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Ratownictwo górnicze w Legnicko-Głogowskim 
Okręgu Miedziowym

Streszczenie: W artykule przypomniano krótką historię ratownictwa w górnictwie węglowym. 
Nawiązując do niej, przedstawiono rozwój ratownictwa w górnictwie miedziowym Legnicko-Gło-
gowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Specyfiką powstałej w 1997 roku Jednostki Ratownictwa 
Górniczo-Hutniczego (JRGH) jest obecność w jej strukturze organizacyjnej również ratownictwa po-
wierzchniowego. Dzięki temu JRGH niesie niezbędną pomoc nie tylko zagrożonym załogom górni-
czym, ale również włącza się w likwidację skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych naruszeń 
bezpieczeństwa powszechnego na obszarze LGOM. Opisano trzy wybrane „niegórnicze” akcje ratow-
nicze, potwierdzające wszechstronność i duży potencjał ratownictwa górniczego LGOM.

Słowa kluczowe: historia ratownictwa górniczego, ratownictwa górnicze miedziowe, akcje ratowni-
cze, bezpieczeństwo powszechne.

Mine rescue in Legnicko-Głogowskie Copper Basin

Summary: A brief history of mine rescue in coal mining was recalled. That was the base for the intro-
duction of the development of mine rescue in copper mining (in Legnicko-Głogowskie Copper Basin 
– LGOM). In 1997 special Mining and Metallurgic Rescue Unit (abbrev. from Polish JRGH) was created 
and its engagement in the structure of surface rescue organizations is considered in the article as an 
unique feature. According to this, JRGH provides necessary help not only to the miners but also deals 
with surface fires, natural disasters and other disturbances of public safety within LGOM area. Three 
“non-mining” operations were described. It proves comprehensiveness and great potential of mine re-
scue in LGOM.

Keywords: history of mine rescue, copper mine rescue, rescue action, public safety.

 1. Wprowadzenie
Bezpieczne pozyskiwanie kopalin użytecznych od zarania dziejów związane było z po-

konywaniem przez ludzi czterech żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza. Górnictwo 

zawsze było zatem zawodem niebezpiecznym, który wymagał stopniowego poznawania 

natury procesów i zjawisk będących przyczyną wypadków i katastrof. Działania na rzecz
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bezpieczeństwa w kopalniach to bardzo złożony proces, w którym bierze udział wiele 

grup zawodowych – projektując te działania i wprowadzając je do praktyki. Tworzone są 

systemy przeciwdziałania zagrożeniom, które realizowane są dzięki elementom o cha-

rakterze technicznym, ale także zespołom ludzi działających w sytuacji zagrożenia we-

dług ustalonych wcześniej odpowiednich procedur postępowania. Elementem systemu 

przeciwdziałania zagrożeniom jest także system ratownictwa, na który składają się dwa 

podsystemy: system ratownictwa technicznego i system ratownictwa medycznego [8].

To, że ratownictwo techniczne w górnictwie powinno mieć charakter systemowy, 

uświadomiono sobie po katastrofie we francuskiej kopalni węgla kamiennego „Courrières”, 

która nastąpiła 10 marca 1906 roku i pochłonęła 1099 ofiar. Katastrofa ta wstrząsnęła opinią 

światową i stała się momentem przełomowym w intensyfikacji działań władz górniczych, 

zmierzających do określenia odpowiednich aktów prawnych nakazujących zmiany w orga-

nizacji służb ratownictwa górniczego i w jego wyposażeniu. Wstrząsem dla opinii światowej 

był bowiem nie tylko ogrom katastrofy, ale również fakt, że po dwudziestu dniach błądze-

nia pod ziemią po wybuchu z dołu kopalni zdołało się wydobyć jeszcze trzynastu górników, 

a w dwudziestym piątym dniu wydostał się jeszcze jeden górnik [6].

