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3 KONTYNETY

NASZE WARTOŚCI

Nasze Projekty 

LIDER BRANŻY GÓRNICZEJ

NIEZAWODNY PRODUCENT

Zdywersyfikowana produkcja

CuCu

AgAg

AuAu

PbPb

NiNi

MoMo

ReRe NaClNaCl

PtPt

Zaufany partner biznesowy, firma prowadząca 
politykę zrównoważonego rozwoju.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy są 
współodpowiedzialni 
za działania wobec 
akcjonariuszy.

WSPÓŁDZIAŁANIE
Współdziałanie jest dla 
podstawą osiągania 
sukcesów.

ODWAGA
W przemyślany sposób 
podejmujemy nowe 
wyzwania.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo 
zajmuje pierwszą 
pozycję w hierarchii 
wartości.

ZORIENTOWANIE 
NA WYNIKI
Osiąganie wyników 
z myślą o długofalowym 
sukcesie KGHM

Posiadacz prestiżowego  WIG-ESG Index

KGHM Polska Miedź S.A.



Aktywa górnicze KGHM Polska Miedź S.A.

TPM – metale szlachetne

KANADA (B.C.)

Robinson

Carlota

CuCu AuAuAjax

CuCu AuAu

USA

CuCu

CHILE

Sierra Gorda CuCu AuAu MoMo

McCreedy West
Morrison 
Victoria

TMPTMPCuCu NiNi

Projekty wydobywcze

Kopalnie KGHM

Eksploracja

KGHM INTERNATIONAL LTD.

POLSKA

MoMo

AgAg

CuCu AuAu MoMo ReRe NaClNaClAgAg

Lubin 
Polkowice-Sieroszowice 
Rudna 
Eksploracja w regionie

KANADA (Sudbury)
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Charakterystyka aktywów górniczych

Projekt budowy instalacji SX-EW w celu przeróbki rudy tlenkowej należącej
do Sierra Gorda SCM.

Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie rudy tlenkowej oraz produkcję wysokiej
jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW).

PROJEKT SIERRA GORDA OXIDE
CHILE

CuCu AuAu MoMo

SIERRA GORDA

1 lipca 2015 r. kopalnia Sierra Gorda
rozpoczęła produkcję komercyjną.

Własność 55% KGHM International LTD.
45% South 32 LTD (Australia)

Typ kopalni odkrywkowa

Kopalina główna ruda miedzi

Produkt końcowy koncentrat miedzi,
koncentrat molibdenu

Produkcja (2021 r.) 189,8 tys. Mg  Cu w koncentracie,
14,9 mln lb. Mo  w koncentracie
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Sierra Gorda



Charakterystyka aktywów górniczych

USA

KGHM INTERNATIONAL LTD.

CuCu AuAu MoMo

Robinson
Carlota

CuCu

ROBINSON
Kopalnia Robinson obejmuje 3 duże
wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz
Ruth. Obecnie eksploatowane jest
wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą
konwencjonalnych metod ruda jest
następnie przerabiana w zakładzie
przeróbki na koncentrat miedzi i złota
oraz osobno koncentrat molibdenu.

Własność KGHM International LTD.

Typ kopalni odkrywkowa

Kopalina główna ruda miedzi

Produkt końcowy koncentrat miedzi,
koncentrat molibdenu

Produkcja (2021 r.) 53,6 tys. Mg miedzi płatnej

CARLOTA
Wydobycie rudy miedzi z kopalni
Carlota odbywa się konwencjonalnymi
metodami typowymi dla kopalń
odkrywkowych metali, tj. urabiania
skał za pomocą MW i transportu
urobku z wykorzystaniem wozów
odstawczych. W 2018 roku wznowiono
eksploatację górniczą w obszarze Eder
South.

Własność KGHM International LTD.

Typ kopalni odkrywkowa

Kopalina główna ruda miedzi

Produkt końcowy katody miedziane

Produkcja (2021 r.) 5,5 tys. Mg miedzi płatnej
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Charakterystyka aktywów górniczych

Zagłębie SUDBURY

KGHM International LTD. posiada
szereg aktywów w Zagłębiu Sudbury,
jednak od kwietnia 2019 eksploatacja
górnicza odbywa się wyłącznie
w kopalni podziemnej McCreedy West.

Własność KGHM International LTD.

Typ kopalni podziemna

Kopalina główna ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i 
złota

Produkt końcowy ruda miedzi i niklu, wraz  z metalami 
szlachetnymi

Produkcja (2021 r.) 1,9 tys. Mg miedzi płatnej

KANADA

KGHM INTERNATIONAL LTD.

