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KGHM Polska Miedź S.A. – perła polskiej gospodarki



KGHM Polska Miedź S.A. – polski czempion działający globalnie



Neutralność klimatyczna do roku 2050

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. Celem 

pośrednim – redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i 2 do 2030 roku o 30%

2030 2050

redukcja emisji 

o 30%
neutralność 

klimatyczna

Główne kierunki dekarbonizacji:

1. Redukcja emisji pośrednich Zakresu 2:

 Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych

 Poprawa efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i 

usprawnienie procesów technologicznych

 Zakup energii z OZE w kontraktach PPA

1. Stopniowa redukcja emisji bezpośrednich Zakresu 1:

 Domieszkowanie wodoru w procesach technologicznych

 Pierwsze wdrożenia z zakresu elektromobilności

Główne kierunki dekarbonizacji:

1. Całkowita redukcja emisji pośrednich Zakresu 2:

 Energia elektryczna i ciepło wyłącznie ze źródeł bezemisyjnych (przede 

wszystkim przejście na bezemisyjne źródła własne)

1. Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich Zakresu 1:

 Technologie wodorowe

 Elektromobilność

 Wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego

 Wykorzystanie technologii CCU i CCS

1. Potencjalny offset pozostałych emisji
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względem roku bazowego 2020



Cele klimatyczne Unii Europejskiej i idą za nimi oczekiwania rynkowe

Metale produkowane przez KGHM, w szczególności miedź, będą potrzebne w ilościach większych, niż obecnie dostępne na rynku. De karbonizacja nie może więc 

oznaczać cięcia produkcji, a wręcz przeciwnie: jej zwiększenie przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu .



Emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku
[tys. ton CO2e] z podziałem na oddziały

Łącznie emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. (spółka-matka) wyniosły w 2020 roku 3,3 mln ton eCO2.
Większość z nich pochodzi z zakupionej energii elektrycznej i cieplnej (emisje pośrednie – 57%).

Górnictwo

828 (25%)

Wzbogacanie rudy

484 (15%)

Hutnictwo

1735 (52%)

Produkcja energii

256 (8%)

1413
(43%)

1890
(57%)

Scope 2 – emisje pośrednie 

(energia elektryczna i cieplna)

Scope 1 – emisje 

bezpośrednie (paliwa kopalne)



W celu osiągnięcia 
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Emisje bezpośrednie KGHM to przede wszystkim węgiel organiczny pochodzący z rudy miedzi oraz 
paliwa kopalne: gaz, koks, olej napędowy

Źródło HMG HML* HMC ZGR ZGPS ZGL ZWR ZH BGP RAZEM Udział

Koncentraty miedzi 568 142 0 0 0 0 0 0 0 710 43,93%

Gaz ziemny 116 36 16 16 0 0 22 0 251 457 28,28%

Koks groszek 119 0 0 0 0 0 0 0 0 119 7,36%

Paliwa silnikowe 0 0 0,2 37 38 23 0 2 0 100,2 6,20%

Koks wielkopiecowy 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 5,01%

Kamień wapienny 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4,95%

Lepiszcze 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 2,66%

Olej opałowy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1,61%

SUMA 909 302 16,2 53 38 23 22 2 251 1616,2

Udział 56,24% 18,69% 1,00% 3,28% 2,35% 1,42% 1,36% 0,12% 15,53% 100%



Dlaczego KGHM potrzebuje budowy gospodarki wodorowej?

• Oprócz ok. 3 TWh energii elektrycznej, KGHM zużywa rocznie ok. 2 TWh energii paliw:

gazu ziemnego, koksu, ON (diesla)

• Odejście od tych paliw do wodoru będzie oznaczało stworzenie zapotrzebowania na

~60.000 ton H2 rocznie

• Podobną ilość wodoru zużywa rocznie np. Grupa Azoty ZAK – jest to na dziś w 100%

wodór szary

• Aby móc mówić o dekarbonizacji, wodór musi zostać wygenerowany z energii

bezemisyjnej

• Takiego wodoru (zielonego) jest w Polsce wciąż bardzo mało (poniżej 0,1% krajowej

produkcji H2, która wynosi ok. 1 mln ton)

• Budowa gospodarki wodorowej ma stworzyć efekt skali, który obniży koszty

zielonego wodoru i uczyni go konkurencyjnym względem szarego H2 i gazu ziemnego

• Dlatego KGHM buduje wraz z innymi spółkami i instytucjami Dolnośląską Dolinę

Wodorową



Kluczowy nacisk na wodór w hutnictwie, górnictwo – wątpliwe 

 Znaczna większość wodoru będzie potrzebna do dekarbonizacji hutnictwa, które

zużywa cały koks i znaczną większość gazu ziemnego (88,5%, reszta to ZWR).

 Górnictwo już teraz jest praktycznie całkowicie zelektryfikowane, pozostaje kwestia

samobieżnych maszyn górniczych wykorzystujących obecnie olej napędowy.

 Teoretycznie możliwe jest wykorzystanie technologii wodorowych ogniw paliwowych

zasilających silniki elektryczne maszyn górniczych. Problemem jest jednak bardzo

wysokie ciśnienie (350, 500 a nawet 700 bar) w zbiornikach wodoru generujące

poważne ryzyka w wypadku awarii.

 Wydaje się, że na ten moment bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie bezpośrednie

zastosowanie energii elektrycznej do zasilenia maszyn (za pomocą bezpośrednio

przyłączonego kabla, pantografu, baterii lub innego rozwiązania).



Circular Copper – miedź ze złomów

 Oprócz przetapiania własnych i importowanych koncentratów, huty
KGHM wykorzystują również złomy (urządzenia elektryczne i
elektroniczne, kable)

 W czerwcu 2019 roku KGHM uruchomił w Hucie Miedzi Legnica
dedykowany piec do topienia złomów, tzw. WTR (piec Wychylny
Topielno-Rafinacyjny)

 Wartość inwestycji wyniosła ok. 55 mln EUR

 Obecnie udział wsadów obcych w łącznej produkcji miedzi KGHM
wynosi już ponad 20%

 W przypadku przetopu złomów wysokiej jakości możliwe jest
obniżenie emisji CO2 nawet o 80%

 Celem strategicznym KGHM jest osiągnięcie do 2030 roku poziomu
35% produkcji miedzi z wsadów obcych, przede wszystkim złomów



CC(U)S – „lekarstwo” na najtrudniejsze emisje

 ~800 tys. ton CO2 – takie emisje związane z koncentratami własnymi
przewidujemy w kolejnych latach aż do 2055 r.

 W latach 2011-2021 w KGHM wykonano szereg prac badawczych z zakresu CCS.
Ich wnioski nie były wdrażane ze względu na niski koszt uprawnień w systemie ETS
(brak bodźca ekonomicznego) wobec wysokiego kosztu CCS (70-80 EUR/tCO2)

 Wzrost cen ETS + cel klimatyczny => KGHM rozpoczyna pracę nad instalacją
demonstracyjną (ok. 20-40 tys. ton CO2) i studium wykonalności dla instalacji
pełnoskalowej (800 tys. ton CO2)

 Brane pod uwagę możliwości to zatłoczenie do złóż gazu ziemnego, warstw
solankowych lub formacji bazaltowych

 W naszym przekonaniu technologia wychwytu jest już dojrzała, największym
problemem jest prawo geologiczne oraz bezpieczne i długotrwałe składowanie
CO2
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