Konieczność utrzymywania w kopalniach zastępów ratowniczych oraz unowocze-

śnienia wyposażenia ratowniczego stała się oczywista i działania w tym kierunku podjęły 

nie tylko kraje Europy, ale także wiele innych krajów górniczych na świecie. Dla spraw-

nego koordynowania działalności kopalnianych służb ratownictwa górniczego zaczęto 

tworzyć w zagłębiach górniczych lub państwach instytucje centralnych lub głównych 

stacji ratownictwa górniczego.

Brackie Stowarzyszenie Zawodowe, działające w kopalniach węgla w okręgu górnoślą-

skim, podjęło 22 września 1906 roku decyzję o budowie ośrodka ratownictwa górniczego, 

zlokalizowanego w Bytomiu i nazwanego Górnośląską Centralną Stacją Ratownictwa Górni-

czego. Budowę stacji na terenie przyległym do kopalni „Rozbark” rozpoczęto w 1907 roku.

Od tego czasu ratownictwo ciągle się rozwijało, rozszerzając zakres działalności na 

wszystkie gałęzie górnictwa i na wszelkiego rodzaju zagrożenia występujące w zakła-

dach górniczych. Wraz z udostępnianiem i eksploatacją złóż w naszych zagłębiach górni-

czych organizowano od razu kopalniane stacje ratownicze. W ten sposób tworzyło się też 

ratownictwo górnicze w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym.

Każdy, kto jest związany z górnictwem zdaje więc sobie sprawę z tego, że bez ratow-

nictwa górniczego nie może być mowy o bezpiecznej pracy w kopalni. Wśród pracowni-

ków kopalń powszechna jest świadomość, że ratownik zaczyna pracę wtedy, gdy górnik 

kończy swoją pracę, a przynależność do grona ratowników górniczych jest traktowana 

przez górników jako honor i duże wyróżnienie.

Zadaniem służb technicznego ratownictwa górniczego jest niezwłoczne niesienie 

pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz innych osób znajdują-

cych się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu  
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zakładu górniczego wskutek wystąpienia określonego zagrożenia. Każda akcja ratowni-

cza jest zorganizowanym działaniem w miejscu, gdzie wydarzył się wypadek, katastrofa 

lub awaria celem ratowania zagrożonych ludzi i mienia lub likwidacji zagrożenia ruchu 

zakładu górniczego spowodowanego naturalnymi lub techniczno-górniczymi czynni-

kami. Ponieważ w wielu obszarach działalności i życia człowieka występują zagrożenia 

o podobnym charakterze, ratownictwo górnicze również z powodzeniem wykracza poza 

zadania sformułowane w prawie górniczym i działa także na rzecz poprawy bezpieczeń-

stwa powszechnego, nie tylko w kraju, ale i za granicą.

 2.  Historia ratownictwa górniczego na Dolnym Śląsku  
ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa rud miedzi [2]

Ziemia Dolnośląska obdarzona przez naturę w bogactwa naturalne już w średniowie-

czu stała się terenem działalności górniczej i hutniczej, zmierzającej do pozyskania szcze-

gólnie złota i miedzi. Pierwsze informacje o działalności górniczej pochodzą z 1178 roku 

z okolic Złotoryi.

W 1907 roku górnicze władze pruskie podjęły decyzję o zorganizowaniu i wyposaże-

niu Centralnego Magazynu Ratowniczego w Wałbrzychu na potrzeby kopalń dolnoślą-

skich. Obiekt ten został oddany do użytku w 1909 roku [7].

Przywrócony proces wydobywania kopalin w zakładach górniczych Dolnego Śląska 

po zakończeniu II wojny światowej wymusił potrzebę organizacji polskiego ratownictwa 

górniczego. W historii górnictwa ziemi dolnośląskiej zachowała się pamięć o katastrofie 

w kopalni „Nowa Ruda”, w której wyrzut dwutlenku węgla 10 maja 1941 roku pozbawił 

życia 187 górników. Rozwój produkcji w kopalniach węgla kamiennego w tym zagłębiu 

sprawił, że w 1947 roku zorganizowano kopalniane drużyny ratownicze, a w styczniu 1951 

roku powołano Stację Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, 

zmienioną w latach późniejszych na Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego. 

