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Dzięki kompleksowej prezentacji naszej działalności 
biznesowej i operacyjnej, przybliżamy interesariuszom, 
a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym 
i ubezpieczycielom, Jednostkę Dominującą KGHM Polska 
Miedź S.A. i Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., 
nasze działania oraz kierunki rozwoju.

Nasz VII Raport Zintegrowany  Grupy Kapitałowej KGHM Pol-
ska Miedź S.A. obejmuje wyniki niefinansowe i finansowe dla 
KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za 
2019 rok (okres raportowania 1.01-31.12.2019 r.) [GRI 102-
50]. Zgodnie z naszym zobowiązaniem corocznej publikacji 
raportu zintegrowanego [GRI 102-52] prezentujemy wpły-
wy naszej firmy w zakresie kwestii środowiskowych, ekono-
micznych i społecznych. Poprzedni raport zintegrowany za 
2018 rok został opublikowany w roku 2019 [GRI 102-51]. 
Nie dokonywano w nim żadnych korekt [GRI 102-48]. Raport 
został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźni-
ków standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) 
w wersji Standards.

Witamy w Raporcie Zintegrowanym 
KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
za 2019 rok
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Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowa-
ną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. KGHM Polska Miedź S.A. jest 
obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji, globalnie 
zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników.

Podsumowanie 2019 roku  
i realizacja strategii 4E

Produkcja 
i Koszt C1

Wyniki 
Finansowe

Otoczenie 
Makroekonomiczne

-8%
spadek cen miedzi

+11%
wzrost produkcji miedzi

+3%
wzrost ceny srebra

+18%
wzrost produkcji srebra

+11%
wzrost przychodów 

do poziomu 22 723 mln PLN

+6%
umocnienie dolara 
względem złotego

-6%
spadek kosztu C1

+5%
wzrost EBITDA do 

poziomu 5 229 mln PLN

   
WYNIKI 

FINANSOWE

+11%
Wzrost przychodów 

do poziomu 22 723 mln PLN

+5%
Wzrost EBITDA do 

poziomu 5 229 mln PLN
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Kluczowe wskaźniki produkcyjne 2019

Kluczowe wskaźniki finansowe 2019

Produkcja miedzi płatnej 
w Grupie Kapitałowej KGHM

Produkcja miedzi płatnej  
w KGHM Polska Miedź [tys. t]

  +13% R/R

EBITDA Grupy1) [mln PLN]

  +5% r/r

Wyższa dyspozy-
cyjność ciągów 
technologicznych

Wzrost przychodów oraz 
EBITDA w Grupie KGHM 
przy niższym zysku netto

Wyższe wydobycie 
i przerób rudy oraz wyższa 
zawartość miedzi w rudzie

Przychody wyższe 
o 2,2 mld PLN

 Wzrost we wszystkich 
segmentach Grupy– 
najistotniejszy w KGHM 
Polska Miedź S.A. (+12%) 

 Wpływ zwiększenia 
wolumenu sprzedaży 
miedzi, złota i srebra oraz 
korzystniejszego kursu 
walutowego przy niższych 
notowaniach miedzi

1)  EBITDA skorygowana = EBITDA (wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja) skorygowana o odpisy /odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Niższa produkcja  
w Zagłębiu Sudbury 
oraz w kopalni Franke

Wynik netto niższy o 237 mln PLN

 Pogorszenie wyniku ope-
racyjnego oraz niższy wynik 
z tytułu udziału w wynikach 
wspólnych przedsięwzięć 
wycenianych metodą praw 
własności

Q4 2018

Q4 2018

135

15

5 739

18

682

53

20 526

79

1 658

502

4 972

Q4 2018

Q4 2018

Q4 2018

Q4 2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Q4 2019

Q4 2019

138

1 1171 182

15

5 854

19

-245

60

22 723

77

1 421

566

5 229

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Produkcja miedzi płatnej  
w Sierra Gorda [tys. t]

  +12% R/R

Przychody Grupy [mln PLN]

  +11% r/r

Produkcja miedzi płatnej  
w KGHM International [tys. t]

  -3% R/R

Wynik netto Grupy [mln PLN]

  -14% r/r

702 tys. ton +11% R/R
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Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2019 r.

Kluczowe elementy realizacji strategii

W 2019 r. najwięcej przychodów spół-
ka KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała 
ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 
25% całkowitej wartości przychodów. 
Pozostali najwięksi odbiorcy KGHM 
pochodzili kolejno z Chin (14 %), Nie-
miec (14%), Wielkiej Brytanii (12 %) oraz 
Czech (8 %).

  Przychody ze sprzeda-
ży ujmują również wynik 
z rozliczenia instrumentów 
zabezpieczających.

Polska 
25%

Chiny 
14%

Niemcy
14%

Wielka 
Brytania
12%

Czechy
7%

Włochy
5%

Francja
4%

Szwajcaria
4%

Węgry
4%

Pozostałe 
kraje
11%

 Racjonalna gospodarka złożem LGOM
 Optymalizacja produkcji hutniczej
 Projekty eksploracyjne w Polsce
 Optymalizacja portfela aktywów zagranicznych
 Optymalizacja struktury finansowania

Dostosowanie modelu funkcjonowania 
Grupy KGHM do otoczenia rynkowego

Elastyczność

Efektywność

Ekologia

E-Przemysł

Poprawa efektywności wykorzystania 
zasobów oraz procesów produkcji 

Integracja Grupy KGHM wokół idei 
zrównoważonego rozwoju 

Transformacja technologiczna 
w ramach Programu KGHM 4.0

 Programy ograniczające zużycie energii
 Odtworzenie i dyspozycyjność maszyn górniczych
  Innowacje optymalizujące ciąg technologiczny; program CuBR
 Prace nad zwiększeniem wykorzystania faktoringu

 Przestrzeganie konkluzji BAT 
 Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 Circular economy: Program Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 Rozbudowa OUOW „Żelazny Most” 
 Elektromobilność

  Prace nad realizacją projektów w ramach Programu KGHM 4.0 
  Realizacja projektów związanych z automatyzacją ciągów  
produkcyjnych w oddziałach górniczych i hutniczych
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Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

KGHM jako sygnatariusz Agendy 2030 funkcjonuje w oparciu 
o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich 
codziennych zobowiązaniach takie obszary  jak Społeczeń-
stwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo 
oraz Efektywność Zasobowa. 

W roku 2018 KGHM włączony został 
do indeksu FTSE4Good. Status uczest-
nika FTSE4Good to dowód uznania dla 
prowadzonej przez Spółkę działalno-
ści ukierunkowanej na obszary ESG, tj. 
ochronę środowiska, społeczną odpo-
wiedzialność i ład korporacyjny. Ponad-
to, KGHM przynależy do indeksu WIG-
-ESG (poprzednio RESPECT Index) oraz 
Europejskiej Platformy Technologicznej 
Zrównoważonego Rozwoju Surowców 
Mineralnych (ETP SMR).

12. Odpowiedzialna 
konsumpcja  
i produkcja

6. Czysta woda  
i warunki  
sanitarne

6. Czysta woda  
i warunki sanitarne

13. Działania w 
dziedzinie klimatu

13. Działania w 
dziedzinie klimatu

7. Czysta  
i dostępna  
energia

7. Czysta i dostępna  
energia

1. Koniec  
z ubóstwem

14. Życie  
pod wodą

8. Wzrost  
gospodarczy 
i godna praca

8. Wzrost gospodarczy 
i godna praca

2. Zero głodu

15. Życie  
na lądzie

15. Życie na lądzie

9. Innowacyjność, 
przemysł, infra-
struktura

9. Innowacyjność, 
przemysł, infrastruktura

3. Dobre zdrowie 
i jakość życia

16. Pokój  
sprawiedliwość  
i silne instytucje

10. Mniej  
nierówności

4. Dobra jakość 
edukacji

17. Partnerstwa 
na rzecz celów

11. Zrównoważone 
miasta i społeczność

5. Równość płci

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku (Agenda 2030)

+ 
wzmocnienie

– 
osłabienie

Wpływ poszczególnych celów 
na przemysł górniczy

 GRI 102-12 .
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ESG – nowy wymiar zrównoważonego rozwoju w zakresie 
raportowania działań środowiskowych, społecznych i korporacyjnych

Produkcja miedzi: emisja a wpływ na transformacje klimatyczną

Ochrona praw człowieka, eksploatacja z poszanowaniem środowiska naturalnego, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem 
dostaw oraz transparentność w relacjach z interesariuszami mają dla nas kluczowe znaczenie i stanowią filar naszej działal-
ności na globalnym rynku. Wśród osiągnięć oraz działań podjętych w Grupie KGHM w  2019 r. w obszarze E – environmental, 
S – social oraz G – governance znalazły się m.in.:

–  OUOW Żelazny Most: XVIII Między-
narodowa Konferencja Technicznej 
Kontroli Zapór „Monitoring i bezpie-
czeństwo budowli hydrotechnicznych”

–  Wymiana wież absorpcyjnych i 
suszących fabryki kwasu siarkowego 
w Hucie Miedzi Legnica

–  Rozbudowa mocy w oparciu o kotły 
gazowe oraz budowa instalacji oczysz-
czania spalin spełniających normy 
emisyjne zgodnie z Dyrektywami 
Parlamentu Europejskiego w spółce 
Energetyka sp. z o.o.

–  Modernizacja oczyszczalni ścieków 
oraz kontynuacja budowy nowej insta-
lacji do produkcji dodatku do paliw, 
umożliwiającej ponowne wykorzysta-
nie zatężonych kwasów w procesie 
produkcji w spółce NITROERG S.A.

–  Organizacja Dolnośląskiej Konferencji 
o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw 
„Mieć wpływ”

–  Laureat w międzynarodowym kon-
kursie Stevie Awards w kategorii „CSR 
Program of the Year – in Europe” za 
całokształt działań z zakresu  społecz-
nej odpowiedzialności biznesu

–  Współpraca w projekcie „Razem dla 
młodzieży”, ku rozwoju możliwości 
dla rozwoju możliwości młodzieży 
w regionie

–  Przystąpienie do „Klastra Edukacyj-
nego Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej” 

–  Wolontariat pracowniczy „Miedziane 
serce”

–  Program EKO-Zdrowie

–  Powołanie Rady Medycznej przy 
KGHM, która ma za zadanie wspierać 
i inicjować wszelkie prace spółki w 
zakresie szeroko zakrojonych działań 
lokalnych na rzecz zdrowia pracowni-
ków oraz mieszkańców regionu

–  KGHM Polska Miedź S.A. z wyróżnie-
niem dla Transparentnej Spółki Roku 
oraz nagroda The Best of The Best 
Annual Report dla Raportu Zrówno-
ważonego za 2018 rok

–  Nagroda „Executive of the Year – 
Metals & Mining” dla Prezesa Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A.

–  Uczestnictwo w indeksach RESPECT 
oraz WIG-ESG, a także od 2018 roku 
w FTSE4Good Index Series

–  Udostępnianie na stronie interneto-
wej  informacji na temat stosowania 
przez Spółkę rekomendacji i zasad 
zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk

Społeczeństwo Ład korporacyjnyŚrodowisko

Miedź - surowiec strategiczny w neutralnej węglowo gospodarce obiegu zamkniętego. 
Miedź przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez społeczeństwa UE 
o ~75%, przy czym odpowiada tylko za o 0,4% emisji GHG.

  Gospodarka obiegu zamkniętego

Metal obiegu zamkniętego: blisko 50% miedzi  
wyprodukowanej w UE pochodzi z recyklingu 

Nośnik cennych metali: przetwórstwo miedzi jest 
niezbędne do przerobu i odzysku wielu innych cennych 
materiałów w elektronice, bateriach, itp.

  Transformacja energetyczna i digitalizacja 

22 miliony ton miedzi niezbędne w latach 2020 – 2050 do 
zmiany gospodarki europejskiej na neutralną klimatycznie

Źródło: International Copper Association
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Szanowni Państwo,

wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa 
produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody 
Grupy Kapitałowej i o 5 proc. wyższa EBITDA oraz urucho-
mienie nowych inwestycji w naszych oddziałach - tak zamy-
kamy rok 2019.

Przekazuję Państwu nasze wyniki z satysfakcją, tym więk-
szą, że ubiegły rok nie należał do łatwych. Spadki cen miedzi 
(-8 proc. w stosunku do 2018 roku), wojna handlowa między 
USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej - to wszystko sprawiło, że pracowa-
liśmy w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. Na 
trudności patrzymy jednak jak na wyzwania, które stanowią 
sprawdzian naszych umiejętności i skuteczności zarządzania.

Kluczowa dla realizacji naszych planów była konsekwencja, 
z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 roku strate-
gię. Opracowując ten dokument, uwzględniliśmy cztery fila-
ry naszego działania: Elastyczność, Efektywność, E-przemysł 
i Ekologię. To podstawa współczesnej branży surowcowej. 
Sprawne zarządzanie, trafna hierarchia celów w zgodzie ze 
specyfiką rynku oraz biznesowymi trendami, pozwoliły na 
realizację inwestycji i poprawę parametrów produkcji. Zreali-
zowaliśmy bardzo ambitne założenia, które wpływają pozy-
tywnie na stabilność i rozwój Grupy KGHM. Pracujemy na sil-
ną pozycję światowego lidera w branży surowcowej.

KGHM Polska Miedź to spółka o kluczowym znaczeniu dla pol-
skiej gospodarki. Nasze zasoby gwarantują nam utrzymanie 
wydobycia w Polsce na obecnym poziomie przez najbliższych 
40 lat a koncesje, o które się staramy jeszcze ten czas wydłu-
żą. Działalność wydobywczą i przetwórstwo rud prowadzimy 
w sposób zrównoważony i racjonalny, uwzględniając przy 
tym światowe trendy. Europa dąży do neutralności klimatycz-
nej, a kluczowym surowcem dla realizacji tej idei jest miedź. 
To produkowany przez KGHM metal rozwija innowacyjne sek-
tory gospodarki, w tym także rozwiązania służące poprawie 
efektywności energetycznej.

List Prezesa Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. 
do Interesariuszy

Sprawne zarządzanie, trafna 
hierarchia celów w zgodzie ze 
specyfiką rynku oraz biznesowymi 
trendami, pozwoliły na realizację 
inwestycji i poprawę parametrów 
produkcji. Zrealizowaliśmy bardzo 
ambitne założenia, które wpływają 
pozytywnie na stabilność i rozwój 
Grupy KGHM. Pracujemy na silną 
pozycję światowego lidera 
w branży surowcowej.

Wyższa produkcja miedzi 
płatnej (+11%.), rekordowa 
produkcja srebra (+18%), 
wyższe o 11% przychody Grupy 
Kapitałowej i o 5% wyższa EBITDA  
oraz uruchomienie nowych 
inwestycji w naszych oddziałach  
- tak zamykamy rok 2019.

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
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W 2019 roku zoptymalizowaliśmy naszą strukturę finanso-
wania. Zwiększyliśmy wykorzystanie faktoringu zabezpiecza-
jącego płynność finansową, przeszliśmy na długoterminowe 
finansowanie, m.in. uruchamiając program emisji obligacji. 
Zainteresowanie przeprowadzoną w czerwcu emisją pokaza-
ło, jak atrakcyjną ofertę stanowią nasze aktywa.

Miedź jest surowcem niezbędnym do transformacji klima-
tycznej. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie i wdrażanie roz-
wiązań zmniejszających nasz wpływ na środowisko naturalne. 
W zakończonym roku zintensyfikowaliśmy prace nad projek-
tami dotyczącymi energii ze źródeł odnawialnych, rozwijali-
śmy Gospodarkę Obiegu Zamkniętego i angażowaliśmy się 
w rozwój Elektromobilności.

Pod względem inwestycji prowadzonych w Zagłębiu Miedzio-
wym, rok 2019 był wyjątkowo intensywny. Zgodnie z przyję-
tym harmonogramem, realizowaliśmy poszczególne etapy 
projektu budowy Kwatery Południowej Obiektu Unieszko-
dliwiania Odpadów Wydobywczych oraz stacji segregacji 
i zagęszczania odpadów z wykorzystaniem własnych techno-
logii i materiałów.

Kontynuowaliśmy Program Udostępniania Złoża, głębienie 
szybu GG1, przy którym powstaje Powierzchniowa Stacja Kli-
matyzacji oraz realizowaliśmy projekty eksploatacyjne, m.in. 
prowadząc II etap prac poszukiwawczo - rozwojowych w rejo-
nie Retków - Ścinawa.

Wnikliwe analizy i konsekwentne zarządzanie skoncentrowa-
ne na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, nie tylko surow-
cowych, ale także infrastrukturalnych czy technologicznych, 
niosą za sobą konkretne kroki. Przez wiele lat zmagaliśmy 
się ze spadkiem efektywności najstarszych w KGHM Zakła-
dów Górniczych Lubin. Uruchomiony w październiku 2019 
roku Szyb L-VI to dla tego Oddziału nowy rozdział i szansa 
na optymalizację procesów produkcyjnych przy jednocze-
snym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa 
naszych pracowników. 

Inwestowaliśmy także w hutnictwo. Z powodzeniem urucho-
miliśmy i włączyliśmy w ciąg produkcyjny Huty Miedzi Głogów 
instalację do prażenia koncentratu miedzi, a w czerwcu 2019 
roku otworzyliśmy największą w historii Huty Miedzi Legnica 
inwestycję. Uruchomiony piec wychylno topielno - rafinacyj-
ny (WTR) to jedyny tego rodzaju piec w Polsce przeznaczony 
przede wszystkim do przetopu złomów. Instalacja o objęto-
ści 300 ton wpłynie na podniesienie obecnej efektywności 
Spółki i zwiększenie produkcji miedzi. WTR spełnia też naj-
wyższe standardy ochrony środowiska, których zachowanie 
gwarantuje m.in. nowoczesna instalacja do oczyszczania  
gazów procesowych.

Zoptymalizowaliśmy portfel aktywów zagranicznych, kon-
centrując się na kluczowych projektach. W obciążonym 
historycznie projekcie Sierra Gorda znacznie poprawiliśmy 
wyniki operacyjne. W efekcie większego wydobycia i prze-
robu rudy, Sierra Gorda zakończyła 2019 rok produkcją 
miedzi płatnej o  4 proc. wyższą od założonej w budżecie  
i 12 proc. wyższą niż w 2018 roku.

Kontynuowaliśmy Program 
Udostępniania Złoża, głębienie 
szybu GG1, przy którym 
powstaje Powierzchniowa 
Stacja Klimatyzacji oraz 
realizowaliśmy projekty 
eksploatacyjne, m.in. prowadząc 
II etap prac poszukiwawczo - 
rozwojowych w rejonie Retków 
- Ścinawa.

Serce KGHM bije na 
Dolnym Śląsku, wiele wysiłku 
wkładamy w rozwijanie 
dobrosąsiedzkich relacji 
z otoczeniem. W ubiegłym roku 
wsparliśmy lokalne gminy i ich 
mieszańców nie tylko wpływami 
z podatków, ale także poprzez 
uruchomienie prozdrowotnych 
programów m.in. w Głogowie 
czy Legnicy.
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Serce KGHM bije na Dolnym Śląsku, wiele wysiłku wkładamy 
w rozwijanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem. W ubie-
głym roku wsparliśmy lokalne gminy i ich mieszańców nie 
tylko wpływami z podatków, ale także poprzez uruchomienie 
prozdrowotnych programów m.in. w Głogowie czy Legnicy. 
Zainicjowaliśmy programy wspierające rodziny oraz działania 
zrównoważonego rozwoju.

W KGHM ze szczególną troską podchodzimy do kwestii śro-
dowiskowych i bezpieczeństwa pracowników. Prowadzimy 
Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, sięgamy 
po niestandardowe rozwiązania i innowacyjne technologie, 
kontynuujemy dialog z przedstawicielami związków zawodo-
wych. W tym miejscu chciałbym wyrazić swoje uznanie dla 
naszych pracowników za ich trud i ciężką pracę na rzecz roz-
woju Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM. Zaangażowanie 
wszystkich pracowników tworzy z nas jedną drużynę, która 
gra o najwyższe laury w międzynarodowych rozgrywkach.

Dziękuję również akcjonariuszom oraz klientom za zaufanie, 
jakim nas Państwo darzycie. Społecznościom lokalnym skła-
dam wyrazy szacunku za dobre sąsiedztwo i wspólne inicja-
tywy na rzecz rozwoju regionów, w których wspólnie funkcjo-
nujemy.

Szanowni Państwo, spodziewamy się, że rok 2020 może 
być trudny dla przemysłu. Do wyzwań związanych z wojna-
mi celnymi pomiędzy globalnymi graczami i wzrostami cen 
energii dołączyła epidemia koronawirusa, która już teraz 
znacząco wpływa na światowe rynki, nie tylko surowcowe. 
Mimo nie zawsze przyjaznego otoczenia makroekonomiczne-
go, nie zamierzamy zwalniać tempa. Chcemy nie tylko utrzy-
mać pozycję lidera w branży, ale też wzrastać. W tym pomogą 
inwestycje: racjonalne, ale odważne.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Pań-
stwu Zintegrowany Raport KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok. 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin, dnia 13 maja 2020 roku

Spodziewamy się, że rok 2020 
może być trudny dla przemysłu. 
Do wyzwań związanych 
z wojnami celnymi pomiędzy 
globalnymi graczami i 
wzrostami cen energii dołączyła 
epidemia koronawirusa, która 
już teraz znacząco wpływa 
na światowe rynki, nie tylko 
surowcowe. Mimo nie zawsze 
przyjaznego otoczenia 
makroekonomicznego, 
nie zamierzamy zwalniać 
tempa. Chcemy nie tylko 
utrzymać pozycję lidera w 
branży, ale też wzrastać. W tym 
pomogą inwestycje: racjonalne, 
ale odważne.
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Nasze wartości

Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w orga-
nizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji 
i działań. Od ponad 60 lat są one biznesową busolą firmy, wyznaczającą jej kierunek 
rozwoju i sposób operowania na międzynarodowym rynku.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo w Spółce zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości:
 
1.  Życie i zdrowie pracowników jest priorytetem;
2.  Środowisko naturalne jest szanowane, w szczególności jego zasoby,  

które eksploatowane są w sposób odpowiedzialny;
3.  Spółka ma na uwadze społeczności lokalne, wśród których działa i z którymi prowadzi dialog;
4.  KGHM Polska Miedź S.A. stawia na ciągłość i stabilność funkcjonowania.

Zorientowanie na wyniki
Osiąganie wyników z myślą o długofalowym sukcesie KGHM:

1. Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój;
2.  Wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz KGHM;
3. Rzetelna praca z wykorzystaniem, właściwych narzędzi.

Odpowiedzialność
Wszyscy Pracownicy Spółki są współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec akcjonariuszy:

1.  Działanie w sposób transparentny i uczciwy,  
z zachowaniem standardów określonych w Kodeksie Etyki;

2. Odpowiedzialność za decyzje, zobowiązania i ciągły, stabilny rozwój;
3. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

Odwaga
W przemyślany sposób w Spółce podejmowane są nowe wyzwania:

1. Pracownicy odważnie stawiają czoło nowym wyzwaniom;
2.  Podejmowane są odważne decyzje i stale poszukiwane nowe,  

innowacyjne rozwiązania.

Współdziałanie
Współdziałanie jest podstawą osiągania sukcesów w Spółce:

1. Realizowana jest praca zespołowa;
2. W dyskusji szanowane są poglądy innych;
3. Wykorzystywane są talenty i doświadczenie Pracowników;
4. Różnorodność, w tym wielokulturowość, jest wartością.
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Kim jesteśmy

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyj-
ną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicz-
nie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. 
Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby 
ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego 
zrównoważony rozwój. Historia Firmy zaczęła się w 1957 
roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud 
polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanego 
w południowo-zachodniej Polsce. Jest ono efektywnie i racjo-
nalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM 
Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność tak od 
strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. 
jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Amery-
ce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitało-
wą KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca 

- KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie oraz 72 jed-
nostki zależne (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknię-
te aktywów niepublicznych), globalnie zatrudniając ponad 
34 tysiące pracowników – wierzących, że to co robią jest waż-
ne dla świata. 

Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM 
Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale. 
Działalność podstawowa to produkcja miedzi, towarzyszą-
cych jej metali nieżelaznych oraz rozwój ich bazy zasobowej. 
Firma należy do ścisłej światowej czołówki producentów sre-
bra i miedzi. Produkuje również złoto, nikiel, ren, ołów i platy-
nowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarza-
nych produktów, potwierdzają certyfikaty międzynarodowych 
giełd towarowych.

GRUPA KGHM I OTOCZENIE, W KTÓRYM KOOPERUJE

 kopalnictwo 
rud miedzi 

i metali 
nieżelaznych

produkcja maszyn 
i urządzeń 
górniczych

recykling 
metali 

nieżelaznych

usługi 
transportowe

odzyskiwanie metali 
towarzyszących 
rudom miedzi

usługi z zakresu 
badań, analiz i 
projektowania

produkcja kruszyw 
drogowych

produkcja górnicza 
metali, m.in. miedzi, 
niklu, złota, platyny, 

palladu

usługi budownictwa 
podziemnego

produkcja 
wyrobów z 

miedzi i metali 
szlachetnych

W szczegółowy zakres działalności Grupy Kapitałowej  
KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą:

 GRI 102-1   GRI 102-2   GRI 102-3   GRI 102-4   GRI 102-6   GRI 102-7 .
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Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
w zakresie eksploracji i eksploatacji m.in. złóż rud miedzi, sre-
bra oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez 
KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż 
w Polsce oraz posiadanych przez Spółki Grupy Kapitałowej 
KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwa-
nia i wydobycia surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w bran-
żę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty spra-
wozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy 

zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM 
INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, 
z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 2 Sp. z o.o., Future 
3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 
Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., wchodzą w skład segmentu pod 
nazwą Pozostałe segmenty. 

Na poniższym schemacie zaprezentowano istotne aktywa 
produkcyjne oraz projekty realizowane w ramach segmentów 
sprawozdawczych: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNA-
TIONAL LTD., Sierra Gorda S.C.M. oraz pozostałe segmenty.

Główne segmenty sprawozdawcze  
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM  
Polska Miedź S.A.

Przedmiot  
działalności

Produkcja 
górnicza i 
hutnicza metali: 
Cu, Ag, Au

Kopalnie 
podziemne
- ZG Lubin
-  ZG Polkowice-

Sieroszowice
- ZG Rudna

Huty miedzi
- HM Legnica
-  HM Głogów I  

i HM Głogów II

Walcownia HM 
Cedynia

-  Głogów Głęboki-
Przemysłowy

-  Projekty 
przedprodukcyjne 
i eksploracyjne 
w południowo-
zachodniej Polsce

Produkcja 
górnicza metali: 
Cu, Ni, Au, Pt, 
Pd, Ag

Kopalnia 
Robinson w USA 
(odkrywkowa)

-  Projekt Victoria 
w ramach 
Zagłębia 
Sudbury 
w Kanadzie: 
budowa kopalni 
podziemnej 
miedzi i niklu

-  Projekt Sierra 
Gorda Oxide 
w Chile

Produkcja 
górnicza metali: 
Cu, Mo, Au, Ag

Kopalnia Sierra 
Gorda w Chile 
(odkrywkowa)

-  Spółki wspierające główny 
ciąg technologiczny KGHM 
Polska Miedź S.A. 

-  Fundusze inwestycyjne zamknięte 
i ich spółki portfelowe, 

-  Spółki pełniące istotną rolę 
w realizacji polityki CSR,

-  Spółki celowe struktury holdingowej.

 Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów  
nie zostały zaklasyfikowane spółki:

-  Future 1 Sp. z o.o., która pełni funkcje holdingowe 
w stosunku do Grupy Kapitałowej  
KGHM INTERNATIONAL LTD.,

-  Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 
Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o., 
Future 7 Sp. z o.o., które funkcjonują w ramach 
struktury związanej z utworzeniem Podatkowej 
Grupy Kapitałowej.

 
Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej 
wpływ na wyniki osiągane przez poszczególne segmenty.

1) wspólne przedsięwzięcie KGHM INTERNATIONAL LTD. i spółek Grupy Sumitomo

Najistotniejsze 
aktywa 
produkcyjne

Najważniejsze 
projekty 
rozwojowe

KGHM 
International LTD.

Sierra Gorda 
S.C.M.1)

Pozostałe 
segmenty
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 GRI 102-10  W 2019 r. nie miała miejsca istotna zmiana zasad 
zarządzania Grupą Kapitałową. W ramach działań usprawnia-
jących koordynację procesów zachodzących w Grupie i zwięk-
szenia jej bezpieczeństwa działania, wprowadzano nowe lub 
udoskonalano dotychczas stosowane narzędzia. Jednym 
z  istotniejszych działań było powołanie organu doradczego 
Zarządu, tj. Rady Grupy KGHM.

Rada Grupy jest stałym zespołem o uprawnieniach dorad-
czo-konsultacyjnych, ułatwiającym podejmowanie zorganizo-
wanych działań w ramach Grupy KGHM. Rada współpracuje 
z podmiotami z Grupy w sposób nienaruszający obowiązków 
i uprawnień organów statutowych spółek. Przedmiotem zain-

teresowania Rady Grupy KGHM są wszystkie sprawy mające 
istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy. W Radzie zasiada 
kadra kierownicza Centrali KGHM, odpowiedzialna za zarzą-
dzanie wszystkimi istotnymi obszarami. W uzasadnionych 
przypadkach w jej skład mogą wejść inne osoby, w tym przed-
stawiciele spółek Grupy KGHM.

Struktura organizacyjna  
KGHM Polska Miedź S.A.

W 2019 r. w skład wielooddziałowego przedsiębiorstwa Spół-
ki, działającego pod firmą KGHM Polska Miedź S.A., wchodziła 
Centrala Spółki i 10 Oddziałów.

Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A. 
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Górnictwo

Zakłady Górnicze „Lubin” Huta Miedzi „Głogów” Centrala

Zakłady Górnicze  
„Polkowice-Sieroszowice”

Huta Miedzi „Legnica”
 Jednostka Ratownictwa 

Górniczo-Hutniczego

Zakłady Górnicze „Rudna” Huta Miedzi „Cedynia”
 Centralny Ośrodek 

Przetwarzania Informacji

Zakłady Wzbogacania Rud

Zakład Hydrotechniczny

Hutnictwo Pozostałe

GRUPA KGHM I OTOCZENIE, W KTÓRYM KOOPERUJE

 GRI 102-5 .
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Projekty wydobywcze

Kopalnie

Huty

Nasze aktywa

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywer-
syfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie miedzi, 
srebra, molibdenu, niklu oraz innych metali) zlokalizowane 
w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Kluczowe aktywo zagraniczne 
– kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem 
KGHM INTERNATIONAL LTD., Sumitomo Metal Mining oraz 
Sumitomo Corporation, zlokalizowana jest w Chile. Ponad-
to, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajdują 
się projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej (m.in. Victoria, 
Sierra Gorda Oxide), jak i projekty eksploracyjne.

Lokalizacjia aktywów
Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A.

Polska

–  Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag)
–  Lubin (Cu, Ag)
–  Rudna (Cu, Ag)
–  Głogów Głęboki-Przemysłowy
–  Eksploracja w regionie
–  Huta Miedzi Głogów I
–  Huta Miedzi Głogów II
–  Huta Miedzi Legnica
–  Huta Miedzi Cedynia (walcownia)

Kanada (Ontario)

–  Aktywa operacyjne
–  Sudbury (Cu, Ni, TPM*)
–  Victoria (Cu, Ni, TPM)
–  Eksploracja w regionie

Kanada (B.C.)

–  Ajax (Cu, Au)

* TPM - metale szlachetne

USA

–  Robinson  
(Cu, Au, Mo)

–  Carlota (Cu)

Chile

–  Sierra Gorda  
(Cu, Mo, Au)

–  Franke (Cu)
–  Eksploracja 

w regionie

GRUPA KGHM I OTOCZENIE, W KTÓRYM KOOPERUJE18



Aktywa geologiczne

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stara się budować 
swój portfel aktywów geologicznych w oparciu o dwa najważ-
niejsze założenia. Pierwszym z nich jest odpowiednio wysokie 
nagromadzenie produktu użytecznego w złożu. Pozwala ono 
na uzyskiwanie w pracy górniczej na tych aktywach geologicz-
nych wysokich poziomów efektywności ekonomicznej w uję-
ciu krótkoterminowym. Drugim z założeń jest oparcie się na 
złożach o odpowiednich poziomach perspektywiczności cza-
su ich eksploatacji. Pozwala to na uzyskanie wysokich pozio-
mów efektywności ekonomicznej w ujęciu strategicznym, 
co jest możliwe dzięki odpowiednio długiemu czasowi życia 
projektów górniczych. Jest on ważny dla KGHM również ze 
względu na wysokie standardy w aspekcie społecznej odpo-
wiedzialności biznesu.

Z powyższych względów, a także w związku z fundamentalną dla 
działalności górniczej kwestią źródeł eksploatowanych surow-
ców, KGHM stara się lokować swoją działalność w okręgach 
złożowych o uznanej na świecie roli, będących często wręcz 
największymi w danej części świata. W oparciu o powyższe 
kryteria dobrany został i rozwijany jest obecny portfel posiada-

Aktywa górnicze i hutnicze

W oparciu o powyższe aktywa geologiczne rozwijane są aktywa górnicze, a następnie aktywa hutnicze. 
Opisane zostały one poniżej, w kolejnych tabelach:

Polska

nych przez KGHM aktywów geologicznych. Złoża polimetalicz-
ne eksploatowane przez KGHM zlokalizowane są w Polsce na 
monoklinie przedsudeckiej oraz w niecce pólnocnosudeckiej. 
KGHM posiada swe koncesje poszukiwawcze i wydobywcze lub 
jest w trakcie ich pozyskiwania, na najbogatszych i najbardziej 
perspektywistycznych złożach miedzi, srebra oraz innych meta-
li w Europie. Stanowią one podstawę dla funkcjonowania akty-
wów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. przez okres najbliż-
szych 35 lat.  Dotyczy to złóż już eksploatowanych w okolicach 
Lubina i Polkowic, jak i złóż zalegających w rejonie Głogowa, 
Bytomia Odrzańskiego oraz Luboszyc. W związku z eksploata-
cją od kilkunastu lat złoża soli cechsztyńskich, zalegających nad 
powyższymi złożami polimetalicznymi, KGHM rozwinął również 
kompetencje w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż solnych. 

Aktywa geologiczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. w Ameryce Południowej oraz Ameryce Północnej nasta-
wione są na rozwój rezerwuaru miedzi w bazie zasobowej 
firmy, ale także na rozbudowę kompetencji Grupy w zakresie 
metali tylko do tej pory towarzyszących, z perspektywą kilku-
dziesięcioletniej działalności na ich złożach.

 ZG Polkowice-Sieroszowice
Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na Dolnym 
Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowa-
dzi eksploatację złoża w obrębie czterech obszarów górniczych: 
„Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części 
obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W obszarze górniczym 
“Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też boga-
te pokłady soli kamiennej. Eksploatacja złoża prowadzona jest 
systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu, z zastoso-
waniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna ZG 
Polkowice-Sieroszowice wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Kopalina towarzysząca

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Wydobycie miedzi w urobku w 2019 r.

Dolny Śląsk, Polska 

Oddział KGHM Polska Miedź S.A. 

podziemna

ruda miedzi

srebro, ołów, sól kamienna, złoto

stratoidalne

ruda miedzi 

194.6 tys. t

 ZG Rudna
Kopalnia Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na pół-
noc od miasta Polkowice. Eksploatuje złoże rud miedzi 
w  obszarach górniczych „Rudna” oraz w części obszarów 
górniczych „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice” i „Głogów Głę-
boki-Przemysłowy”. Głębokość zalegania eksploatowanego 
aktualnie złoża wynosi od 844 do 1250 m. Eksploatacja złoża 
prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem 
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną, z zastosowaniem tech-
niki strzałowej. Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi 
około 12 mln t rudy rocznie.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Kopalina towarzysząca

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Wydobycie miedzi w urobku w 2019 r.

Dolny Śląsk, Polska
 

Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
 

podziemna
 

ruda miedzi
 

srebro, ołów, złoto

stratoidalne

ruda miedzi 

181,3 tys t.
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 ZG Lubin
Kopalnia Lubin zlokalizowana jest w Polsce na Dolnym Śląsku 
na północ od granic miasta Lubina. Eksploatuje złoże rud mie-
dzi w obszarze górniczym „Lubin-Małomice” na głębokości od 
368 do 1006 m. Eksploatacja złoża prowadzona jest systema-
mi komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką 
hydrauliczną w filarze ochronnym ustanowionym dla miasta 
Lubina, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdol-
ność produkcyjna kopalni wynosi około 8 mln t rudy rocznie.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Kopalina towarzysząca

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Wydobycie miedzi w urobku w 2019 r.

Dolny Śląsk, Polska 

Oddział KGHM Polska Miedź S.A. 

podziemna 

ruda miedzi

srebro, ołów, złoto

stratoidalne

ruda miedzi

73,5 tys t. 

 HM Głogów
Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obej-
mujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi w opar-
ciu o jednostadialny zawiesinowy przetop koncentratów bez-
pośrednio do miedzi blister. Oprócz miedzi elektrolitycznej 
Oddział HM Głogów produkuje ołów surowy (do 30 tys. t rocz-
nie), srebro (około 1400 t), złoto (około 2 t) oraz kwas siarkowy 
(ponad 500 tys. t). 

  Lokalizacja

  Własność

  Typ huty

  Produkt końcowy

 Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2019 r.

