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Efektywne wykorzystanie posiadanych 
zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera 
zrównoważonego rozwoju. 

Misja 

By zawsze mieć miedź. 

Zrównoważony rozwój osadzony  
w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 
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Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w KGHM 

Do typowych trzech obszarów ZR, dla KGHM dodano 
BEZPIECZEŃSTWO i EFEKTYWNOŚĆ ZASOBOWĄ 

 

Bezpieczeństwo 

Kwestie bezpieczeństwa są dla Spółki niezwykle istotne  
i rozpatrywane w wielu wymiarach. Pierwszym i bezwzględnie 
najważniejszym jest bezpieczeństwo pracowników.  

Do bezpieczeństwa pracy należy dodać bezpieczeństwo 
środowiskowe, energetyczne, czy surowcowe. Z tych 
względów uznano, że tak ważny obszar wymaga tego, aby 
włączyć go do głównych obszarów koncentracji z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju. 

  

 

Efektywność zasobowa 

Z bezpieczeństwem surowcowym łączy się efektywność 
zasobowa.  

Z uwagi na branżę, w której działa Spółka oraz jej specyfikę, 
wynikającą z mocno zintegrowanego ciągu technologicznego, 
efektywność i racjonalne gospodarowanie posiadanymi 
zasobami są dla niej bardzo ważne.  

Ciągłe doskonalenie i szukanie możliwości lepszego 
gospodarowania dostępnymi środkami na każdym etapie 
produkcji może przekładać się na podniesienia wydajności a co 
za tym idzie, oszczędności. 

+ 2 

+ 2 obszary 
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Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A. 

KGHM w latach 2012-2016 wytworzył ok. 
145,1 mln ton odpadu wydobywczego. W 
latach 2012-2016 na jedną tonę miedzi w 
koncentracie produkowano średnio 68,5 
tony odpadu wydobywczego. 

 

PROGRAM GOZ ! 
 



Definicja Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 

Wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a 

wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum, zmierzające do stworzenia zrównoważonej, 

niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki  
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Wyznaczone cele Unii Europejskiej dzięki implementacji GOZ:  
 Oszczędności w wysokości 600 miliardów euro dla firm z UE, co odpowiada 8% ich rocznego obrotu 
 Utworzenie 580.000 miejsc pracy 
 Redukcja emisji węgla o 450 milion ton do roku 2030  
  



Polska Mapa Drogowa GOZ 
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Gospodarka Obiegu Zamkniętego 

       Zbiornik odpadów flotacyjnych Żelazny Most -  
powierzchnia 1 349 ha i  gromadzi ponad 700 mln 
Mg odpadów flotacyjnych 



Żelazny Most 

Odpady  dostarczane są  na składowisko rurociągami w postaci  zawiesiny w wodzie technologicznej. Zawiesina rozprowadzana jest  

rurociągami biegnącymi po zaporze składowiska  i wprowadzana  do jego wnętrza. Odpady o większym   uziarnieniu zrzucane są  przy 

zaporze, a  odpady drobne do wnętrza. Ziarna odpadów sedymentują tworząc plaże, a woda  technologiczna, wraz z  drobnymi  frakcjami 

odpadów odpływa do centrum  składowiska, tworząc akwen.  

Aktualnie głównym kierunkiem w odzyskiwaniu odpadów flotacyjnych jest ich wykorzystywanie w miejscu składowania: w obiekcie 

unieszkodliwiania odpadów z flotacji: gruboziarniste odpady przeróbcze są wykorzystywane do budowy zapór obiektu, a drobnoziarniste 

wykorzystywane są  jako środek uszczelniający dno zbiornika wodnego w obiekcie. W ten sposób  wykorzystywanych jest około 18 mln Mg 

odpadów przeróbczych rocznie.  Ilość unieszkodliwianych (składowanych w  OUOW) odpadów wynosi ok. 9 milionów Mg rocznie. Pewna 

ilość (ok. 40.000 Mg rocznie) odpadów flotacyjnych  wykorzystywana  jest w procesie neutralizacji kwasu siarkowego  
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Orientacyjny  skład mineralogiczny  odpadów flotacyjnych 

Składnik Jednostka ZWR  „Rudna” ZWR  „Polkowice” ZWR  „Lubin” 