Początki ratownictwa górniczego w górnictwie rud miedzi przypadają na rok 1950, w któ-

rym to powołano w starym zagłębiu miedziowym Punkt Ratownictwa Górniczego w Zakła-

dach Górniczych „Lena” w Wilkowie. W 1956 roku w kopalni „Konrad” utworzono Kopalnianą 

Stację Ratownictwa Górniczego. Wyposażeniem w pierwszym okresie jej działalności było 

12 aparatów tlenowych roboczych M-51 oraz 6 aparatów firmy Dräger. 

Odkrycie w 1957 roku złóż rud miedzionośnych w monoklinie przedsudeckiej dało po-

czątek nowemu zagłębiu górniczo-przemysłowemu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Mie-

dziowego – LGOM. Celem zabezpieczenia prowadzonych robót górniczych w budowanych 

kopalniach „Lubin”, „Polkowice”, „Rudna” oraz „Sieroszowice” uruchomiono w pierwszym 

okresie Punkt Ratownictwa Górniczego przy szybie L-III kopalni „Lubin”, natomiast 20 paź-

dziernika 1966 roku rozpoczęła działalność Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego. 

Dynamicznie rozwijający się region górniczo-przemysłowy, trudne i złożone warunki 

geologiczne, które napotkano przy głębieniu szybów oraz zagrożenia występujące przy-
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drążeniu wyrobisk dołowych spowodowały konieczność wzmocnienia systemu ratownic-

twa przez powołanie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. Okręgowa Stacja Ratow-

nictwa Górniczego pełniła bowiem rolę inspirującą i organizacyjną w zakresie rozwoju 

ratownictwa górniczego w przemyśle miedziowym. 

Z dniem 1 września 1982 roku Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego organiza-

cyjnie podporządkowana została Zarządowi Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 

Przeprowadzona adaptacja pomieszczeń powierzchniowych przy stacji wentylatorowej 

szybu P-VII w miejscowości Sobin doprowadziła do utworzenia siedziby Okręgowej Stacji 

Ratownictwa Górniczego KGHM. Prace adaptacyjne zakończono w 1986 roku.

Zlokalizowanie OSRG w centralnym rejonie obszarów górniczych „Lubin”, „Polkowice” 

oraz „Rudna” gwarantowało szybkie reagowanie ratownicze w działających kopalniach 

rud miedzi. Sukcesywnie stacja wyposażana była w odpowiednie pomieszczenia i środki 

niezbędne do prowadzenia działalności ratowniczej, szkoleniowej oraz profilaktycznej. 

Do końca 1983 roku oddano do użytku ratownikom KGHM stację wyposażoną w salę 

aparatową, pomieszczenia sypialne, pomieszczenia magazynowe, salę telewizyjną, czytel-

nię oraz pomieszczenie dla płetwonurków. Równocześnie prowadzono dalsze prace ada-

ptacyjne w celu przygotowania sali szkoleniowej, przetłaczalni tlenu, komory ćwiczeń, sali 

gimnastycznej. Istotnym projektem zrealizowanym w omawianym okresie było wykonanie 

nowoczesnej jak na ówczesne czasy dyspozytorni. W 1983 roku wspólnie z Dolnośląskim 

Związkiem Alpinistycznym zorganizowano przeszkolenie grupy 10 ratowników w porusza-

niu się po linach w wyrobiskach pionowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych. 

Utworzone zastępy ratowników – nurków i wysokościowców z Okręgowej Stacji Ra-

townictwa Górniczego wielokrotnie udowodniły swoją przydatność w czasie prowadze-

nia licznych akcji ratowniczych. W styczniu 1984 roku wprowadzono 7-dniowy (od piątku 

do piątku) dyżur 3 zastępów w Górniczym Pogotowiu Ratowniczym, likwidując równocze-

śnie zastępy dyżurujących ratowników na dole zakładów górniczych.