Sudbury
Ajax

CuCu NiNi TMPTMP

CuCu AuAu AgAg Projekt VICTORIA

W 2002 r. nabyto prawa do złóż
mineralnych na obszarze Victoria
i rozpoczęto prace poszukiwawcze na
tym terenie. Całość rudy wydobywanej
z kopalni będzie przerabiana
w zakładzie Clarabelle w Sudbury,
należącym do Vale.

Własność KGHM International LTD.

Typ kopalni podziemna

Kopalina główna ruda miedziowo-niklowa

Produkt końcowy ruda miedzi i niklu, wraz  z metalami 
szlachetnymi

Prognozowana 
produkcja roczna

16 tys. Mg Ni, 18 tys. Mg Cu

Projekt AJAX

Projekt Ajax zakłada budowę kopalni
odkrywkowej miedzi i złota oraz
zakładu wzbogacania rud wraz
z towarzyszącą infrastrukturą.

Własność KGHM International LTD.

Typ kopalni odkrywkowa

Kopalina główna ruda miedzi 

Produkt końcowy Koncentrat miedzi

Prognozowana 
produkcja roczna

53 tys. Mg Cu, 114 tys. oz Au

TPM – metale szlachetne
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Charakterystyka aktywów górniczych

POLSKA

Lubin 
Polkowice-Sieroszowice 
Rudna 

CuCu AuAu MoMo ReRe NaClNaClAgAg

OBSZARY GÓRNICZE

SW-1

SG-1,2

SW-4

SW-3

P-VII

L-IV,V

L-I,II

L-III,VII

SG-1,2

O/ZG „LUBIN”

O/ZG „POLKOWICE-SIEROSZOWICE”

O/ZG „RUDNA”

R-XI

GRODZISZCZE
Obszar prowadzenia robót górniczych

R-IX

R-VII
R-III,IV,X

R-VIII

R-I,II,V
P-V,VI

P-I,II

OG „RUDNA”

SW-1

L-VI

OG „LUBIN-MAŁOMICE”

GG-1

OG „GŁOGÓW GŁĘBOKI-PRZEMYSŁOWY”

OG „POLKOWICE”

OG „SIEROSZOWICE”

OG „GAWORZYCE”

OG „RADWANICE-WSCHODNIE”

Ilość szybów

Długość dróg 
wentylacyjnych

Ilość powietrza 
w szybach 
wentylacyjnych 

499,9
km2

499,9
km2

Powierzchnia 
obszarów górniczych 

27
+ 1 w budowie

27
+ 1 w budowie

457
tys.m3/min

457
tys.m3/min

 2 000
km

 2 000
km

Ilość samojezdnych 
maszyn górniczych

1 2461 246

19,2
tys. Mg

19,2
tys. Mg

Roczne zużycie MW

Ag
50 920 Mg

Cu
17,0  mln. Mg

ZASOBY  EKSPLOATACYJNE 
(wg stanu na 31.12.2021 r.)

1 193 mln. Mg rudy
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PRODUKCJA 2022 (budżet)

Cu w urobku Ag w urobku

Ag

440 tys. Mg 1 400 Mg

Cu



Uwarunkowania dalszej eksploatacji w obszarach koncesyjnych 

DOMINUJĄCE ZAGROŻENIA NATURALNE

ZAGROŻENIE
TĄPANIAMI

H2SH2S0C0C

ZAGROŻENIE
ZAWAŁAMI 

ZAGROŻENIE
KLIMATYCZNE

ZAGROŻENIE
GAZOWE

ZAGROŻENIE
WYRZUTAMI 

GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE
WODNE

H2OH2O

◼ wzrost głębokości eksploatacji, 

◼ duża zmienność budowy litologicznej złoża,

◼ skrępowane warunki prowadzenia robót 
(wyodrębnione filary ochronne obiektów powierzchniowych,
filary oporowe wyrobisk głównych, pola zamykające),

◼ wysoka temperatura pierwotna skał 
oraz trudniejsze warunki  pracy,

◼ aktywizacja zagrożeń naturalnych.

OBSZARY KOCESYJNE
I PERSPEKTYWICZNE
OBSZARY KOCESYJNE
I PERSPEKTYWICZNE

POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI

▪ automatyzacja i robotyzacja operacji górniczych,

▪ optymalizacja gospodarki maszynami dołowymi,

▪ Wdrażanie zintegrowanych narzędzi 
wspomagających produkcję górniczą (SYNAPSA, 
OCR, ANTYKOLIZJA, iZIP, DOTRA).