Dolny Śląsk, Polska

Oddziały KGHM Polska Miedź S.A.
 

surowcowa

miedź elektrolityczna

448,1 tys. t

 HM Legnica
Huta zlokalizowana w Legnicy o aktualnej zdolności produkcyj-
nej rzędu 120 tys. t miedzi elektrolitycznej. Eksploatowana od 
lat 50. XX wieku w oparciu o proces szybowy. Huta oprócz mie-
dzi elektrolitycznej produkuje również ołów rafinowany w ilości 
około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – około 100 tys. t, 
siarczan miedzi oraz siarczan niklu. 

 HM Cedynia
Walcownia Miedzi Cedynia zlokalizowana w okolicach Orska 
swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej 
w około 75% z HM Głogów oraz w około 25% z HM Legnica. 
Podstawowym produktem HM Cedynia jest walcówka miedzia-
na otrzymywana na linii Contirod produkowana w ilości około 
250 tys. t rocznie oraz drut z miedzi beztlenowej produkowa-
ny w ilości około 18 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty 
z miedzi beztlenowej z dodatkiem Ag. 

  Lokalizacja

  Własność

  Typ huty

  Produkt końcowy

 Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2019 r.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ huty

  Produkt końcowy

  Produkcja w 2019 r.

Dolny Śląsk, Polska

Oddziały KGHM Polska Miedź S.A
. 

surowcowa

miedź elektrolityczna

117,5 tys. t

Dolny Śląsk, Polska

Oddziały KGHM Polska Miedź S.A
. 

przetwórcza

walcówka miedziana,  
druty z miedzi beztlenowej

250,7 tys. t
 walcówki miedzianej

15,5 tys. t
 drutów z miedzi beztlenowej 
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 Kopalnia Robinson
Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie 
Nevada, około 11 km na zachód od Ely (około 400 km na północ 
od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 
2130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50. Kopalnia 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.

 Zagłębie Sudbury
Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kana-
dzie, ok. 400 km na północ od Toronto. KGHM International 
Ltd. posiada tam szereg aktywów, jednak eksploatacja górnicza 
od kwietnia 2019 odbywa się wyłącznie z kopalni podziemnej 
McCreedy West, z racji faktu, że w stan Care & Maintenance 
przeszła kopalnia Morrison / Levack (wstrzymanie wydobycia 
ze złoża). Eksploatacja prowadzona jest przy pomocy technik 
górniczych uzależnionych od geometrii złoża - głównie jest 
to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z pod-
sadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzie-
laniem podpoziomów. Całość pozyskiwanej rudy miedzi i niklu 
wraz z metalami szlachetnymi jest przerabiana w zakładzie Cla-
rabelle w Sudbury, należącym do Vale.

 Projekt Victoria
Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, 
w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 
r. nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i roz-
poczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Całość rudy 
wydobywanej z kopalni będzie przerabiana w zakładzie Clara-
belle w Sudbury, należącym do Vale. Obecny scenariusz rozwoju 
projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksplo-
atacyjny oraz szyb wentylacyjny). Przeprowadzone dotychczas 
prace eksploracyjne potwierdzają ciągłość oraz charakterystykę 
mineralizacji do poziomu około 2200 m poniżej poziomu terenu.

 Kopalnia Carlota
Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjed-
noczonych w regionie górniczym Miami-Globe, w stanie Arizo-
na na poziomie 1 300 metrów (4 200 stóp) n.p.m. Otoczenie 
kopalni to górzysty, pustynny teren. Wydobycie rudy miedzi 
z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami 
typowymi dla kopalń odkrywkowych metali, tj.  urabiania skał 
za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku 
z wykorzystaniem wozów odstawczych. W 2018 roku wznowio-
no eksploatację górniczą w obszarze Eder South.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Kopalina towarzysząca

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Produkcja płatnej miedzi w 2019 r.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Produkcja płatnej miedzi w 2019 r.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Metale towarzyszące

  Czas życia kopalni

  Produkt końcowy

 Prognozowana produkcja roczna

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Produkcja płatnej miedzi w 2019 r.

Nevada, USA

100% KGHM International LTD. 

odkrywkowa

ruda miedzi

złoto i molibden

porfirowe/ skarnowe

koncentrat miedzi i złota, 
koncentrat molibdenu

48,8 tys. ton  

Sudbury, Ontario, Kanada

100% KGHM International LTD. 

podziemna

ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota

spągowe (footwall) / kontaktowe Ni

ruda miedzi i niklu wraz 
z metalami szlachetnymi

4,2 tys. ton  

Zagłębie Sudbury, Ontario, Kanada

100% KGHM International LTD. 

podziemna

ruda miedziowo-niklowa

złoto, platyna i pallad

13 lat

ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych

17 tys. t Ni, 19 tys. t Cu  

Arizona, USA

100% KGHM International LTD. 

odkrywkowa

ruda miedzi

porfirowe

katody miedziane

4,4 tys. ton  

Stany Zjednoczone Kanada
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Na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych w 2017 
roku bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu 
Victoria obejmujące głębienie pierwszego szybu przy jedno-
czesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych oraz 
w dalszej kolejności głębienie szybu produkcyjnego.

W 2019 r. kontynuowano prace mające na celu zabezpieczenie 
istniejącej infrastruktury i obszaru projektu oraz prace przygo-
towawcze mające na celu przeprowadzenie dodatkowych prac 
eksploracyjnych oraz prace związane z aplikacją o uzyskanie 
wymaganych pozwoleń środowiskowych.

Dnia 27 czerwca 2019 r. Kanadyjska Agencja Oceny Środo-
wiskowej (The Canadian Environmental Assessment Agency) 
zadecydowała o braku konieczności przeprowadzenia oceny 
środowiskowej na poziomie federalnym, co oznacza pozytyw-
ne zakończenie procesu uzyskiwania aplikacji środowiskowej. 
Agencja stwierdziła, iż wpływ projektu na środowisko natural-
ne został odpowiednio scharakteryzowany w opisie projektu, 
a metody jego ograniczenia, zastosowane w projekcie, są zgod-
ne z obowiązującym stanem prawnym. Decyzja Agencji stano-
wi istotny kamień milowy w rozwoju projektu Victoria.

W styczniu 2016 r. opublikowano Zaktualizowane Studium 
Wykonalności, zastępujące wcześniejszą jego wersję datowa-
ną na dzień 6 stycznia 2012 r. Zaktualizowane Studium Wyko-
nalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi 
infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta 
Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technolo-
gicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu 
przeróbczego z 60 do 65 tys. t. rudy.

W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Gór-
nictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze 
prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oce-
ny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. W czerwcu 
2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), 
wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze 
względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki pro-
jektu dla środowiska.

Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na 
środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowin-
cjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzen-
nej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przed-
stawicieli społeczności lokalnych. 

W 2019 r. prowadzono niezbędne prace związane z utrzyma-
niem istniejącej infrastruktury oraz wymaganym monitorin-
giem terenu. Zdefiniowano także dalszą strategię postępo-
wania w ramach projektu Ajax, które zakończyły się wspólną 
decyzją udziałowców projektu o rozpoczęciu procesu ponow-
nego zaangażowania jego interesariuszy, celem poprawienia 
relacji z ludnością rdzenną i lokalną społecznością. W ramach 
realizacji ww. strategii prowadzono rozmowy z przedstawicie-
lami ludności rdzennej, m.in. podczas spotkania przedstawicie-
li ludności rdzennych regionu Kamloops (Kanada) z przedsta-
wicielami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce.

 Projekt Ajax
Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kana-
dzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver 
w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budo-
wę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogaca-
nia rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W styczniu 2012 r. 
spółka Abacus Mining and Exploration Inc. przygotowała stu-
dium wykonalności, na podstawie którego określono wstępne 
warunki ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Ze względu na 
istotne ryzyko nieotrzymania pozwolenia środowiskowego w 
oparciu o przyjęte założenia technologiczne projektu, w tym 
lokalizację podstawowych obiektów infrastruktury zakładu gór-
niczego, przystąpiono do przeglądu założeń studium wykonal-
ności z 2012 r. względem zidentyfikowanych ryzyk oraz możli-
wości zwiększenia wartości projektu.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Metale towarzyszące

  Czas życia kopalni

  Produkt końcowy

  Prognozowana produkcja roczna

Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada

KGHM International LTD. 80%; 
Abacus Mining and Exploration Inc. 20%

odkrywkowa

ruda miedzi

metale szlachetne (złoto i srebro)

19 lat

koncentrat miedzi

53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au
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  Kopalnia Sierra Gorda  
i projekt Sierra Gorda Oxide

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, 
na obszarze administracyjnym Sierra Gorda w regionie Antofa-
gasta, na północy Chile około 60 km na południowy zachód od 
miasta Calama. Kopalnia położona jest na poziomie 1 700 m 
n.p.m., w odległości 4 km od miejscowości Sierra Gorda. Kopal-
nia Sierra Gorda 1 lipca 2015 r. rozpoczęła produkcję komer-
cyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub 
strat z działalności). Wydobycie rudy obejmuje urabianie jej za 
pomocą materiałów wybuchowych, załadunek oraz transport 
rudy wozami odstawczymi do zakładu przeróbczego, gdzie 
następnie poddawana jest procesom kruszenia i mielenia. 
Produktem końcowym procesu zakładu przeróbczego Sierra 
Gorda jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu.

  Kopalnia Franke
Kopalnia jest zlokalizowana na pustynnym obszarze w pół-
nocnym Chile, w regionie Altamira, blisko południowej granicy 
regionu Antofagasta, w pobliżu drogi publicznej łączącej kopal-
nię z autostradą Pan-American. Wydobycie prowadzone jest 
konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi. Przeróbka rudy 
ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na 
hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę mie-
dzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym 
jest miedź elektrolityczna w postaci katod.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Kopalina główna

  Metale towarzyszące

  Czas życia kopalni

  Produkt końcowy

   Produkcja  
płatna  
w 2019 r.

Region II, Chile

55% KGHM International LTD, 
45% spółki grupy Sumitomo:

-Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (31,5%)
-Sumitomo Corporation (13,5%)

odkrywkowa

ruda miedzi

molibden, złoto

24 lata dla obecnego złoża 
w oparciu o I fazę inwestycji 
wraz z działaniem usuwania 

wąskich gardeł. Dodatkowo istnieje 
możliwość wydłużenia eksploatacji 

z uwzględnieniem nowych złóż

koncentrat miedzi, 
koncentrat molibdenu

108,2 tys. t miedzi w koncentracie, 
20,3 mln funtów molibdenu w koncentracie 

dane dla 100%, udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 55%

Chile

W trakcie 2019 roku Sierra Gorda przy współpracy z przedsta-
wicielami KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining 
oraz Sumitomo Corporation koncentrowała się na przygoto-
waniu Zintegrowanego Planu, który swoim obszarem obejmie 
nowy zakres prac, harmonogram oraz koszty dotyczące opty-
malizacji ciągu technologicznego i zwiększenia przerobu rudy 
siarczkowej. Ostateczne wyniki prac będą znane w I kwarta-
le 2020 roku. Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie 
tlenkowej rudy miedzi Sierra Gorda na hałdzie permanentnej 
oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji eks-
trakcji i elektrowydzielania (SX-EW), w okresie 10 lat. Średnia 
produkcja miedzi wynosić będzie ok. 30 tys. ton/rok. Obecnie 
większość zakładanych w projekcie zasobów rudy tlenkowej 
znajduje się na placu magazynowym, w pobliżu planowanej 
lokalizacji hałdy, na terenie kopalni Sierra Gorda. W 2019 r. 
kontynuowano prace mające na celu przygotowanie projektu 
do realizacji. W ramach tych prac przeprowadzono weryfika-
cję modelu blokowego hałdy rudy tlenkowej zdeponowanej 
na placu magazynowym. Dokonano weryfikacji koniecznych 
zmian w zakresie aktualizacji pozwolenia środowiskowego 
dla projektu. Wykonano dodatkowe prace mające na celu 
bardziej szczegółowe zdefiniowanie rozwiązań technicznych 
operacji kruszenia i transportu rudy na hałdę. Zakończono 
testy ługowania rudy pokruszonej w kolumnach oraz rozpo-
częto wymagane analizy materiału po ługowaniu, w celu opra-
cowania raportu końcowego.

  Lokalizacja

  Własność

  Typ kopalni

  Typ złoża

  Produkt końcowy

  Produkcja płatnej miedzi w 2019 r

Region Antofagasta, Chile

100% KGHM INTERNATIONAL LTD.

odkrywkowa

IOCG (typ złoża zawierający żelazo, miedź i złoto)

katody miedziane

19,0 tys. ton
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Pozostałe aktywa

Z punktu widzenia zabezpieczenia pracy ciągu technologicz-
nego KGHM Polska Miedź S.A., istotne są inwestycje w spółki 
krajowe działające głównie na jego rzecz, w tym m.in.:

 PeBeKa S.A. – wykonawca robót górniczych,

  KGHM ZANAM S.A. – dostawca i serwisant maszyn górni-
czych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybra-
nych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyj-
nych,

 KGHM Metraco S.A. – dostawca złomów miedzi,

  „Energetyka” sp. z o.o. – spółka zabezpiecza część 
potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.

Pod względem wysokości zaangażowanego kapitału, istotną 
inwestycję stanowią akcje spółki TAURON Polska Energia S.A., 
notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Inwestycje w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych są 
narzędziem dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego KGHM Polska 
Miedź S.A. Realizując strategię Grupy Kapitałowej, pełnią rolę 
w zarządzaniu wybranymi aktywami non core i są narzędziem 
realizacji projektów nakierowanych na wzrost wartości. Zna-
czącą część aktywów Funduszy stanowią inwestycje z obszaru 
szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Ponadto, wśród spółek zagranicznych, pod marką DMC Mining 
Services, funkcjonuje grupa spółek DMC Mining Services Ltd., 
FNX Mining Company Inc., Raise Boring Mining Services S.A. 
de C.V., DMC Mining Services Corporation, DMC Mining Servi-
ces Colombia S.A.S., DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC 
Mining Services Chile SpA, które świadczą usługi w zakresie 
głębienia szybów, robót przygotowawczych, budowy naziem-
nych i podziemnych obiektów kopalń, wiertnictwa górniczego, 
drążenia tuneli na potrzeby budownictwa ogólnego oraz usług 
inżynieryjnych.
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Nasi interesariusze  GRI 102-40   GRI 102- 42   GRI 102-43   GRI 102-44 

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje 
z  Interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy Kapi-
tałowej KGHM Polska Miedź S.A., jako organizacji wywierają-
cej istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i śro-
dowiskowe oraz mającej pełną świadomość i biorącej za to 
odpowiedzialność. Współdziałanie, które jest jedną z wartości 
firmy stanowi podstawę osiągania sukcesów zarówno w dzia-
łalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko, w peł-
ni transparentnie, buduje relacje z Interesariuszami, mając 
świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii 
i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego pro-
cesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych 
oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień. W trakcie 

realizowanego w 2019 roku przeglądu strategicznego reali-
zowanego pod kątem implementacji Strategii KGHM Polska 
Miedź S.A. na lata 2019-2023 stwierdzono, że mapa Interesa-
riuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określona 
w trakcie wcześniejszego mapowania w roku 2016, powinna 
zostać zweryfikowana dla nowej perspektywy strategicznej.

W wyniku powyższego, opierając się merytorycznie na meto-
dyce Johnsona & Scholesa, odbył się proces identyfikowania 
i mapowania interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A.. Pierwszym jego etapem stało się wydzielenie grup 
Interesariuszy. Odbyło się ono, jak w roku 2016, przy pomocy 
ankiety, wypełnionej przez przedstawicieli najwyższej kadry 

Zestawienie Kluczowych Interesariuszy  
Grupy Kapitałowej Polska Miedź S.A. 

Giełdy 
w Londynie  
i Warszawie

Rdzenna 
ludność

Obligatariusze

Klienci

Organizacje 
międzynaro-
dowe

Konkurenci

Dostawcy

Instytucje 
badawcze 
i naukowe, 
uczelnie

Media

Członkowie 
społeczności 
lokalnych

Organy 
nadzoru

Regulatorzy

Organizacje 
branżowe

Akcjonariusze 
i otoczenie 
giełdowe

Przedstawiciele admini-
stracji samorządzowej
i krajowej

Pracownicy w tym członkowie  
związków zawodowych
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menadżerskiej, wywodzącej się z poszczególnych jedno-
stek tworzących Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., 
reprezentujących do tego różne zakresy realizowanej w niej 
działalności. Podczas przeprowadzonego w drugim etapie 
warsztatu walidacyjnego osoby te oceniły stopnie zaintere-
sowania – zorientowania: Interesariuszy na organizację oraz 
organizacji na Interesariuszy, a także poziomy wzajemnego 
ich Wpływu na siebie. Obok powyższych osób w warsztacie 
tym brali udział także eksperci zewnętrzni, m. in. profesorowie 
polskich uczelni wyższych, członkowie organizacji związanych 
z odpowiedzialnym biznesem oraz przedstawiciele społecz-
ności lokalnych. Wyniki powyższych badań pozwoliły okre-
ślić cztery kategorie Interesariuszy, wydzielanych w  ramach 
macierzy Johnsona&Scholesa dla Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź S.A.  Jedną z nich stali się Kluczowi Interesa-
riusze, stanowiący najbardziej wpływowych oraz ważnych 
interesariuszy Grupy. Określono, że znaleźli się w tej kate-
gorii wszyscy dotychczasowi Kluczowi Interesariusze KGHM 
(wydzieleni w 2016 roku), ale także Obligatariusze, co ma 
związek z prawdopodobnymi w przyszłości emisjami obligacji 
przez Grupę. W trakcie tury spotkań dyskusyjnych z repre-
zentantami KGHM Polska Miedź S.A. oraz przedstawicielami 
Grupy KGHM, stwierdzono na powyższej bazie (wartości siły 
zainteresowania i siły wpływu poszczególnych interesariuszy 
oraz organizacji w zakresie kluczowych Interesariuszy), że 
wynikające z powyższego aspekty raportowania przez Grupę 
KGHM Polska Miedź S.A. pozostaną bez dużych zmian w sto-
sunku do przeszłości, z przyłożeniem jedynie nieco większego 
ciężaru do kwestii środowiskowych.

Grupa KGHM włącza się w realizację działań z zakresu ogło-
szonej 13 grudnia 2019 roku koncepcji Europejskiego Zie-
lonego Ładu (The European Green Deal  GRI 102-12  ), a także 
dokumentu Implementing the Recommendations of the Task 
Force on the Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
z czerwca 2017 roku oraz komunikatu Komisji Europejskiej 
2019/C 209/01 z 19.06.2019, dotyczących sprawozdawczo-
ści w zakresie informacji niefinansowych: Suplementu doty-
czącego zgłaszania informacji związanych z klimatem. Wiele 

ze wskazań proponowanych w powyższych dokumentach 
KGHM Polska Miedź S.A. miała i ma okazje wprowadzać od 
dużo wcześniejszych lat, idąc drogą zrównoważonego, odpo-
wiedzialnego środowiskowo rozwoju.

Współpraca z organizacjami branżowymi
 GRI 102-13 

Jako Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. bierzemy 
udział w pracach wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych 
i międzynarodowych. W relacjach z klientami, pracownikami 
i partnerami zewnętrznymi, społecznościami lokalnymi Gru-
pa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepi-
sów prawa, które obowiązują w krajach, w których prowadzi 
działalność. Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobo-
wiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członko-
stwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International 
Copper Association, European Precious Metals Federation, 
Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Associa-
tion, European Technology Platform on Sustainable Mineral 
Reources, European Innovation Partnership, oraz krajowych, 
m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodar-
cza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski 
Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polsko-Kanadyj-
ska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych 
Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa 
KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzię-
ciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji.
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Otoczenie i trendy rynkowe

Uwarunkowania makroekonomiczne 

W 2019 r. kontynuowano serię obniżek prognoz tempa wzrostu gospodarczego na świecie publikowa-
nych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Skumulowana rewizja na 2020 r. w okresie od 
stycznia 2019 do stycznia 2020 r. wyniosła -0,2 pkt proc. dla świata. Rozkład obniżek prognozowanej 
dynamiki wzrostu w największej mierze dotyczył krajów rozwijających się (Emerging Market and Develo-
ping Economies), których przewidywane tempo wzrostu zostało obniżone o 0,5 pkt proc., wobec rewizji 
w krajach rozwiniętych na poziomie -0,1 pkt proc.  

Prognozy wzrostu realnego PKB według MFW  
ze stycznia 2020 r. w zestawieniu do poprzednich prognoz

Kanada
2019E: 1,5%
2020F: 1,8% (0,0 pp)
2021F: 1,8% (0,0 pp)

USA
2019E: 2,3%
2020F: 2,0% (-0,1 pp)
2021F: 1,7% (0,0 pp)

Chile
2018: 4,0%
2019F: 2,5%
2020F: 3,0%

Chiny
2019E: 6,1%
2020F: 6,0% (+0,2 pp)
2021F: 5,8% (-0,1 pp)

Świat
2019E: 2,9%
2020F: 3,3% (-0,1 pp)
2021F: 3,4% (-0,2 pp)

Strefa Euro
2019E: 1,2%
2020F: 1,3% (-0,1 pp)
2021F: 1,4% (0,0 pp)

Polska
2018: 5,1%
2019F: 4,0%
2020F: 3,1%
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Według najnowszych szacunków MFW tempo wzrostu świa-
towego PKB w 2019 r. wyniosło 2,9% wobec 3,6% rok wcze-
śniej. Dynamika wzrostu w gospodarkach krajów rozwiniętych 
(Advanced Economies) jest szacowana na 1,7% w porówna-
niu do 2,2% wzrostu w 2018 r. Na spadek tempa wzrostu 
największy wpływ miało spowolnienie gospodarek USA (sza-
cowane 2,3% w 2019 r. wobec 2,9% rok wcześniej) oraz strefy 
euro (szacowane 1,2% wobec 1,9% rok wcześniej). W krajach 
rozwijających się (Emerging Market and Developing Econo-
mies) tempo wzrostu spadło z 4,5% do 3,7% w relacji rocznej, 
na co największy wpływ miał spadek aktywności gospodarczej 
w Chinach i Indiach o odpowiednio 0,5 pkt. proc. oraz 2 pkt. 
proc. wobec dynamiki wzrostu z 2018 r. Przyczyn niższej dyna-
miki wzrostu należy szukać w znacznie gorszym postrzeganiu 
aktywności przemysłowej na świecie, co można było zaob-
serwować w niższych odczytach wskaźnika PMI (Purchasing 
Manager Index), który z każdym kolejnym miesiącem 2019 r. 
znajdował się na coraz niższych poziomach. Istotny wpływ na 
obniżenie globalnej aktywności ekonomicznej w 2019 r. miał 
również spadek wolumenu obrotu handlowego dóbr i usług 
na świecie, którego roczna dynamika spadła z 3,7% do 1% w 
skali globalnej. Spowolnienie aktywności w handlu międzyna-
rodowym odczuły najbardziej gospodarki rozwijające się, dla 
których wzrost wolumenu obrotu wyhamował z 4,5% w 2018 
roku do 0,4% w 2019 r. Niższa aktywność w światowym han-
dlu była spowodowana konfliktem handlowym USA z Chinami 
ale również twardymi negocjacjami handlowymi Stanów Zjed-
noczonych z innymi partnerami handlowymi. Konsekwencją 
tych działań było zwiększenie protekcjonizmu na świecie, 
co było widoczne w większej ilości barier celnych w obrocie 
handlowym pomiędzy USA i partnerami handlowymi (Unia 
Europejska, Japonia, Kanada i wiele innych). Na przełomie 
listopada i grudnia 2019 r. administracja prezydenta Donalda 
Trumpa osiągnęła porozumienie z Chinami, jednakże wzrost 
rozbieżności interesów wraz z kolejnymi rundami negocja-
cji nie pozwolił na osiągnięcie całkowitego porozumienia, 
co spowodowało zmianę taktyki negocjacyjnej i podzielenie 
procesu na fazy. Warunki pierwszej z nich zostały ustanowio-
ne pod koniec roku i oficjalnie podpisane w styczniu 2020 r. 
Osiągnięcie częściowego porozumienia spotkało się z pozy-
tywną reakcją rynków, dając nadzieję na stopniowe łagodze-
nie sporu. 

Obniżenie dynamiki wzrostu oraz słabnące odczyty makro-
ekonomiczne spowodowały reakcję po stronie banków cen-
tralnych i zapowiedź oraz realizację dalszego łagodzenia 
parametrów monetarnych. Największym zaskoczeniem dla 
rynków finansowych była zmiana założeń polityki monetarnej 
przez Amerykańską Rezerwę Federalną (Fed), która publi-
kując w pierwszej połowie 2019 r. przewidywania członków 
Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), zakładała 
kontynuację podwyżek stóp. Prognozy te nie zrealizowały się, 
a zmiana retoryki doprowadziła do trzech obniżek stóp pro-
centowych pod rząd. Zmiana założeń polityki pieniężnej doty-
czyła również bilansu Fed. Komunikowana przez członków 
FOMC redukcja bilansu została wyhamowana, a w obliczu 
problemów z płynnością na przełomie III i IV kwartału – wiel-
kość zakumulowanych przez Fed krótkoterminowych papie-
rów wartościowych gwałtownie wzrosła. 

Pomimo gorszych odczytów makroekonomicznych i kom-
plikujących się relacji handlowych na świecie, rynek towaro-

wy mierzony stopą zwrotu Bloomberg Commodity TR Index 
(BCOM) odnotował wzrost rzędu 7,7% rok do roku (rdr). Rynek 
surowców wypadł jednak najsłabiej w porównaniu do indeksu 
amerykańskich akcji S&P500 (+31,5% rdr) oraz do rynku obli-
gacji mierzonego Barclays U.S. Aggregate Index (+8,7% rdr). 
Największym ograniczeniem dla wyższej stopy zwrotu sze-
rokiego indeksu BCOM były ceny surowców rolnych i żywca 
(+0,4% rdr). Na wzrost indeksu natomiast największy wpływ 
miały metale szlachetne (+17% rdr) oraz surowce energetycz-
ne (+11,8% rdr) oraz w mniejszym stopniu metale przemysło-
we (+7% rdr). 

Porównując różnicę w cenie miedzi z pierwszego (5 839 
USD/t) i ostatniego (6 156 USD/t) oficjalnego notowania 2019 
r., która wyniosła raptem 317 USD/t (ok. 5%), można wysunąć 
wniosek, że ubiegły rok nie zajmował inwestorów przełomo-
wymi dla czerwonego metalu wydarzeniami. Średnia cena 
cash settlement wyniosła blisko 6 000 USD/t, a jej maksymal-
ne odchylenie nie więcej niż 600 USD/t. Wbrew temu co suge-
rowałaby relatywnie niska zmienność notowań miedzi, ubie-
gły rok obfitował w wiele wspomnianych wcześniej wydarzeń, 
odczytów makroekonomicznych oraz aspektów geopolitycz-
nych, które wpływały na rynek czerwonego metalu. 

Podczas gdy w pierwszej połowie roku cenie miedzi sprzyjało 
zatrzymanie aprecjacji dolara amerykańskiego oraz nadzieje 
na rychłe rozwiązanie konfliktu handlowego, administracja 
USA wbrew oczekiwaniom uczestników rynku nałożyła cła na 
towary z Państwa Środka. W konsekwencji amerykański dolar 
umocnił się, natomiast w obawie o rozszerzenie się konfliktu 
handlowego na inne obszary gospodarcze, doszło do wyprze-
daży aktywów na wielu rynkach, w tym na rynku metali pod-
stawowych. Doprowadziło to w czerwcu 2019 r. do spadku 
ceny czerwonego metalu poniżej 6 000 USD/t. Konflikt han-
dlowy na świecie jest naturalną przyczyną wzrostu niepew-
ności na rynku, który przekłada się na popyt na miedź, gdyż 
kraje zaangażowane w konflikt handlowy (poza USA i Chinami, 
w „grę” wchodzą jeszcze Unia Europejska i Japonia) stanowią 
przeważającą część rynku. Dla przykładu – Chiny odpowiadają 
za ponad 50% światowej konsumpcji miedzi i od wielu lat są 
odpowiedzialne za największy przyrost wolumenu konsump-
cji. W przypadku spowolnienia wzrostu gospodarczego spo-
wodowanego eskalacją konfliktu handlowego i wejścia w życie 
kolejnych barier celnych oraz sankcji, negatywny sentyment 
może przełożyć się na niższą dynamikę wzrostu popytu, a ta 
nie pozostałaby bez wpływu na cenę metalu.

Druga połowa roku stała przede wszystkim pod znakiem 
pogarszających się wskaźników makroekonomicznych i dal-
szej eskalacji wojny handlowej. Oprócz słabnących danych 
z Chin (najniższa dynamika wzrostu PKB od ponad dwóch 
dekad), również w niemieckiej gospodarce odnotowano 
wyhamowanie aktywności. Dotknęło ono głównie sektora 
przemysłowego, w którym wartość wskaźnika PMI spadła 
do rekordowo niskich wartości, znacząco poniżej 50 punk-
tów rozgraniczającego teoretyczną granicę spowolnienia od 
wzrostu. 

Pod względem fundamentalnym cenę miedzi stabilizowały 
informacje o wzroście kosztów w branży oraz zmniejszającej 
się dostępności koncentratu oraz złomów miedzi. Wpłynę-
ło to znacząco na zmniejszenie opustów (w tym TC/RC) do 
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poziomu, który w znacznym stopniu obniża opłacalność nie-
zintegrowanych producentów miedzi rafinowanej, zlokalizo-
wanych głównie w Chinach. Pierwsze pogłoski o ograniczeniu 
produkcji pojawiły się w IV kwartale 2019 r., natomiast kwe-
stią otwartą pozostaje wpływ niskich TC/RC na rynek miedzi 
w kolejnych okresach. Zgodnie z danymi International Copper 
Study Group (ICSG) za 11 miesięcy 2019 r., deficyt na rynku 
miedzi rafinowanej (bazujący na metodzie apparent demand 

w Chinach) wyniósł 385 tys. ton. Na wycenę miedzi w IV kwar-
tale miały wpływ również ogólnokrajowe protesty w Chile, któ-
re poza aspektami społecznymi, wpłynęły na aktywność pro-
ducentów miedzi. Część listopadowej i grudniowej produkcji 
została zakłócona, co może być przyczyną zwiększania się nie-
równowagi na rynku miedzi i jednym z powodów wzrostów 
cen w ostatnich tygodniach 2019 r.

Zmiany cen na rynku towarowym w trakcie 2019 r.

Warunki rynkowe istotne dla działalności Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. – średnie notowania1)

Metale podstawowe
Metale szlachetne
Surowce energetyczne
Surowce rolne

+50%

+40%

+30%

+20%

+10%

-10%

Źródło: Refinitiv, KGHM Polska Miedź S.A.

1) średnia arytmetyczna z wartości dziennych notowań

Cena miedzi na LME

Cena miedzi LME w PLN

Cena srebra na LBMA

Cena molibdenu CRU

Kurs USD/PLN według NBP

Kurs USD/CAD według Banku Kanady

Kurs USD/CLP według Banku Chile

J.m.

USD/t

PLN/t

USD/troz

USD/funt
 

2019

6 000

23 029

16,21 

11,85

3,8399 

1,3269 

703

2018

6 523

23 520

15,71 

12,14

3,6117 

1,2957 

640

Zmiana (%)

(8,0)

(2,1)

+3,2

(2,4)

+6,3

+2,4

+9,8

IVQ’19

5 881

22 773

17,32 

10,75

3,8741 

1,3200 

755

IIIQ’19

5 802

22 520

16,98 

12,18

3,8831 

1,3204 

705

IIQ’19

6 113

23 304

14,88 

12,51

3,8125 

1,3377 

684

IQ’19
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Średnioroczne notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie 
Metali (LME) w 2019 r. ukształtowały się na poziomie 6 000 
USD/t, 8% poniżej średniej ceny z 2018 r. (6 523 USD/t).

Na początku roku rynek metali szlachetnych nie charakte-
ryzował się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. 
Kolejne, nieudane rundy negocjacji generowały dodatkowe 
ryzyko geopolityczne, co nie przekonywało jednak uczestni-
ków rynku do odwrotu od ryzykownych aktywów w stronę 
tych bardziej bezpiecznych, przechowywujących wartość. 
Wówczas, ceny srebra zanotowały roczne minimum na pozio-
mie 14,38 USD/troz. Wzrosty na rynku złota, a w ślad za nim 
srebra, zapoczątkowane na przełomie maja i czerwca 2019 r., 
zbiegły się w czasie z dalszą eskalacją wojny handlowej pomię-
dzy USA i Chinami, a w konsekwencji nałożeniem kolejnych 
ceł. Ponadto, weryfikacji uległy założenia polityki monetarnej 
w USA, zaś zapowiedź luzowania w istotny sposób przyczyniła 
się do wzrostów na rynku metali szlachetnych. Zwyżce cen 
złota i  srebra towarzyszył dynamiczny napływ do funduszy 
typu ETF. Ceny srebra zakończyły 2019 r. na poziomie 18,05 
USD/troz. Średnia cena tego metalu na Londyńskim Rynku 
Kruszców (LBMA) zanotowała w 2019 r. wzrost o 3,2% i wynio-
sła 16,21 USD/troz wobec 15,71 USD/troz w 2018 r.

Od początku 2019 r. polski złoty wykazywał niewielkie waha-
nia w stosunku do euro, głównie z uwagi na stabilne funda-
menty (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zamó-
wienia eksportowe). Jednak niepewność związana z wojną 
handlową, obniżenie aktywności gospodarczej na świecie 
oraz obniżki stóp procentowych w USA w 2019 r., jak i powrót 
ECB do luzowania ilościowego (quantitative easing) wpłynęły 
na zwiększoną zmienność dolarowych par walutowych. Kurs 
USD/PLN osiągnął najniższy poziom w styczniu. Wówczas 
ukształtował się w okolicach 3,70, po czym nastąpiła stop-
niowa deprecjacja złotego, która wyniosła kurs powyżej 4,00. 
Złoty zakończył 2019 r. w okolicach 3,80 za dolara. Średni kurs 
USD/PLN (NBP) w 2019 r. wyniósł 3,8399 i był wyższy o 6,3% 
od kursu za rok 2018 r. (3,6117 USD/PLN). 

W 2019 r. kanadyjski dolar odnotował nieznacznie osłabienie 
wobec amerykańskiego dolara. Średni kurs USD/CAD (według 
kwotowań Banku Kanady) w 2019 r. wyniósł 1,3269 i był nie-
znaczne (o 2,41%) wyższy od notowanego w 2018 r. (1,2957).  

Duża zmienność po stronie popytu na molibden była głów-
nym czynnikiem, który wpływał na jego cenę w 2019 r. Przez 
długi czas cena metalu utrzymywała się w relatywnie wąskim 
zakresie 11-12 USD/funt, natomiast spadek aktywności na 
rynku fizycznym w USA oraz niższe zapotrzebowanie ze stro-
ny hut pod koniec roku w Chinach spowodowały obniżenie 

cen poniżej 10 USD/funt, pomimo spadku po stronie zapa-
sów. W konsekwencji średnia cena metalu w 2019 r. wynio-
sła 11,85 USD/funt i była o 2,4% niższa od średniej za 2018 r. 
(12,14 USD/funt).

Notowania miedzi według LME (USD/t)

Notowania srebra wg LBMA (USD/troz) 

Notowania molibdenu wg CRU (USD/funt)

Kurs walutowy USD/PLN wg NBP

Kurs walutowy USD/CAD wg Banku Kanady
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W przypadku kursu USD/CLP warto odnotować stopniową 
deprecjację chilijskiego peso na przestrzeni 2019 r. W dru-
giej połowie roku osłabienie przyspieszyło wskutek nasilenia 
ogólnokrajowych protestów, które w dość dużym stopniu 
wpłynęły na wyhamowanie aktywności gospodarczej oraz w 
pewnym stopniu zwiększyły awersję do ryzyka w stosunku 
do najbardziej dotychczas stabilnego politycznie i społecznie 
kraju Ameryki Południowej. Średnioroczne kwotowanie USD/
CLP (według Banku Chile) w 2019 r. wyniosło 703, co ozna-
cza osłabienie lokalnej waluty w stosunku do USD o 9,77% 
(640 w 2018 r.).

Uwarunkowania makroekonomiczne  
na początku 2020 roku

Pierwsze tygodnie 2020 r. obfitowały w istotne dla rynków 
finansowych wydarzenia. Zapowiadane już w ostatnich tygo-
dniach 2019 r. porozumienie podsumowujące pierwszy 
z trzech etapów negocjacji handlowych pomiędzy USA i Chi-
nami zostało podpisane 15 stycznia 2020 r. Porozumienie 
było zapowiadane i oczekiwane przez inwestorów, w związ-
ku z tym zostało przez inwestorów przyjęte ze spokojem. 
Z końcem stycznia został odsunięty w czasie i złagodzony 
również drugi czynnik niepewności w gospodarce jakim był 
brexit. Zgoda na opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką 
Brytanię dała dodatkowy czas na negocjacje umowy handlo-
wej i innych zasad współpracy tego kraju z państwami człon-
kowskimi. Na początku stycznia USA przeprowadziły atak na 
irańskiego generała, w wyniku którego zginął zarówno Kasem 
Sulejmani, jak i kilka osób z nim podróżujących, w tym przed-
stawiciele irackich władz. Atak spowodował akcję odwetową 
ze strony Iranu i kryzys dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie. 
Sytuacja nie uległa dalszej eskalacji, jednak zwiększyła niepew-
ność polityczną w regionie, który jest głównym eksporterem 
ropy naftowej na świecie. Cena ropy naftowej weszła w trend 
spadkowy, pogłębiony w drugiej połowie stycznia. 