Cu % 0,23 0,23 0,16 

Pb % 0,046 0,03 0,06 

Zn % 0,010 0,010 0,010 

Fe % 0,37 0,44 0,58 

Cu % 0,23 0,25 0,184 

Stotal % 1,01 0,78 0,32 

S siarczanowa % 0,90 1,58 0,12 

Ctotal % 3,17 9,66 3,74 

Corganic % 0,72 0,7 0,68 

SiO2 % 61,6 18,03 59,18 

CaO % 9,8 26,08 8,82 

MgO % 4,30 6,75 3,73 

Al2O3 % 3,60 4,65 5,14 

Mn % 0,12 0,189 0,111 

Ti % 0,092 0,60 0,1 

Na % 0,34 0,41 0,418 

K % 1,25 1,27 1,326 

As g/Mg 22 20 35 

Ag g/Mg 7 5 13 

Co g/Mg 8 6 43 
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Minerał Rejon ZWR /  Zawartość [%] 

Lubin, Rudna Polkowice 

Dolomit 29,95 58,3 

Kwarc 44,46 6,85 

Kalcyt 7,70 7,82 

Kaolinit 4,76 3,29 

Gips 1,65 4,70 

Biotyt 3,30 1,12 

Skalenie 1,35 0,82 

Substancje ilasto-wegliste 8,35 4,78 

Minerały kruszcowe 1,10 1,32 



Żelazny Most 

Działania  zmierzające do  opracowania efektywnej technologii odzysku odpadów z flotacji w innych procesach są prowadzone praktycznie 

od początku  funkcjonowania przemysłu miedziowego w Polsce. Opracowane zostały technologie i przeprowadzone próby  wykorzystania 

odpadów: 

 

 do produkcji  materiału budowlanego  -  opracowano  polimeryczny  materiał budowlany  na bazie siarki  odpadowej i odpadów z flotacji 

rud miedzi; [Patent PL 215185, Patent USA].  Udział  odpadu z flotacji  w  mieszaninie  stanowi 25 % wagowych; 

 do produkcji spoiwa mineralnego – odpady  po procesie prażenia  w temperaturze 750°C do 850°C wykazują własności wiążące, 

porównywalne z własnościami  wapna hydraulicznego, [Rejczyk], 

 do produkcji betonu komórkowego i pianobetonu -  do produkcji  betonu  komórkowego nadają się   odpady piaskowcowe, do 

pianobetonu  odpady   węglanowe, uzyskane  produkty spełniały  wymagania norm [10]; 

 do produkcji kruszyw porowatych – wykazano  możliwość  produkcji  z odpadów kruszyw  metodą aglomeracji po korekcie składu 

krzemionką i szlamem gliniastym [lit.],  

 do produkcji betonitów górniczych -  mogą zostać  zastosowane odpady flotacyjne  po zmieszaniu z  popiołami paleniskowymi, 

uzyskano parametry  wytrzymałościowe  zbliżone do  wyrobów z  materiałów naturalnych,  

 w budownictwie drogowym -  przeprowadzono proby  zastodowania  odpadów jako maczki mineralnej  do mas bitumicznych, do 

doziarniania   warstwy gruntu  stabilizowanej cementem, jako dodatku do warstw mrozoodpornych , do budowy  nasypów, do  

wbudowania w podłoża dróg -  badania wykazaly  dobrą przydatność odpadów  jako wypełniacza  asfaltu oraz mozliwość zastosowania  

względnie niewelkich  dodatków  odpadów w przypadku  pozostałych kierunków [D. Sobczyk, D. Socha, J. Więckowska],  

 w technologiach górniczych – do zestalania  zrobów zawałowych.  

  

Najciekawszymi rozpoznanymi kierunkami  odzysku  odpadu  -  z powodu  możliwej do  wykorzystania  ilości  -  były  możliwości 

zastosowania odpadów z flotacji  jako materiału do podsadzania  zrobów  oraz  w drogownictwie.  
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Gospodarka Obiegu Zamkniętego 

Ekoprojektowanie jest jednym z filarów GOZ, umożliwia modelowanie całego cyklu życia 

produktu i stanowi rozszerzenie tradycyjnego projektowania takich jak: funkcjonalność, 

ergonomia, bezpieczeństwo, wytrzymałość, jakość o dodatkowe kryterium który stanowi ocena 

oddziaływania na środowisko projektowanego wyrobu czy procesu.  

