dza protokó³ (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz. 1624, § 4.4).
Protokó³, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem, jest przedstawiany
bezzw³ocznie w³aœciwemu organowi administracji samorz¹dowej oraz organizato-
rom imprez i kierownikom, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1. Inne ni¿ GOPR lub
TOPR organizacje ratownicze mog¹ wykonywaæ obowi¹zki i uprawnienia tych or-
ganizacji za zgod¹ ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, je¿eli:

1) obszar, na którym ma byæ prowadzona dzia³alnoœæ ratownicza, nie jest wy-
starczaj¹co zabezpieczony przez stowarzyszenia wymienione w § 2 albo stowarzy-
szenia te nie s¹ w stanie go zabezpieczyæ;

2) posiadaj¹ kadrê ratowników z uprawnieniami specjalistycznymi zweryfiko-
wanymi przez organizacje wymienione w § 2;

3) posiadaj¹ siedzibê, w³asny sprzêt specjalistyczny, œrodki transportu i ³¹cznoœci;
4) wska¿¹ Ÿród³a finansowania planowanej dzia³alnoœci;
5) przedstawi¹ opiniê co do celowoœci wykonywania obowi¹zków i uprawnieñ

w³aœciwego wojewody i organu administracji samorz¹dowej, a w przypadku pro-
wadzenia dzia³alnoœci na obszarze parku narodowego – ponadto opiniê dyrektora
parku (Dz. U. z 2002 r., nr 193, poz.1624, § 6.1).

Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych mo¿e wyraziæ w drodze decyzji zgo-
dê na wykonywanie obowi¹zków i uprawnieñ ratowniczych przez inn¹ ni¿ GOPR
lub TOPR organizacjê ratownicz¹ – na wniosek tej organizacji – po zasiêgniêciu
opinii u w³aœciwej specjalistycznej organizacji ratowniczej (Dz. U. z 2002 r.,
nr 193, poz. 1624, § 6.2).

4. Formalizacja a kultura organizacyjna

Preambu³a Prawa o stowarzyszeniach (UPS; Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104)
okreœla intencje, jakimi kierowa³ siê ustawodawca, stanowi¹c regulacjê prawn¹
odnoœnie instytucji stowarzyszenia. Zosta³a ona powo³ana do ¿ycia „[...] w celu
stworzenia warunków do pe³nej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji
wolnoœci zrzeszania siê zgodnie z Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka i Miê-
dzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umo¿liwienia oby-
watelom równego, bez wzglêdu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia
w ¿yciu publicznym i wyra¿ania zró¿nicowanych pogl¹dów oraz realizacji indywi-
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dualnych zainteresowañ, a tak¿e uwzglêdniaj¹c tradycje i powszechnie uznawany
dorobek ruchu stowarzyszeniowego [...]”. Wystêpuje tu wyraŸna zbie¿noœæ inten-
cji. Fasiñski, Silberring i Jonak w swej monografii pisz¹, ¿e „Ratownik podejmuje
s³u¿bê dla g³ównego celu – niesienia pomocy ofiarom wypadków w górach. Celo-
wi temu powinno s³u¿yæ ca³e jego postêpowanie, zdobywanie wiedzy i umiejêtno-
œci ratowniczych, a tak¿e spo³eczny udzia³ w ¿yciu swojej organizacji. Ratownik
górski podejmuje sw¹ s³u¿bê œwiadomie oraz dobrowolnie, przyjmuj¹c zwi¹zane
z ni¹ style zachowañ oraz odpowiednie obowi¹zki” (Fasiñski, Jonak, Silberring,
1983, s. 106). Doskonale istotê roli spo³ecznej ratownika górskiego (Mrozowicz,
2005) oddaj¹ te¿ s³owa Jonaka, który wyra¿aj¹c istotê kultury organizacyjnej
S³u¿by Górskiej, pisze: „Klamr¹ ³¹cz¹c¹ pocz¹tek XX wieku z naszymi czasami
i zarazem klamr¹ spajaj¹c¹ w dzia³aniu wszystkich wspó³czesnych ratowników
górskich jest ta sama humanitarna idea i ten sam podstawowy nakaz moralny –
nieœæ pomoc potrzebuj¹cym” (Jonak (red.), 2002, s. 314). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
jest to stenogram pryncypialnych wartoœci i podstawowych za³o¿eñ organizacyj-
nych, które koduj¹ w sobie pe³nione w niej role spo³eczno-zawodowe. Cytowani
wczeœniej autorzy pisz¹, ¿e „[...] wspó³czesne ratownictwo wymaga przedsiêwziêæ
organizacyjnych i wspó³dzia³ania, dlatego te¿ ratownika górskiego obowi¹zuj¹ ujê-
te w regulaminach, ale i niepisane wzory zachowañ, jak: podporz¹dkowanie oraz
pos³uszeñstwo kierownikowi akcji, kole¿eñstwo wobec innych cz³onków grupy,
wzajemny szacunek oraz ¿yczliwoœæ w ¿yciu organizacyjnym, odpowiedzialnoœæ,
rzetelnoœæ oraz prawdomównoœæ w stosunkach prze³o¿ony–podw³adny” (Fasiñski,
Jonak, Silberring, 1983, s. 113). Niezwykle oczywisty wydaje siê tu zwi¹zek
dzia³añ formalnych i powstaj¹cej kultury organizacyjnej, przy czym, co warto od-
notowaæ, zwi¹zek ów wydaje siê byæ nie tylko naturalny, genetycznie nieodzowny,
ale te¿ obustronnie korzystny. Przecie¿ Stoner i wspó³autorzy pisz¹, ¿e „kultura or-
ganizacji jest zbiorem wa¿nych pojêæ, takich jak normy, wartoœci, postawy i prze-
konania, wspólnych dla cz³onków organizacji” (Stoner, Freeman, Gilbert, 2001,
s. 188). Schein, definiuj¹c j¹, dodaje, ¿e to: „uk³ad wspólnych podstawowych
za³o¿eñ, które grupa przyswoi³a sobie w trakcie rozwi¹zywania problemów dosto-
sowywania siê do otoczenia i wewnêtrznej integracji, dostatecznie dobrze funkcjo-
nuj¹cy, by mo¿na go by³o uznaæ za zasadny, a zatem – którego nale¿y uczyæ no-
wych cz³onków jako poprawnego sposobu postrzegania, myœlenia i odczuwania
w odniesieniu do tych problemów” (Schein, 1992, s. 18). Czy¿ wiêc relacja ta nie
jest ewidentna, i czy zatem podsystem wartoœci i celów, bêd¹c Ÿród³em najg³êb-
szych za³o¿eñ aksjologicznych organizacji i formalizuj¹c j¹, nie tworzy fundamen-
tów kultury organizacji i jej nie wzmacnia? OdpowiedŸ jest oczywista. Mo¿na bez
skrupu³ów powiedzieæ, ¿e relacja ta przemieszcza siê na zwi¹zki interpersonalne
w grupie i na specyfikê zachowañ organizacyjnych. Kwestiê tê jedynie tutaj sygna-
lizujemy, aby móc do niej powróciæ w niedalekiej przysz³oœci, lecz w sposób bar-
dziej rozwiniêty i szczegó³owy, odnosz¹cy siê do wp³ywu formalizacji wewnêtrz-
nej (np. Statut, Regulamin) na zachowania uczestników organizacji.
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5. Zakoñczenie