Również w styczniu pojawiło się nowe niespodziewane zagro-
żenie, które może mieć istotne, lecz trudne obecnie do osza-
cowania, znaczenie dla aktywności gospodarczej i obrotów 

Obrót głównymi produktami Grupy Kapitałowej KGHM, 
tj. koncentratami miedzi, katodami, walcówką miedzianą oraz 
srebrem w postaci gąsek i granulatu odbywa się na bardzo 
konkurencyjnym rynku światowym oraz w referencji do giełd 
towarowych. Rynki poszczególnych produktów, będących 
w ofercie KGHM cechują odrębne zasady i zwyczaje obrotu 
handlowego oraz stosowane standardy cenowe. Ich niepo-
równywalność związana jest również z charakterystyką pro-
duktów, która ma wpływ na ich zastosowanie oraz różnorod-
ność uczestników rynku.

handlowych w światowej gospodarce - wybuch epidemii wiru-
sa COVID-19 w chińskiej prowincji Hubei. Wirus dość szyb-
ko rozprzestrzenił się na cały kraj i w kolejnych tygodniach 
pojawił się już we wszystkich regionach świata. Po doświad-
czeniach z  epidemii SARS z 2003 roku, Chiny wprowadziły 
bardzo zdecydowane działania w celu powstrzymania sze-
rzącej się epidemii, do których zaliczały się ścisłe kwarantan-
ny w  kilku dużych miastach, ograniczenia w poruszaniu się 
ludności w miastach i pomiędzy miastami oraz przedłużenie 
o  10 dni noworocznej przerwy świątecznej. W wyniku pod-
jętych działań gospodarka chińska została częściowo spa-
raliżowana, a  proces ponownego rozruchu wielu chińskich 
przedsiębiorstw został rozłożony na kolejne kilka tygodni. 
Przestoje produkcyjne spowodowały naruszenie łańcucha 
dostaw w wielu sektorach gospodarki, nie tylko w Chinach, ale 
również w pozostałych częściach świata. Epidemia rozprze-
strzenia się na kolejne kraje i w wielu z nich wywołuje dalsze 
zakłócenia ciągłości produkcji, ale również problemy po stro-
nie konsumpcji. Gwałtowne i zaskakujące było pojawienie się 
dużego ogniska wirusa we Włoszech oraz w wysoko uprzemy-
słowionej Korei Południowej, które wywołało w ostatnim tygo-
dniu lutego, nerwowe reakcje inwestorów na całym świecie 
i dynamiczną korektę spadkową na rynkach akcji. Inwestorzy 
wydają się jednak oczekiwać zdecydowanych działań po stro-
nie największych banków centralnych i rządów poszczegól-
nych państw, jeśli stabilność wzrostu gospodarczego na świe-
cie będzie zagrożona. 

Z uwagi na istotne znaczenie gospodarki chińskiej dla kon-
sumpcji miedzi (ok. 50% udział), inwestorzy zareagowali 
na  informacje o przedłużonych przestojach fabryk w Pań-
stwie Środka wyprzedażą czerwonego metalu. Cena miedzi 
zniwelowała wzrosty z ostatnich miesięcy 2019 roku i spadła 
w ostatnich dniach stycznia 2020 z 6300 USD/t do poziomu 
minimów z ubiegłego roku i pozostała w kolejnych tygodniach 
w zakresie 5500 – 5800 USD/t. Epidemia niesie ze sobą ryzy-
ko obniżenia koniunktury na świecie, jednak zakres ewen-
tualnych negatywnych konsekwencji jest trudny aktualnie 
do oszacowania i wymaga monitorowania rozwoju sytuacji 
w kolejnych miesiącach.

Miedź

Głównymi produktami w ofercie Spółek Grupy Kapitałowej 
KGHM są koncentraty, katody oraz walcówka Cu. Są one 
efektem różnych etapów przetworzenia rudy miedzi oraz 
recyklingu złomów miedzi. Dla wszystkich tych produktów 
benchmarkiem cenowym (czyli wyznacznikiem cen miedzi 
w kontraktach fizycznych sprzedaży materiałów miedziono-
śnych i produktów z miedzi na świecie) są notowania giełdo-
we, z których najczęściej stosowanym jest notowanie „cash 

Analiza światowego rynku handlu 
podstawowymi produktami Grupy Kapitałowej
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settlement” Londyńskiej Giełdy Metali (LME). Mniej powszech-
nie stosowane są alternatywne notowania cen miedzi na 
giełdach w Nowym Jorku (COMEX) oraz Szanghaju (Shanghai 
Futures Exchange). Notowania na giełdzie LME dotyczą mie-
dzi rafinowanej w postaci katod gatunku A (Grade A), o czy-
stości minimum 99,99% Cu (norma BS:EN 1978:1998 - Cu-
CATH-1). Aby móc zastosować ceny giełdowe do transakcji 
kupna/sprzedaży produktów nieobjętych w/w normą jako-
ściową (tj. wszelkiego rodzaju materiałów miedzionośnych, 
np. koncentratów Cu, złomów Cu lub produktów bardziej 
przetworzonych, takich jak np. walcówka Cu), uczestnicy ryn-
ku wypracowali system premii oraz opustów, korygujących 
notowania giełdowe. Pozwala to na wyznaczenie ceny ryn-
kowej produktu uwzględniając stopień jego przetworzenia, 
jego postać fizyczną oraz skład chemiczny, koszty transportu 
i ubezpieczenia do ustalonego miejsca dostawy oraz aktualną 
dostępność metalu w danej lokalizacji.

Koncentraty miedzi

Koncentrat miedzi to produkt powstały poprzez przetwo-
rzenie / wzbogacenie rud miedzi, charakteryzujących się 
zazwyczaj stosunkowo niską zawartością metalu i niena-
dających się do bezpośredniego zastosowania w procesie 
metalurgicznym. Zawartość miedzi w koncentracie w więk-
szości przypadków znajduje się w przedziale od kilkunastu 
do kilkudziesięciu procent, co umożliwia dalszy przerób 
w hutach miedzi. Koszty dostaw produktów o niższej zawar-
tości miedzi (np. rud miedzi) w praktyce eliminują ich udział 
w globalnym obrocie rynkowym (z pewnymi wyjątkami), moż-
na więc uznać, że koncentrat Cu jest pierwszą możliwą do 
powszechnego obrotu handlowego postacią przetworzenia 
rud miedzi. W procesie hutniczym powstaje miedź oraz pro-
dukty uboczne przerobu (w tym głównie metale szlachetne, 
kwas siarkowy, ołów itp.). Głównymi uczestnikami rynku kon-
centratów są kopalnie dostarczające produkt na rynek oraz 
huty, dla których koncentraty stanowią surowiec do produk-
cji. W międzynarodowym obrocie uczestniczą również firmy 
handlowe, pośredniczące w transakcjach kupna/sprzedaży 
oraz oferujące dodatkowe serwisy oczekiwane przez strony. 
Całkowita światowa produkcja miedzi w koncentratach Cu 
w roku 2019 szacowana jest (wg CRU) na 16,8 mln ton. Kon-
centraty Cu wymagają przetworzenia do postaci miedzi rafi-
nowanej, co wiąże się z poniesieniem kosztów przerobu oraz 
niepełnym odzyskiem metali na poszczególnych etapach pro-
dukcji. Dlatego cena transakcyjna powinna zawierać szereg 
opustów od notowań wyznaczanych przez giełdę dla miedzi 
rafinowanej. Benchmark opustów (w zakresie premii przero-
bowej i rafinacyjnej TC/RC) na rynku wyznaczany jest w dro-
dze negocjacji przez głównych producentów koncentratów 
(Freeport McMoRan, Antofagasta) i ich odbiorców (głównie 
huty chińskie i japońskie).  Spółki Grupy KGHM uczestniczą 
w rynku koncentratów Cu głównie poprzez sprzedaż koncen-
tratu Sierra Gorda z Chile oraz Robinson z USA.  Sporadycz-
nie KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaje również koncentrat 
miedzi pochodzący z kopalń Lubin, Rudna oraz Polkowice-
-Sieroszowice. Jednocześnie firma pozyskuje z rynku koncen-
traty miedzi o odpowiedniej charakterystyce umożliwiającej 
bardziej efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych przez 
oddziały hutnicze w Polsce.  

Struktura geograficzna produkcji 
koncentratów Cu w 2019 r. 
(źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.)
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Struktura geograficzna produkcji miedzi 
blister z koncentratów Cu w 2019 r. 
(źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.)
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Katody miedziane

Miedź rafinowana w postaci katody miedzianej stanowi koń-
cowy produkt procesów hutniczych i rafinacyjnych, jakim pod-
dawane są materiały miedzionośne (w tym koncentraty, miedź 
blister, anody, złom miedziany). Główne giełdy towarowe 
(w tym LME i SHFE) umożliwiają rejestrację katod (gatunek A, 
o czystości min. 99,99% Cu według normy BS:EN 1978:1998 - 
Cu-CATH-1), co pozwala na ich obrót giełdowy oraz w ramach 
sieci autoryzowanych magazynów LME. Katody miedziane pro-
dukcji KGHM zarejestrowane są zarówno na LME, jak i SHFE 
pod markami HML, HMG-B oraz HMG-S. Na rynku fizycznym 
przedmiotem obrotu są również katody niezarejestrowane 
(np. niespełniające parametrów jakościowych lub warunku 
minimalnej produkcji rocznej wymaganego przez giełdy). Przy-
kładem niezarejestrowanych katod produkcji KGHM są gatun-
ki Carlota i Franke. Głównymi uczestnikami rynku katod są 
firmy górnicze i hutnicze produkujące miedź w formie katod 
oraz walcownie i inne zakłady przetwórstwa miedzi, używające 
katod do produkcji walcówki, prętów, płaskowników, rur, blach 
i taśm. Podobnie jak w przypadku koncentratów Cu na rynku 
funkcjonują również firmy handlowe oraz instytucje finansowe 
pośredniczące w handlu katodami. Całkowita produkcja miedzi 
rafinowanej na świecie szacowana jest przez CRU na 23,5 mln t 
w 2019 r. Standardowo na rynku katod miedzianych (w gatun-
ku A) do ceny wyznaczanej przez światowe giełdy dolicza się 
premię producencką. Jej poziom pozwala producentowi na 
pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia do uzgodnionego 
miejsca dostawy, uwzględnia również premię za jakość (danej 
marki katod) oraz sytuację popytowo-podażową na danym 
rynku. Spółki Grupy KGHM uczestniczą w rynku katod głównie 
poprzez sprzedaż katod z polskich aktywów Grupy. HM Gło-
gów produkuje katody marki HMG-S i HMG-B, a HM Legnica 
katody marki HML zarejestrowane na giełdach w Londynie 
(LME) oraz Szanghaju (SHFE). Ponadto Grupa KGHM w swo-
jej ofercie posiada katody produkowane w procesie ługowa-
nia i elektro-wydzielania (SX/EW) w kopalni Franke w Chile oraz 
Carlota w Stanach Zjednoczonych. Produkcja miedzi rafinowa-
nej w Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM wyniosła 566 tys. t, 
co stanowi ok. 2,4% produkcji globalnej. 

Walcówka miedziana

Walcówka miedziana powstaje w procesie ciągłego topienia, 
odlewania i walcowania w zakładach przetwarzających miedź 
rafinowaną. Surowcem wykorzystywanym w tym cyklu produk-
cyjnym jest głównie miedź w formie katod, choć można zasto-
sować w nim również wyższej klasy złomy miedzi. Walcówka sta-
nowi półprodukt do produkcji drutów pojedynczych i pasemek 
stosowanych do budowy żył przewodzących w kablach i prze-
wodach elektrycznych (np. przewody emaliowane, przewody 
samochodowe, sznury przyłączeniowe itp.) Uczestnikami rynku 
półproduktów, podobnie jak w przypadku katod miedzianych, 
są nie tylko firmy posiadające zakłady produkcyjne (walcownie 
oraz zakłady przetwarzające walcówkę na kable i  przewody), 
ale również firmy handlowe. Rynek walcówki, ze względu na 
charakterystykę jakościową produktu, jest rynkiem w większym 
stopniu lokalnym, co sprawia również, że jest mocno konku-
rencyjny i wymagający. Całkowita produkcja miedzi w  formie 
walcówki na świecie szacowana jest przez CRU na 17,8 mln ton 
w 2019 r. Struktura ceny walcówki, oprócz notowania miedzi 
według Londyńskiej Giełdy Metali, obejmuje również premię 

Struktura geograficzna konsumpcji 
miedzi rafinowanej w 2019 r. 
(źródło: CRU, KGHM Polska Miedź S.A.)
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producencką (doliczaną do katod) oraz premię przerobową 
związaną z kosztem przetworzenia katody do postaci walcówki. 
Walcówka oferowana przez KGHM Polska Miedź S.A. powstaje 
w Oddziale Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku. 

Srebro

Około 75% światowej produkcji srebra metalicznego jest 
pozyskiwane w formie produktu ubocznego wydobycia rudy 
innych metali. Srebro, ze względu na unikalne właściwości 
fizyczne, wykorzystywane jest w jubilerstwie, przemyśle elek-
tronicznym, elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, ener-
getyce i wielu innych. Ma także zastosowanie w najnowszych 
rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastruk-
turze, motoryzacji i fotowoltaice. Ogółem przemysł zużywa 
ok. 40% światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony 
kruszec inwestycyjny. Światowa produkcja górnicza srebra 
w 2019 r. wg szacunków Metals Focus wyniosła 26,3 tys. t. 
Uczestnicy rynku srebra zazwyczaj opierają się o  notowa-
nia z Londyńskiego Rynku Kruszców (London Bullion Market 
Association), które po skorygowaniu w zależności od aktualnej 
sytuacji rynkowej, stanowią cenę srebra w transakcjach fizycz-
nych. KGHM sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granula-
tu (produkcja ma miejsce w HM Głogów) i jest jednym z naj-
większych producentów srebra metalicznego. Firma rocznie 
wytwarza około 1200 ton tego cennego metalu. W 2019 
r. produkcja srebra KGHM osiągnęła poziom ok. 1400 ton, 
co uplasowało Spółkę w czołówce światowych producentów 
srebra. Metal w postaci gąsek jest zarejestrowany pod mar-
ką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej 
Giełdzie Handlowej NYMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, 
wystawione przez London Bullion Market Association. Srebro 
jest dostarczane w formie granulatu do zakładów produkują-
cych materiały do fotografii, zakładów jubilerskich oraz meta-
lowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w for-
mie gąsek (sztabek) trafia głównie do instytucji finansowych.

Struktura geograficzna światowej  
produkcji górniczej srebra w 2019 r. 
(źródło: Metal Focus, KGHM Polska Miedź S.A.)
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Nasze przewagi konkurencyjne

Zasięg działania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., unikalna w skali światowej kompleksowość 
procesów wydobywczych i przetwórczych, innowacyjność i stabilność finansowa, wraz z bogatym, wie-
loletnim doświadczeniem, pozwalają oferować na rynku produkty odpowiadające oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających odbiorców produktów i usług.

Globalny zasięg działalności
W XXI wieku KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym pod-
miotem wydobywczym, obecnym na czterech kontynentach. 
Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ograni-
cza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej 
– pozwala na ciągły transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności 
pozwala oddelegowywać w Firmie najlepszych specjalistów 
wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzy-
skania korzyści biznesowych. To również zdywersyfikowanie 
i powiększenie portfolio produktowego.

Unikatowe kompetencje i umiejętności
W ciągu ponad 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdo-
była doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwo-
liły przekształcić się z lokalnej firmy wydobywczej w między-
narodową Grupę, odgrywającą znaczącą rolę w  światowym 
rynku metali nieżelaznych. Umiejętności Pracowników są 
i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawo-
wych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży 
oraz w budowie silnej pozycji Polski jako ośrodka przemy-
słowego. Unikatowym jest również posiadanie przez Grupę 
Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. pełnego ciągu bizneso-
wego, od eksploracji złóż, przez ich udostępnienie, eksplo-
atację, wraz z produkcją maszyn górniczych oraz materiałów 
wybuchowych, przeróbkę, proces hutniczy, sprzedaż, recy-
kling, uwzględniając w tych procesach zrównoważony rozwój 
i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Innowacyjność
Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace nad nowatorskimi 
rozwiązaniami prowadzone są na różnych szczeblach przed-
siębiorstwa, korzystając zarówno ze współpracy z niezależ-
nymi podmiotami, jak i doceniając potencjał, pomysłowość 

własnej kadry. Pracownicy najlepiej znają specyficzne potrze-
by i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które 
przekładają się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo. 
Kreowanie zmian i innowacji powinno być codzienną prak-
tyką każdego Pracownika Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. Sukces Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
zależy od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania 
wielu tysięcy Pracowników, posiadających różnorodną wie-
dzę i doświadczenia. Identyfikowanie talentów i budowanie 
ich indywidualnych, dopasowanych do możliwości i potrzeb 
organizacji, ścieżek rozwoju, to klucz do dalszego rozwoju 
Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Zintegrowany proces 
od eksploracji po sprzedaż
Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym 
procesem produkcji, w którym produkt końcowy jednej fazy 
technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany 
w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmu-
je trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowi-
ce-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania 
Rud przygotowuje koncentrat dla hut a Oddział Zakład Hydro-
techniczny jest odpowiedzialny za składowanie i zagospodaro-
wywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud mie-
dzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. 
działają dwa oddziały hutnicze: HM Legnica i HM Głogów oraz 
walcownia HM Cedynia. Warto zauważyć, że w ostatnim okresie 
KGHM Polska Miedź S.A. dynamicznie rozbudowuje w ramach 
swojej działalności elementy związane z realizacją koncepcji 
gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwija więc w  swym ciągu 
produkcyjnym kwestię recyklingu oraz jeszcze lepszego wyko-
rzystania odpadów poprodukcyjnych, jako tzw. wtórnych źródeł 
surowcowych. W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne przebiegają według 
dwóch zaprezentowanych poniżej schematów:

Przewagi konkurencyjne KGHM
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Globalny 
zasięg 
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Stabilność 
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Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapita-
łowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Jest produkcja górnicza 
metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzo-
na zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych, 
a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych. 
Powyższy rysunek przedstawia uproszczony schemat głównej 
działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Stabilność finansowa
Zapewnienie stabilności finansowej jest jednym z filarów roz-
woju Grupy. W ramach umacniania przewagi konkurencyj-
nej w tym zakresie KGHM Polska Miedź S.A. dąży do oparcia 
struktury finansowania Grupy na instrumentach długotermi-
nowych, skrócenia cyklu konwersji gotówki i efektywnym zrzą-
dzaniu ryzykiem rynkowym i kredytowym.

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza 
i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.

Uproszczony schemat podstawowej działalności  
w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.
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KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie (GPW) w lipcu 1997 r. Akcje 
Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie 
notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów głównych WIG, 
WIG20, WIG30 oraz publikowanego od 3 września 2019 r. 
indeksu WIG-ESG, który obejmuje spółki giełdowe przestrzega-
jące zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Od 19 listo-
pada 2009 r. aż do zakończenia jego obliczania i podawania 
do publicznej wiadomości, tj. do 1 stycznia 2020 r., Spółka 
nieprzerwanie uczestniczyła w indeksie RESPECT Index. KGHM 
Polska Miedź S.A. wchodzi również w skład indeksu sektoro-
wego WIG-GÓRNICTWO. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. 
znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good 
Index Series, który należy do grupy etycznych wskaźników 
inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

W 2019 r. kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW wzrósł 
o 7,5% i na zamknięcie sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. wyno-
sił 95,58 PLN. W tym samym okresie cena miedzi - głównego 
produktu Spółki – zanotowała wzrost o 3,2%, przy zwyżce kur-
su średniego dolara do złotego o 1,0%. Jednocześnie indeks 
giełdowy WIG nieznacznie wzrósł – o 0,2%, natomiast indeksy 
WIG20 i WIG30 spadły odpowiednio o 5,6% i 4,2%. O 11,6% 
zwyżkował również indeks FTSE 350 mining - obejmujący spółki 
z sektora górniczego notowane na London Stock Exchange.

10 kwietnia 2019 r. akcje Spółki osiągnęły roczne maksimum 
kursu zamknięcia na poziomie 112,00 PLN. Minimum kursu 
zamknięcia odnotowano 26 i 28 sierpnia 2019 r. – 73,76 PLN.

KGHM na rynku kapitałowym

Zmiana procentowa kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. 
na tle indeksów WIG i FTSE 350 mining (w stosunku do notowań z ostatniej sesji 2018 r.)

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji Spółki 
na GPW w Warszawie S.A.

I’19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie biuletynu statystycznego GPW za 2018 i 2019 r.

Symbol: KGH, ISIN: PLKGHM000017

Liczba akcji 
Kapitalizacja Spółki na koniec roku
Średni wolumen obrotu na sesję
Wartość obrotów
Zmiana kursu akcji w stosunku 
do ostatniego kursu roku poprzedzającego
Maksymalny kurs zamknięcia w roku
Minimalny kurs zamknięcia w roku
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku

J.m.
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tys. sztuk
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%

PLN
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2019
200
19,1
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13 180
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-20,1
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82,56
88,88
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FTSE 350 mining: +11,6%
KGHM: +7,5%

WIG: +0,2%
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Obligacje KGHM Polska Miedź S.A.  
na rynku Catalyst 

W dniu 27 maja 2019 r. została podpisana umowa emisyjna, 
w  ramach której Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił 
program emisji obligacji do kwoty 4 mld PLN. Stronami Umo-
wy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa 
Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 
jako Organizatorzy i Dealerzy. Emisja została przeprowadzo-
na w czerwcu 2019 r., maksymalna łączna wartość nominal-
na obligacji wyniosła 2 mld PLN. W ramach Programu Emisji 
Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje 
Serii B. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej 
i była skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów, dotyczyła 
wyłącznie terytorium Polski. 

20 września 2019 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie S.A. obligacje na okaziciela serii A i B 
KGHM Polska Miedź S.A. zostały wprowadzone do alterna-
tywnego systemu obrotu na Catalyst. Na dzień pierwszego 
notowania obligacji w ASO wyznaczono 3 października 2019 r. 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej 
Spółki www.kghm.com w zakładce Inwestorzy - Informacje dla 
inwestora – Obligatariusze. 

„Relacje inwestorskie stanowią dla Zarządu KGHM element 
strategicznego działania, polegającego na otwartym dialogu 
z uczestnikami rynku kapitałowego. Aktywna komunikacja, 
zaufanie otoczenia i dobre z nim relacje wspierają i tworzą 
wartość KGHM. Kluczowym zadaniem obszaru Relacji 
Inwestorskich w KGHM jest opowiedzieć equity story 
Spółki i Grupy, realizowanej strategii działania, w taki 
sposób aby przełożyło się to na jej rzetelną wycenę oraz 
satysfakcjonującą stopę zwrotu z akcji Emitenta. Relacje 
inwestorskie w KGHM to również prawidłowe wypełnianie 
obowiązków informacyjnych Emitenta pod kątem zarówno 
oczekiwań rynku, jak i unormowań prawnych.

Z istotnej roli Relacji Inwestorskich w KGHM wynika zobowiązanie 
do najwyższej jakości komunikacji oraz dążenie do ciągłego 
jej usprawniania poprzez m. in. uważne wsłuchiwanie 
się w potrzeby odbiorców i umiejętne wykorzystanie 
otrzymywanego feedbacku, implementację nowoczesnych 
narzędzi i rozwiązań oraz adaptację wewnętrznych standardów 
do zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym.”

Podział zysku 

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz Uchwałą Zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 
6 lipca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, 
zysk z tych okresów w całości przekazano na kapitał zapasowy 
Spółki. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend 
podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Relacje inwestorskie 

Zespół Relacji Inwestorskich prowadzi otwarty dialog z uczest-
nikami rynku kapitałowego zgodnie z polityką transparentno-
ści firmy oraz najlepszymi praktykami Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. Dla KGHM Polska Miedź S.A. jako firmy 
globalnej, działającej na czterech kontynentach, priorytetem 
jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim 
uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Działa-
nia KGHM Polska Miedź S.A. mają na celu zapewnienie stałej 
komunikacji i przejrzystego dialogu z analitykami, inwestorami 
instytucjonalnymi i indywidualnymi, jak również zapewnienie 
wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obo-
wiązujących aktów prawnych. Spółka wypełnia obowiązki infor-
macyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych 
przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI).
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Dyrektor Departamentu  
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Rok 2019 był kolejnym rokiem intensywnych działań 
KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie komunikacji 
z inwestorami. Głównymi działaniami realizowanymi 
przez KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie 
relacji inwestorskich były:

Krajowe i zagraniczne 
konferencje inwestorskie 

Spotkania wynikowe 

Spotkania typu 
Capital Market Day 

Konferencja WallStreet 

Czaty inwestorskie 

Aktywna zakładka relacji 
inwestorskich - Inwestorzy 
(na stronie internetowej Spółki) 

Kwartalny IR Newsletter 

Spółka aktywnie spotyka się z inwestorami i analitykami w Polsce i zagranicą pod-
czas konferencji organizowanych przez brokerów. W 2019 r. Spółka wzięła udział 
w kilkunastu konferencjach inwestorskich oraz w ponad 100 spotkaniach. 

Spółka organizuje spotkania grupowe z Zarządem w celu omówienia wyników 
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Publikacja wyników finansowych Spółki 
powiązana jest z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną 
na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim, z możliwością zadawania pytań 
drogą mailową i odsłuchem telefonicznym. Zapisy wideo konferencji są dostępne 
na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce Inwestorzy. 

Departament Relacji Inwestorskich cyklicznie organizuje wydarzenia dla rynku 
kapitałowego. Tego typu spotkania mają na celu zapoznanie inwestorów z realiza-
cją strategii wzrostu, bieżącą sytuacją operacyjną i finansową Grupy KGHM oraz 
poszczególnych jej aktywów. W 2019 r. Spółka zorganizowała Dzień Analityka oraz 
Dzień Inwestora Indywidualnego w Lubinie, których podsumowania wraz z prezen-
tacjami są dostępne w zakładce Inwestorzy – Wydarzenia dla Inwestorów. 

W 2019 r. przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny wzięli aktywny 
udział w konferencji WallStreet - to największe w regionie spotkanie organizowa-
ne z myślą o inwestorach indywidualnych i jedna z największych imprez na rynku 
kapitałowym w Polsce. Oprócz prezentacji Spółki przeprowadzonej przez Członka 
Zarządu, inwestorzy indywidualni mieli okazję spotkać się z zespołem relacji inwe-
storskich KGHM, w tym podczas Targów Akcjonariat. 

Przedstawiciele Spółki są dostępni dla inwestorów indywidualnych podczas czatów 
on-line. Organizowane są one cyklicznie po publikacji wyników finansowych przez 
spółkę. W 2019 r. odbyły się 4 czaty inwestorskie. 

Zakładka jest na bieżąco uzupełniana o informacje i dokumenty, można w niej zna-
leźć m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, doku-
menty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym oraz prezentacje 
i materiały wideo dla inwestorów. W 2019 r. zakładka została rozbudowana o Wyda-
rzenia dla Inwestorów, które są dedykowane bieżącym, realizowanym inicjatywom 
dla rynku kapitałowego. 

W 2019 r. zakładka dla inwestorów została rozbudowana o Newsletter dla Inwesto-
rów, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia kwartału i jest dystrybuowany 
do subskrybentów drogą mailową. 
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Struktura akcjonariatu 
KGHM Polska Miedź S.A. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitał zakładowy Spółki, zgodnie 
z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 
mln PLN i dzielił się na 200 mln akcji serii A, w pełni opłaco-
nych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są 
akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego gło-
su na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie wyemitowała akcji 
uprzywilejowanych. W 2019 r. nie miały miejsca zmiany wyso-
kości kapitału zakładowego i liczby akcji. W tym samym czasie 
zmianie uległa struktura własności znacznych pakietów akcji 
KGHM Polska Miedź S.A. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 
„Złota Jesień” w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży, w dniu 
15 lutego 2019 r. obniżył zaangażowanie w kapitale zakłado-
wym Spółki i ogólnej liczbie głosów do poziomu poniżej 5%. 

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. 
i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, ustalona na 
podstawie zawiadomień otrzymanych przez Spółkę w oparciu 
o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się nastę-
pująco:

 Struktura akcjonariatu 
 na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień 
 podpisania  sprawozdania Akcjonariusz

W 2019 r. raporty analityczne na temat KGHM Polska Miedź 
S.A. opracowywane były przez 10 analityków „sell-side” z Polski 
oraz 6 z zagranicy. 

Wykaz biur maklerskich  
sporządzających raporty analityczne 
o KGHM Polska Miedź S.A. Polska

 Polska
Biuro Maklerskie mBanku 
JP Morgan 
Vestor Dom Maklerski 
Dom Maklerski BOŚ 
Erste Group 
Pekao Investment Banking 
Santander Biuro Maklerskie 
IPOPEMA Securities 
Trigon Dom Maklerski 
 Zagranica 
Bank of America Merrill Lynch 
Morgan Stanley 
BMO 
UBS 
Goldman Sachs 
WOOD & Company 

Nagrody i wyróżnienia w 2019 r. 
za działania związane z komunikacją 
z inwestorami i obecnością na rynku 
kapitałowym: 

  W konkursie The Best Annual Report 2018 organizowanym 
przez Instytut Rachunkowości i Podatków, KGHM Polska 
Miedź S.A. została laureatem nagrody The Best of The Best. 
Nagroda przyznawana jest spółkom, które w sposób stały 
utrzymują wysoki poziom jakości raportowania i komuni-
kacji z rynkiem i które w ciągu wszystkich edycji konkursu 
trzy razy zdobędą I nagrodę główną. Celem konkursu jest 
promowanie raportów rocznych o największej wartości 
użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. 

  KGHM Polska Miedź S.A. została wyróżniona przez Gazetę 
Giełdy i Inwestorów “Parkiet” w rankingu “Transparentna 
Spółka”. Wyróżnienia „Parkietu” zostały przyznane po raz 
trzeci firmom notowanym na warszawskiej giełdzie, które 
w sposób najbardziej otwarty prezentują opinii społecznej 
informacje na temat swojej działalności. Zestawienie opra-
cowane przez czasopismo we współpracy z Instytutem 
Rachunkowości i Podatków zostało oparte na wynikach 
badania ankietowego, w którym uczestniczyło 140 spółek 
notowanych na giełdzie – z WIG 20, mWIG40 oraz sWIG80. 
W badaniu podejmowano kwestie sprawozdawczości finan-
sowej i raportowania, a także relacji inwestorskich i zasad 
ładu korporacyjnego. 

Skarb Państwa1) 
 Nationale-Nederlanden  
Otwarty Fundusz Emerytalny2) 
 Aviva Otwarty Fundusz  
Emerytalny Aviva Santander3) 
 Pozostali akcjonariusze 
 Razem 

1) na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 r.  
2) na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2016 r.  
3) na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 17 lipca 2018 r. 

63 589 900 
10 104 354 

10 039 684 

116 266 062 
200 000 000 

Liczba akcji 
/ głosów 

31,79% 
5,05% 

5,02% 

58,14% 
100,00% 
 

Udział w kapi-
tale zakłado-
wym / ogólnej 
liczbie głosów 
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W grupie pozostałych akcjonariuszy, których łączny udział 
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 58% 
dominują akcjonariusze instytucjonalni - zagraniczni i krajowi. 
Poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę akcjonariatu 
KGHM Polska Miedź S.A. Dane opierają się o przeprowadzone 
w listopadzie 2019 r. badanie struktury akcjonariatu Spółki.
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Spółka nie posiada akcji własnych. Zarząd Spółki nie posia-
da informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą 
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 
Podobnie też Zarząd nie posiada informacji o umowach zawie-
ranych przez obligatariuszy, w wyniku których mogą nastąpić 
zmiany ilości posiadanych przez nich obligacji.  

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. infor-
macjami, na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień podpisania 
niniejszego sprawozdania żaden z Członków Zarządu Spółki nie 
posiadał akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich. 

Spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki, na dzień 31 grud-
nia 2019 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, 
jedynie Józef Czyczerski posiadał 10 akcji KGHM Polska Miedź 
S.A. o łącznej wartości nominalnej 100 PLN. Zgodnie z posia-
danymi przez Spółkę informacjami, pozostali Członkowie Rady 
Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A. 
lub uprawnień do nich. 

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie 
z wiedzą Spółki, nie posiadali na dzień 31 grudnia 2019 r. i na 
dzień podpisania niniejszego sprawozdania akcji/udziałów jed-
nostek powiązanych KGHM Polska Miedź S.A. W 2019 r. Spółka 
nie prowadziła programu akcji pracowniczych.

Geograficzna struktura akcjonariatu 
KGHM Polska Miedź S.A. (%)
źródło: CMi2i, listopad 2019

Polska 
63,6%

USA 
11,1%

Niezidentyfikowane 
10,7%

Pozostałe 
3%

Wielka Brytania 
7,3%

Europa 
pozostałe 

4,3%
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W 2019 r. uruchomiono prace związane z przygotowaniem 
procesu implementacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na 
lata 2019-2023. Trwają prace nad definicją szczegółowego 
harmonogramu wdrożenia oraz organizacją systemu moni-
torowania postępów realizacji Strategii. Informacje na temat 
Strategii KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się na stronie  
https://kghm.com/pl/onas/strategia-biznesowa

W 2019 roku kontynuowana była polityka w zakresie kierun-
ków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. Realizowano również 
dalsze działania zmierzające do dostosowania modelu funk-
cjonowania organizacji Grupy do modelu biznesowego KGHM 
Polska Miedź S.A. i otoczenia rynkowego. W obszarze spółek 
krajowych, polityka rozwoju była ukierunkowana na współdzia-
łanie podmiotów Grupy Kapitałowej oraz eliminację nakładają-
cych się na siebie zakresów kompetencji w ramach działalności 
poszczególnych podmiotów. W ramach implementacji Strate-
gii KGHM na lata 2019-2023, w obszarze spółek zagranicznych 
Grupy Kapitałowej, KGHM dąży do wypracowania ujednolico-
nych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, 
a także standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach 
funkcjonowania podmiotów zagranicznych. W przypadku 
spółek krajowych podstawowym celem zamierzeń rozwojo-
wych jest zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy 
w ramach głównego ciągu technologicznego KGHM Polska 
Miedź S.A., a także integracja Grupy Kapitałowej KGHM wokół 
idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych działań jest 
wdrażanie inicjatyw rozwojowych w ramach programu gospo-
darki obiegu zamkniętego, w celu ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko. W obszarze zagranicznej części Grupy 
Kapitałowej Spółka koncentruje się na maksymalizacji warto-
ści posiadanego portfela aktywów. Nawiązując do przyjętych 
w Strategii Spółki kierunków rozwoju, działania inwestycyjne 
koncentrują się na projektach prowadzących do poprawy efek-
tywności głównego ciągu technologicznego. 

Kierunki rozwoju grupy
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Polityka inwestycyjna KGHM Polska Miedź S.A opiera się na 
realizacji pięcioletniego planu inwestycyjnego Spółki, umożli-
wiającego wykonanie długookresowego planu produkcji.

W roku 2020 Spółka będzie kontynuowała realizację kluczo-
wych inwestycji w obszarze górnictwa i hutnictwa, w tym:

  Program Udostępnienia Złoża (Głogów Głęboki – Przemy-
słowy oraz wyrobiska udostępniające i przygotowawcze);

  Rozbudowa OUOW Żelazny Most;

  Projekty inwestycyjne wspomagające odwodnienie O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice;

  Program dostosowania do konkluzji BAT dla przemysłu 
metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu 
(BAT-As);

  Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych Huty 
Miedzi Legnica poprzez przetop złomów;

  Projekty inwestycyjne związane z odtworzeniem  
i optymalizacją HM Głogów I.

Ponadto, w zakresie rozwoju bazy zasobowej Spółka będzie 
prowadziła dalsze prace eksploracyjne i roboty geologiczne 
w ramach posiadanych koncesji na poszukiwanie i rozpozna-
wanie złóż rud miedzi na obszarach będących w bezpośred-
nim sąsiedztwie złóż aktualnie eksploatowanych.

W kierunki przyjętych zamierzeń wpisuje się także realizacja 
działań w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ). 
Dodatkowo Spółka będzie ustawicznie realizować prace 
w zakresie nowych inteligentnych technologii i systemów zarzą-
dzania produkcją, opartych o komunikację online pomiędzy
elementami procesu produkcyjnego i zaawansowaną anali-
zę danych, zgodnie z koncepcją Programu KGHM 4.0. Spółka 
intensyfikuje również działania ukierunkowane na poprawę 
efektywności energetycznej poprzez inwestycje we własne 
moce wytwórcze, szczególnie nisko i zeroemisyjne. Rozpoznaje 
również możliwości inwestycyjne przy projektach energetycz-
nych, chociażby w obszarze fotowoltaiki. Zgodnie z opubliko-
waną w 2018 roku Strategią Grupy KGHM na lata 2019-2023, 
zakłada się, że do końca 2030 roku 50 proc. zapotrze-
bowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną 
będzie pochodzić ze źródeł własnych oraz odnawial-
nych źródeł energii.

Program rozwoju energetyki

Rozwój 
odnawialnych 
źródeł energii

   Fotowoltaika: 200 ha 
własnych gruntów dla 
projektów PV, z czego 160 
ha w sąsiedztwie miejsc 
zużywających energię
   Lądowe farmy wiatrowe: 
umowy PPA1) - wirtualny, 
zakupy / przejęcia

PV 1. HMG 
4 MW na terenie  
Huty Miedzi Głogów
Rozpoczęcie produkcji  
Q3 2021 r.