W ramach prowadzonej reorganizacji i restrukturyzacji Kombinatu Górniczo-Hut-

niczego Miedzi z dniem 1 stycznia 1997 roku, uchwałą zarządu KGHM Polska Miedź SA 

w Lubinie, w miejsce Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego powołano oddział pn. 

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (dalej: JRGH), spełniający zadania jednostki 

ratownictwa przedsiębiorcy. Powołana jednostka ratownictwa górniczego kontynuuje 

dotychczasowe działania ratownicze, profilaktyczne, zapobiegawcze oraz szkoleniowe 

w kopalniach rud miedzi, jak również w regionie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedzio-

wego. Jednostka ratownictwa górniczego wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do pro-

wadzenia prac ratowniczych związanych ze zwalczaniem skutków tąpań, zawałów, poża-

rów i awarii energomechanicznych występujących w kopalniach rud miedzi. Doskonale 

wykształcona kadra ratownicza służy pomocą i uczestniczy w wielu działaniach związa-

nych z bezpieczeństwem powszechnym. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego 

w zakresie bezpieczeństwa powszechnego współpracuje z:
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¡ Komendą Powiatową w Polkowicach,

¡ Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie,

¡ Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,

¡ Jednostką Wojskową Saperów w Głogowie.

Jednostka współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami w bieżącej działalności 

interwencyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza 

bezpieczeństwa pożarowego. Ściśle współdziała z samorządem powiatowym w zakresie 

systemu alarmowania i ostrzegania ludności w przypadku wystąpienia katastrofy zwią-

zanej z uszkodzeniem wałów w zbiorniku poflotacyjnym „Żelazny Most”.

  3.  Organizacja i zadania Jednostki Ratownictwa  
Górniczo-Hutniczego w Legnicko-Głogowskim Okręgu 
Miedziowym [2, 5]

Powołanie w ramach struktury KGHM Polska Miedź oddziału pełniącego rolę ratow-

nictwa górniczego dało podstawę do unowocześnienia i modernizacji obiektów wcho-

dzących w skład tej jednostki ratowniczej, jak również jej wyposażenia i doskonalenia 

zawodowego. 

Zadania stawiane przed O/JRGH to niesienie niezbędnej pomocy dla wszystkich od-

działów KGHM Polska Miedź SA w zakresie likwidacji skutków pożarów, tąpnięć i zawa-

łów, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych, chemicznych 

i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych tych oddziałów, jak również 

zabezpieczanie bezawaryjnej produkcji w ciągu technologicznym poprzez wykonywanie 

wielu prac profilaktycznych i zapobiegawczych. 

Oddział pn. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego stanowią obecnie:

¡ Wydział I – Straż Pożarna z siedzibą przy HM „Głogów”,

¡  Wydział II – Straż Pożarna z siedzibą przy szybach głównych ZG „Lubin” wraz z filią 

stanowiącą Straż Pożarną przy Hucie Miedzi „Legnica”,

¡ Wydział III – Górnicze Pogotowie Ratownicze z siedzibą w Sobinie.

W strukturze oddziału pn. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego można wy-

różnić dwie grupy ratownictwa: pierwszą, odnoszącą się do ratownictwa górniczego oraz 

drugą, obejmującą ratownictwo powierzchniowe w zakładach produkcyjnych KGHM Pol-

ska Miedź SA. 

Działania ratownictwa górniczego obejmują kopalnie „Lubin”, „Polkowice-Sieroszo-

wice”, „Rudna” oraz Kopalnię Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd”, a pozostałe zakłady KGHM 

PM SA obsługiwane są przez służby ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicz-

nego i pożarowego. Górnicze Pogotowie Ratownicze prowadzi także szeroko zakrojoną 

działalność szkoleniową. Szkolenia i kursy z zakresu ratownictwa obejmują ratowników 

górniczych oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.
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Zakres działań oddziału obejmuje ratownictwo górnicze, chemiczne, ekologiczne, 

techniczne i pożarowe. Dyżur ciągły w jednostce pełni Górnicze Pogotowie Ratownicze 

i dwa wydziały Zawodowej Straży Pożarnej. W Górniczym Pogotowiu Ratowniczym, poza 

dyżurującymi zastępami, utworzone zostały dwa pogotowia specjalistyczne;

¡  pogotowie specjalistyczne do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachy-

leniu,

¡ specjalistyczne pogotowie do wykonywania prac podwodnych.