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

▪ budowa nowych szybów,

▪ rozbudowa struktury sieci wentylacyjnej,

▪ rozbudowa systemu klimatyzacji centralnej 
i stanowiskowej (kabiny, komory wypoczynkowe),

▪ klimatyzacja osobista (kamizelki chłodzące, odzież 
termoaktywna).

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

▪ nowe technologie eksploatacji na dużych 
głębokościach (mikroklimat, zagrożenia),

▪ poprawa profilaktyki zagrożeń naturalnych,

▪ zwiększenie zakresu robót udostępniających,

▪ wprowadzanie  nowej generacji  maszyn z 
silnikami niskoemisyjnymi lub elektrycznymi.
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CELE OPERACYJNE – KIERUNKI ROZWOJU 

WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE



 wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa
pracowników „Bądź odpowiedzialny za innych” -
działania ukierunkowane na zmianę nawyków
pracowników realizowane w obszarach edukacja, zdrowie,
postawy.

 wdrożenie programu niwelującego najczęstsze zagrożenia
w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie
technologii innowacyjnych.

 rozpowszechnianie dobrych praktyk (instruktaże,
fabularyzowane rekonstrukcje wypadków, spoty
edukacyjne, plakaty, ulotki.).

KGHM Polska Miedź S.A wyróżniony został 
Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

CELE OPERACYJNE
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Działania w obszarze Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 



 Integracja danych z różnych systemów, uproszczony 
i intuicyjny interfejs użytkownika.

 Możliwość proaktywnego podejścia do procesu 
produkcyjnego dzięki analizie Big Data. 

WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ ONE CONTROL ROOM 

SYSTEM LOKALIZACJI I IDENTYFIKACJI OSÓB  
W WYROBISKACH PODZIEMNYCH

 Lokalizacja osób w strefach wyznaczonych przez
zabudowane bramki w rejonie (nadszybie, podszybie,
oddział eksploatacyjny).

 Lokalizacja pracownika w trybie on-line z transmisją do
dyspozytora ruchu (informacja o ilości pracowników
w strefie, ostrzeżenie o przekroczonej dozwolonej ilości
osób znajdujących się w danej strefie).

SYSTEM WSPIERANIA OPERATORA SAMOJEZDNEJ 
MASZYNY GÓRNICZEJ W ZAKRESIE „ANTYKOLIZJI”.

 System ostrzega operatora o potencjalnej kolizji w relacji
człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna.

 Informacja o ilości pracowników w pobliżu maszyny.

 Możliwość rejestracji zdarzeń w systemie.
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Wybrane projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy



75% środków na innowacje w produkcji

Główny strumień finansów skierowany zostanie 
na działania badawczo-rozwojowe związane z głównym 
ciągiem technologicznym (75% w latach 2019-2023), 
które mają wysoki potencjał do wdrożenia, czy 
komercjalizacji.

OBSZAR GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Podstawowe cele to poprawa 
konkurencyjności i efektywności 
działalności górniczej w warunkach 
głębokich kopalń rud metali 
nieżelaznych.

Stawiamy na innowacje

Działalność badawczo-rozwojowa jest wpisana 
w kod genetyczny KGHM Polska Miedź S.A., dzięki 
której może się rozwijać i pokonywać kolejne 
wyzwania technologiczne i środowiskowe związane 
z procesami produkcyjnymi. Dlatego też działania 
badawczo-rozwojowe wpisane są w długofalową 
strategię biznesową Spółki. 

1% przychodów na innowacje

Na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe KGHM 
zamierza przeznaczać do 1 proc. rocznego przychodu 
Spółki w 2023 roku. Jest to istotny wzrost i bardzo 
ambitne zadanie do zrealizowania. 
Stawiamy na poprawę jakości  realizowanych zadań 
i kierunkujemy się na osiąganie mierzalnych efektów. 

Projekty 
naukowo-
badawcze

Własne zaplecze badawcze

Uczelnie i Jednostki naukowo-
badawcze

Projekty 
naukowo-
badawcze

Własne zaplecze badawcze

Uczelnie i Jednostki naukowo-
badawcze

Jednym z przykładów współpracy jest 
Przedsięwzięcie CuBR, finansowane 
przez KGHM i Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju.