3. Wierzba I 
16 MWp2) na terenie 
plantacji wierzby

4. Wierzba II
50 MWp na terenie  
plantacji wierzby

5. Konrad
30 MWp na terenie  
dawnej kopalni Konrad

PV 2. Piaskownia Obora 
5 MW na terenie rekultywacyjnym 
piaskowni Obora
Rozpoczęcie produkcji  
Q2 2022 r.

Optymalizacja 
i rozwój źródeł 
konwencjonalnych

   Wzrost produkcji energii 
elektrycznej z istniejących 
bloków gazowo-parowych
   Budowa lokalnych silników 
gazowych

Poszukiwanie opcji 
alternatywnych 
poprzez działalność 
B+R

   Wykorzystanie ciepła 
odpadowe z procesów 
górniczych i hutniczych
   Magazyny energii 
elektrycznej – funkcja 
stabilizacyjna oraz 
optymalizacyjna
   Wykorzystanie paliw 
alternatywnych, np. 
odpadów/RDF

Budowanie 
kompetencji

   Dostosowanie struktury 
organizacyjnej do 
zmieniającego się otoczenia
   Budowa kompetencji 
dla zapewnienia 
dostaw energii
   Wspieranie przepisów 
utrzymujących 
konkurencyjność przemysłu 
energochłonnego1) PPA – Power Purchase Agreement

1) PV – fotowoltaiczne 
2) MWp – megawat mocy szczytowej

Pierwsze projekty PV1)

faza projektowa faza przedprojektowa

1. 2.
3.4.

5.
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STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Strategia 
KGHM Polska Miedź S.A.
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STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Misja i wizja organizacji
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Model biznesowy

G  KGHM P  M  S.A.    -
     -
     

    -
 . M   KGHM    

    G     
       
.

Jak tworzymy wartość:

KGHM ZANAM S.A. 
Producent maszyn 
i urządzeń dla sektora 
górniczego.

PeBeKa S.A. 
Inwestycje w projekty gór- 
nicze wiertnicze, tunelowe, 
a także infrastrukturę 
na całym świecie.

Miedziowe Centrum 
Zdrowia S.A. 
Spółka zajmująca się 
szerokim spektrum 
medycznym.

Energetyka Sp. z o.o. 
Jedno z największych 
przedsiębiorstw ciepłowni- 
czych na Dolnym Śląsku.

Uzdrowiska Kłodzkie S.A.  
– Grupa PGU 
Największy w Polsce kom- 
pleks uzdrowiskowy

   GRI 102-9 . 
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STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

NITROERG S.A. 
Oferuje dwa podstawowe rodzaje 
produktów: materiały wybuchowe 
i systemy inicjowania, dodatek 
do oleju napędowego 2-EHN 
(NITROCET 50®).

KGHM INTERNATIONAL LTD.  
To kanadyjskie przedsiębiorstwo 
przemysłu wydobywczego, 
zajmujące się pozyskiwaniem 
miedzi, niklu, platyny, palladu, 
złota, kobaltu i molibdenu.

Mercus Logistyka Sp. z o.o. 
Realizuje sprzedaż 
materiałów, towarów i usług 
będących w obrocie z Grupą 
Kapitałową KGHM.

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. 
Prowadzi działalność głównie 
związaną z transportem kolejowym 
rzeczy i osób, utrzymaniem taboru 
kolejowego.

D  KGHM   
     

    
     

 .

RECYKLING
P      

    
   .
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STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. 
na lata 2019-2023

„Kluczowa dla realizacji naszych planów była konse-
kwencja, z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 
roku strategię. Opracowując ten dokument, uwzględ-
niliśmy cztery filary naszego działania: Elastyczność, 
Efektywność, E-przemysł i Ekologię. To  podstawa 
współczesnej branży surowcowej. Sprawne zarzą-
dzanie, trafna hierarchia celów w zgodzie ze specy-
fiką rynku oraz biznesowymi trendami, pozwoliły na 
realizację inwestycji i poprawę parametrów produk-
cji. Zrealizowaliśmy bardzo ambitne założenia, które 
wpływają pozytywnie na stabilność i rozwój Grupy 
KGHM. Pracujemy na silną pozycję światowego lidera 
w branży surowcowej.”

K  

S         . S  KGHM P  M  S.A.   . 

       
S  KGHM P  M  S.A.      

P   
 

 

 
 

   
  

S  

     
  G  K  KGHM P  M  S.A.

Marcin Chludziński
P  
KGHM P  M  S.A.

E E E E
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Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych sześciu obszarach 
strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane i zwymiarowane cele główne:
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Realizacja Strategii w 2019 roku
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R  S  S           
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Kluczowe osiągnięcia w zakresie realizowanych programów i projektów 
strategicznych w poszczególnych obszarach Strategii w 2019 r.: 
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Ekosystem innowacji
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W 2023 roku KGHM Polska Miedź S.A. zamierza przezna-
czać 1 proc. rocznego przychodu Spółki na innowacje 
i projekty badawczo-rozwojowe, co ma stanowić blisko 
200 mln zł rocznie.       
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. W KGHM obowiązuje spójny model zarzą-
dzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi.
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Firma buduje swoją przyszłość w oparciu o e-przemysł. 
Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digi-
talizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 
4.0 (w tym data mining, ukierunkowane wnioskodaw-
czo na lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, budo-
wę spójnego łańcucha dostaw, oszczędność energii, 
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KGHM rozwija się dzięki połączeniu doświadczenia 
i potencjału intelektualnego swoich pracowników oraz 
zewnętrznych podmiotów badawczych, firm i instytu-
cji. S       -
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Wybrane inicjatywy i projekty realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r.:
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Integracja zrównoważonego rozwoju
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K        -
  KGHM Polska Miedź S.A. należy do Euro-

pejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego 
Rozwoju Surowców Mineralnych (European Techno-
logy Platform on Sustainable Mineral Resources – ETP 
on SMR) w Brukseli, gdzie przedstawiciel KGHM został 
powołany do pełnienia funkcji Prezesa. Europejska 
Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju 
Surowców Mineralnych pełni rolę think-tanku w zakre-
sie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowe-
go. G   P     -

     A   S        KGHM 
P  M  S.A.                  

           

Wpływ poszczególnych celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ do 2030 roku na przemysł górniczy:
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zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją Zrównoważonego Rozwoju  
za lata 2016-2019
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Model finansowania
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1) Kwota uwzględnia wpływ wdrożenia MSSF 16 w wysokości 627 mln PLN

1) Wpływ MSSF 16: 509 mln PLN
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Źródła finansowania w Grupie Kapitałowej 

     . G             
        PL         PL .

P            G  K .

   
     SD

    
E   I  
     PL  

    

D    
  PL

K     
    PL

 K       SD    PL      
    D     

 .        .     
   . O      LI OR  

        E ITDA.

        
   .

       D  
E  I

   .      PL     
         

 .     .     .     
  .       

     S   
       

    M  

    .     PL      
    .     S  

          
.     .     .     
.        PL .   

         
 D        

    . O   
      .

P        
   . 

    .           
PL            

 PL         .   
      PL        . 

O      I OR   .

        
 .

G          
      PL . S        

      . O    
        I OR  LI OR  

E RI OR   .

     .     
   .



STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Wykorzystanie finansowania zewnętrznego na dzień 31 Grudnia 2019 r.
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1) kwota wykorzystania uwzględnia odsetki naliczone, niezapłacone na dzień bilansowy oraz koszty związane z zawarciem w 2019 r. umowy kredytu konsorcjalnego 
2)  kwota wykorzystania uwzględnia odsetki naliczone, niezapłacone na dzień bilansowy oraz nie uwzględnia kosztów związanych z zawarciem w 2014 r.  

umowy kredytu konsorcjalnego, które pomniejszają wartość początkową zobowiązania z tytułu kredytu

1) Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

Ocena Dotycząca Zarządzania 
Zasobami Finansowymi
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Szanse i ryzyka

Kompleksowy System Zrządzania Ryzykiem 
w Grupie Kapitałowej KGHM  GRI 102-11 
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Ryzyko korporacyjne w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.  
– kluczowe ryzyka i ich mitygacja  GRI 102-15 
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W poniższej tabeli użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - Grupa KGHM,  
dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. - Grupa KGHM INTERNATIONAL, dla KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca.
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Komitet Audytu

Komitet Wynagrodzeń

Komitet ds. Strategii

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

WALNE ZGROMADZENIE

Struktura ładu korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A.

WALNE ZGROMADZENIE

 

KGHM Polska Miedź S.A., spółka notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlega-
ła w  2019 r. zasadom ładu korporacyjnego określonym 
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 
2016” (dalej „Dobre Praktyki”), który został przyjęty uchwałą 
Nr  26/1413/2015 przez Radę Giełdy w dniu 13 październi-
ka 2015 r. Treść zasad dostępna jest na oficjalnej stronie 
internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
poświęconej tej tematyce (https://www.gpw.pl/dobre-prakty-
ki), a także na stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji doty-
czącej ładu korporacyjnego (https://kghm.com/pl/inwestorzy/
lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego). 

KGHM Polska Miedź S.A. starała się na każdym etapie funk-
cjonowania realizować rekomendacje i zasady dotyczące 
„Dobrych Praktyk” spółek giełdowych. KGHM Polska Miedź 
S.A. w 2019 r. nie stosowała rekomendacji IV.R.2 ze zbioru 
„Dobrych Praktyk” mówiącej o tym, że jeśli to uzasadnione, 
spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poprzez transmisję obrad 

walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną 
komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjo-
nariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgro-
madzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad 
walnego zgromadzenia, a także wykonywanie, osobiście lub 
przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgroma-
dzenia. W  ocenie spółki, wprowadzenie możliwości udzia-
łu w  walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko natury praw-
no-technicznej prowadzące do zaburzenia sprawnego prze-
biegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentual-
nego podważenia podjętych uchwał. W ocenie spółki, zasady 
udziału w walnych zgromadzeniach KGHM Polska Miedź S.A. 
umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabez-
pieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka rozważa 
przeprowadzenie procesu wdrożenia powyższej rekomen-
dacji w sytuacji, gdy ich prawno-techniczny aspekt przestanie 
budzić wątpliwości i będzie to uzasadnione realną potrzebą 
tej formy komunikacji ze strony akcjonariuszy. Począwszy od 
2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadza transmisję 
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Ład korporacyjny
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Walne Zgromadzenie (WZ) KGHM Polska Miedź S.A. jest naj-
wyższym organem Spółki. Obraduje jako Zwyczajne lub Nad-
zwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, 
Statut Spółki oraz „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”. Walne Zgro-
madzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych 
przepisami Kodeksu spółek handlowych (Ksh) Walne Zgro-
madzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub 
akcjonariuszy. Statut KGHM Polska Miedź S.A. upoważnia 
również Skarb Państwa do zwołania Walnego Zgromadze-
nia. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie 
dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 
określony ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

Harmonogram prac przy organizacji walnych zgromadzeń 
Spółki planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązy-
wać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im 
realizację ich praw.

Wprowadzanie zmian do Statutu Spółki wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-
wego. Zmiany w Statucie Spółki dokonywane są przez Walne 
Zgromadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa, w sposób i w trybie wynikającym z KSH, tj. większością 
trzech czwartych głosów oddanych w obecności osób repre-
zentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finanso-
wych, w tym sprawozdania finansowego grupy kapitało-
wej Spółki, za ubiegły rok obrotowy,

powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu 
strat,

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki 
z wykonania przez nich obowiązków,

zmiany przedmiotu działalności Spółki,

zmiany Statutu Spółki,

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

sposób i warunki umorzenia akcji,

połączenie, podział i przekształcenie Spółki,

rozwiązanie i likwidacja Spółki,

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeń-
stwa,

wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsię-
biorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustano-
wienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o napra-
wienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaofero-
wane do nabycia pracownikom lub osobom, które były 
zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez 
okres co najmniej trzech lat,

ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nad-
zorczej,

ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków 
Zarządu.

Walne Zgromadzenie

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Walne 
Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli reprezento-
wana jest przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile 
przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Zasady 
działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach 
Ksh oraz Statucie Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funk-
cjonowaniem Walnego Zgromadzenia reguluje uchwalony 
przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2010 r. „Regula-
min obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie”, który jest dostępny na stronie interne-
towej www.kghm.com. 

Spośród rozwiązań uregulowanych w KSH w zakresie procesu 
organizacji walnych zgromadzeń i uprawnień akcjonariuszy, 
Spółka stosuje przepisy obligatoryjne, tj. dotyczące obowiąz-
ku publikacji ogłoszeń i materiałów na walne zgromadzenia 
na stronie internetowej, zastosowania elektronicznych form 
kontaktu z akcjonariuszami. Nie mają natomiast zastosowa-
nia przepisy umożliwiające udział akcjonariuszy w walnych 
zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 
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Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób   
i w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie 
obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego 
Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Akcjonariusz ma prawo do wykonywania głosu osobiście 
lub poprzez upoważnionego przez siebie pełnomocnika.            
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem 
nadzoru KGHM Polska Miedź S.A., we wszystkich dziedzinach 
działalności spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzor-
cza składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne 
Zgromadzenie, w tym 3 członków pochodzi z wyboru pracow-
ników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani 
na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza 
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzor-
czej, jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby także Sekretarza. 
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz 
na kwartał. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane 
jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady 
i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków.

Akcjonariusze i ich uprawnienia

i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie 
lub w postaci elektronicznej. Wszystkie akcje są akcjami na 
okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji 
oraz w wykonywaniu prawa głosu z akcji Spółki, inne niż wyni-
kające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawa-
łyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki i Regulaminu 
Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki 
są dostępne na stronie internetowej www.kghm.com.

Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: 
Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Janusz Kowalski, Bartosz 
Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik – Kalemba złożyli 
oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określo-
nych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW 2016”. Pan Janusz Kowalski złożył rezy-
gnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM 
Polska Miedź S.A. w dniu 23 października 2019 r., ze skutkiem 
na dzień 11 listopada 2019 r.

Akcjonariusz jest uprawniony 
w szczególności do:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli 
reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub został upoważniony przez sąd rejestrowy i reprezen-
tuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia, dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

zgodnie z postanowieniami Statutu akcjonariusz Skarb 
Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 
jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie 
uzna za wskazane,

wnioskowania o zdjęcie z porządku obrad bądź zanie-
chanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku 
obrad,

żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia i umieszczenia określonych spraw w porząd-
ku obrad tego zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz bądź 
akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudzie-
stą kapitału zakładowego,

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli akcjo-
nariusz bądź akcjonariusze reprezentują co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza
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W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania 
ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji,  które podejmuje Rada Nadzorcza. 

Skład Komitetu Audytu w 2019 r.:

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Leszek Banaszak

Ireneusz Pasis

Agnieszka Winnik-Kalemba

Jarosław Janas

Bartosz Piechota

1 styczeń - 31 grudzień 

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania 
ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji,  które podejmuje Rada Nadzorcza. 

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzy-
kiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów. Skład Komitetu Audytu przedstawiono w poniższej tabeli:

Komitet Audytu 

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczo-
ści finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania 
ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu 
Audytu należy:

1. monitorowanie:
a)    procesu sprawozdawczości finansowej,
b)    skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów 
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,  w tym   
w zakresie sprawozdawczości finansowej,

1. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególno-
ści przeprowadzania przez firmę audytorską badania, 
z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji 
Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przepro-
wadzonej w firmie audytorskiej; dokonywanie przeglądu 
transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet 
Audytu uznaje za ważne dla Spółki,

2. opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regu-
laminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stano-
wisku dyrektora odpowiedzialnego za obszar audytu 
wewnętrznego, podlegającego bezpośrednio prezesowi 
lub innemu członkowi Zarządu,

3. analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spół-
ki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez 
Zarząd Spółki,

4. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego 
rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przy-
padku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę 
audytorską inne usługi niż badanie,

5. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz 
wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się 
do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce,          
a także jaka była rola Komitetu Audytu w tym procesie,

6. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewiden-
ta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego 
dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,

7. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej             
do przeprowadzania badania,

8. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audy-
torską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 
powiązane 

9. z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audy-
torskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,

10. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez 
Spółkę,

11. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o któ-
rej mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia nr 537/2014 (tj. 
rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewiden-
tów lub firm audytorskich), 

12. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rze-
telności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce

13. oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Przewodniczący
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Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagro-
dzeń i świadczeń w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez spółkę oraz 
audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji 
postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagro-
dzeń i świadczeń w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitało-
wej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez spółkę oraz 
audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, do zadań Komitetu 
Wynagrodzeń należy:

1. prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania członków Zarzą-
du poprzez opracowywanie i organizowanie projektów doku-
mentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do 
akceptacji,

2. opracowywanie projektów umów i wzorów innych doku-
mentów w związku z nawiązywaniem stosunkiem pracy 
członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych 
zobowiązań umownych przez strony,

3. nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, 
w  szczególności przygotowywanie dokumentów rozlicze-
niowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych 
wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie 
Nadzorczej,

4. monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz sytemu 
wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne 
formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,

5. nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych 
dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubez-
pieczenia, samochody, mieszkania, i innych oraz inne zada-
nia zlecone przez Radę Nadzorczą.

6. Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. 
Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą 
regulaminy. Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii 
po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawoz-
dania ze swojej działalności.

W odniesieniu do Członków Komitetu Audytu pełniących funk-
cje od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Pani Agnieszka 
Winnik-Kalemba, Pan Marek Pietrzak, Pan Bartosz Piechota
i Pan Jarosław Janas spełniali kryteria niezależności w rozu-
mieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bie-
głych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U.  2017 poz.1089, z późn. zm).

Kwalifikacje członków komitetu w dziedzinie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych, a także wiedza i umiejętno-
ści z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. 
wynikały z wykształcenia, doświadczenia oraz praktyki zawodo-
wej posiadanych przez członków komitetu. Poniżej zamieszczo-
no szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w dziedzinie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wie-
dzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska 
Miedź S.A.

Pan Marek Pietrzak został wskazany jako członek posiadający 
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawoz-
dań finansowych, wynikające z wykształcenia (m.in. tytuł radcy 
prawnego oraz Executive Master of Business Administration 
oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunko-
wości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie), doświadczenia oraz praktyki zawodowej (m.in. 
nadzór i zarządzanie spółkami prawa handlowego).

Pan Bogusław Szarek został wskazany jako członek posiada-
jący wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa 
KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrud-
nienia w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania       
w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.
W 2019r. odbyło się 10 posiedzeń Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2019 r.:

Józef Czyczerski

Marek Pietrzak

Andrzej Kisielewicz

Jarosław Janas

Bogusław Szarek

Leszek Banaszak

Ireneusz Pasis

1 styczeń - 31 grudzień 

Przewodniczący
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Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonu-
je oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii 
i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki. Skład Komitetu ds. Strategii przedstawiono w poniższej tabeli:

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regula-
miny. Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej 
działalności.

Komitet ds. Strategii 

Skład Komitetu ds. Strategii w 2019 r.:

Józef Czyczerski

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik-Kalemba

Leszek Banaszak

Bogusław Szarek

PrzewodniczącyBartosz Piechota

Janusz Kowalski

Ireneusz Pasis

1 styczeń - 10 listopad 11 listopad - 31 grudzień 

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii 
spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, doko-
nuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie 
Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii 
i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. 
Strategii należy:

1. wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań 
w  zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strate-
gią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności 
Spółki,

2. monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opi-
niowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrze-
bom zmieniającej się rzeczywistości,

3. monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wielolet-
nich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają 
one modyfikacji,

4. ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalno-
ści Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz 
przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszyst-
kich tych dokumentach Spółki,

5. przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii 
odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów 
strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich pla-
nów działalności Spółki

6. oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.
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Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspek-
tów działalności Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w prze-
pisach Kodeksu spółek handlowych (KSH) i Statucie Spółki 
do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. 
Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz 
tryb postępowania Zarządu spółki określa Regulamin Zarządu.

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. w skład Zarzą-
du Spółki może wchodzić od 1 do 7 osób powoływanych na 
wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. 
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która 
powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów. Rada 
Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest spraw-
dzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie naj-
lepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12 dotyczących wyboru 
lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracow-
ników. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany 
przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzor-
czą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień 
wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku praw-
nego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Wynik 
wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników 
lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania jest wiążący 
dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub 
odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników 
Spółki. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego 

przez pracowników wymaga bezwzględnej większości głosów 
oddanych.
Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. Do ważności uchwały Zarządu wymagana 
jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich 
jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością 
głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów odda-
nych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos Pre-
zesa Zarządu.

Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu 
zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wyku-
pie akcji ograniczona jest statutowo. Akcje Spółki mogą być 
umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 
Spółkę. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji 
może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjo-
nariuszem. Zgodnie z treścią § 29 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki 
na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji wyma-
gane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo 
dotyczy możliwości emisji obligacji (§ 29 ust.1 pkt 10 Statutu 
spółki). Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższe-
nia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych             
w przepisach art. 444 - 446 KSH.

Zarząd
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Powołany z dniem 6 lipca 2018 r.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego 
Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Odbył studia MBA w Instytucie Nauk Eko-
nomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie 
w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w pro-
jektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim. 
Od 2005 r. zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych 
spółek prawa handlowego.
 
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przewodniczący 
Rady Związku Pracodawców Polska Miedź. W latach 2016-

2018 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie 
z sukcesem zrestrukturyzował spółki: Przewozy Regionalne, 
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych. Od stycznia 2016 r. czło-
nek Rady Nadzorczej PZU S.A. Współtwórca i Prezes Zarządu 
Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o. w latach 2006-
2015. Prezes think tanku gospodarczego Fundacja Republi-
kańska w latach 2011-2015.
 
Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-
-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Marcin Chludziński 
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

1.

2.

3.

4.

Działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzy-
kiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę 
wewnętrzną w Grupie Kapitałowej,

przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki 
oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce,

działania w zakresie kompleksowego zarządzania 
bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom 
w Grupie Kapitałowej,

standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie 
w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,

wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyj-
nego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależ-
nymi Grupy Kapitałowej,

wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych 
i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami pra-
wa,

działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzy-
mania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe 
zasady funkcjonowania organizacji,

obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki,
standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie 
w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,

5.

6.

7.

8.
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12.

13.

14.

9.

10.

11.

obsługę prawną Spółki,

działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapita-
łowej,

sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem 
biznesowym,

nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska 
Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji 
pożytku publicznego wspierających realizację celów biz-
nesowych Grupy Kapitałowej,

działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani 
Informacji (COPI) w zakresie: 

• dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
Centrali,

• racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakon-
traktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą,

działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
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Powołany z dniem 24 sierpnia 2018 r.Adam Bugajczuk 
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju 

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akade-
mii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Od stycznia 2011 r. związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie 
pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowie-
dzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów 
inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a tak-
że opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowa-
nych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację strategii 
biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów. Wspie-
rał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpo-

wiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy 
Kapitałowej.

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni 
WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwe-
stycyjnych. Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz 
nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji      
i normalizacji procesów biznesowych.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

1.

2.

3.

5.

4.

inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów 
zarządczych w procesie zarządzania projektami i progra-
mami,

pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla 
potrzeb górniczych,

zarządzanie nieruchomościami,

obsługę administracyjną Spółki,

pracę Pionu Zakupów.

6.

7.

8.

9.

10.

realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki,

realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własno-
ści intelektualnej Spółki,

koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów 
rozwojowych Spółki,

opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie reali-
zacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej,

kształtowanie portfeli produktów Spółki,
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Powołany z dniem 10 września 2018 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Od listopada 2016 r. do września 2018 r. Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. 
Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finanso-
wego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okre-
sie kwiecień – listopad 2016 r. Zarządzał portfelem spółek 
z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów 

osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami 
Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republi-
kańskiej w latach 2007 – 2016. Był wspólnikiem oraz człon-
kiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem 
kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 
2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst 
& Young w latach 2000-2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi 
projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicz-
nych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków 
oraz ubezpieczeń społecznych.

Paweł Gruza
Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych 

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

1.

2.

3.

4.

koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitało-
wych Spółki w zależne spółki zagraniczne,

nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami 
zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy 
Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów 
produkcyjnych,

kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

6.

5.

7.

przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagra-
nicznych,

działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zaso-
bowej za granicą,

analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicz-
nych projektów eksploracyjnych,

przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu 
zagranicznych projektów zasobowych,
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Powołana z dniem 6 lipca 2018 r.

Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze ban-
kowości korporacyjnej, członek organów spółek (członek 
Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. oraz AMW Invest 
Sp. z o.o.). Doświadczony menedżer (Dyrektor Zarzą-
dzający Pionem Finansów i Dyrektor Biura Skarbowości 
w  Poczcie Polskiej S.A.). Członek Stowarzyszenia Polskich 
Skarbników Korporacyjnych. Łączy pracę w biznesie z pracą 
naukowo-dydaktyczną. Pracownik naukowy Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie od 2007 r. (Profesor Finansów w 
Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finan-
sów SGH). Przewodnicząca kapituły konkursu czasopisma 
„Bank i Kredyt” na najlepszy artykuł.
 
Posiada szerokie kompetencje w obszarze zarządzania 
finansami i doradztwa finansowego. Ekspert w dziedzinie 
płynności finansowej, faktoringu, windykacji należności 
oraz źródeł finansowania.

Autorka i współautorka licznych publikacji w obszarze 
finansów, między innymi monografii: „Finanse spółki akcyj-
nej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik 
korporacyjny”, „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Isto-
ta, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymu-
sowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Windykacja 
należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządza-
nie płynnością finansową”, „Faktoring jako jeden z instru-
mentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami han-
dlowymi a struktura kapitału”, „Faktoring w Polsce 2010”, 
„Faktoring w teorii i praktyce”, „Faktoring w świetle prawa 
cywilnego, podatkowego i bilansowego”, „Opłacalność 
faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, „Bank a leasing 
(finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie, należności)”, 
„Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy 
tworzenia planu finansowego banku”.

Katarzyna Kreczmańska-Gigol 
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

1.

2.

3.

kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej,

obsługę księgową Spółki.5.

4.kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej,

weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widze-
nia ich wykonalności w aspekcie finansowym,

finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działal-
ności Grupy Kapitałowej,
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Powołany z dniem 6 lipca 2018 r

Powołana z dniem 6 lipca 2018 r.

Absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej Akademii 
Górniczo – Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia - 
podziemna eksploatacja złóż. Ukończył studia MBA Wielko-
polskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu oraz KGHM Executive Academy, prowadzoną 
wspólnie z IMD Business School w Szwajcarii. Ukończył 
prestiżowy program menadżerski Personal Leadership 
Academy w ICAN Institute. 

Związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. od 
początku kariery zawodowej. Zdobywał kolejne stopnie 
awansu w Oddziale Zakłady Górnicze Polkowice - Sie-
roszowice, począwszy od stażysty, poprzez nadgórnika, 
sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, kierownika 
działu robót górniczych, do głównego inżyniera górnicze-
go/ zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. Pełnił 
funkcję wiceprezesa ds. rozwoju operacji w spółce KGHM 

INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie, odpowiadając za portfel 
aktywów zagranicznych w Ameryce Północnej i Południowej 
w latach 2015 - 2016. Następnie objął stanowisko dyrekto-
ra naczelnego O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Pełni jed-
nocześnie funkcję wiceprezesa zarządu MBA CLUB Wielko-
polskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu od 2017 r. 
Od 2000 r. czynny członek drużyny ratowniczej KGHM. 
Zdobył trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Świata 
w Ratownictwie organizowanych w USA (2008 r.). Jako kapi-
tan poprowadził drużynę do zwycięstwa w Mistrzostwach 
Świata w Ratownictwie w Australii, w zawodach w wirtualnej 
komorze kopalni (Virtual Comory, 2010).
Współautor publikacji pt. „Wdrożenie zarządzania proce-
sowego w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Koncepcje biz-
nesowe branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź 
S.A.”.

Radosław Stach 
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji 

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

1.

2.

3.

działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz roz-
woju produkcji głównej górniczej i hutniczej,

nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzyma-
niem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce,

zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

5.

6.

4.zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej pro-
dukcji Spółki,

bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka 
środowiskowego,

działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów 
produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głów-
nych celów Strategii Energetycznej,
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Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych 
uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilito-
wał się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001r. otrzymał  
tytuł   profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje 
stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Wro-
cławskim, gdzie zatrudniony jest na stałe od 1993 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych 
ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, 
Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt 
(Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 
2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży 
zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i 
Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na 

Leszek Banaszak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego,  
z wykształcenia magister nauk politycznych. 
Od 30 lat nieprzerwanie związany z administracją rządową 
(w tym dziewięć lat w służbie dyplomatycznej). Pracował mię-
dzy innymi w Biurze Prasowym Rządu, Ministerstwie Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwie 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Gospo-
darki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych. 

Odpowiadał między innymi za koordynację współpracy dwu-
stronnej Polski w dziedzinie ochrony środowiska, koordyna-
cję działań administracji polskiej wynikających ze współpracy 
Polski z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, dzia-
łającymi w obszarze ochrony środowiska, między innymi za 
współpracę w ramach Organizacji Państw Morza Bałtyckiego 
(HELCOM), koordynację działań Polski w ramach Paneuro-
pejskich Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska, koor-
dynację działań w zakresie współpracy międzynarodowej                      
w wypełnianiu postanowień ramowej konwencji ONZ w spra-
wie zmian klimatu. Współpracował także w ramach Europej-
skiej Komisji Gospodarczej (EKG ONZ) w Genewie oraz Komi-
sji Trwałego Rozwoju ONZ (KTR ONZ) w Nowym Jorku.

Był głównym negocjatorem obszaru „Środowisko” podczas 
negocjacji o członkostwo Polski w Organizacji ds. Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von 
Humboldta i stypendium Fulbrighta. 
Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy                 
w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i prze-
wodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Sped-
trans” sp. z o.o., „Teta” S.A. Od 2016 r, jest członkiem Rady 
Nadzorczej PKO BP S.A.  
 
Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji nauko-
wych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w cza-
sopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku 
polskim („Logika i argumentacja”, ”Sztuczna inteligencja        
i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

Odpowiadał także za koordynację współpracy RP – OECD,          
VRP - WTO (Światowa Organizacji Handlu) oraz nadzorował 
współpracę z Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju.  Związany także z Departamentem Ener-
getyki Ministerstwa Gospodarki, odpowiadał za współpracę 
międzynarodową i integrację europejską (był głównym nego-
cjatorem obszaru negocjacyjnego „Energia” podczas nego-
cjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej), koordynował 
także prace legislacyjne, wynikające z dostosowania prawa 
polskiego do prawodawstwa UE. Był także odpowiedzialny za 
współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, 
działającymi w zakresie energii, m.in. Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodową Agencją 
Energetyczną (IEA), Europejską Komisją Gospodarczą NZ (UN 
ECE), Komisją Trwałego Rozwoju ONZ (UN CSD), Sekretaria-
tem Traktatu Karty Energetycznej (TKE), Radą Państw Morza 
Bałtyckiego, Światową Radą Energetyki (WEC).

W latach 2004-2009 oraz 2012-2016 w służbie dyplomatycz-
nej w wydziałach Ambasady RP w Londynie. Od roku 2016 
związany z Departamentem Energii Odnawialnej Ministerstwa 
Energii (obecnie od listopada 2019 r. Ministerstwo Aktywów 
Państwowych). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy 
w radach nadzorczych. Między innymi był przewodniczą-
cym rady nadzorczej Krajowej Agencji Poszanowania Energii, 
obecnie pełni również funkcję przewodniczącego Rady Nad-
zorczej HUTMAR S.A.

Biogramy Członków Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.

Leszek Banaszak 
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.
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Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-
2010 prowadził badania na University of Exeter School of Law 
(UK) w przedmiocie brytyjskiej służby zdrowia, co zaowoco-
wało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora 
publicznego na przykładzie National Health Service. Przed-
siębiorca nieprzerwanie od 1999 r., nauczyciel akademicki, 
członek zarządu Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu od 
2005 r., Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Bar-
toszowice-Dąbie w latach 2009-2013, wolontariusz Polish 
Home Ilford Park (UK) 2009-2010, członek Wrocławskiej Rady 
ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017, w latach 

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1979 r. zatrudniony 
w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter pod 
ziemią. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi 

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1988 r. górnik opera-
tor maszyn przodkowych Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń 
„PeBeKa” S.A. w Lubinie (wcześniej Zakład Robót Górniczych 
w Lubinie). Od 2012 r. Przewodniczący Organizacji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A.; a od 2015 r. Sekre-

2016-2018 członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu S.A. (Skarb Państwa) oraz ekspert w dziedzinie reformy 
służby zdrowia (2018-2019). W latach 2011-2019 autor artyku-
łów naukowych w przedmiocie prawa brytyjskiego, prywatyzacji 
sektora publicznego, sądowej kontroli administracji publicznej, 
prawa ochrony zdrowia. Współautor komentarza do Ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Lex/el. 2019). Posia-
da ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu.

NSZZ Solidarność. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska 
Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 1999 – 2011, 
a następnie od 2014 r.

tarz Rady Pracowników w PeBeKa S.A. od 2014 r. pełni funk-
cję Wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Rud 
Miedzi NSZZ „Solidarność. Wcześniej, w latach 2011 – 2015 
był Przewodniczącym Rady Pracowników w PeBeKa S.A.

Jarosław Janas 
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.

Józef Czyczerski 
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.

Ireneusz Pasis
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.

Bartosz Piechota jest adwokatem, absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a tak-
że Cardiff University Law School (Diploma in Legal Studies). 
Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną 
przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwer-
sytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w świad-
czeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsię-
biorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie 
rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korpo-
racyjnego. W ostatnich latach doradzał między innymi przy 
realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.  
Przez dziesięć lat do września 2019 r. był wspólnikiem zało-
życielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się 
rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej praco-

wał w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych 
m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy. 

W okresie od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję „Liaison Officer” 
International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej 
i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środko-
wej i Wschodniej. Jest członkiem International Bar Association 
a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynaro-
dowych oraz krajowych konferencjach. W latach 2016 – 2019 
był członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od 
października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, 
funkcję członka Zarządu PLL LOT S.A. Obecnie jest członkiem 
zarządu Polskiej Grupy Lotniczej S.A.  Od wielu lat współpra-
cuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

Bartosz Piechota
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.
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Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii 
Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warsza-
wie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie 
do wykonywania zawodu. Ukończył także studia z obszaru 
zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej 
w Warszawie akredytowane przez Apsley Business School of 
London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Admini-
stration. Jest również absolwentem studiów podyplomowych 
z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1982 r. zatrudniony 
w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowi-
sku „ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych”.

Od 1992 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Polkowice 
z kopalnią Sieroszowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji 

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Ukończyła również Public Administration na 
Georgetown University in Washington D.C.; oraz Public Admi-
nistration and Business Law na University of Kentucky.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 r. w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wyko-
nywania zawodu.

Od 2003 r. jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 
2006-2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika 
śp. Posłanki Aleksandry Natalii – Świat. W latach 1999-2003 
zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kan-

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej 
a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami 
prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa.
W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze 
prawnej podmiotów gospodarczych. Jego wiodącą specjali-
zacją jest prawo cywilne oraz gospodarcze, w szczególności 
prawo spółek, a także prawo pracy.
Pan Marek Pietrzak pełni obecnie funkcje Prezesa Zarządu 
w Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej w Polskim Radio Regionalnej Rozgłośni w Warszawie 
Radio dla Ciebie S.A.

Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice. 
Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
z wyboru pracowników.
Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud 
Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

celarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocła-
wiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej 
Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz 
Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady 
Europy w Strasburgu, Sejmik Samorządowy Województwa 
Wrocławskiego. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent 
Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fior-
dalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional 
Corporation, Chicago USA.
 
Była Wiceprzewodniczącą oraz członkiem Rady Nadzorczej 
PKO BP S.A. 

Bogusław Szarek
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.

Agnieszka Winnik-Kalemba
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 r.

Marek Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 r.
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Zmiany w składzie Władz Jednostki Dominującej

 Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład Zarządu KGHM-
Polska Miedź S.A. X kadencji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Zgodnie ze Statutem Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji na dzień 1 stycznia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Marcin Chludziński

Andrzej Kisielewicz Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego,

Sekretarz

Adam Bugajczuk

Leszek Banaszak 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Janusz Marcin Kowalski

Wybrani przez pracowników:

Paweł Gruza

Jarosław Janas

Agnieszka Winnik–Kalemba

Prezes Zarządu,

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji,Radosław Stach

Marek Pietrzak

 Bartosz Piechota

Józef Czyczerski

Ireneusz Pasis

Bogusław Szarek

Stanowisko

Stanowisko
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 
r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami Rada Nadzorcza, działając na podsta-
wie upoważnień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki KGHM Polska Miedź S.A., zatwierdziła wzory umów 
o świadczenie usług zarządzania dla członków Zarządu 
Spółki ustalające szczegółowe zasady zatrudnienia i wyna-
grodzenia. Na ich podstawie z członkami Zarządu zawarte 
zostały umowy o świadczenie usług zarządzania na czas 
pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu. Oznacza to, 
że rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem pełnie-
nia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności doko-
nywania dodatkowych czynności. 

Członkom Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 
podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne, stanowiące 
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarzą-
du Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności 
do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa 
w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasa-
dach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektó-
rymi spółkami. 