Graficzną ilustrację struktury organizacyjnej odzziału JRGH stanowi rysunek 1 [4].

Rys. 1. Schemat organizacyjny oddziału pn. Jednostka Ratownictwa Górniczo Hutniczego w Lubinie

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego funkcjonująca jako Oddział Grupy 

Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA zatrudnia osoby spełniające wymagania w zakre-

sie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz warunków psychofizycznych, okre-

ślonych dla poszczególnych stanowisk w ratownictwie górniczym oraz jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej [3].

Do dziś ratownicy z Polskiej Miedzi wzięli udział w ponad 200 akcjach. Działali w obro-

nie zdrowia i życia pracowników KGHM i nie tylko. Kadra Jednostki Ratownictwa Górni-

czo-Hutniczego liczy obecnie 114 pracowników. Oprócz tego do dyspozycji jednostki po-

zostaje ponad 400 ratowników, którzy pełnią dyżury w drużynach ratowniczych. 

Oddział JRGH jest jednostką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający rów-

nież skuteczne prowadzenie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami 

bezpieczeństwa powszechnego. Działania poszczególnych wydziałów JRGH, zlokalizowa-

nych w newralgicznych miejscach procesu produkcyjnego miedzi obejmują również obsza-

ry gminne, powiatowe oraz miejskie – od Legnicy po Głogów. Na wycinku z mapy regionu 

LGOM (rys. 2) zaznaczono lokalizację podmiotów ratownictwa górniczego i hutniczego. 



Ratownictwo górnicze w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

111

W podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ratowników górniczych ma swój udział 

również Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie. W latach 2012–2015 spe-

cjalność „Ratownictwo i eksploatacja w warunkach zagrożeń” ukończyło 64 studentów, 

uzyskując tytuł inżyniera górnika. Obecnie dwóch z nich zatrudnionych jest w Jednostce 

Ratownictwa Górniczo-Hutniczego na stanowisku mechanika oraz głównego inżyniera 

Górniczego Pogotowia Ratowniczego. Pozostali absolwenci zatrudnieni są w poszczegól-

nych kopalniach górnictwa miedziowego, stanowiąc zaplecze kadrowe dla kopalnianych 

zastępów ratowniczych.

  4.  Udział w akcjach ratowniczych krajowych i zagranicznych 
oraz międzynarodowych zawodach ratowniczych [1, 2]

Skuteczne działanie służb ratowniczych opiera się na zespołowym wykonywaniu 

zadań na bazie posiadanego sprzętu i zasobów ludzkich. Jednostka Ratownictwa Gór-

niczo-Hutniczego jest dobrze wyposażona, zatrudnia ratowników odpowiednio przygo-

towanych do spełniania swych statutowych zadań, co daje gwarancję rozwoju służby 

ratowniczej w KGHM PM SA i poczucie bezpieczeństwa dla załóg pracowniczych zatrud-

nionych w kopalniach i hutach – zarówno na dole, jak i na powierzchni.

Rys. 2. Lokalizacja wydziałów JRGH w Lubinie
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Dzięki właściwemu przygotowaniu ratowników górniczych JRGH oraz wysokiej jako-

ści sprzętowi do prowadzenia prac ratowniczych w różnych warunkach, będącemu w jej 

dyspozycji zarząd KGHM Polska Miedź SA mógł podjąć decyzję o skierowaniu zastępów 

ratowniczych do Armenii w celu likwidacji skutków trzęsienia ziemi w 1988 roku oraz 

dwukrotnie do Turcji w 1999 roku.