REALIZOWANE ZADANIA
▪ skrócenia czasu głębienia szybu, 
▪ narzędzia do projektowania metryk strzałowych,
▪ budowa automatycznej głowicy kotwiącej,
▪ autonomizacja punktów przesypowych,
▪ systemy  łączności w wyrobiskach górniczych.

WYDŁUŻENIE 
OKRESU 

EKSPLOATACJI 
AKTYWÓW

WZROST
WYDAJNOŚCI

WZROST
ZYSKÓW DZIĘKI
INNOWACJOM 

PRODUKTOWYM

BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA

GŁÓWNE CELE INNOWACJI 

Strategia KGHM w zakresie wsparcia innowacji
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Wdrażanie założeń Przemysłu 4.0

Działania, które realizujemy powinny mieć swoje 
odzwierciedlenie w postaci generowania dodatkowych 
przychodów, zwiększania poziomu produkcji czy 
obniżania kosztów produkcji. W naszych systemach 
staramy się sięgać po najnowsze rozwiązania światowe 
takie jak BigData czy predykcyjne utrzymanie ruchu, 
a więc rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0. 
Innowacyjność od lat była i jest widoczna w codziennej 
aktywności KGHM. 

Rozwój technologii informatycznej 
w KGHM

W ramach Programu KGHM 4.0 prowadzone 
są projekty rozwijające technologie informatyczne 
niezbędne do gromadzenia i transferu wiedzy 
w GK KGHM. Prowadzony jest proces digitalizacji 
i nowoczesnej archiwizacji zasobów wiedzy. 
Prowadzone są działania w zakresie budowy systemu 
workflow dla procesów B+R.

Prototypowy pojazd elektryczny

W 2021 r. ukończyliśmy budowę prototypowego 
pojazdu z silnikiem elektrycznym i zasilaniem 
bateryjnym przeznaczonego do transportu ludzi 
i materiałów w wyrobiskach kopalń podziemnych 
KGHM. 

Wybrane inicjatywy badawczo-rozwojowe
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KGHM angażuje się w proces komercjalizacji rozwiązań i wyników badań m. in. poprzez testowanie 
prototypów oraz feedback dla producentów.

Ośrodki naukoweOśrodki naukoweOśrodki naukowe

Testowanie nowych rozwiązań

KGHM sięga po prototypy maszyn i urządzeń, 
weryfikując możliwość ich wykorzystania w warunkach 
produkcyjnych Spółki, np. maszyny górnicze 
z napędem elektrycznym bateryjnym w kopalniach 
zagłębia miedziowego. Dzięki tego typu inicjatywom 
staramy się przygotować na przyszłość i zebrać 
jak najwięcej informacji o nowych technologiach 
i ich wpływie na proces produkcji w KGHM.

Proces tworzenia kolejnych prototypów

Od rozpoczęcia badań do stworzenia wizji produktu 
gotowego trzeba wykonać co najmniej kilkadziesiąt 
mniej lub bardziej zaawansowanych prototypów lub 
instalacji, co pozwala na  weryfikację postawionej na 
etapie badań hipotezy badawczej. 

Wsparcie komercjalizacji wyników badań

KGHM testując prototypy wspiera komercjalizację 
wyników prac badawczych i rozwojowych 
wypracowanych w publicznych organizacjach 
badawczych (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty 
naukowe), przedsiębiorstwach lub niezależnie – poza 
tymi organizacjami. 

PrototypyPrototypyPrototypy

Komercjalizacja wyników badań
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Firmy górnicze muszą nieustannie rozwijać się, 
poszukiwać i pozyskiwać nowe obszary zasobowe

Obniżenie średniego kosztu produkcji 
i większa odporność na zmiany cen miedzi

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych i technicznych

Uzyskanie zakładanego poziomu wydobycia 
i przerobu rudy w kopalni Sierra Gorda

Optymalizacja kosztowo-produkcyjna aktywów 
górniczych w Kanadzie i USA.

Poszerzenie kompetencji i wiedzy 
w zakresie górnictwa głębinowego i odkrywkowego.

Maksymalizacja  odzysku  pierwiastków 
towarzyszących.

Przetwórstwo produktów  wysokomarżowych.

Utrzymywanie niskich kosztów produkcji 
zabezpiecza przed skutkami dekoniunktury, 
ogranicza ryzyko bankructwa i utraty płynności

Zdywersyfikowany portfel metali i aktywów 
pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji finansowej

Wzrost bazy zasobowej i umocnienie globalnej pozycji 
KGHM.

Kluczowe czynniki sukcesu w branży Działania podejmowane przez KGHM
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Podsumowanie



Dziękuję za uwagę