Wynagrodzenie stałe wynosi:

 

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu 
realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą na dany rok 
celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% rocznego 
wynagrodzenia stałego za czas wykonywania umowy, pod 
warunkiem, że umowa była wykonywana w danym roku   
ponad 3 miesiące.

Na podstawie Statutu KGHM Polska Miedź S.A., regulaminu 
Rady Nadzorczej, umów o świadczenie usług zarządzania, 
zapisów uchwały NWZ nr 8/2016 oraz ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi-
spółkami, Rada Nadzorcza wyznaczyła Członkom Zarządu 
Cele Zarządcze na rok 2019.

Wynagrodzenia Członków 
Organów Jednostki Dominującej 
i Pozostałego Kluczowego Personelu 
Kierowniczego Grupy Kapitałowej

Informacja dotycząca wynagrodzeń 
Członków Zarządu KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rada Nadzorcza określiła także cele warunkujące możliwość 
otrzymania części zmiennej wynagrodzenia za rok 2019:

 

Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje na podsta-
wie złożonego przez poszczególnych członków Zarządu 
sprawozdania z realizacji celów. Warunkiem otrzyma-
nia części zmiennej jest realizacja przez zarządzającego 
celów zarządczych, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 
poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie zarządzającemu 
przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków członka zarządu. Na tej postawie 
Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania wyżej wymie-
nionych celów i pod warunkiem spełnienia celów warunku-
jących prawo do wynagrodzenia zmiennego ustala wyso-
kość należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

stosowanie zasad wynagradzania członków organów 
zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami 
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowa-
nia wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
we wszystkich spółkach Grupy

w przypadku Prezesa Zarządu: 15-krotność

w przypadku pozostałych członków Zarządu: 14-krotność

realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 
22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym.
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Potencjalnie należne wynagrodzenie Członków 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 r.

Imię i nazwisko

RAZEM

Marcin Chludziński

*1 za 2019 r. na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania

Adam Bugajczuk

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Paweł Gruza

Członek Zarządu - Prezes Zarządu

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu

792,7

739,8

739,8

739,8

739,8

3 751,9

Radosław Stach

Stanowisko
Potencjalnie należne wynagrodzenie 
zmienne *1 (w tys. PLN)

Zarządzający może przystąpić do Pracowniczego Programu 
Emerytalnego na zasadach wynikających z obowiązującej 
w tym względzie Umowy Zakładowej, z tym, że wysokość 
miesięcznej składki podstawowej w tym Programie zawar-
ta jest w wysokości należnego za ten okres wynagrodzenia 
stałego.

Rada Nadzorcza od 2020 r., w oparciu o treść umów łączą-
cych poszczególnych Członków Zarządu ze Spółką wyraziła 
zgodę na pokrycie przez Spółkę kosztu ubezpieczenia na 
życie w ramach funkcjonujących już w Spółce grupowego 
ubezpieczenia na życie, w tym na wypadek śmierci, nie-
szczęśliwego wypadku lub choroby. Zakres ubezpieczenia 
jest analogiczny, jak zapewniony kadrze kierowniczej, z tą 
tylko różnicą, że w przypadku wybrania przez Zarządzają-
cego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym, część składki dotyczącej tej opcji nie 
będzie finansowana przez Spółkę.

Umowy o świadczenie usług zarządzania regulują również 
sprawy dotyczące stosowania (wykorzystywania) wszelkich 
zasobów (środków) Spółki wymaganych do wykonywania 
obowiązków umownych i zachowania wymogów bezpie-
czeństwa, co do gromadzenia i przesyłania danych, w tym 
w szczególności:

spowierzchni biurowej wraz z wyposażeniem i urządzeń 
technicznych, w tym komputera osobistego z bezprze-
wodowym dostępem do sieci Internet i innym niezbęd-
nym wyposażeniem, środków łączności, w tym telefonu 
komórkowego, 

lokalu mieszkalnego stosownego do pełnionej Funkcji 
(przy czym Spółka ponosi koszt takiego lokalu do 
wysokości 2 500 PLN netto), 

uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotka-
niach o charakterze biznesowym związanych z przed-
miotem działalności Spółki, i o ile jest to konieczne dla 
realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kra-
ju i za granicą,

ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych ze świad-
czeniem usług poza jej siedzibą, niezbędnych do należy-
tego wykonania usług, w szczególności takich jak koszty 
podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do 
wykonywanej funkcji,

korzystania z samochodu służbowego do celów służbo-
wych,

ponoszenia kosztów ubezpieczenia Zarządzającego od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji,

ponoszenia lub refinansowania kosztów indywidualne-
go szkolenia Zarządzającego związanego z przedmio-
tem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego 
za każdorazową, uprzednią zgodą Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Spółki.

Umowy stanowią również, że w przypadku pełnienia przez 
Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach 
zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, Zarzą-
dzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodze-
nia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, 
o którym mowa w umowie o świadczenie usług zarządzania 
łączącej go ze Spółką. 

105 ZASADY ZARZ DZANIA



Ponadto Zarządzający ma obowiązek informować Radę 
Nadzorczą o posiadaniu akcji spółek publicznych i uzyskać 
jej zgodę na objęcie lub pełnienie funkcji w organach innej 
spółki handlowej - z wyłączeniem spółek Grupy Kapitałowej, 
nabycie lub posiadanie udziałów albo akcji w innej spółce 
handlowej, jak również na wykonywanie pracy lub świad-
czenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie 
umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego 
stosunku prawnego.

Zawarte z członkami zarządu umowy regulują kwestię 
wypłaty odprawy w razie rozwiązania albo wypowiedzenia 
umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn 
niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających 
z jej postanowień. Przewiduje ona, że Spółka wypłaci odpra-
wę w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia 
(jeżeli umowa obowiązywała co najmniej 12 miesięcy). 

Wynagrodzenia członków organów nadzorczych zostało 
ustalone dnia 7 czerwca 2019 r. przez Walne Zgromadze-
nie Wspólników w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami. Wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej 
uzależniona jest od pełnionej w niej funkcji i ustalana jako 
2,2 lub 2 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 
przez prezesa GUS. Członkom Rady Nadzorczej nie przy-
sługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni 
na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów 

Kluczowa kadra menedżerska wynagradzana jest na 
podstawie umów o pracę. W czasie jej trwania pracownikowi 
przysługują:

Umowy z członkami Zarządu zawierają regulacje - zarów-
no w trakcie trwania umowy, a także po ustaniu pełnienia 
funkcji – dotyczące zakazu konkurencji. W szczególności 
stanowią, że w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia 
funkcji nie będą oni prowadzili działalności konkurencyjnej. 
Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji KGHM wypłaci 
zarządcy odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej 
jako iloczyn miesięcznego wynagrodzenia stałego i 6-mie-
sięcznego okresu trwającego zakazu. Warunkiem wypłaty 
przedmiotowego odszkodowania jest sprawowanie funkcji 
zarządcy przez co najmniej 3 miesiące. Członek Zarządu, 
który naruszy postanowienia wyżej wymienionej umowy, 
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 
całości otrzymanego odszkodowania. Zapłata kary umow-
nej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowa-
nia przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada 
Nadzorcza.

Spółka również pokrywa lub zwraca koszty związane 
z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Szczegółowa informacja na temat wartości wynagrodzeń, 
nagród lub korzyści osób nadzorujących znajduje się 
w  nocie 12.10 jednostkowego i skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego.

Informacja dotycząca wynagrodzeń 
Członków Rady Nadzorczej

System wynagrodzeń Kluczowych 
Menedżerów

podstawowe wynagrodzenie miesięczne, które wynosi, 
w zależności od pełnionej funkcji – od 5-krotności do 
11-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, 
w czwartym kwartale roku ubiegłego, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

roczna premia, wypłacana zgodnie z zasadami premio-
wania ustalonymi przez Zarząd, opartymi na systemie 
mierników biznesowych (KPI) i indywidualnych celów 
(MBO). Zasady ustalania i przyznawania premii rocz-
nej (STIP - Short-Term Incentive Plan) w KGHM Polska 
Miedź S.A. funkcjonują od 2013 r. System oparty jest na 
KPI solidarnościowych, indywidualnych oraz zadaniach, 
których bazę stanowią kluczowe wskaźniki efektywności 
Zarządu oraz cele wynikające ze strategii Spółki,

świadczenia dodatkowe tj. ubezpieczenie na życie, 
Pracowniczy Program Emerytalny, Abonamentowa Opieka 
Medyczna,

samochód służbowy.
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KGHM Polska Miedź S.A. stosuje dobre praktyki promujące 
różnorodność w odniesieniu do pracowników. Będąc firmą 
globalną, działającą na rynkach światowych, stosowane są 
standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowią-
zującym prawem lokalnym, jak również określone przez 
międzynarodowe instytucje. Obowiązujące regulacje i poli-
tyki uwzględniają dobro pracowników i wzajemnych rela-
cji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od 
jurysdykcji, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.
 
KGHM Polska Miedź S.A. tworzy środowisko i miejsce pracy 
wolne od dyskryminacji dlatego nie są tolerowane żadne 
formy dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, 

pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, 
orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilne-
go, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych 
i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

KGHM Polska Miedź S.A. zarządza różnorodnością dążąc 
do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym 
poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwo-
ści rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników. 
Podejście do zarządzania różnorodnością definiuje „Dekla-
racja Różnorodności KGHM Polska Miedź S.A.”.

Polityka Różnorodności Stosowana do 
Organów Administrujących, Zarządzających 
i Nadzorujących Spółki

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura różnorodności wśród kadry zarządzającej i nadzorującej 
na 31 grudnia 2019 r.

Struktura różnorodności wieku 

Liczba kobiet Liczba kobiet
1 1

8 4
Liczba mężczyzn

<40 lat 40-50 lat 51-60 lat >60 lat

Liczba mężczyzn

2 2

4 1

3 2

- -
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Staż pracy w KGHM Polska Miedź S.A

Struktura organizcyjna 

Na 31 grudnia 2019 r. w skład Grupy Kapitałowej wcho-
dziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. 
i 72 jednostki zależne (w tym dwa fundusze inwestycyj-
ne zamknięte aktywów niepublicznych), zlokalizowane na 
czterech kontynentach: Europa, Ameryka Północna, Ame-
ryka Południowa i Azja. Część jednostek zależnych tworzyło 
własne grupy kapitałowe. Największą z nich, zarówno pod 
względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapita-
łów, jest Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., 
której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA 
i  Chile. W jej skład wchodziła jednostka dominująca i 26 
jednostek zależnych. Na dzień kończący okres sprawoz-
dawczy, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posia-
dała udział w dwóch wspólnych przedsięwzięciach - Sierra 
Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o..

Szczegółową strukturę Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A., wraz z powiązaniami pomiędzy podmiotami, 
umieszczono na dwóch poniższych schematach. 

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane 
w  branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmen-
ty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez 
organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., 
KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozosta-
łe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 2  Sp.z o.o., 
Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., 
Future 6 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., wchodzą w skład 
segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty.

Struktura korporacyjna grupy KGHM

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

5  lat 5 -10 lat 11-20 lat > 20 lat

7

4

-

- 1

-

-

2
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wraz z pozycją Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz poziomem jej udziałów właścicielskich w poszczególnych Spółkach

1/    wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
2/    jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji

KGHM TFI S.A. CBJ sp. z o.o. KGHM (SHANGHAI)
COPPER TRADING CO., LTD.

KGHM VI FIZAN INOVA Spółka z o.o. KGHM CUPRUM
sp. z o.o.  – CBR

Fundusz Hotele 01
Sp. z o.o.

Fundusz Hotele 01
Sp. z o.o. S.K.A.

INTERFERIE S.A. 

Interferie Medical SPA 
Sp. z o.o.

BIPROMET S.A. Zagłębie Lubin S.A.

POL-MIEDŹ TRANS
Sp. z o.o. „MCZ” S.A.

PMT Linie Kolejowe
Sp. z o.o. 

Cuprum Nieruchomości
sp. z o.o.

KGHM ZANAM S.A. TUW-CUPRUM /2

KGHM VII FIZAN OOO ZANAM VOSTOK Future 2 Sp. z o.o.

Cuprum Development 
 sp. z o.o.

Polska Grupa Uzdrowisk
Sp. z o.o.  

Uzdrowisko Połczyn
Grupa PGU S.A. 

Uzdrowiska Kłodzkie S.A.

Staropolanka Spółka z o.o.
w likwidacji

Uzdrowisko Świeradów

Uzdrowisko Cieplice 
Sp. z o.o. - Grupa PGU

NANO CARBON Sp. z o.o. 
w likwidacji / 1 

NANO CARBON Sp. z o.o. 
w likwidacji / 1 

PeBeKa S.A. Future 3 Sp. z o.o.

PeBeKa Canada Inc. Future 4 Sp. z o.o.

„Energetyka” sp. z o.o. Future 5 Sp. z o.o.

WPEC w Legnicy S.A. Future 6 Sp. z o.o.

KGHM Metraco S.A. Future 7 Sp. z o.o.

CENTROZŁOM
WROCŁAW S.A.

MERCUS Logistyka 

Walcownia Metali Nieżelaznych 
„ŁABĘDY” S.A.

PHU „Lubinpex”
Sp. z o.o.

Future 1 Sp. z o.o.

KGHM Kupfer AG

Grupa Kapitałowa  
KGHM INTERNATIONAL LTD.   
 

NITROERG S.A.

100%

100%

100%

100%

 70%

 90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 99%

 99%

 49%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

  85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 87%

87%

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

GRI 102-45
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1/  wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
2/  rzeczywisty udział Grupy 80%

FNX Mining Company Inc.

DMC Mining Services Ltd.

DMC Mining Services
 Chile SpA

Raise Boring Mining 
Services S.A. de C.V.

Minera Carrizalillo 
Limitada 

DMC Mining Services 
Corporation

Sociedad Contractual 
Minera Franke

Quadra FNX Holdings 
Partnership

Centenario Holdings Ltd. 

DMC Mining Services 
Colombia SAS 

DMC Mining 
Services (UK) Ltd.

0899196 B.C. Ltd.

KGHMI  HOLDINGS LTD.

Quadra FNX FFI S.à r.l 

Aguas de la Sierra Limitada

Quadra FNX Holdings 
Chile Limitada

Sierra Gorda
S.C.M. /1

KGHM AJAX
MINING INC.

Robinson Holdings
(USA) Ltd.

Sugarloaf 
Ranches Ltd. /2

Wendover Bulk 
Transhipment Company 

Robinson Nevada 
Mining Company

Carlota Holdings Company

100%

100%

100%

100%

100%

 55%

  80%

100%

100%

100%

100%

100%

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej 
KGHM International

 

FNX Mining Company 
USA Inc.

KGHM Chile SpA

FRANKE HOLDINGS LTD.

100%

100%

100%

100%

100%

 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%
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W celu zapewnienia optymalnego modelu zarządzania 
i  nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi 
w  ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., 
zwłaszcza w kontekście jej dynamicznego rozwoju w ostat-
nich latach, przeprowadzono proces budowy nowego ładu 
korporacyjnego, opartego o systemowe rozwiązania praw-
ne i korporacyjne. U założeń tego projektu legły wartości 
Grupy KGHM oraz potrzeba formalno-prawnego uregu-
lowania zasad współpracy w ramach Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. Na tej bazie wprowadzono Kodeks 
Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Korzyści wynikające z wdrożenia Kodeksu Grupy KGHM to:

W 2019 r. nie miała miejsca żadna istotna zmiana zasad 
Zarządzania Grupą Kapitałową. W ramach działań uspraw-
niających koordynację procesów zachodzących w Grupie 
i zwiększenia jej bezpieczeństwa działania, wprowadzano 
nowe lub udoskonalano dotychczas stosowane narzędzia.  
Jednym z istotniejszych działań było powołanie organu 
doradczego Zarządu, tj. Rady Grupy KGHM. 

Rada Grupy jest stałym zespołem o uprawnieniach 
doradczo-konsultacyjnych, ułatwiającym podejmowa-
nie zorganizowanych działań w ramach Grupy KGHM. 
Rada współpracuje z podmiotami z Grupy w sposób nie-
naruszający obowiązki i uprawnienia organów statutowych 
spółek. Przedmiotem zainteresowania Rady Grupy KGHM 
są wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla funk-
cjonowania Grupy. W Radzie zasiada kadra kierownicza 
Centrali KGHM, odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi 
istotnymi obszarami. W uzasadnionych przypadkach w jej 
skład mogą wejść inne osoby, w tym przedstawiciele spółek 
Grupy KGHM.  

Kultura organizacyjna
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Określenie podstaw prawnych wspólnej strategii dla 
całej Grupy Kapitałowej KGHM, co pozwala na oparcie 
strategii konkretnej spółki o Strategię KGHM Polska 
Miedź S.A. i nakłada obowiązek utrzymania spójności.

Zharmonizowanie interesu danej spółki z interesem Grupy 
KGHM

Usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach 
działalności.

Ujednolicenie zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej 
KGHM, np. w zakresie przekazywania informacji, sprawoz-
dawczości itp.

Zapewnienie skutecznego monitoringu kluczowych decyzji 
biznesowych podejmowanych przez spółki.

Zapewnienie wdrażania ujednoliconych standardów w spółkach.

Zwiększenie bezpieczeństwa działania organów spółek.

[
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KGHM to firma z blisko 60-letnimi tradycjami, działająca 
w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi 
Pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, 
współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzial-
ność i odwaga - wartości te łączą wszystkich pracowników 
KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakła-

dzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych 
szerokościach geograficznych. KGHM buduje swoją global-
ną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany 
kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego 
rozwoju. 

DOBRO 
CZŁOWIEKA

Kluczowe Standardy Etyczne przekładające się na zasady 
działania w KGHM Polska Miedź S.A.

DOBRO 
FIRMY

DOBRO 
INTERESARIUSZY

Człowiek jako kluczowy i najważniejszy 
kapitał podlega szczególnej ochronie 
i pozostaje w centrum uwagi organów 
Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. stawia 
sobie za cel budowę kultury organi- 
zacji, której fundamentem jest kształ-
towanie relacji opartych na bezwzględ-
nym poszanowaniu godności i dóbr 
osobistych pracownika, bez względu na 
miejsce zatrudnienia i relacje służbowe.

Dbamy o dobro Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. dążąc do 
zabezpieczenia stabilnego rozwoju 
poszczególnych Spółek, zapewnienia 
ciągłości procesów oraz przeciwdziłając 
ryzyku powstania strat.

Dobre, oparte na wzajemnym zrozu-
mieniu i zaufaniu relacje z interesa-
riuszami mają kluczowe znaczenie dla 
KGHM Polska Miedź S.A. jako organiza-
cji wywierającej istotny wpływ na swo-
je otoczenie gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe.

Standardy etyczne

1 2 3

GRI 102-16
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Zachowujemy Dbamy

informacji, 
chronimy dane 

osobowe.

Unikamy 
konßiktu 
interesu

Stosujemy 

tolerancji dla 
korupcjiÓ.

Bierzemy 

produkt—w

Dbamy

uczciwie 
gospodarujemy 
powierzonym 
nam mieniem.

Bierzemy 
odpowiedzialno

Relacje
z partnerami 

budujemy
w oparciu

i profesjonalizm.

GPW

W relacjach
z Akcjonariuszami 

dobrymi 
praktykami GPW.

Wchodzimy
w partnerstwo

z licznymi 
organizacjami 

krajowymi
i 

pracy.

W KGHM Polska 

tolerujemy
mobbingu.

wysokie 
standardy
w relacji 

pracodawca-
pracownik.

W KGHM 
tworzymy 

i miejsce pracy 
wolne od 

dyskryminacji.

jest dla nas 

DOBRO CZŁOWIEKA

Podstawowe Standardy Etyczne są realizowane poprzez zasady etycznego postępowania, którev scharakteryzowano 
na poniższym schemacie:

Podział zasad etycznego postępowania

DOBRO FIRMY

DOBRO 
INTERESARIUSZY

W komunikacji i wdrażaniu Standardów Etycznych w Gru-
pie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pomaga system 
kodeksów, polityk i procedur, wprowadzanych i utrzy-
mywanych przez odpowiednio przeszkolonych Pełno-
mocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Komisje ds. Etyki. 
Ich wdrożenia wypełniają światowe standardy ładu korpo-
racyjnego oraz coraz większe oczekiwania ze strony Inte-
resariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytu-
cji finansowych.

Opierając się na najlepszych praktykach ładu korporacyj-
nego, w Spółce obowiązują zasady, polityki i instrukcje, 
wprowadzające globalne, ujednolicone standardy, dosto-
sowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, 
w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

fl

ów.

-
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Polityka Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw 
w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Bezpieczeństwa
w Grupie Kapitałowej

Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli Grupie KGHM Polska Miedź 
S.A. na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, które ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa 
Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Antykorupcyjna ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązują-
cych regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa stosuje politykę 
zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, 
zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz zapewnienie, że 
nabywane przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A. towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz 
wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska 
oraz przeciwdziałania korupcji.

Polityka Bezpieczeństwa określa wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 
Grupy KGHM związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Zgodnie z jej brzmieniem Wszyscy pracownicy 
Grupy KGHM kierują się elementarnymi zasadami, tj. uczciwością zawodową, rzetelnością w wykonywaniu obowiązków 
służbowych, lojalnością wobec pracodawcy, zorientowaniem na wyniki, odwagą, współdziałaniem, odpowiedzialnością, 
wspólną dbałością o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie stratom oraz unikaniem działań na szkodę pracodawcy.
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W 2019 r. w Spółce dokonano aktualizacji Procedury bada-
nia łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska 
Miedź S.A., celem zapewnienia zgodności z obowiązują-
cymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 
i  LBMA Responsible Silver Guidance V1.  System zarzą-
dzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra 
podlega corocznemu, niezależnemu, zewnętrznemu audy-
towi, potwierdzającemu wypełnienie przez Spółkę zasad 
dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu 
LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible 
Silver Guidance. 

W 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął nowy 
Kodeks Etyki GRI 102-16 Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. W celu przestrzegania najważniejszych zasad 
związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapita-
łowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajo-
wych i  zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A., zaktualizowano Politykę Antykorupcyjną oraz 
Procedurę Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym 
w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Procedura 
szczegółowo określa standardy zachowania w sytuacjach 
korupcjogennych oraz wskazuje na odpowiedzialność kar-
ną za nadużycia. Stosuje się ją w celu minimalizacji ryzyka 
korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcyjnych, 
mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Grupy 
Kapitałowej KGHM. Procedura reguluje kwestię zarządza-
nia ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów. Jej integral-
nym elementem jest Instrukcja postępowania z upominka-
mi biznesowymi.

W roku 2019 przyjęto W Grupie KGHM Politykę Bezpie-
czeństwa, określającą wspólne zasady i cele dla podmio-
tów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 
Grupy KGHM, związanych z bezpieczeństwem i prze-
ciwdziałaniem stratom. Wdrożono również w krajowych 
i  zagranicznych podmiotach KGHM procedurę dotyczącą 
weryfikacji kontrahentów w postępowaniach zakupowych, 
sprzedażowych i inwestycyjnych, która określa spójne 
i jednolite zasady realizacji procesu weryfikacji Kontrahen-
tów zewnętrznych, powiązanych z procesami zakupowymi, 
sprzedażowymi i inwestycyjnymi.

W roku 2019 zaktualizowano treść procedury w zakresie 
regulacji dotyczących konfliktu interesów oraz upominków 
akceptowalnych. W oddziałach i wybranych siedmiu spół-

kach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa 
i przeciwdziałania stratom. We wszystkich podmiotach 
KGHM, krajowych i zagranicznych, funkcjonują Pełnomoc-
nicy ds. Etyki i Antykorupcji. W roku 2019 zaktualizowano 
również Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony 
Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań 
zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura 
ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwią-
zywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidło-
wości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych 
w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki 
Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorup-
cyjnej, Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyj-
nym. 

W roku 2019 uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnali-
stów – platformę „Linia Etyki KGHM” GRI 102-17, dostępny na 
stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników, jak i osób 
trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostęp-
na jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpań-
skim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgło-
szenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla 
pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek 
mailowych i adresów do korespondencji. W podmiotach 
Grupy KGHM wdrożono Procedurę Kontroli Wewnętrznej 
Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM 
Polska Miedź S.A. Kontrola realizowana przez Pion Bez-
pieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym 
zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawi-
dłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń posta-
nowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej. Wdrożono 
również Procedurę Antymobbingową, pozwalającą na 
efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu 
pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii 
przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania 
praw pracowniczych są powołane w podmiotach Grupy 
KGHM Komisje ds. Etyki. 

Dodatkowo, prace wspierające i podnoszące standardy 
etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w roku 
2020 r.  

115



W roku 2018 Spółka KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła wdrażanie globalnego Systemu Bezpieczeństwa i Przeciw-
działania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 
System ma na celu ochronę interesu pracodawcy poprzez przeciwdziałanie czynom narażającym 
firmę na straty materialne i wizerunkowe oraz optymalizację wydatków i inwestycji, skutkującą 
oszczędnościami dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. Jego istotne elementy to:

Odpowiedzialność za wdrożenie, funkcjonowanie i nad-
zór nad systemem sprawuje Pion Bezpieczeństwa i Prze-
ciwdziałania Stratom w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. 
Obecnie Pion składa się z dwóch Departamentów: 

Od roku 2017 organizowane są cykliczne szkolenia anty-
korupcyjne dla pracowników wszystkich podmiotów 
KGHM. W 2018 roku zostało przeprowadzone specjalne 
szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej, a następ-
nie pełnomocnikom (40 osób). Wszystkie materiały                     
i instrukcje dostępne są na bieżąco dla Pracowników 
na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w utworzonej 
zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki        
i przeciwdziałania korupcji.

W roku 2019 przeprowadzono szkolenie stacjonarne          
z zakresu przeciwdziałania korupcji, prowadzone przez 
eksperta z CBA, dla osób na stanowiskach zarządczych, 
kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za procesy 
zakupowe w Podmiotach Grupy KGHM. W sumie odbyło 
się 5 szkoleń, w których udział wzięły 143 osoby.

Prowadzone są cykliczne spotkania i szkolenia dla Peł-
nomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W roku 
2019 zrealizowano 3 takie szkolenia. Miały one na celu 
podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę 
doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za orga-
nizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji 
w podmiotach KGHM. 

zdefiniowane procedury i mechanizmy kontrolne, efektywne wykrywanie zaistniałych nadużyć, prowa-
dzenie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz 

standaryzacja procedur i procesów związanych 
z ww. obszarem w całej Grupie Kapitałowej KGHM,  

przeciwdziałanie korupcji,

efektywne zapobieganie nadużyciom skutkującym 
stratami Grupy Kapitałowej KGHM

zwiększenie wrażliwości etycznej pracowników.

System Bezpieczeństwa I Przeciwdziałania Stratom 
W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W Oddziałach i zależnych Spółkach krajowych i zagra-
nicznych KGHM powołano w roku 2018 Pełnomocni-
ków ds. Etyki i Antykorupcji, których pracę monitoruje, 
nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antyko-
rupcji w Grupie Kapitałowej KGHM (funkcję tę, zgodnie 
z procedurą, pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeń-
stwa KGHM). 
W roku 2019 utworzono komórki ds. bezpieczeństwa          
i przeciwdziałania stratom w Oddziałach KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz w siedmiu wybranych Spółkach krajo-
wych, które wytypowano w oparciu o wielkość wydat-
ków i poziom zagrożeń krajowych. Kierownicy komórek 
są odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie syste-
mu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, etyki                   
i procedur antykorupcyjnych, bezpieczeństwa łańcucha 
dostaw oraz ochrony fizycznej i technicznej oraz pod-
legają merytorycznie Dyrektorowi Naczelnemu ds. Bez-
pieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w KGHM Polska 
Miedź S.A.

Departamentu Bezpieczeństwa, w którym znajduje 
się m.in. Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, 
Wydział Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom 
oraz Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicz-
nego.

Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw,  
w którym znajduje się Wydział Monitoringu Łańcu-
cha Dostaw oraz Wydział Analiz. 

1.

2.

GRI 102-17
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W roku 2020 uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-lear-
ningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, 
dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów: 

Najważniejszym dokumentem Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM, który 
został przyjęty w wersji znowelizowanej i rozszerzonej uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2018 
roku, jest Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. To z tego powodu został on wielokrotnie przy-
wołany w niniejszym sprawozdaniu.

W roku 2019 zrealizowano również szereg działań komunikacyjnych, 
skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących 
wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

dla kadry kierowniczej, Pełnomocników ds. Etyki 
i Antykorupcji oraz Członków Komisji ds. Etyki - 
szkoleniem objęto 695 osób.

wyemitowano 5 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mob-
bingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręcza-
nia upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji,

opublikowano 6 artykułów tematycznych na łamach czasopisma Curier,

opublikowano dodatek specjalny do Curiera, poświęconego problematyce Sygnalistów,

wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,

dla pozostałych pracowników z dostępem do plat-
formy e-learningowej - szkoleniem objęto 5818 
osób.

1. 2.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na 
wymienionych już wcześniej kilkakrotnie wartościach 
KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmo-
wanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz 
Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Powiązane 
są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: 
przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi 
interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów 
zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, prze-
ciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskry-
minacji i mobbingowi. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej 
KGHM jest zbiorem zasad obowiązujących pracowników 
Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej KGHM oraz 
jednostki współpracujące. Jest jednym z filarów kultury 

organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tra-
dycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny 
naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Zadaniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest 
zapewnienie zgodności zachowania pracowników z naj-
wyższymi standardami opartymi na przyjętych warto-
ściach. Status globalnego lidera i międzynarodowej 
korporacji obliguje nas do utrzymania najwyższych stan-
dardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami, 
wynikającymi z bogactwa kultur narodowych, w obrębie 
których działamy.
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Kodeks Postępowania KGHM Polska Miedź S.A. 
(Code of Condouct) 

Komisje do Spraw Etyki 
w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym rów-
nież z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostaw-
cy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesa-
riusze, oczekują od firm posiadania jasnych deklaracji 
i regulacji w zakresie kwestii etycznych. 

W czerwcu 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął 
Code of Conduct - Kodeks Postępowania w KGHM Polska 
Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawie-
nie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowa-
niem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem 
dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsię-
biorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, 
opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy 
Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują stan-
dardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. 
Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się prze-
nikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i war-
tościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar mocno praktyczny. 
W  swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla 
pracowników firmy, wskazując im, gdzie szukać odpowie-
dzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do 
słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codzien-
nych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości 
Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, 
bez względu na zajmowane stanowisko. 

Dokument Code of conduct stanowi wypadkową prac 
na kilku równoległych płaszczyznach. Z jednej strony 
dokonano analizy benchmarkingowej tego typu doku-

mentów wśród konkurencji. Przeanalizowano top 10 
producentów miedzi na świecie, aby ustalić, czy posłu-
gują się Code of conduct oraz pod kątem zakresu, jaki on 
obejmuje w poszczególnych spółkach. Z drugiej strony, 
w tym samym czasie, trwała analiza skierowana na wnę-
trze Spółki. Zinwentaryzowano obowiązujące w KGHM 
akty normatywne, wyłaniając z nich te o szczególnym 
znaczeniu z punktu widzenia przyszłego Kodeksu postę-
powania. W porozumieniu z komórkami merytorycznymi 
zagregowano i wyselekcjonowano te, które stanowiłyby 
dla pracowników instrukcję postępowania w szeregu 
codziennych sytuacji. Ostatnia ścieżka, która pozwoliła 
na ostateczne ukształtowanie Code of conduct, to kon-
sultacje z kadrą menadżerską wysokiego szczebla.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania 
oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona pracownikom 
KGHM Polska Miedź S.A. zarówno poprzez informację na 
internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To 
My, na stronie extranet.kghm.com), jak również rozdys-
trybuowana wraz z comiesięcznie wręczanymi blankieta-
mi płacowymi. Kodeksy są dystrybuowane w wersji dru-
kowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych prowadzonych 
przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszyst-
kich Oddziałach i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Pol-
ska Miedź S.A. Kodeks Postepowania wraz z Kodeksem 
Etyki zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez 
umieszczenie ich na stronie www.kghm.com w zakład-
ce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks 
Postępowania https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-kor-
poracyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania 

Każdy Podmiot Grupy KGHM tworzy Komisję ds. Ety-
ki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie 
postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgło-
szenia o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu 
standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki 
i  rekomendowanie Kierownikowi zakładu pracy działań 
naprawczych i dyscyplinarnych.

Zgłoszenia może dokonać:

Wykaz spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki 
jest następujący: 

Każdy z Pracowników, który był pokrzywdzony                  
w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podle-
gających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki;

Działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, 
molestowania lub innego nierównego traktowania pra-
cownika lub grupy pracowników Spółki;

Łamanie obowiązków pracowniczych wynikających                     
z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych, obowiązu-
jących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmo-
wane stanowisko pracy;

Łamanie zasad współżycia społecznego;

Nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków 
służbowych;

Nieetyczne zachowanie w stosunku do innych pracow-
ników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również poza 
godzinami pracy;

Narażenie dobrego imienia Spółki.

Każda osoba, która była świadkiem działań opisa-
nych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do 
Komisji ds. Etyki.
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Procedura Ujawniania Nieprawidłowości 
i Ochrony Sygnalistów w Grupie Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć 
utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidło-
wości przez tzw. Sygnalistów, zarówno wewnątrz firmy, jak 
i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidło-
wościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie 
(Sygnaliści), objęte są ochroną zgodnie z Procedurą ujaw-
niania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Grupie 
KGHM. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia 
anonimowe. Uruchomione kanały umożliwiają dokonanie 
zgłoszenia bez ujawniania danych.

W roku 2019 zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nie-
prawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM 
dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofer-
cie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie 
efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związa-

nych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nad-
użycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, 
w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bez-
pieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej, Procedury Przeciw-
działania Zagrożeniom Korupcyjnym. W roku 2019 urucho-
miono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia 
Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno 
dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów 
i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – 
polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia 
dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości 
i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontak-
tu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do 
korespondencji.

Poniższy wykres ilustruje przyrost zgłoszeń od Sygnalistów 
na przestrzeni lat 2018-2019, z oznaczonymi na osi czasu 
zdarzeniami, które miały wpływ na przedstawiony wynik:

IIIV IIIV

XI XI

X X

IX IX

IIX IIX

IIV IIV

IV IV

V V

VI VI

III III

II II

I IStyczeń 2018 r. 
Utworzenie Pionu Bezpieczeństwa 

i Przeciwdziałania Stratom.

Czerwiec i Lipiec 2018 r. 
Przyjęcie Kodeksu Etyki oraz Kodeksu 

Postępowania, wdrożenie Polityki 
Antykorupcyjnej oraz Procedury 

Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Listopad 2019 r. 
Uruchomienie szkoleń 
na platformie e-learningowej.

Wrzesień 2018 r. 
Wdrożenie Procedury Ujawniania 

Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów oraz 
Procedury Antymobbingowej.

Październik 2018 r. 
Powołanie w podmiotach KGHM 

Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji 
oraz utworzenie komisji ds. Etyki.

Czerwiec 2019 r. 
Uruchomienie platformy dla Sygnalistów 
(online), publikacja dodatek specjalnego.

Przyrost zgłoszeń od Sygnalistów na przestrzeni lat 2018-2019
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Obowiązująca w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. Polityka Antykorupcyjna została przyjęta w lipcu 2018 r. 
uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Określa szczegó-
łowo standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych 
oraz wskazuje na odpowiedzialność za nadużycia. Grupa 
Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaan-
gażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie, poprzez przy-
jęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji 
dla korupcji i przekupstwa”. Zabrania się pracownikom ofe-
rowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych.
 
Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwy-
czajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi 
normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wrę-
czanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować 
sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane 
za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego 
do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegóło-
we zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręcza-
nia zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone 
w  Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 
w formie instrukcji. Od pracowników wymagane jest unikanie 
podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach 
konfliktu interesu. Szczególnej kontroli wskazanej przez Poli-
tykę podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, 
z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu 
zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etyczne-
go i transparentnego prowadzenia biznesu. Podmioty Gru-
py Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich Pracownicy 
mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania osób 
bądź podmiotów, działających w ich imieniu lub na ich rzecz. 
Polityka wskazuje także, że podmioty Grupy Kapitało-
wej i  ich reprezentanci obowiązani są do przestrzegania 
wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów 
administracji i innych organów państwa oraz aktów praw-

nych krajowych i międzynarodowych dotyczących zwalcza-
nia korupcji. W Polityce wskazano również, że KGHM Polska 
Miedź S.A. wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej oraz pod-
mioty współpracujące, zobowiązane są do przestrzegania 
międzynarodowych aktów prawnych, których celem jest 
walka z korupcją, m. in. the U.K Bribery Act of 2010, the 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Canadian Corruption of 
Foreign Public Officials Act of 1999 oraz wytycznych zawar-
tych w porozumieniach międzynarodowych, np. Konwen-
cji OECD lub wytycznych UN Global Compact w zakresie 
odpowiedzialnego biznesu oraz walki z korupcją.
 
Dokument reguluje, że Pracownicy podmiotów Grupy Kapi-
tałowej oraz partnerzy zewnętrzni zobowiązani są zgła-
szać podejrzenia naruszenia tejże Polityki oraz Procedury 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym bezpośrednio 
do Departamentu Bezpieczeństwa w KGHM Polska Miedź 
S.A. lub poprzez dedykowane kanały zgłaszania niepra-
widłowości. Każde zgłoszenie traktowane jest w sposób 
poufny i  zostaje zbadane z należytą starannością. Grupa 
Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stosuje szereg narzę-
dzi urzeczywistniających realizację celów Polityki, w skład któ-
rych wchodzą przede wszystkim procedury, instrukcje, środ-
ki zaradcze i mechanizmy kontrolne, w sposób szczegółowy 
określające standardy zachowania w sytuacjach korupcjogen-
nych oraz wskazujący na odpowiedzialność za nadużycia.