Je¿eli przyjmiemy, sk¹din¹d s³uszne, za³o¿enie, ¿e ludzie wykonuj¹cy ten sam
zawód czy tê sam¹ pracê, jak te¿ dzia³aj¹cy w tej samej organizacji wspó³tworz¹
okreœlone œrodowisko, to bêdziemy mieli prawo, aby mówiæ o przystosowaniu
ogólnych wymogów moralnych do praktyki danego œrodowiska. Z drugiej zaœ stro-
ny, sfera moralnoœci danego œrodowiska jest elementem ogólnego porz¹dku moral-
nego spo³eczeñstwa, nie mo¿na wszak¿e mówiæ o odrêbnych normach etycznych
obowi¹zuj¹cych w danym œrodowisku, a odrêbnych w spo³eczeñstwie. Etyka œro-
dowiska w rozumieniu teorii organizacji i zarz¹dzania, a tak¿e socjologii organiza-
cji to nic innego jak kultura organizacyjna (zob. £ucewicz, 1999; Mas³yk-Musia³,
2001; Cameron, Quinn, 2003), która tym ró¿ni siê od etyki ogólnej, ¿e akcentuje
poszczególne zasady moralne, w zró¿nicowanym stopniu w poszczególnych œrodo-
wiskach. Uwydatnianie jednych zasad etycznych kosztem innych decyduje o okre-
œlonych cechach danego œrodowiska, a zale¿ne jest od normatywnych wartoœci im-
manentnie uznawanych za pryncypialne w woli jednostki, grupy i organizacji.
Miejscem istnienia w organizacji tych procesów jest podsystem wartoœci i celów,
zaœ mechanizmem regulacyjnym i koordynacyjnym staje siê formalizacja.

Z punktu widzenia przeprowadzonych analiz mo¿na przyj¹æ, ¿e podsystem war-
toœci i celów organizacyjnych GOPR jest czymœ w rodzaju fundamentu, na którym
wspieraj¹ siê inne podsystemy organizacji. W tym konkretnym przypadku podsys-
tem technologiczny. Co wiêcej, poprzez odpowiednio do celów i wartoœci organi-
zacji ukszta³towany standardowy proces formalizacji i jego przebieg, GOPR staje
siê miejscem rozwoju nowoczesnych metod zarz¹dzania, które bazuj¹c na etyce
i elastycznoœci zachowañ cz³onków, stanowi przyk³ad odpowiednio uformowanych
warunków dla uczenia siê organizacji.
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Subsystem of Organizational Values and Purposes Based on Example of
GOPR Activity -Voluntary Mountain Rescue Service

S u m m a r y: Each organization performs its activity in a specific environment and it is a sys-
tem which consists of several dependent elements, it uses resources of an external environ-
ment, transforms it and gives it back to the environment in a transformed form. Within the dis-
course an idiographic analysis has been made of an axiological part of an organization only,
that is its subsystem of values and purposes. It constitutes absolutely principal determination
of effectiveness of each organization, which is expressed mainly by a proper level of forma-
lization of processes carried our within the organization.

K e y w o r d s: values and organizational purposes, formalization, mountain rescue, organiza-
tional culture

Podsystem wartoœci i celów organizacyjnych na przyk³adzie formalizacji dzia³alnoœci GOPR 99