Wspólne działania z takimi służbami jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko 

Polskie oraz Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, przyniosły pozy-

tywne efekty w takich działaniach, jak:

¡  likwidacja skutków powodzi na obszarze od Wróblina Głogowskiego do Ścinawy 

i Legnicy w 1997 roku,

¡  poszukiwania osób, które utonęły na terenie dawnych województw legnickiego 

i zielonogórskiego,

¡ penetracja gruzowiska po zawaleniu się 4-piętrowego budynku w Polkowicach,

¡  podnoszenie autocystern z substancjami toksycznymi lub pożarowo niebezpiecz-

nymi w Lubinie, Lwówku Śląskim, Kłobuczynie i Parchowie,

¡ penetracja sieci ciepłowniczej w Głogowie, 

¡ likwidacja wycieku amoniaku w Lubinie,

¡  udział w likwidacji skutków katastrof drogowych oraz wielu innych działaniach 

o charakterze szkoleniowo-propagandowym, przy udziale tych służb.

Głównym zadaniem JRGH jest prowadzenie statutowych działań na terenie zakładów 

górniczych Polskiej Miedzi. W latach 1997–2015 (I kwartał) przeprowadzono w nich 152 

akcje. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Zestawienie akcji ratowniczych w Kopalniach KGHM Polska Miedź SA w latach 1997–2015 [5]
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Właściwe wyszkolenie i umiejętności ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-

Hutniczego w Lubinie, potwierdzone w różnych akcjach przeprowadzonych na terenie kra-

ju, jak i poza granicami, zaowocowały udziałem reprezentacji ratownictwa KGHM PM SA 

w Międzynarodowych Zawodach Ratowniczych, które były organizowane od 1999 roku. 

W zawodach uczestniczyło wiele drużyn ratowniczych, np. w Głogowie udział w za-

wodach wzięło 12 drużyn z 10 krajów: Polski (KGHM i OSRG Jaworzno), USA, Rosji, Ukrainy  

(2 drużyny), Australii, Słowacji, Czech, Albanii oraz Chin. W tabeli 2 zestawiono miejsca od-

bycia zawodów i lokatę w klasyfikacji Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lu-

binie uczestniczącej w międzynarodowych zawodach ratownictwa górniczego.

Tab. 2. Udział ratowników Polskiej Miedzi w zawodach międzynarodowych [5]

Lp. Rok Kraj Miejscowość
Miejsce 

 w klasy�kacji

1. 1999 USA Louis Kentacki 5. miejsce

2. 2000 USA Las Vegas Nevada 1. miejsce

3. 2002 USA Reno Nevada 2. miejsce

4. 2004 Polska Głogów 1. miejsce

5. 2006 Chiny Pingdingshan 6. miejsce

6. 2008 USA Reno Nevada 3. miejsce

7. 2010 Australia Woollongong

dwa 1. miejsca na 6 

konkurencji w zawo-

dach

8. 2012 Donieck Ukraina

bez klasy�kowania; 

mechanik sprzętu 

zajął 3. miejsce

9. 2014 Katowice Polska 4. miejsce

 5. Wybrane przykłady niegórniczych akcji ratowniczych [1]
Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, a w szczególności poszczególne jej wy-

działy biorą udział w akcjach nie tylko w przypadkach zagrożenia górniczego, ale rów-

nież w razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego w rejonie Legnicko-

-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Dla zobrazowania wszechstronnego udziału JRGH 

w zwalczaniu skutków zagrożenia powszechnego przedstawiono trzy akcje ratownicze.