Pracownicy Grupy oraz jej reprezentanci zobowiązani są 
do przestrzegania i stosowania zarówno Polityki Antyko-
rupcyjnej, jak i towarzyszących jej wyżej wspomnianych 
dokumentów, w szczególności Procedury Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym.

Schemat postępowania w przypadku naruszenia 
zasad etycznych

Byłeś świadkiem naruszenia
zasad etycznch w naszej Spółce?

Zgłoś ten fakt przełożonemu
lub skorzystaj z poufnych kanałów.

Nasi pracownicy podejmą
odpowiednie działania, zachowując

pełną dyskrecję

1 2 3

Polityka Antykorupcyjna W Grupie Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A.
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Procedura została przyjęta w lipcu 2018 r. na mocy uchwały 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zapisy zawarte w Proce-
durze Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stosuje 
się w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ogranicze-
nia wszelkich zjawisk korupcyjnych, mogących zachodzić               
w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. 
Procedura stanowi rozwinięcie zapisów Polityki Antykorup-
cyjnej w Grupie KGHM. Zasady określone w Procedurze są 
skierowane do wszystkich Pracowników, a także wszelkich 
Reprezentantów i obowiązują w kontaktach z klientami, 
kontrahentami oraz organami Państwa. Procedura precy-
zuje właściwe sposoby zachowań, środki zaradcze i mecha-
nizmy kontrolne tworzące wraz z innymi uregulowaniami 
Polityki System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyj-
nym. Pracownicy Grupy KGHM i jej reprezentanci zobowią-
zani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, 
wytycznych organów administracji i innych organów Pań-
stwa oraz aktów właściwych organizacji, do których nale-
ży dany Podmiot Grupy KGHM, odnoszących się do zasad           
i działań antykorupcyjnych. Pracownicy zapoznawani są   
z  treścią Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciw-
działania Zagrożeniom Korupcyjnym w chwili przyjmowa-
nia do pracy oraz cyklicznie, w ramach organizowanych 
szkoleń stacjonarnych oraz szkolenia elearningowego. 
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa pełni funkcję Peł-
nomocnika ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie KGHM i odpo-
wiada za nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem Proce-
dury. W celu monitorowania funkcjonalności wdrożonych 
regulacji z zakresu przeciwdziałania korupcji w Spółkach 
zależnych w kraju i zagranicą, Centrali KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. powołani 
zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji.

Bezwzględnie zabronione jest podejmowanie, uczestni-
czenie, promowanie, podżeganie do jakichkolwiek działań              
o charakterze korupcyjnym. 

Działania o charakterze korupcyjnym w Grupie Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. to:

przekupstwo,
 
płatna protekcja,

niedopuszczalna czynność preferencyjna – czynność 
prowadząca do uprzywilejowania kontrahenta, 

świadczenia lub usługi, wykonywana wbrew interesom 
Grupy KGHM, w zamian za udzielenie lub obietnice 
udzielenia korzyści majątkowej,

nadużycie uprawnień,

niedopełnienie obowiązków, 

przyjęcie korzyści,
 
przyjęcie obietnicy,

uzależnienie wykonania czynności służbowej, 

żądanie korzyści, 

konflikt interesów, 

nepotyzm, 

kumoterstwo, 

udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego.

Procedura Przeciwdziałania Zagrożeniom 
Korupcyjnym W Grupie Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.
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PRACOWNIK
Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A

Działalność gospodarcza
•   prowadzona przez pracownika na własny    
  rachunek;

• pełnomocnictwo udzielone pracownikowi
 do prowadzenia działalności w czyimś imieniu;

Podmiot zewnętrzny
(np. przedsiębiorstwo, spółka, fundacja, stowa-
rzyszenie, instytut badawczy, uczelnia wyższa, 
fundusz inwestycyjny)

Pracownik związany jest z podmiotem zewnętrz-
nym poprzez np.:
• zatrudnienie;
• świadczenie usługi (zlecenia, umowy o dzieło);
• pełnienie funkcji (np. we władzach spółek han-
dlowych, stowarzyszeń, fundacji, instytutów, cia-
łach i organach doradczych tych podmiotów);
• pełnienie roli pełnomocnika;
• zależności majątkowe, m.in.:
  - posiadanie akcji lub udziałów,
    a także tytułów uczestnictwa,
  - zaciągnięte pożyczki,
  - inne zależności o charakterze majątkowym;
• inne powiązania

• jest klientem Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

i/lub

• łączą go relacje finansowe lub majątkowe
z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.;

i/lub

• jeżeli jego interesy są konkurencyjne w stosunku 
do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

i/lub

• może wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie 
przeciwko Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

PRZEŁOŻONY
zgłoszenie pracownika 

(wypełnienie oświadczenia - zał. 4 
Procedury)

PEŁNOMOCNIK
 ds. Etyki i Antykorupcji

potwierdzenie/ wykluczenie 
występowania konfliktu 

interesów

PRZEŁOŻONY
decyzja o dopuszczeniu 

lub odsunięciu pracownika 
od zadania

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

* inne powiązania – powiązania rodzinne i towarzyskie

Algorytm zgłaszania konfliktu interesów, wraz ze wskazaniem 
sytuacji mogących powodować konflikt interesów
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W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się 
wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem 
jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób 
odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. 
Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak prze-
ciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów 
oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nie-
ograniczający zasad wolnej konkurencji. 

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle okre-
ślone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów 

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahen-
tów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupo-
wych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane 
są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur 
wewnętrznych. Niniejsza procedura odnosi się do środków 
weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji han-
dlowych. 

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bez-
pieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wyko-
rzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalno-
ści mającej na celu działania niezgodne z prawem, taki jak 
np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia 
podatku VAT. 

Środki bezpieczeństwa stosowane by temu zapobiec pole-
gają na:

identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na 
podstawie danych pozyskanych od Klienta, informa-
cji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni 
gospodarczych,

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych 
dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych w KGHM Polska Miedź S.A. 

realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania 
podmiotów gospodarczych.
 
W dokumentacji przetargowej Spółka zastrzega sobie 
możliwość przeprowadzania audytu dostawców i wery-
fikacji ich działania pod kątem przestrzegania praw czło-
wieka i zatrudniania nieletnich. Weryfikuje także podmioty 
zewnętrzne w celu zabezpieczenia interesów KGHM, w tym 
w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, łamaniu 
zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu konfliktowi 
interesów itp.

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, 
czynności zmierzających do ustalenia struktury własno-
ściowej,

organizacyjnej lub powiązań Klienta w celu zidentyfiko-
wania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji 
jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicz-
nie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodar-
czych,

uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego 
przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych przy 
wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych,
 
monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem,     
w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu 
sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o Klien-
cie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka moż-
liwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątko-
wych.
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Procedura została przyjęta na mocy uchwały zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. we wrześniu 2018 r. Celem procedury 
jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy, 
poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie 
sposobu postępowania na wypadek jego wystąpienia. Pro-
cedura ma na celu budowanie i wzmacnianie kultury orga-
nizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych 
między pracownikami.

Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań pre-
wencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, 
określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia 
mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających 
na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura 
ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapi-
tałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj 
zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pra-
cowników, który uznał, że został poddany mobbingowi lub 
był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, 
ma prawo dokonać Zgłoszenia mobbingu. Zgłoszenia mob-
bingu dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze 
ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów, korzy-
stając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż nie-
zbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych 
pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracow-
ników, wobec których zachodzi podejrzenie stosowania 

mobbingu oraz pracownika/pracowników dopuszczających 
się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. 
Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki wła-
ściwa dla danego podmiotu Grupy kapitałowej KGHM. 

Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie 
przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń 
stacjonarnych oraz elearningowych. 

Nadzór nad funkcjonowaniem Procedury sprawuje Kierow-
nik zakładu pracy, który również powołuje członków Komisji 
ds. Etyki. Komisja przeprowadza postępowanie w sprawie 
mobbingu, wszczęte w związku z wpłynięciem Zgłoszenia 
mobbingu. Istotną rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi 
pełni Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji, który prowa-
dzi działania prewencyjne, w tym organizuje szkolenia dla 
Pracowników, bierze udział w postępowaniu na wypadek 
zgłoszenia mobbingu, jest odpowiedzialny za odbiór Zgło-
szenia i uruchomienie dalszego postępowania zgodnie 
z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnali-
stów. Szereg zgłoszeń dotyczących podejrzenia mobbingu, 
które zostały rozpatrzone przed Komisją ds. Etyki, dotyczy-
ły głównie konfliktów w miejscu pracy. Wczesne wykrycie 
takich przypadków, możliwe dzięki wdrożonym w KGHM 
rozwiązaniom, pozwoliło na uniknięcie eskalacji konfliktów 
i zapobiegło przerodzeniu się ich w zjawisko mobbingu.

Procedura Antymobbingowa Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Instrukcja została wydana jako Załącznik do Procedury kon-
troli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania 
Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zgod-
nie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź 
S.A. do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha 
Dostaw należy m.in. kontrola transparentności procesów 
zakupowych, monitorowanie postępowań zakupowych 
o  zwiększonym ryzyku nadużyć w trakcie ich przebiegu 
oraz kontrola zakończonych postępowań – w przypadku 
podejrzeń o nadużycia – pod kątem weryfikacji prawidło-
wości przebiegu tych postępowań oraz w celu wykrywania 
zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

Dokument reguluje zakres szczegółowych czynności 
Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, wyni-
kający z powyższych zadań, uwzględniający obowiązujące 
uregulowania ujęte w Polityce Zakupów KGHM Polska Miedź 
S.A. Ma również zastosowanie do postępowań zakupowych 
wyłączonych z Polityki Zakupów, które nie zostały uregu-
lowane w innych wewnętrznych aktach normatywnych 
– w  zakresie możliwym do zastosowania, uwzględniając 
specyfikę rodzajową poszczególnych zakupów. W przy-
padku postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki 
Zakupów, ale uregulowanych innymi aktami wewnętrzny-
mi, czynności kontrolne prowadzone są w  oparciu o te 
akty.

Instrukcja Kontroli Procesów Zakupowych 
Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha 
Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
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W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Poli-
tykę ochrony danych osobowych. Polityka określa zasady 
dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobo-
wych w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Polityka 
została przyjęta, aby przetwarzanie w KGHM odbywało się 
zgodnie z RODO i innymi przepisami o ochronie danych 
osobowych i aby możliwe było wykazanie tej zgodności. 
Polityka podlega przeglądom i uaktualnianiu na zasadach 
w niej określonych. Przedmiotem ochrony na podstawie 
Polityki są dane osobowe, przetwarzane w systemach 
informatycznych, jak również w inny sposób utrwalone 
na nośnikach, w tym na nośnikach papierowych i elektro-
nicznych. Miejsca przetwarzania danych osobowych w ten 
sposób przetwarzanych podlegają zabezpieczeniu określo-

nemu na podstawie niniejszej Polityki. Polityka ma zasto-
sowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych 
w KGHM w ramach realizowanych przez nią procesów. 
Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w 
KGHM i stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, 
które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na 
zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, 
jak również charakter stosunku pracy. Każda osoba, która 
ma mieć dostęp do danych osobowych, może je przetwa-
rzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia 
(polecenia). Osoby mające dostęp do danych osobowych 
są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi 
powiązanymi z nią dokumentami oraz stosowanie zawar-
tych w nich regulacji.

Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regu-
lacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów 
informatycznych obowiązującymi w KGHM. Nadzór nad 
aktualizacją Polityki sprawuje Inspektor ochrony danych 
KGHM Polska Miedź S.A.

Procedura Antymobbingowa Grupy 
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Ochrony Danych Osobowych 
w  KGHM Polska Miedź S.A.

Procedura została przyjęta na mocy uchwały zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. we wrześniu 2018 r. Celem procedury 
jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy, 
poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie 
sposobu postępowania na wypadek jego wystąpienia. Pro-
cedura ma na celu budowanie i wzmacnianie kultury orga-
nizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych 
między pracownikami.

Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań pre-
wencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, 
określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia 
mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających 
na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura 
ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapi-
tałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj 
zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pra-
cowników, który uznał, że został poddany mobbingowi lub 
był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, 
ma prawo dokonać Zgłoszenia mobbingu. Zgłoszenia mob-
bingu dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze 
ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów, korzy-
stając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż nie-
zbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych 
pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracow-
ników, wobec których zachodzi podejrzenie stosowania 

mobbingu oraz pracownika/pracowników dopuszczających 
się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. 
Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki wła-
ściwa dla danego podmiotu Grupy kapitałowej KGHM. 

Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie 
przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń 
stacjonarnych oraz elearningowych. 

Nadzór nad funkcjonowaniem Procedury sprawuje Kierow-
nik zakładu pracy, który również powołuje członków Komisji 
ds. Etyki. Komisja przeprowadza postępowanie w sprawie 
mobbingu, wszczęte w związku z wpłynięciem Zgłoszenia 
mobbingu. Istotną rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi 
pełni Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji, który prowa-
dzi działania prewencyjne, w tym organizuje szkolenia dla 
Pracowników, bierze udział w postępowaniu na wypadek 
zgłoszenia mobbingu, jest odpowiedzialny za odbiór Zgło-
szenia i uruchomienie dalszego postępowania zgodnie 
z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnali-
stów. Szereg zgłoszeń dotyczących podejrzenia mobbingu, 
które zostały rozpatrzone przed Komisją ds. Etyki, dotyczy-
ły głównie konfliktów w miejscu pracy. Wczesne wykrycie 
takich przypadków, możliwe dzięki wdrożonym w KGHM 
rozwiązaniom, pozwoliło na uniknięcie eskalacji konfliktów 
i zapobiegło przerodzeniu się ich w zjawisko mobbingu.
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Jako firma odpowiedzialna społecznie KGHM Polska Miedź 
S.A. stosuje procedury należytej staranności. Przykłada 
wagę nie tylko do przestrzegania praw człowieka, zgodnych 
z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, 
wolności zakładania organizacji związkowych, zgodności 
działania z prawem powszechnie obowiązującym, niewy-
korzystywania dzieci do pracy, niepozyskiwania surow-
ców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict 

Departament Audytu Wewnętrznego kieruje się między-
narodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym 
z  14 obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych 
zadań jest etyka. 
W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych 
analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu 

Celem Procedury jest określenie spójnych i jednolitych 
zasad realizacji Kontroli wewnętrznej przez Pion Bezpie-
czeństwa i Przeciwdziałania Stratom. 

Procedura określa zasady przeprowadzania Procesu Kon-
troli przez komórki Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziała-
nia Stratom, określa i przypisuje role w Procesie Kontroli, 
określa ramy współdziałania jego uczestników, jak również 

minerals”), lecz również chce współpracować z partnera-
mi biznesowymi, wyznającymi takie same wartości. Z tego 
powodu klienci oraz dostawcy KGHM zobowiązani są do 
pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, 
przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy, co jest 
ważnym elementem decyzji biznesowych o podejmowaniu 
bądź niepodejmowaniu współpracy z danym partnerem.

interesu lub innych działań niezgodnych z Kodeksem Etyki 
oraz innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyż-
szonym ryzyku nieetycznych zachowań są systematycznie 
identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu roczne-
go planu audytu.

Procedura Weryfikacji Zgodności 
z Zasadami Etyki KGHM Polska Miedź S.A.

Regulamin Audytu Wewnętrznego
(w Zakresie Etyki) w KGHM Polska Miedź S.A.

Procedura Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa 
i Przeciwdziałania Stratom  KGHM Polska Miedź S.A.

wymienia zakres czynności wykonywanych w ramach tego 
procesu. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa 
i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem iden-
tyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, 
korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki 
w Grupie Kapitałowej oraz zagrożeń z zakresu bezpieczeń-
stwa IT i bezpieczeństwa informacji.
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 Wszelkie badania naukowe pokazują, że dobra sytuacja rodziny i pozytywne więzi rodzinne przekładają się na harmonijny 
rozwój wszystkich jej członków: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Zagłębie Mie-
dziowe inwestujemy w programy prorodzinne. Korzysta na tym nie tylko nasza firma i pracownicy, ale cała społeczność, z czego 
się cieszymy    C   Z  K    S

                 -
      

 Uważamy, że to bardzo ważne aby w czasach tak dynamicznych zmian jakie zachodzą w społeczeństwie dokonywać korekty 
działań dla odbiorców programów społecznościowych. Wspieramy finansowo i w ramach wolontariatu setki projektów. Nie chce-
my być postrzegani jedynie jako finansowy partner, ale jako dobry sąsiad naszych samorządów chcemy mieć wpływ na kształt tej 
pomocy     D    K   K

 Samorząd jest dla nas ważnym partnerem dialogu społecznego. Podczas takich spotkań możemy wspólnie wypracowywać 
rozwiązania i planować działania społeczne, które będą szyte na miarę potrzeb mieszkańców naszego regionu 
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Inwestycje i ich wpływ 
na lokalne społeczności
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- Jako lider polskiej gospodarki odpowiadamy na wyzwania tur-
bulentnego świata. Oparcie produkcji miedzi w dużej mierze na 
złomie jest przykładem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która 
jest nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju Spółki. 
To największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica, nie tyl-
ko pod względem poniesionych nakładów, ale przede wszystkim, 
ze względu na ogromny skok technologiczny tego Oddziału. Prze-
kształci się on w hutę hybrydową mającą perspektywę rozwoju 
na kolejne lata. To krok w kierunku pozyskiwania surowca z recy-
klingu.
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Działalność na rzecz spełnienia wymogów 
rozporządzenia REACH
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Program Promocji Zdrowia 
i Przeciwdziałania Zagrożeniom 
Środowiskowym KGHM Polska Miedź S.A.
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Polityka Prawa Konkurencji Grupy 
Kapitałowej  KGHM Polska Miedź S.A.
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Fundacje, aktywność sponsoringowa 
i Program CSR w KGHM Polska Miedź S.A.
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Fundacja KGHM Polska Miedź S.A.
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• na realizację 313 projektów na kwotę 17 763 651,78 PLN;
• 1 194 825,18 PLN dla 169 osób fizycznych;
• 1 285 513,00 PLN na realizację programu „Program Promocji 

Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”.

DZIEDZINA

Darowizny

Kwota przyznana 
PLN

Liczba projektów/
liczba osób fizycznych

D     313

Z     45

     56

S      88

K      124

D      169

O     168

  1

  Z  
  Z  Ś

  616 (dzieci)

Ł CZ IE KWO  D ROWIZ 20 243 989,96
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Obszar kultura i tradycje 
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Obszar 
Kwota przyznana 
PLN
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Programy CSR KGHM Polska Miedź S.A.
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„Miedziane rywalizacje”
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Skala zatrudnienia:
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
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Grupa kapitałowa
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2019 2018 Zmiana (%)
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1 Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce 
(55%)
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Polityka międzynarodowej mobilności 
w grupie kapitałowej KKGHM Polska Miedź S.A.
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W     K    S  

Kompetentni w branży 
górniczo-hutniczej. 
KGHM - kluczowy partner 
w kształceniu zawodowym 

Kształcenie dualne
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La Serena

eKariera

Akademia kompetencji 4E 
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w Kanadzie i USA

w Chile 

Spółki krajowe

KGHM INTERNATIONAL LTD.
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Kapitał ludzki i ryzyko 
na międzynarodowym rynku

Zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją
w KGHM Polska Miedź S.A. 
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Procesy szkoleniowe 
w KGHM Polska Miedź S.A. 
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Polityka bezpieczeństwa grupy
KGHM Polska Miedź S.A. 
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Złote zasady BHP

Rada bezpieczeństwa pracy 
KGHM Polska Miedź S.A. 
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MYŚLĘ ZANIM COŚ ZROBIĘ

STOSUJĘ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY

REAGUJĘ, GDY WIDZĘ NIEBEZPIECZNE 
ZACHOWANIA LUB SYTUACJE

ZACHOWUJĘ ŁAD
I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY

PRACUJĘ SPRAWNYMI NARZĘDZIAMI
ORAZ MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI

PRZYCHODZĘ DO PRACY 
WYPOCZĘTY I TRZEŹWY, 

NIE BĘDĄC POD WPŁYWEM ŚRODKÓW 
ODURZAJĄCYCH

ZNAM ZAGROŻENIA I RYZYKO ZAWODOWE

PAMIĘTAM O MOICH BLISKICH
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Polityka zero harm 
KGHM Polska Miedź S.A. 

Praktyka dobrej współpracy grupy kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. 

Deklaracja różnorodności 
KGHM Polska Miedź S.A. 
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Deklaracja ochrony praw człowieka 
KGHM Polska Miedź S.A. 

Zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) 
KGHM Polska Miedź S.A. 
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Produkcja miedzi

702 tys. ton 

Produkcja miedzi

566  tys. ton 

Koszt C1

1,70 USD/funt

Koszt C1

1,74 USD/funt

Przychody

22 723 mln PLN

Skorygowana EBITDA

3 619 mln PLN

Przychody

17 683 mln PLN

Skorygowana EBITDA

5 229 mln PLN

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w 2019 roku były wyż-
sze o 2.197 mln zł (+11 proc.) niż w analogicznym okresie 
roku poprzedniego, w tym wzrost przychodów KGHM Polska 
Miedź S.A. wyniósł + 1.926 mln zł. 

Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu 
sprzedaży miedzi (+8 proc.) i srebra (+13 proc.), ale też z korzyst-
niejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi. 
Na poziomie EBITDA Grupy Kapitałowej zanotowano wzrosty 
wyników operacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. (+203 mln zł, 

+6 proc.), Sierra Gorda (+27 mln zł, +4 proc.). oraz pozostałych 
krajowych spółek Grupy (+40 mln zł, +20 proc.). Grupa osiągnęła 
skonsolidowany wynik netto na poziomie 1.421 mln zł.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała zwiększe-
nie o 11 proc. w stosunku do 2018 roku produkcji mie-
dzi płatnej, która ukształtowała się na poziomie 702 
tys. ton. Grupa zanotowała rekordową produkcję srebra – 
1.417 ton (1.205 ton w 2018 roku) to jest 18 procent więcej 
w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku.

Wybrane dane operacyjne i finansowe  
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wybrane dane operacyjne i finansowe  
KGHM Polska Miedź S.A.

Cu

Cu

Produkcja srebra

1 400 ton Ag

GRI 201-1

GRI 201-1
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Wyniki produkcyjne i sprzedażowe w 2019 roku
Na tle przyjętych rocznych założeń budżetowych

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja KGHM INTERNATIONAL

Produkcja Sierra Gorda (dla 55% udziałów)

2019E
Budżet

Miedź w koncentracie [tys. t]

Srebro w koncentracie [t]

Miedź elekt. z wsadów własnych [tys. t]

Miedź elekt. z wsadów obcych [tys. t]

Srebro metaliczne [t]

Miedź płatna [tys. t]

Srebro płatne [t]

Miedź płatna [tys. t]

TPM [tys. troz]

Miedź płatna [tys. t]

Molibden [mln funtów]

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

40%

397

1 238

406

153

1 341

601

1454

75

88

57

11

60%

60%

60%

60%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

120%

120%

120%

120%

1400

147

418

399

1249

557

77

1393

85

60

11

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A
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Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa Grupy KGHM

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych KGHM Polska Miedź S.A.1) 

2019E
Budżet

Nakłady inwestycyjne rzeczowe KGHM Polska Miedź S.A.2)

Wypłacalność Grupy KGHM [dług netto / skorygowana EBITDA] 3)

Nakłady inwestycyjne rzeczowe

Pozostałe nakłady, w tym pożyczki

0 20 40

2516

1074

60 80 100 120

2475

485

≤ 20,0
18,0

x 1,5

≤ x 2
4) 

1) Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadających na katodę wraz z kosztami funkcji wsparcia 
i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę 
szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych

2) Nakłady inwestycyjne rzeczowe – z wyłączeniem nakładów na prace rozwojowe – niezakończone; pozostałe 
nakłady, w tym pożyczki – nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczka-
mi dla tych jednostek z z wyłączeniem zakupu certyfikatów inwestycyjnych związanego z restrukturyzacją FIZAN w 2019 r.

3)  Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia 
EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

4)  Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA ≤ 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stano-
wi założenia budżetowego KGHM na 2019 r.

[tys. PLN/t]

[mln PLN]
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Zadłużenie Grupy Kapitałowej KGHM stan na koniec 
4 kwartału  2019 roku 

1) Zaprezentowane dane dotyczą kwot wynikających ze zmiany przepisów MSSF 16 w zakresie leasingu
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Wdrożenie
 MSSF16

12M 2019
 z wpływem 

MSSF16

7000

7000 -33 -1419 +213 +394 +109 6264 +627 6891

8079 7863 8407 6891

3M 19 6M 19 9M 19 12M 19

6264

627

Wpływ zmiany  
przepisów  

MSSF 16

Wzrost zadłużenia
 Wydatki na inwestycje rzeczowe (3 233 mln PLN)
 Podatek od wydobycia niektórych kopalin (1 520 mln PLN)
 Zasilenie kapitałowe Sierra Gorda (112,75 mln USD)
 Koszty finansowania (239 mln PLN)
 Ujemne różnice kursowe (wzrost zadłużenia o 213 mln PLN)
  Wzrost stanu należności handlowych i pozostałych należ-

ności (wzrost o 96 mln PLN)

Główne czynniki wpływające na zadłużenie 
oprocentowane w 12 miesiącach 2019 roku

Zmniejszenie zadłużenia
  Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, wyłącza-

jąc zmianę kapitału pracującego i podatek od kopalin  
(5 628 mln PLN)

  Wzrost stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobo-
wiązań, w tym zobowiązania handlowe przejęte przez fak-
tora (wzrost o 737 mln PLN)

 Obniżenie zapasów (spadek o 305 mln PLN)

Dług netto Grupy Kapitałowej

Zmiana długu netto

[mln PLN]

[mln PLN]
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1683

660

74
58

6

[mln PLN]

Odtworzenie (36%)
Utrzymanie (29%)
Rozwój (32%)
Leasing MSSF 16
Prace rozwojowe - niezakończone

2 481 mln PLN
Realizacja CAPEX za 2019: 98,6%

2 132 mln PLN
Realizacja CAPEX za 2018

2019 - wg kategorii analitycznych

Konsekwentny i racjonalny 
program inwestycyjny
 

2019 - wg obszarów

890

727

800

58

[mln PLN]

6

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Inwestycje

W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%. 
Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481mln PLN. 

Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. 
po 4 kwartałach 2019 roku

Górnictwo (68%)
Hutnictwo (27%)
Pozostała działalność (3%)
Leasing MSSF 16
Prace rozwojowe - niezakończone

2 516 mln PLN
Założenie budżetowe CAPEX 2019
 

2 670 mln PLN
Założenie budżetowe CAPEX 2018

GRI 203-1
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Program Udostępnienia Złoża 

Systematycznie realizowano poszczególne projekty w kategorii utrzymanie oraz rozwój w grupie pro-
jektów górniczych (wykonano 48,1 km wyrobisk górniczych), szybowych (GG-1 zgłębiono do 1099,3 m), 
klimatyzacyjnych i energomechanicznych.

Instalacja do prażenia koncentratu miedzi

Instalacja z powodzeniem uruchomiona i włączona w ciąg produkcyjny Huty Miedzi „Głogów”. 
Od początku ciągłej pracy instalacji (styczeń 2019) wyprodukowano 
79 tys. Mg prażonki. 

Piec WTR w Hucie Miedzi „Legnica”

Zabudowano i uruchomiono piec WTR wraz z instalacjami towarzyszącymi. Osiągnięto parametry gwaran-
cyjne. Piec WTR pracuje w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Legnica”. Przetop złomów Cu w piecu WTR 
umożliwił osiągnięcie, w roku 2019, po raz pierwszy w historii Huty Miedzi „Legnica”, łącznego przetopu 
złomów i materiałów miedzionośnych na piecach anodowych i WTR na poziomie 26 tys. Mg.

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

Zgodnie z harmonogramem realizowano poszczególne etapy projektu budowy kwatery południowej 
obiektu (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 59% na 12.2019). Trwały również prace zwią-
zane z budową stacji segregacji i zagęszczania odpadów (łączna realizacja zakresu rzeczowego wyno-
siła 49% na 12.2019). 

Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT

W ramach Programu realizowane są projekty w Hucie Miedzi „Głogów” i Hucie Miedzi „Legnica”. 
W roku 2019 zakończono hermetyzację układu przenośników materiałów wsadowych w HMG oraz 
modernizacja układu odpylania na Piecach Szybowych w HML. Uruchomiono do testów instalację 
odsiarczania gazów z pieca Kaldo w HMG.

Główne Projekty finansowane po 4 kwartałach 2019 roku 
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Inwestycje proekologiczne i opłaty środowiskowe

Wybrane inwestycje proekologiczne i opłaty środowiskowe w 2019 r.

1) Ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery

Wybrane inwestycje proekologiczne:1)

budowa instalacji oczyszczania spalin spełniających normy emisyjne 
zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego

rozbudowa mocy w oparciu o kotły gazowe

Wybrane inwestycje proekologiczne:

modernizacja oczyszczalni ścieków

kontynuacja budowy nowej instalacji do produkcji dodatku do paliw, 
która umożliwi ponowne wykorzystanie zatężonych kwasów w procesie produk-
cyjnym

Wybrane inwestycje proekologiczne:

prowadzono 22 projekty (16 w O/HMG i 6 w O/HML), podjęto decyzję 
o wyłączeniu z Programu BATAs sześciu projektów

HM Głogów: zakończono hermetyzację przenośników i stacji napinających 
taśmociągi koncentratów miedzi oraz zakończono zabudowę instalacji 
odsiarczania gazów z pieca Kaldo

HM Legnica oddano do eksploatacji zmodernizowany układ odpylania trzech 
filtrów za piecami szybowymi

Ponad 229  milionów PLN wydanych w 2019 r.  
przez KGHM na realizację inwestycji proekologicznych

w tym największe wydatki w wysokości ponad 44 mln PLN poniesione na wymianę 
wież absorpcyjnych i suszących fabryki kwasu siarkowego w Hucie Miedzi Legnica.

3,3 mln PLN 

0,3 mln PLN 

- 13 % R/R

- 40 % R/R

Ołaty za pobór wody i odprowadzanie 
ścieków oraz emisję zanieczyszczeń 
do powietrza

Opłaty ze względu na specyfikę produkcji – 
materiały wybuchowe, systemy inicjujące, 
dodatek do paliwa

Energetyka sp. z o.o. 

Nitroerg S.A. 

Program BATAs
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Wymiana parku 
maszynowego 
w kopalniach
32%

Istotne komponenty 
i remonty znaczące
13%

Pozostałe odtworzenie 
infastruktury

55%

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów 
odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych

Projekty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie produkcji 
górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Pro-
dukcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót gór-
niczych), stanowią 31% poniesionych ogółem nakładów.

Uzbrojenie rejonów 
górniczych; w tym 
Program UZ (18%)
32%

Budowa  
szybu SW-4
2%

Rozbudowa OUOW 
Żelazny Most

59%

Pozostałe
7%

Projekty odtworzeniowe mające na celu utrzymanie mająt-
ku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 36% 
poniesionych nakładów.

W roku 2019 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 475 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%.  
Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481mln PLN. 

Struktura nakładów odtworzeniowych Struktura nakładów utrzymaniowych

Nakłady inwestycyjne

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne KGHM Polska Miedź S.A.  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ’19 IIIQ’19 IIQ’19 IQ’19

Górnictwo 1 683 1 483 +13,5 480 423 412 368

Hutnictwo 660 573 +15,2 328 138 111 83

Pozostała działalność 74 71 +4,2 53 10 7 4

Prace rozwojowe – niezakończone 6 5 +20,0 2 3 1 -

Leasing wg MSSF 16 58 - × 7 17 17 17

Ogółem 2 481 2 132 +16,4 870 591 548 472

w tym koszty finansowania zewnętrznego 135 133 +0,8 -48 17 60 106

176



Hutnictwo  
- BAT-As

6%

Program  
Udostępnienia  

Złoża
51%

Projekty rozwojowe mające na celu zwiększenie wolumenu 
produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań technicz-
no-technologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowa-
nie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm 
prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane 
z ochroną środowiska), stanowią 33% poniesionych nakładów.

Struktura nakładów rozwojowych

Szczegółowe informacje na temat realiza-
cji głównych projektów znajdują się w czę-
ści 5 Sprawozdania dotyczącej realizacji 
Strategii w 2019 r

Budowa pieca 
WTR
8%

Pozostałe 
inwest. rozw.
24%

Szyb L-VI
8%

Eksploracja  
bazy zasobowej

3%
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Wyniki operacyjne

Wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej (uwzględniając 
55% udziału Sierra Gorda) wyniosła 702 tys. ton, co oznacza 
jeden z najwyższych rocznych wyników produkcyjnych w ostat-
nich dziesięciu latach. Zwiększenie produkcji Grupy w  relacji 
do 2018 r. o 11% dotyczyło segmentu KGHM Polska Miedź 
S.A. z  uwagi na wyższą dyspozycyjność ciągów technologicz-

nych, wtym instalacji do prażenia koncentratów oraz w kopalni 
Sierra Gorda S.C.M., w której zwiększono wydobycie i przerób 
rudy, charakteryzującej się wyższą zawartością miedzi. Z drugiej 
strony uwarunkowania geologiczne (spadek zawartości miedzi 
w rudzie eksploatowanej w Zagłębiu Sudbury oraz kopalni Fran-
ke) stanowiły główną przyczynę zmniejszenia produkcji w seg-
mencie KGHM INTERNATIONAL LTD.

Produkcja metali
Grupa Kapitałowa

  Przekroczenie planu produkcji miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A. związane ze wzrostem dyspozycyjności 
ciągów technologicznych, w tym prawidłowej pracy instalacji do prażenia koncentratów miedzi

  Spadek produkcji miedzi w KGHM INTERNATIONAL spowodowany mniejszą produkcją w Zagłębiu Sudbury oraz kopalni Franke

  Wzrost produkcji miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda w wyniku większego wydobycia i przerobu rudy oraz wyższej 
zawartości miedzi w rudzie

 +11% R/R

 +18% R/R

2018

10205 1417

2019

0
2018 2019

501.8 566

76
60

702

79
53.3
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Produkcja miedzi płatnej

Produkcja srebra

[tys. t]

[t]
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 Sierra Gorda (55%)    KGHM INTERNATIONAL    KGHM Polska Miedź S.A.

2018

2018
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 +27% R/R

 -22% R/R

Produkcja TPM

Produkcja molibdenu

[tys. troz]

[mln funtów]
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Wyniki produkcyjne
KGHM Polska Miedź S.A.

Zawartość 
srebra
w urobku [g/t]

Zawartość
miedzi
w urobku [%]

22,8 22,6

401 399

7,3

95 99 101 105 94

Q4 18

Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19

Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19

7,6 7,5 7,7 7,1

Wydobycie urobku

Produkcja miedzi w koncentracie

[mln t wagi suchej]

[tys. t]

 –1,3% R/R

 -0,5% R/R

Zawartość
miedzi 
w koncentracie [%]
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Wzrost produkcji r/r w wyniku większego przerobu koncentratów dzięki pracy instalacji do prażenia koncentratu miedzi

Wyższa produkcja w wyniku większej dostępności materiałów wsadowych wynikających z większego przerobu koncentratów

353 321 384 313 382

Ze wsadów 
obcych
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Produkcja miedzi elektrolitycznej

Produkcja srebra metalicznego

[tys. t]

[t]

 +13% R/R

 +18% R/R
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Q4 2018

Q4 2018

Q4 2019

Q4 2019

2018

2018

2019

2019

15,1

4,1 3,7 14,5 14,6

15,1 53,3 59,5

Wyższy od zakładanego w budże-
cie poziom produkcji miedzi po 
4 kwartałach 2019 roku

Wyższa produkcja miedzi płatnej 
w efekcie większego wydobycia 
i przerobu rudy

W 2019 roku eksploatacji podlegała 
ruda o wyższej zawartości miedzi  
niż w 2018 roku
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1) Dla 55% udziałów

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Produkcja miedzi płatnej

Produkcja srebra

[tys. t]

[t]

 12% R/R

 +1% R/R

Wyniki produkcyjne
 Sierra Gorda1)
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Q4 2018
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Q4 2019
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7,4

4,0 2,9 14,7 11,2

8,4 23,2 31,2

Wzrost produkcji miedzi, srebra i złota wynikiem 
zwiększenia wydobycia w kopalni Sierra Gorda

Spadek produkcji molibdenu determinowany wydobyciem 
ze stref z mniejszą zawartością Mo w stosunku do rudy 
eksploatowanej w poprzednich latach
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Produkcja TPM

Produkcja molibdenu

[tys. troz]

[mln funtów]

 +34% R/R

 -24% R/R
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18,0 19,0 78,8 76,5
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Spadek produkcji spowodowany niższymi zawartościami miedzi w rudzie w Zagłębiu Sudbury 
(zmiana obszaru wydobycia) oraz w kopalni Franke (charakterystyka stref złożowych)

0,5 0,6 1,6 2,4

Q4 2018 Q4 2019 2018 2019
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Wyniki produkcyjne
KGHM INTERNATIONAL

Produkcja miedzi płatnej

[tys. t]  - 3% R/R

Produkcja srebra

[t]  +50% R/R
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16,3 22,3 67,6 85,2

Q4 2018 Q4 2019 2018 2019
0
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Przekroczenie planu produkcji Ag 
w Zagłębiu Sudbury wynikiem zmiany 
obszaru wydobycia (inna charakterystyka 
złoża w kopalni McCreedy)

Wyższa produkcja TPM zarówno 
w Zagłębiu Sudbury, jak i w kopalni 
Robinson

Wzrost produkcji Mo w kopalni 
Robinson wynikiem wzrostu uzysku 
tego metalu na skutek poprawy 
efektywności procesu produkcyjnego

Produkcja TPM

Produkcja molibdenu

[tys. troz]

[mln funtów]

 +26% R/R

 +33% R/R
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Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Strukturę geograficzną oraz produktową skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej prezentują wykresy 
poniżej. Zgodnie z przyjętą zasadą konsolidacji metodą praw własności przychody nie uwzględniają wartości przychodów 
segmentu Sierra Gorda S.C.M. 

