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S TR E S Z C Z E N IE  

Odkrycie złóż rud miedzi przyczynkiem do gospodarczego i społecznego 

rozwoju Dolnego Śląska 

     Odkrycie w 1957 r. przez doc. Jana Wyżykowskiego złoża rud miedzi na monoklinie 

przedsudeckiej spowodowało powstanie Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego 

(LGOM) i było początkiem dynamicznego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. 

KGHM Polska Miedź S.A., który rozpoczął swoje funkcjonowanie na początku lat 60-tych 

ubiegłego stulecia stał się kołem napędowym regionu i wiodącą firmą górniczą w skali całego 

kraju. Trzy kopalnie rud miedzi – ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice i ZG Rudna, dwie huty 

– HM Legnica i HM Głogów, walcownia w Orsku, zakłady wzbogacania rud i Zakład 

hydrotechniczny w Rudnej, zatrudniają ok. 18 tys. pracowników, a wraz ze spółkami grupy 

kapitałowej w KGHM zatrudnionych jest ok. 34 tys. ludzi. Szacuje się że pracując na rzecz 

Polskiej Miedzi w sumie zatrudnienie znajduje ok. 200 tys. osób. 

    Powstanie i rozwój nowej gałęzi przemysłu spowodowały dynamiczny wzrost zaludnienia 

w miejscowościach zlokalizowanych na terenie górniczym i  w sąsiedztwie złoża. Przykładowo 

Lubin, który w 1960 r. liczył 5,5 tys. mieszkańców, w 1994 r. miał ich już 83 tys. Podobnie 

Polkowice, w których ilość mieszkańców wzrosła w tym samym okresie z 1,6 do 21,5 tys.,  

czy Głogów w którym nastąpił ośmiokrotny przyrost mieszkańców, z 9 do 74 tys. 

     W następstwie rozwoju przemysłu górniczego rud miedzi i obciążeń fiskalnych, jakie ponosi 

przedsiębiorca górniczy w związku z prowadzoną działalnością, lokalne gminy Polkowice, 

Jerzmanowa, Rudna czy Grębocice należą do  najbogatszych gmin w Polsce. Podatki i opłaty 

związane z wydobyciem kopaliny, ochroną środowiska, wieczystym użytkowaniem, podatek  

od nieruchomości, podatek akcyzowy, CIT, PEFRON, już w 2010 r. wynosiły ok. 4,5 mld PLN. 

Wprowadzony w 2012 r. nowy  podatek od wydobycia niektórych kopalin wynosi ponad 50% 

wszystkich opłat i podatków,  i sprawił, że  środki przekazane do budżetu centralnego wzrosły  

w 2012 r. dwukrotnie w stosunku do roku 2011 i trzykrotnie w stosunku do 2010 r. Tak znaczące 

kwoty są istotnym wkładem w rozwój zarówno regionu, jak i całego kraju. 

       Polska Miedź realizuje od lat strategię rzetelnego i odpowiedzialnego pracodawcy, „dobrego 

sąsiada”, innowatora przyjaznego środowisku, sprawnie zarządzanego partnera biznesowego. 

Firma    od  lat  sprawuje   patronat nad znaczącymi  wydarzeniami o zasięgu zarówno lokalnym, 

ogólnokrajowym, jak  i międzynarodowym. Są to między innymi programy CSR. EKO-Zdrowie 
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to program, w ramach którego realizowane są pro-zdrowotne i ekologiczne inicjatywy. Miedziane 

Serce to wiodący program wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu nasi pracownicy włączają 

się w działania wspierające lokalną społeczność, osoby potrzebujące pomocy oraz  

przedsięwzięcia proekologiczne. Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności KGHM Polska 

Miedź jest działalność dobroczynna i charytatywna prowadzona przez Fundację KGHM Polska 

Miedź, która pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz w leczeniu i rehabilitacji 

osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej chorobą. Celem fundacji 

jest dbanie o rozwój regionu oraz poprawa wizerunku KGHM, jako firmy społecznie 

odpowiedzialnej. Statutowe obszary działalności Fundacji to ochrona zdrowia, nauka i edukacja, 

kultura i sztuka oraz sport. 

       Posiadane obecnie i perspektywiczne zasoby rud miedzi pozwalają mieć nadzieję na 

funkcjonowanie Spółki, na poziomie wydobycia zbliżonym do obecnego, prze kolejne ponad 30 

lat. 
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