 5.1. Pożar lasu w strefie ochronnej Huty Miedzi „Legnica” 
W dniu 20 kwietnia 2015 roku wystąpiło zapalenie się terenów leśnych, będących stre-

fą ochronną huty. Palił się młody las o powierzchni ok. 1 ha oraz bardzo wysokie trawy, 

w trudnym terenie – skarpy, bagna wraz z silnie oddziałującym prądem powietrznym. Do 

akcji ratowniczej skierowano zastęp ratowników średniego samochodu pożarniczego
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(GBA 3/32) z Wydziału II Lubin. W trakcie akcji sytuacja stała się na tyle niebezpieczna,  

iż dowódca wezwał do pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu poja-

wiło się 7 wozów PSP oraz OSP z pobliskich gmin. Łącznie spaleniu uległo 4 ha drzewosta-

nu oraz traw. W działaniach gaśniczych brało udział 9 wozów oraz 33 osoby. 

 5.2. Wypadek Statku Powietrznego Aeroprakt 22LS 
W dniu 22 marca 2014 roku stwierdzono w lesie, niedaleko Koźlic, ok. 70 m od le-

śnej drogi, obecność rozbitego samolotu. Na miejsce zdarzenia przybyły również dwa 

zastępy celem zrealizowania czynności medycznych. Dwie osoby podróżujące samo-

lotem znajdowały się poza nim, były przytomne, w pozycji leżącej. Z samolotu zostały 

wyciągnięte przez osoby postronne, którymi później okazali się funkcjonariusze policji 

w cywilu. 

Natychmiast po przybyciu ratownicy rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanym. 

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także pomocy w transporcie 

poszkodowanych do karetek. W rozbitym samolocie odłączono dwa akumulatory. Z roz-

poznania wynikało, że z jednego ze zbiorników wylano ok. 25 litrów paliwa, lecz nadal 

znajduje się w nim pewna ilość tego płynu. W celu zabezpieczenia ewentualnych wy-

cieków resztek paliwa pod rozbity samolot położono poduszkę z piany ciężkiej. Poszko-

dowaną kobietę zabrano śmigłowcem do szpitala w Legnicy. Drugi z poszkodowanych 

 – mężczyzna – został odwieziony do szpitala w Lubinie.

 5.3.  Wypadek drogowy na DK3 w rejonie ZG Lubin w dniu 4 sierpnia 
2014 roku

Skierowani na miejsce zdarzenia ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutni-

czego w Lubinie zastali następującą sytuację: samochód osobowy marki Renault uderzył 

w drzewo i leży w rowie, dwie osoby uwięzione. Działania JRGH polegały na zabezpieczeniu 

miejsca zdarzenia i wydostaniu poszkodowanych z pojazdu. W pierwszej kolejności został 

ewakuowany pasażer, który był nieprzytomny. Przybyły na miejsce zespół pogotowia pod-

jął resuscytację mężczyzny. Następnie przy pomocy nożyc hydraulicznych został odcięty 
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dach w celu dotarcia i wydobycia z auta poszkodowanej kobiety, która nim kierowała. 

Ewakuowaną kobietę przekazano do pogotowia ratunkowego. Po długiej resuscytacji pa-

sażera lekarz stwierdził zgon. W czasie działań odłączono akumulator i zakręcono zawór 

w butli gazowej uszkodzonego pojazdu. Zagrożenie usunięto. 

6. Podsumowanie
W górnictwie podziemnym w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z zagroże-

niami naturalnymi lub technicznymi nie ma dwóch takich samych akcji ratowniczych. 

Tylko dobre wyszkolenie ratowników, ich doświadczenie oraz predyspozycje pozwalają 

z powodzeniem zakończyć akcję ratowania życia lub mienia zakładu.

Ratownictwo górnicze Polskiej Miedzi w okresie swojej czterdziestoletniej działalno-

ści udowodniło swoją wszechstronność, potencjał ratowniczy oraz fachowość w zapew-

nieniu normalnego funkcjonowania kopalń górnictwa rud miedzi. Potwierdzeniem po-

wyższego jest m.in. zajmowanie wysokich pozycji w klasyfikacjach międzynarodowych 

zawodów ratowniczych. 

Posiadany sprzęt i wyposażenie umożliwia również skuteczne działania w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa powszechnego regionu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Mie-

dziowego. 
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