Polska
27%

Wielka
Brytania

13%

Chiny
12%

Pozostałe
23%

Niemcy
11%

Czechy
6%

USA
4%

Włochy
4%

Miedź
66%

Srebro
12%

Złoto
3%

Usługi
8%

Materiały
i towary

4%

Pozostałe
7%

Struktura geograficzna sprzedaży 
Grupy Kapitałowe

Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej 
według produktów
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2018 2019
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Koszt jednostkowy C11)

w Grupie Kapitałowej

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1) Koszt jednostkowy C1 - gotówkowy koszt produkcji koncentratu z uwzględnieniem podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin, powiększony o koszty administracyjne oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC), pomniejszony o koszt amortyzacji i war-
tość premii za produkty uboczne, w przeliczeniu na miedź płatną w koncentracie

w tym podatek  
od wydobycia
niektórych  
kopalin

0,42

1,39 1,35

0,35

1,81 1,70

 Spadek kosztu C1 KGHM Polska Miedź S.A. wynikiem głów-
nie osłabienia się złotego względem dolara o 6% oraz niższe-
go podatku od wydobycia niektórych kopalin

 Obniżeniekosztu C1 o 10% w KGHM INTERNATIONAL m.in. 
w  wyniku obniżenia kosztów operacyjnych jak również zwięk-
szenia przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (które 
pomniejszają ten koszt)

 WzrostC1 Sierra Gorda o 8% wynikiem przede wszystkim 
niższego wolumenu sprzedaży Mo (spadek zawartości Mo 
w rudzie), a tym samym niższej wartości przychodów podle-
gających odliczeniu w kalkulacji C1

C1 – Grupa Kapitałowa

 -6% R/R[USD/funt]
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2018

2019

2019

0,0

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0,5

1,0

1,5

2,0
w tym podatek  
od wydobycia
niektórych  
kopalin

1,85

1,31 1,41

1,74

2018

1,31 1,27

0,470,54

C1 – KGHM Polska Miedź S.A.

C1 – KGHM INTERNATIONAL

C1 – Sierra Gorda

[USD/funt]

[USD/funt]

[USD/funt]

 - 6% R/R

 - 9% R/R

 +8% R/R

2018 2019
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1,92 1,74
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Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w roku 2019 były:

- optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
- optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Przyjęte zadania wymagały realizacji 
następujących przedsięwzięć:

Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A.

189

w zakresie  
hutnictwa

  optymalne wykorzystanie infrastruktury pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakre-
sie podstawowych produktów,

 Program Rozwoju Hutnictwa (PRH), w zakresie: 
  - kontynuacji prac budowlano-montażowych w obrębie kluczowych węzłów technologicznych 
       w ramach składowych zadań inwestycyjnych programu z uwzględnieniem iinstalacji do prażenia kon            
       centratów,
 - rozpoczęcia prac budowlanych w zakresie wymiany dachu Hali Wanien HM Głogów I,
  osiągnięcie zakładanych uzysków miedzi w podstawowym ciągu produkcji pieca zawiesinowego poprzez 

wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, m.in. doskonalenia procesu odmiedziowania żużla, 
  zwiększenie dyspozycyjności pieców wahadłowo-obrotowych na Wydziale Ołowiu skutkującej wyższą 

produkcją przy zmniejszającej się zawartości Pb w materiałach wsadowych,
  zwiększenie udziału recyklingu w produkcji dzięki uruchomieniu pieca wychylno-topielno-rafinacyjne-

go (WTR) do przerobu złomów miedzi w HM Legnica w kwietniu 2019 r.,

w zakresie  
górnictwa

w zakresie 
wzbogacania 
rud

 rozszerzenie zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, 
  doskonalenie technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa 

pracy, poprzez: 
     - dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych,
 - poprawa skuteczności technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz         
       innych skojarzonych zagrożeń naturalnych,
  - właściwą gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, loko  
       wanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża),
 wykonanie zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowa     

      nia nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 przystąpienie do prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”,
  kontynuowanie wykonania połączenia wiązki chodników T/W-169 z projektowanym podszybiem  

szybu GG-1, 
 budowa szybu GG-1, szyb zgłębiony do poziomu 1099,3 m,
 rozpoczęcie budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1,
  realizacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2” – podpisanie porozumienia z Gminą Żukowice oraz 

rozpoczęcie prac planistycznych,
  utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie niezbędnej 

do realizacji zadań produkcyjnych,
  realizacja zakresu rzeczowego robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym 

na poziomie 61,3 tys. mb,

  utrzymanie zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości 
i jakości dostarczanego urobku,

  utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych części ogniowych hut,

  kontynuacji w Rejonie ZWR Rudna rozdziału produkowanego koncentratu na dwa koncentraty o róż-
nej zawartości węgla organicznego,

 doskonalenia technologii wzbogacania flotacyjnego,
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Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ'19 IIIQ'19 IIQ'19 IQ'19

Wydobycie urobku (waga wilgotna) mln t 31,4 31,8 (1,3) 7,4 8,1 7,9 8,0

Wydobycie urobku (waga sucha) mln t 29,9 30,3 (1,3) 7,1 7,7 7,5 7,6

Zawartość miedzi w urobku % 1,50 1,49 +0,7 1,49 1,51 1,51 1,50

Ilość miedzi w urobku tys. t 449,3 452,0 (0,6) 105,0 116,9 113,9 113,5

Zawartość srebra w urobku g/t 48,7 48,6 +0,2 48,7 47,9 49,6 48,5

Ilość srebra w urobku t 1 455,9 1 471,4 (1,1) 343,9 370,1 374,6 367,3

Produkcja koncentratu (waga sucha) tys. t 1 763 1 761 +0,1 418 461 446 439

Ilość miedzi w koncentracie tys. t 398,9 401,3 (0,6) 94,1 104,7 101,0 99,2

Ilość srebra w koncentracie t 1 249,0 1 264,3 (1,2) 296,9 319,0 321,6 311,5
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w zakresie  
bezpieczeństwa 
pracy

  realizacji, zgodnie z nową strategią Spółki, Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska 
Miedź S.A. „Think About Consequences” do roku 2023, 

  przeprowadzenia Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez 
wykorzystanie technologii innowacyjnych,

  implementacji jednolitego podejścia do komunikowania o Polityce, Wizji, Misji i złotych zasadach 
w obszarze BHP,

  stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organiza-
cyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,

  ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz konceptualizacji wdrożenia nowej normy BHP ISO 45001:2018,

  uruchomienia nowych inicjatyw organizacyjnych i badawczych ukierunkowanych na poprawę bezpie-
czeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki.

Produkcja górnicza

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2019 r. ukształtowało się 
na poziomie 29,9 mln t i było niższe o 0,4 mln t niż w 2018 r. 
Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 
1,50% i była wyższa od zrealizowanej w roku 2018 na skutek 
eksploatacji rejonów o wyższym okruszcowaniu rudy miedzi. 
W przypadku srebra w urobku, zawartość kształtowała się na 
podobnym poziome i wyniosła 48,7 g/t. 
W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa 
od wykonanej w 2018 r. o 2,7 tys. t Cu i wyniosła 449,3 tys. t. 

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2018 
zwiększyła się o 63,8 tys. t, tj. 13%. Większa produkcja miedzi 
elektrolitycznej wynika z bieżącej optymalizacji wsadów, wyższej 
dyspozycyjności ciągów technologicznych oraz poprawnej pracy 
instalacji do prażenia koncentratu miedzi. Uzupełnienie wsadu 
własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz impor-
towanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie 
istniejących zdolności technologicznych.

Wolumen srebra w urobku zmniejszył się o 15,5 t i wyniósł 
1 455,9 t. W 2019 r. przerobiono 29,9 mln t urobku w wadze 
suchej (o 364 tys. t mniej w stosunku do 2018 r.). Mniejsze 
wydobycie urobku w oddziałach górniczych wpłynęło bez-
pośrednio na ilość miedzi w koncentracie, która wyniosła 
398,9 tys. t.
Produkcja koncentratu w wadze suchej zwiększyła się w sto-
sunku do wykonanej w 2018 r. o 2,2 tys. t, a ilość srebra 
w koncentracie była niższa od wykonanej w 2018 r. o 1%.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walców-
ka, drut OFE oraz wlewki) jest pochodną skali produkcji mie-
dzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców 
a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku.
W stosunku do 2018 r. produkcja złota metalicznego wzrosła 
o 20,5 tys. troz, tj. 25%, srebra metalicznego wyprodukowano 
więcej o 211,4 t, zamykając roczny wynik na poziomie 1 400,2 t.
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Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.

J.m 2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ’19 IIIQ’19 IIQ’19 IQ’19

Miedź elektrolityczna, w tym: tys. t 565,6 501,8 +12,7 137,9 141,0 144,9 141,7

- produkcja ze wsadów własnych tys. t 418,3 385,3 +8,6 105,2 105,6 103,3 104,2

- produkcja ze wsadów obcych tys. t 147,3 116,5 +26,4 32,8 35,3 41,6 37,5

Walcówka, drut OFE i CuAg tys. t 266,1 266,4 (0,1) 56,0 74,3 68,2 67,6

Wlewki okrągłe tys. t 14,9 15,8 (5,7) 3,7 4,4 2,8 4,0

Srebro metaliczne t 1 400,2 1 188,8 +17,8 382,3 313,3 383,6 321,0

Złoto metaliczne tys. 
troz 103,7 83,2 +24,6 32,3 20,8 30,8 19,8

Ołów rafinowany tys. t 30,1 30,1 - 8,0 6,7 7,8 7,6

Główne zamierzenia w zakresie produkcji

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie pro-
dukcji i bezpieczeństwa pracy na rok 2020 jest kontynuacja 
działań z 2019 r., tj.:

- optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdol-
ności produkcyjnych Spółki,
- optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.
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Kluczowymi zadaniami w 2020 r. są:

w zakresie  
górnictwa

w zakresie 
wzbogacania 
rud

  prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych rozcinających złoże w obszarze górniczym 
„Głogów Głęboki-Przemysłowy”, 

 kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze”,
  kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), 

stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
  kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydecho-

wych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych,
 osiągnięcie poziomu zubożenia wydobywanego urobku, adekwatnego do parametrów złożowych,
 kontynuacja realizacji projektu Budowa szybu GG-1,
 kontynuacja budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1,
  kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2” – kontynuacja prac planistycznych, nabycie tytułu 

prawnego do gruntu,
  utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej 

do realizacji zadań produkcyjnych,
  zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleco-

nym w roku 2020,

 modernizacja układów klasyfikacji, 
 poprawa efektywności energetycznej parku maszynowego zabudowanego w O/ZWR,
  optymalizacja procesów wzbogacania w kierunku zmniejszenia skutków zmian parametrów ilościowo-

-jakościowych nadawy poprzez zastosowanie systemu FloVis,
  kontynuacja rozdziału produkowanego koncentratu na dwa produkty o zróżnicowanej zawartości 

węgla organicznego w Rejonie ZWR Rudna,
  optymalizacja sterowania pracą młynów w oparciu o parametry wizyjne produktów i charakterystykę 

dźwiękową i drganiową młyna w ZWR (systemy MillVis, ConVis),
 modernizacja instalacji do usuwania węglanów w procesie flotacji w Rejonie ZWR Polkowice,
 optymalizacja procesu mielenia, klasyfikacji i flotacji,
  utrzymanie dyspozycyjności parku maszynowego i zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów 

O/ZWR do ilości dostarczanego urobku,
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Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ’19 IIIQ’19 IIQ’19 IQ’19

Katody i części katod tys. t 275,7 214,3 +28,7 73,4 63,8 71,4 67,1

Walcówka miedziana oraz drut OFE tys. t 267,4 264,6 +1,1 65,6 67,3 70,2 64,3

Płatna miedź w koncentracie 1 tys. t - 22,3 × - - - -

Pozostałe wyroby z miedzi tys. t 13,9 13,2 +5,3 3,3 3,7 3,2 3,7

Ogółem miedź i wyroby z miedzi tys. t 557,0 514,4 +8,3 142,3 134,8 144,8 135,1

Srebro metaliczne t 1 392,8 1 146,8 +21,5 363,7 323,3 380,5 325,3

Płatne srebro w koncentracie t - 80,6 × - - - -

Złoto metaliczne tys. 
troz 101,4 83,8 +21,0 32,7 18,0 30,4 20,3

Ołów rafinowany tys. t 30,0 30,5 (1,6) 8,3 6,6 7,3 7,8
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  utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych hut,

w zakresie 
hutnictwa

w zakresie 
bezpieczeństwa 
pracy

  minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności 
odpylania oraz hermetyzacji procesów celem zmniejszenia emisji niezorganizowanych,

 utrzymanie uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych oraz dyspozycyjności agregatów hutniczych,
  poprawa parametrów wydajnościowych kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów I w konse-

kwencji zaplanowanego na II półrocze 2020 r. testu paramentów gwarantowanych instalacji do pra-
żenia koncentratów,

 kontynuacja zadania inwestycyjnego rewitalizacji Hali Wanien HM Głogów I,
 optymalna gospodarka półproduktami między oddziałami hutniczymi,

  sukcesywne wdrażanie Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think 
About Consequences”, 

  prowadzenie pilotażowych badań systemu wspierania operatora w zakresie „antykolizji” (ostrzeganie ope-
ratora maszyny przed potencjalną kolizją z człowiekiem lub maszyną) w ramach Programu niwelującego 
najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych,

  stałe monitorowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organiza-
cyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,

  stałe poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i badawczych ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki.

  sprawne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM Polska 
Miedź S.A. zgodnie normą BHP ISO 45001:2018, optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników KGHM 
Polska Miedź S.A., w szczególności po wypadkach przy pracy,

 efektywna transpozycja nowych wymagań europejskich i krajowych w obszarze BHP na grunt Spółki.

Sprzedaż

W roku 2019 spółka KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała 8% wzrost wielkości sprzedaży wyrobów z miedzi, która finalnie wyniosła 
557,0 tys. ton, wobec 514,4 tys. ton w roku poprzednim. W 2019 r. nastąpił znaczący wzrost sprzedaży katod miedzianych do pozio-
mu 275,7 tys. ton, co oznacza przyrost aż o 29% w stosunku do roku 2018. Nie odnotowano natomiast sprzedaży miedzi w koncen-
tracie. Sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu OFE pozostała na zbliżonym poziomie, wynoszącym w 2019 r. 267,4 tys. t.  Wielkość 
sprzedaży srebra metalicznego również wzrosła w 2019 r., wynosząc 1 393 tony, co oznacza 21% wzrost wobec wolumenu z 2018 r. 
W 2019 r. nie wystąpiła sprzedaż srebra w koncentracie. Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży złota w 2019 r. wyniosła ona 101,4 tys. 
troz, co także oznacza znaczący przyrost w stosunku do danych z poprzedniego roku (+21%).  



Przychody z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A.  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ’19 IIIQ’19 IIQ’19 IQ’19

Katody i części katod 6 533 5 097 +28,2 1 739 1 477 1 650 1 667

Walcówka miedziana oraz drut OFE 6 611 6 525 +1,3 1 612 1 647 1 747 1 605

Płatna miedź w koncentracie (1 - 400 × - - - -

Pozostałe wyroby z miedzi 330 320 +3,1 77 87 75 91

Ogółem miedź i wyroby z miedzi 13 474 12 342 +9,2 3 428 3 211 3 472 3 363

Srebro metaliczne 2 789 2 101 +32,7 785 690 694 620

Płatne srebro w koncentracie (2 - 141 × - - - -

Złoto metaliczne 543 381 +42,5 186 104 151 101

Ołów rafinowany 247 262 (5,7) 71 56 57 63

Pozostałe wyroby i usługi 394 345 +14,2 121 84 85 105

Towary i materiały 236 185 +27,6 42 74 56 64

Ogółem przychody ze sprzedaży 17 683 15 757 +12,2 4 633 4 219 4 515 4 316

1) wartość płatnej miedzi pomniejszona o wartość premii przerobowej (TC), premie rafinacyjnej Cu (RcCu) oraz innych odliczeń wpływających na wartość koncentratu Cu 

(poza wartością premii rafinacyjnej Ag)

2) wartość płatnego srebra pomniejszona o wartość premii rafinacyjnej Ag (RcAg)
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Wielkość całkowitych przychodów z umów z klientami KGHM 
Polska Miedź S.A. w 2019 r. wyniosła 17 683 mln PLN, co stano-
wi 12% wzrost wobec 2018 r., gdzie przychody osiągnęły poziom 
15 757 mln PLN. W wartości przychodów ujęta została korekta 
z  tytułu instrumentów pochodnych i transakcji zabezpiecza-
jących w kwocie 245 mln PLN w 2019 r. (wobec 125 mln PLN 
w 2018 r.) rozliczona na transakcje dotyczące sprzedaży katod 
i części katod, walcówki i srebra.
Przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2019 r. wzrosły 
o 9% i wyniosły 13 474 mln PLN (przy czym w 2018 r. uzyskano 

12 342 mln PLN z tego tytułu). W 2019 r. nie odnotowano nato-
miast przychodów ze sprzedaży miedzi w koncentracie. 
Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2019 r. również 
osiągnęły wzrost (+33%) do poziomu 2 789 mln PLN w porów-
naniu do 2 101 mln PLN za 2018 r. W 2019 r. spółka KGHM 
Polska Miedź S.A. nie uzyskała przychodów ze sprzedaży srebra 
w koncentracie.  
Wzrost wolumenu sprzedaży złota metalicznego zaowocował 
wzrostem przychodów z tego tytułu o 43% do poziomu 543 mln 
PLN, wobec 381 mln PLN w 2018 r.
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Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obej-
mujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, war-
tość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży 
oraz ogólnego zarządu) w 2019 r. wyniosły 15 291 mln PLN 
i kształtowały się na poziomie o 14% wyższym do analogicz-
nego okresu roku 2018. Istotny wpływ na wartość kosztów 
podstawowej działalności operacyjnej Spółki miało wykorzy-
stanie zapasów (zmiana w 2019 r. +369 mln PLN; w 2018 r. 

- 236 mln PLN) i wynikała głównie ze zwiększonego przerobu 
koncentratów własnych.
Koszty ogółem według rodzaju za 2019 r. w relacji do 2018 r. 
były wyższe o 9% głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów 
obcych (wzrost ilości o 29 tys. ton i wyższa cena o 1%) przy 
niższym podatku od wydobycia niektórych kopalin z uwagi na 
zmianę od 1 lipca 2019 roku formuły wyliczenia w związku ze 
zmianą ustawy.

W 2019 r. najwięcej przychodów spółka KGHM Polska Miedź 
S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 25% cał-
kowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy 
KGHM pochodzili kolejno z Chin (14 %), Niemiec (14%), Wiel-

kiej Brytanii (12 %) oraz Czech (8 %).  
Poniższy wykres prezentuje strukturę geograficzną przycho-
dów ze sprzedaży w 2019 r. Ich wartość ujmuje również wynik 
z rozliczenia instrumentów zabezpieczających.

Struktura geograficzna rynków zbytu

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A.  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ’19 IIIQ’19 IIQ’19 IQ’19

Amortyzacja środków trw. i wartości 
niematerialnych 1 298 1 173 +10,7 335 330 319 314

Koszty świadczeń pracowniczych 3 594 3 324 +8,1 936 948 871 839

Zużycie materiałów i energii, w tym: 6 196 5 312 +16,6 1 540 1 515 1 550 1 591

- wsady obce 3 778 3 040 +24,3 890 900 996 992

- energia i czynniki energetyczne 939 803 +16,9 255 255 195 234

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. według rynków zbytu

(mln PLN)
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Chiny
14%

Niemcy
14%

Wielka 
Brytania

12%

Czechy
7%

Włochy
5%

Francja
4%

Szwajcaria
4%

Węgry
4%

Pozostałe
kraje
11%
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Wsady
obce
25%

Amortyzacja
9%

Materiały  
i paliwa
10%

Energia i czynniki
energetyczne
6%

Usługi 
obce
12%

Koszty świadczeń
pracowniczych

24%

Podatek od wydobycia
niektórych kopalin

10%

Pozostałe podatki i opłaty
3%

Pozostałe koszty
1%

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Usługi obce 1 767 1 649 +7,2 486 458 434 389

Podatki i opłaty, w tym: 1 917 2 083 (8,0) 424 427 543 523

- podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 520 1 671 (9,0) 328 326 446 420

Pozostałe koszty 124 92 +34,8 50 14 39 21

Razem koszty rodzajowe 14 896 13 633 +9,3 3 771 3 692 3 756 3 677

Struktura kosztów według rodzaju w 2019 r.
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Koszty według rodzaju bez wsadów obcych i podatku od wydo-
bycia niektórych kopalin wyniosły 9 598 mln PLN i były wyższe 
od analogicznych kosztów roku ubiegłego o 676 mln PLN na co 
złożył się głównie wzrost:

  kosztów pracy (+270 mln PLN) – z uwagi na wzrost wyna-
grodzeń oraz wyższy odpis na nagrodę roczną,

  kosztów zużycia materiałów i energii (+146 mln PLN) – głów-
nie z uwagi na wzrost cen zakupu energii oraz brak dotych-
czasowego wsparcia w postaci żółtych certyfikatów z tytułu 
produkcji energii własnej w oparciu o paliwo gazowe,

Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości 
produktów ubocznych), których udział wynosi około 93%.

  amortyzacji (+125 mln PLN) - wzrost wynika ze zrealizowa-
nych inwestycji w poprzednich okresach,

  kosztów usług obcych (+118 mln PLN) – głównie z uwagi 
na  wzrost zakresu realizowanych usług transportowych 
oraz kosztów górniczych robót przygotowawczych.

Strukturę kosztów według rodzaju w 2019 r. przedstawia 
wykres poniżej. W odniesieniu do roku poprzedniego kształ-
tuje się ona na bardzo zbliżonym poziomie.
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Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej – ze wsadów własnych

(USD/funt)

(PLN/t)

w tym podatek  
od wydobycia
niektórych  
kopalin

2018

2018

IQ 19

IQ 19

IIQ 19

IIQ 19

IIIQ 19

IIIQ 19

IV 19

IV 19

2019

2019

0,0
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1,31

0,54
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1,23

0,53

1,76

1,30

0,55

1,85

1,14

0,39

1,53

1,42

0,41

1,83

1,27

0,47

1,74
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Koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 (jednostkowy gotów-
kowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględ-
niający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, 
podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administra-
cyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów wła-
snych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szla-
mów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy 
od zrealizowanego w 2018 r. o 1 445 PLN/t (6%), przy niższym 

pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpo-
wiednio: w 2018 r. 1,85 USD/funt i w 2019 r. 1,74 USD/funt. 
Na wartość kosztu wpływ miało osłabienie się złotego względem 
dolara amerykańskiego, wzrost notowań srebra i złota oraz spa-
dek podatku od wydobycia niektórych kopalin.

poziomie podatku od wydobycia niektórych kopalin (-273 PLN/t) 
i wyższej produkcji ze wsadów własnych o 33 tys. t Cu (9%). 
Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wyższe koszty 
pracy, koszty energii oraz koszty amortyzacji i usług obcych.



Wyniki finansowe

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

5739 5854 20526 22723

EBITDA Grupy1)

Przychody Grupy wyższe o 2,2 mld PLN
Wzrost we wszystkich segmentach Grupy – najistotniejszy 
w KGHM Polska Miedź S.A.(+12%)
Wpływ zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi, złota i sre-
bra oraz korzystniejszego kursu walutowego przy niższych 
notowaniach miedzi

Wzrost przychodów oraz EBITDA w Grupie KGHM przy niższym zysku netto

Wynik netto niższy o 237 mln PLN
Pogorszenie wyniku operacyjnego oraz niższy wynik z tytułu 
udziału w wynikach wspólnych przedsięwzięć wycenianych
metodą praw własności

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

  

  

  

1) EBITDA skorygowana = EBITDA (wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja) skorygowana o odpisy/odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
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Przychody Grupy

[mln PLN]

[mln PLN]  +5% R/R

 +11% R/R
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Rachunek wyników 

1) Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie 
odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych  ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) 
zgodnie z danymi w części 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wraz z Sierra Gorda S.C.M.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ'19 IIIQ'19 IIQ'19 IQ'19

Przychody z umów z klientami 22 723 20 526 +10,7 5 854 5 641 5 740 5 488

Koszty podstawowej działalności  
operacyjnej (20 268) (17 935) +13,0 (5 627) (4 818) (5 074) (4 749)

Zysk netto ze sprzedaży 2 455 2 591 (5,2) 227 823 666 739

Wynik z zaangażowania 
we wspólne przedsięwzięcia 9 328 (97,3) (77) (17) 21 82

Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 186 308 (39,6) (564) 720 (167) 197

Przychody i (koszty) finansowe (528) (761) (30,6) 112 (554) 94 (180)

Zysk/strata przed opodatkowaniem 2 122 2 466 (13,9) (302) 972 614 838

Podatek dochodowy (701) (808) (13,2) 57 (276) (196) (286)

Zysk/strata netto 1 421 1 658 (14,3) (245) 696 418 552

Skorygowana EBITDA1) 5 229 4 972 +5,2 1 117 1 380 1 278 1 454

Q4 2018 Q4 2019 2018 2019

682 -245 1658 1421
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Wyszczególnienie Wpływ  
na zmianę 
wyniku 
(mln PLN)

Charakterystyka

Przychody z umów z klientami +2 197 Zwiększenie przychodów dotyczy przede wszystkim wzrostu 
przychodów w KGHM Polska Miedź S.A. (+ 1 926 mln PLN)  
oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. (+228 mln PLN). 

Koszty podstawowej działalności 
operacyjnej

(2 333) Na zwiększenie kosztów w wyniku skonsolidowanym złożyły się 
głównie wyższe koszty w KGHM Polska Miedź S.A. (o 1 831 mln PLN) 
oraz wyższe koszty w KGHM INTERNATIONAL LTD. (o 170 mln PLN) 

Wynik z zaangażowania  
we wspólne przedsięwzięcia

(319) Na zmianę wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia 
z 328 mln PLN do  9 mln PLN złożyły się: 
  zmniejszenie zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości poży-

czek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom o 627 mln PLN, 
  niższy o 224 mln PLN udział w stratach wspólnych przedsię-

wzięć wycenianych metodą praw własności,
  wyższe o 84 mln PLN przychody odsetkowe od pożyczek 

udzielonych wspólnym przedsięwzięciom.

Pozostałe przychody i (koszty)  
operacyjne

(122) Na zmniejszenie wyniku z pozostałej działalności operacyjnej 
z 308 mln PLN do 186 mln PLN złożyły się głównie: 
  niższe o 422 mln PLN przychody z różnic kursowych z wyceny 

aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie,
  wyższy o 207 mln PLN wynik z  ujęcia i odwróceń strat z tytułu 

utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości nie-
materialnych nieoddanych do użytkowania,
  niższe o 69 mln PLN ujemne saldo utworzonych i rozwiąza-

nych rezerw.

Przychody i (koszty) finansowe +233 Na zmianę przychodów i kosztów finansowych z  -761 mln PLN 
do -528 mln PLN złożyły się przede wszystkim: 
  niższe o 385  mln PLN koszty różnic kursowych z wyceny 

i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia,
  wyższe o 97 mln PLN koszty odsetek od zadłużenia,
  niższy o 33 mln PLN wynik z wyceny i realizacji instrumentów 

pochodnych.

Podatek dochodowy +107 Zmniejszenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego w wyniku 
niższego zysku brutto oraz ujemnej korekty podatku za lata ubie-
głe w kwocie 160 mln PLN w 2019 r.

Główne czynniki wpływające na zmianę 
wyniku finansowego Grupy Kapitałowej 
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Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ'19 IIIQ'19 IIQ'19 IQ'19

Zysk przed opodatkowaniem 2 122 2 466 (13,9) (302) 972 614 838

Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 1 920 1 796 +6,9 562 437 468 453

Udział w stratach wspólnych  
przedsięwzięć wyc. metodą praw własn. 438 662 (33,8) 269 106 63 -

Zysk z tytułu odwr. utraty wartości  
pożyczek udzielonych wsp. przeds. (106) (733) (85,5) (106) - - -

Odsetki od pożyczek udzielonych  
wspólnym przedsięwzięciom (341) (257) +32,7 (86) (89) (84) (82)

Pozostałe odsetki 244 109 ×2,2 138 7 52 47

Straty z tytułu utraty wartości  
aktywów trwałych 51 69 (26,1) 51 - - -

Różnice kursowe 184 (36) × 294 (157) 103 (56)

Zmiana stanu rezerw i zobowiązań  
z tytułu świadczeń pracowniczych 114 244 (53,3) 137 37 (68) 8

Zmiana stanu pozostałych należności 
i zobowiązań (176) 20 × 171 (57) (218) (72)

Zmiana stanu instrumentów  
pochodnych (31) (121) (74,4) (33) 52 (31) (19)

Zmiana wyniku finansowego w 2019 r.

[mln PLN]
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Pozostałe korekty (84) 42 × (29) (55) (2) 2

Razem wyłączenia przychodów  
i kosztów 2 213 1 795 +23,3 1 368 281 283 281

Podatek dochodowy zapłacony (410) (802) (48,9) (76) (77) (191) (66)

Zmiana stanu kapitału obrotowego 1 123 367 ×3,1 1 567 (299) 373 (518)

Przepływy pieniężne netto  
z działalności operacyjnej 5 048 3 826 +31,9 2 557 877 1 079 535

Wydatki związane z aktywami  
górniczymi i hutniczymi (2 872) (2 609) +10,1 (807) (649) (691) (725)

Wydatki na pozostałe rzeczowe 
i niematerialne aktywa trwałe (360) (266) +35,3 (111) (61) (58) (130)

Wydatki na aktywa finansowe 
przeznaczone na likwidacje kopalń 
i innych obiektów technologicznych

(293) (26) ×11,3 (1) - (203) (89)

Objęcie udziałów we wspólnych  
przedsięwzięciach (439) (666) (34,1) (267) (109) (63) -

Wpływy z aktywów finansowych  
przeznaczonych na likwidacje kopalń  
i innych obiektów technologicznych

335 9 ×37,2 67 - 202 66

Pozostałe (14) 19 × (6) (3) (6) 1

Przepływy pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej (3 643) (3 539) +2,9 (1 125) (822) (819) (877)

Wpływy z tytułu zaciągniętych  
kredytów i pożyczek 4 730 2 276 ×2,1 333 972 280 3 145

Wpływy z tytułu emisji dłużnych  
instrumentów finansowych 2 000 - ×  - 2 000 -

Spłata kredytów i pożyczek (7 746) (2 100) ×3,7 (1 364) (1 358) (1 957) (3 067)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (52) (10) ×5,2 (9) (19) (16) (8)

Spłata odsetek od zadłużenia (239) (119) ×2,0 (122) (9) (54) (54)

Pozostałe (1) 19 × (7) 5 1 -

Przepływy pieniężne netto  
z działalności finansowej (1 308) 66 × (1 169) (409) 254 16

Przepływy pieniężne netto 97 353 (72,5) 263 (354) 514 (326)

Różnice kursowe (38) 18 × 5 (4) 2 (41)

Stan środków pieniężnych i ich  
ekwiwalentów na początek okresu 957 586 +63,3 748 1 106 590 957

Stan środków pieniężnych i ich  
ekwiwalentów na koniec okresu 1 016 957 +6,2 1 016 748 1 106 590
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Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2019 r. 
wyniosły 5 048 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto 
w wysokości 2 122 mln PLN powiększony o korektę amortyzacji 
w wysokości 1 920 mln PLN, zmianę stanu kapitału obrotowego 
1 123 mln PLN oraz korektę udziału w stratach wspólnych przed-
sięwzięć wycenianych metodą praw własności 438  mln  PLN. 
Zmniejszenie przepływów z działalności operacyjnej doty-
czyło głównie odsetek od pożyczek udzielonych wspólnym 
przedsięwzięciom -341 mln PLN, zmiany stanu pozostałych 
należności i zobowiązań -176 mln PLN oraz zapłaconego 
podatku dochodowego -410 mln PLN. 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w okre-
sie w 2019 r. wyniosły -3 643 mln PLN i obejmowały głównie 
wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwa-
łych i wartości niematerialnych w wysokości 3 232 mln PLN,  
wydatki na objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach 

w wysokości 439 mln PLN oraz wydatki na aktywa finansowe 
przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów techno-
logicznych w wysokości 293 mln PLN. Wpływy z działalności 
inwestycyjnej dotyczyły głównie wpływów z aktywów finanso-
wych przeznaczonych na likwidację kopalń i innych obiektów 
technologicznych w wysokości 335 mln PLN. 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w okre-
sie w 2019 r. wyniosły -1 308 mln PLN i obejmowały głównie 
wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
4 730 mln PLN, wpływy z tytułu emisji dłużnych instrumen-
tów finansowych 2 000 mln PLN, spłatę kredytów i pożyczek   
7 746 mln PLN oraz zapłacone odsetki w kwocie 239 mln PLN. 
Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków 
pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2019 r. uległo 
zwiększeniu o 59 mln PLN i na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 
1 016 mln PLN.

Sytuacja majątkowa

Skonsolidowane aktywa  (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (%) 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019

Rzeczowe aktywa trwałe  
górnicze i hutnicze

19 498 17 507 +11,4 19 221 18 632 18 126

Aktywa niematerialne  
górnicze i hutnicze

1 966 1 657 +18,6 1 826 1 715 1 654

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 829 2 789 +1,4 2 968 2 945 2 930

Pozostałe aktywa niematerialne 155 224 (30,8) 155 155 287

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane 
metodą praw własności

- 4 × 4 4 4

Przepływy pieniężne w 2019 r.

[mln PLN]

Środki  
pieniężne

na 1.01.2019

Przepływy
pieniężne netto  

z działalności
operacyjnej

Przepływy
pienieżne netto 

z działalności
inwestycyjnej

Wpływy
z tytułu

zaciągniętych
kredytów  
i pożyczek

Wpływy z tytułu
emisji dłużnych
instrumentów
finansowych

Spłata  
odsetek od
zadłużenia

Pozostałe Środki pieniężne
na 31.12.2019

Spłata  
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i pożyczek

957 5048 -3643 4730 2000 -7746 -239 -91 1016
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Pożyczki udzielone wspólnym  
przedsięwzięciom

5 694 5 199 +9,5 5 796 5 327 5 389

Pochodne instrumenty finansowe 124 320 (61,3) 162 258 250

Inne instrumenty finansowe  
wyceniane w wartości godziwej

448 541 (17,2) 428 463 520

Inne instr. finansowe wyceniane 
w zamortyzowanym koszcie

656 716 (8,4) 783 751 757

Aktywa z tytułu odroczonego  
podatku dochodowego

157 309 (49,2) 236 223 452

Pozostałe aktywa niefinansowe 142 109 +30,3 115 108 108

Aktywa trwałe 31 669 29 375 +7,8 31 694 30 581 30 477

Zapasy 4 741 4 983 (4,9) 5 338 5 277 5 444

Należności od odbiorców 688 799 (13,9) 758 723 1 011

Należności z tytułu podatków 571 417 +36,9 415 288 312

Pochodne instrumenty finansowe 293 301 (2,7) 363 324 140

Pozostałe aktywa finansowe 280 273 +2,6 457 420 286

Pozostałe aktywa niefinansowe 151 132 +14,4 326 326 258

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 016 957 +6,2 748 1 106 590

Aktywa obrotowe 7 740 7 862 (1,6) 8 405 8 464 8 041

Razem aktywa 39 409 37 237 +5,8 40 099 39 045 38 518

Na koniec 2019 r. wartość aktywów w skonsolidowanym 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 39 409 mln PLN 
i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. 
o 2 172 mln PLN.
Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2019 r. 
wyniosła 31 669 mln PLN i była wyższa o 2 294 mln PLN w 
porównaniu z końcem 2018 r. Zwiększenie aktywów trwałych 
dotyczyło głównie rzeczowych aktywów trwałych i niemate-
rialnych o 2 271 mln PLN oraz wartości pożyczek udzielonych 

wspólnym przedsięwzięciom o 495 mln PLN. W porównaniu 
z 2018 r. zmniejszeniu uległy głównie pochodne instrumenty 
finansowe o 196 mln PLN oraz aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego o 152 mln PLN.  
Zmniejszenie wartości aktywów obrotowych o 122 mln PLN 
dotyczyło głównie wartości zapasów o 242 mln PLN oraz należ-
ności od odbiorców o 111 mln PLN.  W porównaniu z końcem 
2018 r. zwiększeniu uległy głównie należności z tytułu podatków 
o 154 mln PLN oraz środki pieniężne o 59 mln PLN.

Zmiana wartości aktywów w 2019 r.