Efektywne projektowanie tej przestrzeni w odniesieniu do etapu wytwarzania wymaga 

kompleksowego spojrzenia na procesy wzdłuż całego życia produktu. 

W ramach projektowania pod kątem czystej produkcji można wyodrębnić następujące obszary: 

 

• Projektowanie pod kątem zmniejszenia zużycia i wpływu na środowisko surowców, 

materiałów i energii 

 

• Projektowanie pod kątem wykorzystania czystszych technik i technologii produkcji 

 

• Projektowanie pod kątem ograniczenia ilości i szkodliwości odpadów poprodukcyjnych 

 

• Projektowanie pod kątem odzysku i wykorzystania odpadów poużytkowych 
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Gospodarka Obiegu Zamkniętego 

Wdrażanie idei GOZ w przemyśle surowcowym powinno być wspierane poprzez właściwą 

politykę surowcową państwa w następujących obszarach: 

 

• Informacje geologiczne o zasobach złóż powinny również dotyczyć możliwości ich odzysku i 

recyklingu 

 

• Zwiększenie ochrony złóż kopalin niezagospodarowanych i perspektywicznych w tym 

krytycznych 

 

• Określenie które gałęzie przemysłu są priorytetowe i które surowce  

 

• Wspieranie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia efektywności wykorzystania 

zasobów surowcowych ze złóż pierwotnych i wtórnych 

 

• Wspieranie działalności badawczo - rozwojowej 
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9 Program Ramowy  

Program Horyzont Europa będzie dotyczył perspektywy 2021 – 2027. Do tej pory przeprowadzono kilka analiz (między innymi 

tzw. Bohemian study), w których przedstawiono propozycje zmian i wskazano obszary wsparcia. Nowy program Ramowy ma 

wspierać osiąganie celów, które są wyszczególnione w agendzie UN 2030. Z tego można wyciągnąć wnioski, które badania i 

innowacje będą preferowane. Zwiększenie budżetu do 120 mld Euro. Nowy zestaw instrumentów do filaru 3 H2020: Wyzwania 

społeczne (możliwe zwiększenie nakładów w tym obszarze) 

 

 

Wprowadzenie dwuetapowej 
procedury dla wszystkich 

wniosków. Pierwszy etap ogólny 
(możliwie jednolity dla 

wszystkich), drugi bardzo 
szczegółowy oraz podniesienie 

„stopnia sukcesu” w drugim 
etapie do 30% 

Europejska wartość 
dodana będzie w dalszym 

ciągu trzonem badań i 
innowacji 

Wyszczególnienie problemów europejskich w 
odniesieniu do regionów i wskazanie ich jako 

potencjalne obszary projektowe, gdzie realizowane 
projekty przyczynią się do rozwiazywania tych 

problemów 

Wzrost znaczenia 
zrównoważonego rozwoju w 
projektach. Osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju 

będzie kluczowe 

Jednym z głównych celów 
będzie zaadoptowanie przez 

społeczeństwo modelu 
Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego 

Horyzont Europa 
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Propozycje projektowe 
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Propozycje projektowe 



16 

Podejście KGHM do europejskich projektów B+R  

 Obszary zainteresowania wynikają z przyjętej przez KGHM Polska Miedź S.A. strategii 

 

 Tematyka projektowa jest wynikiem pracy powołanych Zespołów Roboczych, które skupiają 

przedstawicieli z wszystkich Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. 

 

 Za przygotowanie właściwego konsorcjum odpowiadają ludzie posiadający duże 

doświadczenie w realizacji projektów dotowanych, nie tylko europejskich 

 

 Jedną z najbardziej istotnych cech osób inicjujących i przygotowujących wnioski jest 

otwartość i zdolność nawiązywania kontaktów podczas spotkań z potencjalnymi 

międzynarodowymi partnerami jak i dobra znajomość realiów swojej firmy oraz 

rzeczywistych jej potrzeb  

 

 Realizacja europejskich projektów wymaga kompromisu pomiędzy potrzebami firmy a 

realizacją europejskich postulatów związanych z prowadzoną przez Komisję Europejską 

polityką 

 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w projekcie sektorowym z NCBiR – CuBR 



Dziękuję za uwagę 
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