[mln PLN]

37237 2294 -122 39409

Aktywa na 
31.12.2018

Zmiana aktywów 
trwałych

Zmiana aktywów 
obrotowych

Aktywa na 
31.12.2019
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Źródła finansowania majątku

Skonsolidowany kapitał i zobowiązania  (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (%) 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019

Kapitał akcyjny 2 000 2 000 - 2 000 2 000 2 000

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów 
finansowych

(738) (444) +66,2 (767) (468) (682)

Zakumulowane pozostałe całkowite 
dochody inne niż z wyceny  
instrumentów finansowych

1 954 2 005 (2,5) 1 845 1 897 1 906

Zyski zatrzymane 16 894 15 572 +8,5 17 137 16 442 16 124

Kapitał własny akcjonariuszy 
Jednostki Dominującej 20 110 19 133 +5,1 20 215 19 871 19 348

Kapitał udziałowców  
niekontrolujących 92 92 - 95 93 93

Kapitał własny 20 202 19 225 +5,1 20 310 19 964 19 441

Zobowiązania z tytułu kredytów,  
pożyczek, leasingu oraz dłużnych 
papierów wartościowych

7 525 6 878 +9,4 7 795 7 910 6 867

Pochodne instrumenty finansowe 183 162 +13,0 395 127 171

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych

2 613 2 447 +6,8 2 573 2 649 2 534

Rezerwy na koszty likwidacji kopalń  
i innych obiektów

1 774 1 564 +13,4 1 944 1 712 1 593

Zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

445 498 (10,6) 422 404 587

Pozostałe zobowiązania 631 598 +5,5 623 598 603

Zobowiązania długoterminowe 13 171 12 147 +8,4 13 752 13 400 12 355

Zobowiązania z tytułu kredytów,  
pożyczek, leasingu oraz dłużnych 
papierów wartościowych

348 1 071 (67,5) 1 346 1 050 1 795

Pochodne instrumenty finansowe 91 43 ×2,1 66 47 55

Zobowiązania wobec dostawców  
i podobne

2 766 2 053 +34,7 1 656 1 882 1 917

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych

1 150 1 044 +10,2 1 124 1 036 891

Zobowiązania podatkowe 433 349 +24,1 530 453 678
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3940997737237

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 20 202 mln 
PLN i był wyższy o 977 mln PLN od  wartości na koniec 2018 r. 
głównie z tytułu wzrostu zysków zatrzymanych o 1 322 mln PLN.
Zobowiązania długoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. 
na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 13 171 mln PLN i były wyżs-
ze o 1 024 mln PLN w porównaniu z końcem 2018 r. głównie 
ze względu na wzrost wartości zobowiązań z tytułu zadłużenia 
długoterminowego o 647 mln PLN, rezerw na koszty likwida-

cji kopalń i innych obiektów o 210 mln PLN oraz zobowiązań 
z tytułu świadczeń pracowniczych o 166 mln PLN. 
Zobowiązania krótkoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. 
na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 6 036 mln PLN i były wyższe 
o 171 mln PLN w porównaniu z końcem 2018 r. głównie z tytułu 
wzrostu zobowiązań wobec dostawców i podobnych o 713 mln 
PLN przy równoczesnym zmniejszeniu kredytów, pożyczek oraz 
innych źródeł finansowania o 723 mln PLN.

Rezerwy na zobowiązania  
i inne obciążenia

222 271 (18,1) 148 162 265

Pozostałe zobowiązania 1 026 1 034 (0,8) 1 167 1 051 1 121

Zobowiązania krótkoterminowe 6 036 5 865 +2,9 6 037 5 681 6 722

Zobowiązania długo  
i krótkoterminowe 19 207 18 012 +6,6 19 789 19 081 19 077

RAZEM ZOBOWIĄZANIA  
I KAPITAŁ WŁASNY 39 409 37 237 +5,8 40 099 39 045 38 518

Zmiana wartości zobowiązań i kapitałów własnych w 2019 r.

[mln PLN]

Zobowiązania 
i kapitał własny 
na 31.12.2018

Kapitał własny Zobowiązania 
długoterminowe

Zobowiązania 
krótkoterminowe

Zobowiązania  
i kapitał własny

1024 171
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Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu 
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała aktywa warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości 630 mln 
PLN, które dotyczyły przede wszystkim otrzymanych gwarancji i poręczeń należytego wykonania umów w kwocie 356 mln PLN 
oraz należności wekslowych w kwocie 120 mln PLN.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw w kwocie 2 470 mln PLN 
oraz zobowiązania wekslowe w kwocie 144 mln PLN.

Najistotniejsze pozycje stanowi zabezpieczenie zobowiązań:

Sierra Gorda S.C.M.:

  akredytywa w kwocie 522 mln PLN udzielona jako zabez-
pieczenie realizacji zobowiązania z tytułu długoterminowe-
go kontraktu na odbiór energii elektrycznej, 

  gwarancje korporacyjne (finansowe) w kwocie 60 mln PLN 
ustanowione jako zabezpieczenie płatności wynikających 
z umów leasingu, 

  gwarancje korporacyjne (finansowe) w kwocie 803 mln PLN zabez-
pieczające spłatę krótkoterminowych kredytów obrotowych,

  gwarancja korporacyjna w kwocie 627 mln PLN zabez-
pieczająca zwrot określonej części płatności do gwarancji 
wystawionej przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd i Sumi-
tomo Corporation, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kre-
dytu korporacyjnego zaciągniętego przez wspólne przed-
sięwzięcie Sierra Gorda S.C.M.,

  gwarancja korporacyjna w kwocie 34 mln PLN zabezpiecza-
jąca roszczenia wynikające z obowiązku rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych po zakończeniu okresu życia kopalni,

pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej, w tym Jednostki Dominującej:

  gwarancje w kwocie 190 mln PLN zabezpieczające nale-
żyte wykonanie przez DMC Mining Services (UK) Ltd. 
i DMC Mining Services Ltd. kontraktu na głębienie szybów 
w ramach projektu realizowanego w Wielkiej Brytanii,

  gwarancja w kwocie 179 mln PLN zabezpieczająca należyte 
wykonania przyszłych zobowiązań środowiskowych Jednostki 

Dominującej związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu 
po zakończeniu eksploatacji obiektu Żelazny Most,

  gwarancje i akredytywy w łącznej kwocie 23 mln PLN 
zabezpieczające zobowiązania związane z należytym 
wykonaniem zawartych przez Jednostkę Dominującą oraz 
spółki Grupy Kapitałowej umów.
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Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A.

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A.

Wyższe o 1 926 mln PLN (+12%) przychody ze sprzedaży 
zrealizowane w 2019 w stosunku do 2018 w wyniku:

wyższego wolumenu sprzedaży (miedzi o 8% i srebra o 14%)

  

  

korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+6%) i noto-
wań srebra (+3%) przy mniej korzystnych notowaniach 
miedzi (-8%)

1 714
1 420

2 101

22

265 267

2 789

11 942 13 474

Pozostałe 1)

Srebro

Miedź
i wyroby
z miedzi

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

4440 4316 4515 4219 4633

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

148 135 145 142

w tym:
- koncentrat

- walcówka
oraz drut OFE

GRI 201-1
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Przychody ze sprzedaży

Sprzedaż miedzi i wyrobów z miedzi

[mln PLN]

[tys. t]

 +12% R/R

 +8% R/R
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Sprzedaż srebra
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2019

3619

EBITDA i wynik finansowy netto KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost jednostkowej EBITDA przy spadku wyniku 
finansowego netto

EBITDA 6% powyżej wielkości zrealizowanej w 2018 r. z uwa-
gi na wyższy wolumen sprzedaży miedzi oraz korzystniejszy 
kurs walutowy (wzrost przychodów)

  

  

Wynik netto 761 mln PLN (-38%) poniżej zrealizowanego 
w 2018 r. ze względu na utratę wartości – odpis z tyt. utra-
ty wartości udziałów i certyfikatów inwest. w jednostkach 
zależnych w 2019 r. (-460 mln PLN), przy odwróceniu odpisu 
w 2018 r. (+355 mln PLN)

2018

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

3416

828 999 920 949 751

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

595 695 532 436 -399
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Skorygowana EBITDA

Wynik finansowy netto

[mln PLN]

[mln PLN]

 +6% R/R

 -38% R/R
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Rachunek wyników

W 2019 r. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1 264 mln PLN, tj. o 761 mln (-38%) niższy niż w roku poprzednim.

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ'19 IIIQ'19 IIQ'19 IQ'19

Przychody z umów z klientami 17 683 15 757 +12,2 4 633 4 219 4 515 4 316

- korekta przychodów z tyt. transakcji 
zabezpieczających

245 125 +96,0 75 93 43 34

Koszty podstawowej działalności  
operacyjnej

(15 291) (13 460) +13,6 (4 216) (3 577) (3 907) (3 591)

Wynik netto ze sprzedaży 2 392 2 297 +4,1 417 642 608 725

Pozostałe przychody i (koszty)  
operacyjne 39 1 149 (96,6) (977) 564 73 379

- różnice kursowe z tytułu aktywów  
i zobowiązań innych niż zadłużenie

168 386 (56,5) (340) 492 (127) 143

- odsetki od udzielonych pożyczek  
i poz. należności finans.

272 244 +11,5 60 80 66 66

- przychody z dywidend 37 239 (84,5) - - 37 -

- (utworzenie)/rozwiązanie rezerw (39) (150) (74,0) (78) 1 37 0

- wycena i realizacja instrumentów 
pochodnych

(122) (136) (10,3) (65) (29) (9) (19)

- opłaty i prowizje z tytułu refakturo-
wania kosztów gwarancji bankowych 
zabezpieczających spłatę zobowiązań

31 53 (41,5) (19) 22 9 19

- (straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty 
wartości instrumentów finansowych 

102 270 (62,2) 3 (3) 7 95

- (straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty 
wartości udziałów i certyfikatów inwesty-
cyjnych w jednostkach zależnych

(460) 355 × (460) - - -

- zyski/(straty) ze zmiany wartości  
godziwej aktywów finansowych  
wycenianych w wartości godziwej  
przez wynik finansowy

84 (63) × (53) (5) 62 80

- pozostałe (34) (49) (30,6) (25) 6 (9) (5)

Przychody i (koszty) finansowe (504) (774) (34,9) 117 (548) 100 (173)

- różnice kursowe z tytułu zobowiązań 
od zadłużenia

(209) (592) (64,7) 265 (532) 165 (107)

- odsetki od zadłużenia (183) (127) +44,1 (108) 5 (43) (37)

- opłaty i prowizje bankowe  
od kredytów i pożyczek

(49) (23) ×2,1 (26) (10) (7) (6)
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- wycena i realizacja instrumentów 
pochodnych

(22) 11 × (4) (1) (5) (12)

- skutek odwracania dyskonta (41) (43) (4,7) (10) (10) (10) (11)

Zysk/strata przed opodatkowaniem 1 927 2 672 (27,9) (443) 658 781 931

Podatek dochodowy (663) (647) +2,5 44 (222) (249) (236)

ZYSK/STRATA NETTO 1 264 2 025 (37,6) (399) 436 532 695

Amortyzacja ujęta w zysku netto (1 220) (1 119) +9,0 (327) (307) (312) (274)

Skorygowana EBITDA1) 3 619 3 416 +5,9 751 949 920 999

1) Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach 

podstawowej działalności operacyjnej)

Wyszczególnienie Wpływ  
na zmianę 
wyniku 
(mln PLN)

Charakterystyka

Zwiększenie przychodów z umów  
z klientami o 1 806 mln PLN  
(z wyłączeniem skutków transakcji  
zabezpieczających w kwocie  
+120 mln PLN)

+1 393
Zwiększenie przychodów z tytułu wyższego wolumenu 
sprzedaży miedzi (+42,6 tys. t, +8%), srebra (+165 t, +13%)  
i złota (+18 tys. troz, +21%).

+1 029 Wzrost przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów 
(Cu, Ag, Au) z tytułu korzystniejszego średniorocznego kursu 
walutowego USD/PLN (zmiana z 3,61 do 3,84 USD/PLN).

(717) Zmniejszenie przychodów z tytułu niższych notowań miedzi 
(-523 USD/t, -8%) przy wyższych notowaniach złota  
(+125 USD/troz, +10%) i srebra (+0,50 USD/troz, +3%).

+101 Głównie zwiększenie pozostałych przychodów ze sprzedaży, 
w tym przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów  
(+51 mln PLN) oraz wyceny wg wartości godziwej należności 
ze sprzedaży typu M+ (+17 mln PLN).

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku 
finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
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Zwiększenie kosztów  
podstawowej działalności  
operacyjnej1) (-1 831 mln PLN)

(738) Wyższe o 29 tys. t Cu zużycie wsadów obcych przy porówny-
walnej cenie zakupu 

(605) Wykorzystanie zapasów (zmiana w 2019 r. +369 mln PLN; 
w 2018 r. - 236 mln PLN) wynikające głównie ze zwiększone-
go przerobu koncentratów własnych.

(488) W tym zwiększenie pozostałych kosztów rodzajowych 
o 549 mln PLN, głównie w związku ze zmianą kosztów:  
świadczeń pracowniczych (-270 mln PLN), energii i czynników 
energetycznych (-136 mln PLN), amortyzacji (-125 mln PLN) 
oraz usług obcych (-118 mln PLN) przy obniżeniu podatku  
od wydobycia niektórych kopalin (+151 mln PLN).

(Straty)/odwrócenie odpisów 
z tytułu utraty wartości udziałów 
i certyfikatów inwestycyjnych 
w jednostkach zależnych

(815) Zmiana różnicy między stratami i odwróceniami odpisów 
z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych 
z +355 mln PLN w 2018 r. do -460 mln PLN w 2019 r.

(Straty)/odwrócenie odpisów 
z tytułu utraty wartości  
instrumentów finansowych

(168) Zmiana różnicy między stratami i odwróceniami odpisów 
z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych  
z +270 mln PLN do w 2018 r. do +102 mln PLN w 2019 r.

Przychody z dywidend (202) Zmniejszenie przychodów z dywidend z 239 mln PLN  
do 37 mln PLN.

Skutki różnic kursowych  
(+165 mln PLN)

(218) Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów 
i zobowiązań innych niż zadłużenie – w pozostałej działalno-
ści operacyjnej.

+383 Zmiana wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny  
zobowiązań z tytułu zadłużenia (prezentowane  
w kosztach finansowych).

Zyski/(straty) ze zmiany wartości 
godziwej aktywów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy 

+147 Poprawa wyniku ze zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy z -63 mln PLN do +84 mln PLN.

Wpływ instrumentów pochodnych 
i transakcji zabezpieczających 
(+101 mln PLN)

+120 Zmiana wartości korekty przychodów z umów z klientami 
z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających z 125 mln 
PLN do 245 mln PLN.

+14 Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów 
pochodnych w pozostałej działalności operacyjnej  
z -136 mln PLN do -122 mln PLN.

(33) Zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów 
pochodnych w działalności finansowej z +11 mln PLN  
do -22 mln PLN.
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(Utworzenie)/rozwiązanie rezerw 
(+111 mln PLN)

+55 Zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw z -162 mln PLN 
do -107 mln PLN.

+56 Zwiększenie wartości rozwiązanych rezerw z 12 mln PLN  
do 68 mln PLN.

Zmiana salda przychodów  
i kosztów z tytułu odsetek  
od kredytów i pożyczek 
(-76 mln PLN)

+28 Zwiększenie przychodów z tytułu odsetek od udzielonych 
pożyczek.

(56) Wyższe koszty odsetek od zadłużenia.

(22) Zmniejszenie przychodów związanych z opłatami  
i prowizjami z tytułu refakturowania kosztów gwarancji  
bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań

(26) Wyższe koszty opłat i prowizji bankowych z tytułu  
finansowania zewnętrznego

Zwiększenie podatku  
dochodowego

(16) Na zwiększenie podatku dochodowego wpłynęło zwiększe-
nie bieżącego podatku dochodowego o 65 mln PLN, przy 
równoczesnym zwiększeniu podatku odroczonego  
o 111 mln PLN oraz ujemnej korekcie bieżącego podatku 
za poprzednie okresy o -160 mln PLN.

1) Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu
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2025 1806 -1831 -168 -815 -202 165 147 101 111 -76 -16 17 1264

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A.  (mln PLN)

2019 2018 Zmiana 
(%) IVQ'19 IIIQ'19 IIQ'19 IQ'19

Zysk przed opodatkowaniem 1 927 2 672 (27,9) (443) 658 781 931

Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 1 220 1 119 +9,0 327 307 312 274

Różnice kursowe 200 181 +10,5 89 86 11 14

Pozostałe korekty 188 (1 000) × 1 007 (178) (474) (167)

Razem wyłączenia przychodów  
i kosztów

1 608 300 ×5,4 1 423 215 (151) 121

Podatek dochodowy zapłacony (465) (710) (34,5) (70) (74) (258) (63)

Zmiana stanu kapitału obrotowego 973 553 +75,9 1 293 (228) 381 (473)

Przepływy pieniężne netto  
z działalności operacyjnej 4 043 2 815 +43,6 2 203 571 753 516

Wydatki związane z aktywami górniczymi 
i hutniczymi

(2 294) (1 884) +21,8 (584) (456) (465) (789)

Wydatki na pozostałe rzeczowe  
i niematerialne aktywa trwałe

(72) (23) ×3,1 (8) (6) (2) (56)

Przepływy pieniężne

Zmiana wyniku netto KGHM Polska Miedź S.A.
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Wydatki z tytułu zakupu certyfikatów 
inwestycyjnych i udziałów  
w jednostkach zależnych

(430) (10) ×43,0 (2) (37) - (391)

Płatności z tytułu udzielonych pożyczek (445) (682) (34,8) (273) (109) (63) -

Wpływy z tytułu umorzenia certyfikatów 
inwestycyjnych

404 - × - 13 - 391

Otrzymane dywidendy 37 239 (84,5) - 27 10 -

Pozostałe (54) (39) +38,5 (8) (11) (11) (24)

Przepływy pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej (2 854) (2 399) +19,0 (875) (579) (531) (869)

Wpływy z tytułu zaciągniętych  
kredytów i pożyczek

4 669 2 257 ×2,1 293 953 280 3 143

Wpływy z tytułu emisji dłużnych  
instrumentów finansowych

2 000 - × - - 2 000 -

Spłata kredytów i pożyczek (7 726) (2 073) ×3,7 (1 358) (1 352) (1 951) (3 065)

Spłata odsetek (228) (152) +50,0 (121) (8) (51) (48)

Pozostałe 20 (80) × 41 22 (98) 55

Przepływy pieniężne netto  
z działalności finansowej (1 265) (48) ×26,4 (1 145) (385) 180 85

Przepływy pieniężne netto (76) 368 × 183 (393) 402 (268)

Różnice kursowe dot. środków  
pieniężnych i ich ekwiwalentów

(35) 25 × (4) 4 (3) (32)

Stan środków pieniężnych  
i ich ekwiwalentów na początek okresu

627 234 ×2,7 337 726 327 627

Stan środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na koniec okresu 516 627 (17,7) 516 337 726 327

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2019 r. 
wyniosły +4 043 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto 
w wysokości 1 927 mln PLN skorygowany m.in. o amortyza-
cję w wysokości +1 220 mln PLN, pomniejszony o zapłacony 
podatek dochodowy w wysokości -465 mln PLN oraz zmianę 
stanu kapitału obrotowego w kwocie +973 mln PLN. 
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwe-
stycyjnej w 2019 r. wyniosły -2 854 mln PLN i obejmowały 
głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowych 
i niematerialnych aktywów górniczych i hutniczych w kwocie 
-2 294  mln PLN oraz płatności z tytułu udzielonych poży-
czek -445  mln PLN. Wydatki z tytułu zakupu certyfikatów 
inwestycyjnych i udziałów w jednostkach zależnych w  kwo-

cie -430  mln  PLN zrównoważone zostały niemal w całości 
wpływami z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych 
+404 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tym 
samym okresie wyniosły -1 265 mln PLN i obejmowały głównie 
wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 
+4 669 mln PLN oraz z tytułu emisji obligacji +2 000 mln PLN przy 
płatnościach z tytułu spłat kredytów i pożyczek -7 726 mln PLN 
oraz zapłaconych odsetkach w kwocie -228 mln PLN. 
Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pie-
niężnych, saldo środków pieniężnych w 2019 r. uległo zmniej-
szeniu o 111 mln PLN i wyniosło 516 mln PLN. 
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Sytuacja majątkowa oraz źródła finansowania majątku

Aktywa KGHM Polska Miedź S.A.  (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (%) 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019

Rzeczowe aktywa trwałe górnicze  
i hutnicze 18 092 16 382 +10,4 17 769 17 359 16 922

Aktywa niematerialne górnicze  
i hutnicze 651 576 +13,0 628 616 649

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 103 92 +12,0 89 89 90

Pozostałe aktywa niematerialne 61 52 +17,3 47 48 50

Inwestycje w jednostki zależne 2 946 3 510 (16,1) 3 405 3 415 3 377

Instrumenty finansowe, w tym: 8 200 7 453 +10,0 8 218 7 709 7 768

- pożyczki udzielone 7 217 6 262 +15,3 7 273 6 641 6 623

- pochodne instrumenty finansowe 123 319 (61,4) 162 257 249

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - 9 × 12 - 93

Pozostałe aktywa niefinansowe 58 24 ×2,4 34 27 28

Aktywa trwałe 30 111 28 098 +7,2 30 202 29 263 28 977

Zapasy 3 783 4 102 (7,8) 4 329 4 362 4 484

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A.
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 35 989 mln PLN, co oznacza zwiększenie w porównaniu 
do stanu na koniec 2018 r. o 1 739 mln PLN, tj. o 5%, na co złożyły się przede wszystkim zwiększenie wartości:

rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych o 1 805 mln 
PLN, w tym górniczych i hutniczych rzeczowych aktywów 
trwałych o 1 710 mln PLN, wynikających z realizacji inwestycji 
– nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 
w 2019 r. wyniosły 2 481 mln PLN,

długoterminowych instrumentów finansowych o 747 mln 
PLN, w tym głównie udzielonych pożyczek (+955 mln PLN) 
przy niższej wartości pochodnych aktywów finansowych 
(-196 mln PLN),

  

Należności od odbiorców 243 310 (21,6) 242 206 540

Należności z tytułu podatków 435 275 +58,2 336 222 171

Pochodne instrumenty finansowe 291 300 (3,0) 363 323 139

Należności z tytułu cash poolingu 335 247 +35,6 464 403 285

Pozostałe aktywa finansowe 221 242 (8,7) 389 348 221

Pozostałe aktywa niefinansowe 54 49 +10,2 126 194 117

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 516 627 (17,7) 337 726 327

Aktywa obrotowe 5 878 6 152 (4,5) 6 586 6 784 6 284

Razem aktywa 35 989 34 250 +5,1 36 788 36 047 35 261

należności z tytułu podatków o 160 mln PLN,

należności z tytułu cash poolingu o 88 mln PLN

przy zmniejszeniu wartości inwestycji w jednostki zależne 
o 564 mln PLN oraz zapasów o 319 mln PLN, w tym głów-
nie półproduktów i produktów w toku (-472 mln PLN) przy 
zwiększeniu produktów gotowych (+111 mln PLN).
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Kapitały własne i zobowiązania KGHM Polska Miedź S.A.  (mln PLN)

31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (%) 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019

Kapitał akcyjny 2 000 2 000 - 2 000 2 000 2 000

Kapitał z tytułu wyceny  
instrumentów finansowych (698) (307) ×2,3 (730) (437) (552)

Zakumulowane pozostałe  
całkowite dochody (622) (593) +4,9 (616) (713) (645)

Zyski zatrzymane 19 209 17 945 +7,0 19 608 19 172 18 640

Kapitał własny 19 889 19 045 +4,4 20 262 20 022 19 443

Zobowiązania z tytułu kredytów, 
pożyczek, leasingu oraz dłużnych 
papierów wartościowych

7 215 6 758 +6,8 7 525 7 652 6 637

Pochodne instrumenty finansowe 131 68 +92,6 324 52 84

Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych 2 363 2 235 +5,7 2 347 2 425 2 311

Rezerwy na koszty likwidacji 
kopalń i innych obiektów  
technologicznych

1 119 980 +14,2 1 270 1 099 982

Pozostałe zobowiązania  
długoterminowe 277 199 +39,2 191 201 193

Zobowiązania długoterminowe 11 105 10 240 +8,4 11 657 11 429 10 207

Zobowiązania z tytułu kredytów,  
pożyczek, leasingu oraz dłużnych  
papierów wartościowych

275 1 035 (73,4) 1 290 996 1 740

Zobowiązania z tytułu  
cash poolingu 130 80 +62,5 80 50 135

Pochodne instrumenty finansowe 60 13 ×4,6 29 14 19

Zobowiązania wobec dostawców 2 460 1 920 +28,1 1 439 1 610 1 631

Zobowiązania z tytułu  
świadczeń pracowniczych 890 783 +13,7 841 770 696

Zobowiązania z tytułu podatków 258 233 +10,7 424 360 516

Rezerwy na zobowiązania  
i inne obciążenia 158 190 82 87 190

Pozostałe zobowiązania  
krótkoterminowe 764 711 +7,5 684 709 684
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Zobowiązania krótkoterminowe 4 995 4 965 +0,6 4 869 4 596 5 611

Zobowiązania długo  
i krótkoterminowe 16 100 15 205 +5,9 16 526 16 025 15 818

Razem zobowiązania  
i kapitał własny 35 989 34 250 +5,1 36 788 36 047 35 261

Po stronie pasywów na zwiększenie sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim zwiększenie:

kapitałów własnych o 844 mln PLN, w tym w związku z wypra-
cowanym w 2019 r. zyskiem netto w wysokości 1 264 mln PLN,

zobowiązań wobec dostawców (+540 mln PLN),

zobowiązań pracowniczych (+235 mln PLN),

zwiększenie rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych 
obiektów technologicznych (+139 mln PLN),

  przy zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, 
leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych o 303 mln 
PLN, na które wpłynęły przede wszystkim: przepływy pienięż-
ne (-1 437 mln PLN), zmiana zasad rachunkowości – wdro-
żenie MSSF 16 (+511 mln PLN), wartość naliczonych odsetek 
(+381 mln PLN) oraz różnice kursowe (+214 mln PLN).

  

  

  

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Aktywa warunkowe na koniec 2019 r. wynosiły 731 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim: należności wekslo-
wych (347 mln PLN) oraz otrzymanych przez Spółkę gwarancji (256 mln PLN). 
Na koniec 2019 r. zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń wynosiły 2 813 mln PLN oraz z tytułu 
zobowiązań wekslowych 16 mln PLN, w tym:

zabezpieczenie realizacji zawartych umów Sierra Gorda 
S.C.M. w kwocie 2 046 mln PLN,
zabezpieczenie kosztów rekultywacji kopalni Robinson, 
kopalni Podolsky i projektu Victoria 375 mln PLN (90 mln 
USD, 12 mln CAD),
zabezpieczenie należytego wykonania przez DMC Mining 
Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. kontraktu 
na głębienie szybów w ramach projektu realizowanego 
w Wielkiej Brytanii w wysokości 190 mln PLN (50 mln USD),
zabezpieczenie należytego wykonania przez KGHM Polska 
Miedź S.A. przyszłych zobowiązań środowiskowych zwią-

  zanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu 
eksploatacji obiektu „Żelazny Most” w kwocie 179 mln PLN.

W oparciu o posiadaną wiedzę, na koniec okresu sprawoz-
dawczego Spółka określiła prawdopodobieństwo zapłaty 
kwot wynikających ze zobowiązań warunkowych dotyczących 
Sierra Gorda S.C.M. jako umiarkowanie niskie, a pozostałych 
podmiotów Grupy Kapitałowej jako niskie.
Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finan-
sowej stanowią zobowiązania wobec jednostek samorządu 
terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów 
produkcyjnych w kwocie 107 mln PLN.

  

  

  

Zmiana wartości zobowiązań i kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r.
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WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Wartości wybranych wskaźników GRI standards obrazujące działania w sferze podstaw etycznych 
w Grupie Kapitałowej kghm Polska Miedź s.A. i w kghm Polska Miedź s.A. w 2019 roku

Wartości wybranych wskaźnikow gri standards obrazujące działania w sferze zagadnień 
pracowniczych w grupie kapitałowej KGHM Polska miedź S.A. i w KGHM Polska Miedź S.A.

Raportowane wskaźniki niefinansowe

 G205-3   Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone: Grupa Kapitałowa  
KGHM Polska  

Miedź S.A.

KGHM Polska  
Miedź S.A.

zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników 2 0

nieodnowieniem umów z kontrahentami  
z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji

0 0

sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych  
wszczętych przeciwko organizacji raportującej  
lub jej pracownikom w raportowanym okresie

0 0

Łącznie 2 0

 GRI 102-8   Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

Suma 34 329 18 536*

* pracujący, dla których KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym miejscem pracy (łączna liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na 31.12.2019 wynosiła 18 539) 

GRI 201-1
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 GRI 401-1   Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

Przyjęcia 
2019:

Łączna liczba pracowników  
(w przeliczeniu na osoby)  
w podziale na:

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba nowozatrudnionych 
pracowników

Procent nowozatrudnio-
nych pracowników 

(w przeliczeniu na osoby)

GK KGHM
KGHM  
Polska 

Miedź S.A
GK KGHM

KGHM  
Polska 

Miedź S.A.
GK KGHM

KGHM  
Polska 

Miedź S.A.

Suma 34 329 18 536* 2 519 988 7,33 % 5,33 %

Odejścia 
2019:

Łączna liczba odejść pracowni-
ków (w przeliczeniu na osoby) 
w podziale na:

Liczba pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

Liczba odejść pracowników 
(w przeliczeniu na osoby)

Procent odejść  
pracowników

Suma

GK KGHM
KGHM  
Polska 

Miedź S.A
GK KGHM

KGHM  
Polska 

Miedź S.A.
GK KGHM

KGHM  
Polska 

Miedź S.A.

34 329 18 536* 2 570 952 7,48 % 5,14 %

 GRI 403-2  Liczba wypadków związanych z pracą wg płci

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Łączna liczba wypadków 
(incydentów) przy pracy 

78 464 4 295

Liczba wypadków (incydentów)  
śmiertelnych

0 3 0 3

Liczba wypadków ciężkich  
(incydentów) 

0 3 0 2

Liczba wypadków lekkich  
(incydentów) 

74 450 0 290

Całkowita  liczba osób  
poszkodowanych w wypadkach 531 299
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 GRI 404-1  Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

Łączna liczba godzin szkoleniowych

Suma

GK KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

Łączna liczba godzin szkoleniowych 575 861 431 949

Liczba pracowników 34 329 18 536*

Średnia liczba godzin szkoleniowych 16,77 23,30

* pracujący, dla których KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym miejscem pracy (łączna liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na 31.12.2019 wynosiła 18 539)
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Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2019 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych,  
z podziałem na obszary

DZIEDZINA

Darowizny

Kwota przyznana [PLN] Liczba projektów/
liczba osób fizycznych

DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI 17 763 651,78 313

1. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 3 453 005,00 45

2. NAUKA I EDUKACJA 2 422 608,56 56

3. SPORT I REKREACJA 3 266 227,33 88

4. KULTURA I TRADYCJE 8 621 810,89 124

DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZ-
NYCH 1 194 825,18 169

1. OCHRONA ZDROWIA 1 187 691,18 168

2. POMOC SPOŁECZNA 7 134,00 1

„Program Promocji Zdrowia  
i Przeciwdziałania Zagrożeniom  
Środowiskowym”

1 285 513,00 616 (dzieci)

ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN 20 243 989,96 PLN

Wartości wybranych wskaźników za rok 2019, obrazujące  
działania w sferze zagadnień społecznych

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie: http://www.fundacjakghm.pl/

223



WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

Wartości wybranych wskaźników GRI standards za rok 2019 obrazujące 
działania w sferze zagadnień środowiska naturalnego

 G302-1   Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

1

Całkowite zużycie energii 
z surowców nieodnawialnych 
(własnych bądź zakupionych)  
w dżulach lub ich wielokrotności, 
w podziale na rodzaj surowca

Wartości (MWh)

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

Nieodnawialne

węgiel 923 951,00 0,00

gaz ziemny 2 585 715,77 2 379 0006,19

olej opałowy 10 107,98 0,00

olej napędowy 264 089,27 0,00

Suma Suma zużycia 3 783 864,24 2 379 006,19

2

Całkowite zużycie energii 
z surowców odnawialnych  
(własnych bądź zakupionych)  
w dżulach lub ich wielokrotności, 
w podziale na rodzaj surowca

Wartości (MWh)

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

Odnawialne

biomasa 51,00 0,00

biopaliwa 0,00 0,00

energia wiatrowa 31,00 0,00

energia słoneczna 672,10 0,00

energia geotermalna 576,00 0,00

energia wodna 14,00 0,00

Inne (t) 4,70 0,00

Suma Suma zużycia 1 348,80 0,00

3

Całkowite zużycie energii 
produkcji własnej lub zakupio-
nej w podziale na: elektrycz-
ną, cieplną w dżulach lub ich 
wielokrotności

Wartości (MWh)

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

energia elektryczna 3 196 744,42 2 975 298,86

energia cieplna (w tym zużycie 
pary, zużycie energii chłodniczej)

513 092,97 260 650,44

Suma Zużycie energii 3 709 837,39 3 235 949,30

4

Całkowita sprzedaż energii 
w podziale na: elektryczną, 
cieplną, chłodzenie oraz parę 
w dżulach lub ich wielokrotności

Wartości (MWh)

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.
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Całkowita sprzedaż energii 
elektrycznej

474 459,15 389 166,33

Całkowita sprzedaż energii ciepl-
nej (w tym: ciepło w parze, ciepło 
w wodzie, energia chłodnicza)

1 259 227,34 20 458,33

Suma Sprzedaż 1 733 686,49 409 624,66

5 Całkowite zużycie energii 
w organizacji wg wzoru 5 761 363,94 5 205 330,82

 G305-2    Pośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisje pośrednie według  
źródła pochodzenia

Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)

Grupa Kapitałowa KGHM KGHM Polska Miedź S.A.

"Emisja wynikająca z zakupionej  
na potrzeby organizacji energii 
elektrycznej"

1 946 213,58 1 815 871,13

"Emisja wynikająca z zakupionej 
na potrzeby organizacji energii 
cieplnej"

480 568,78

161 014,64**
"Emisja wynikająca z zakupionej  
na potrzeby organizacji energii użytej 
do chłodzenia lub pary"

21 284,06

Suma emisji pośrednich 2 448 066,43 1 976 885,77

** ze względu na przepisy polskiego prawa związane z obowiązkiem przygotowywania raportów dotyczących szczegółowego rozbicia emisji pośredniej w zakresie Scope 2 do 

końca kwartału roku występującego po roku raportowanym, szczegółowe dane dotyczące wyodrębnienia z poziomu emisji związanej z zakupioną energii cieplną również na 

część dotyczącą chłodzenia lub pary będą znane już po publikacji niniejszego Sprawozdania

 G306-2   Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Lp.

Całkowita waga odpa-
dów innych niż niebez-
pieczne oraz odpadów 
obojętnych a także 
odpadów niebezpiecz-
nych według metody 
postępowania

Waga odpadów w 2019 r. [Mg]

odpady inne niż niebezpieczne  
oraz odpady obojętne

odpady  
niebezpieczne

Grupa  
Kapitałowa 

KGHM

KGHM Polska 
Miedź S.A.

Grupa  
Kapitałowa 

KGHM

KGHM Polska 
Miedź S.A.

1
Powtórne wykorzystanie 
odpadu

29 999,90 9 429,22 32,33 0,00

2
Recykling (w tym  
recykling organiczny,  
np., kompostowanie)

4 913,91 2 931,56 102,68 28,90
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3
Odzyskiwanie (w tym  
odzysk energii)

19 906 853,66 19 794 336,14 146 177,15 130 319,82

4
Spalanie (albo wykorzysta-
nie jako paliwo)

47,94 16,76 137,37 0,00

5
Składowanie na składowi-
skach odpadów

10 178 747,00 10 177 462,61 3 300,31 153 881,82

6
Wprowadzanie do głębo-
kich studni

0,00 0,00 0,00 0,00

7
Przechowywanie na terenie 
zakładu

184 789,38 188 342,39 36 131,33 36 081,45

8 Inne 2 182,02 203,16 288,00 35 037,51

SUMA 30 470 177,52 30 329 367,56 331 359,35 311 636,34

 G307-1    Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie  
prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość pro-
wadzonych działań, nie było żadnej sankcji pozafinansowej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce 
Dominującej.

Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu  
nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

GRUPA KAPITAŁOWA KGHM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

"Całkowita wartość kar pieniężnych 
za nieprzestrzeganie prawa  
i regulacji dotyczących ochrony 
środowiska [PLN]"

357 940,00 0,00

"Liczba sankcji pozafinansowych, 
administracyjnych i sądowych  
nałożonych 

na organizację z tytułu nieprzestrze-
gania przepisów z zakresu ochrony 
środowiska, 

w tym międzynarodowych dekla-
racji /konwencji/traktatów oraz 
przepisów krajowych, regionalnych 
i lokalnych, a także dobrowolnych 
porozumień z organami regulacyjny-
mi, uznawanych za wiążące."

2 0
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Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki

KGHM Polska Miedź S.A.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
Polska

Pytania dot. KGHM Polska Miedź S.A. prosimy kierować do:

DEPARTAMENT DS. RELACJI INWESTORSKICH

tel.: +48 76 74 78 280
fax: +48 76 74 78 205
ir@kghm.com

DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I CSR

tel.: +48 76 74 78 200
csr@kghm.com

Dane kontaktowe
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