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PROGRAM EKSPLORACJI KGHM
NA TLE FRAGMENTU MAPY KONCESJI NA POSZUKIWANIE, 

ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE 
ZŁÓŻ KOPALIN CHEMICZNYCH, SKALNYCH I METALI  

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

koncesja eksploracyjna KGHM

Chile
•  Franke Pelusa (miedź)
•   Sierra Gorda  

(miedź, molibden, złoto)
•  eksploracja w regionie Atacama

USA, Nevada
•   Robinson  

(miedź, złoto, molibden)

Kanada, B.C.
•   Ajax (miedź, złoto)

Kanada, Ontario
•   Victoria  

(miedź, nikiel, platyna, pallad, złoto)
•   eksploracja w regionie Sudbury

Grenlandia
•   Malmbjerg (molibden)

PROGRAM EKSPLORACJI KGHM NA ŚWIECIE

złoża zagospodarowane

złoża niezagospodarowane

złoża eksploatowane

Mapa ta powstała na podstawie informacji geologicznych uzyskanych na przestrzeni 50 lat, które posłużyły  
do opracowania budowy i genezy złoża. Ogromna ilość wyników badań geologicznych, wykonanych w celu 
odkrycia i udokumentowania złoża rud miedzi w LGOM została wykonana między innymi przez KGHM. Właści-
cielem tych zasobów informacji jest zarówno KGHM Polska Miedź S.A., jak i Skarb Państwa, a depozytariuszem 
jest Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy. Stanowią one podstawę Polskiej Infra-
struktury Informacji Przestrzennej (PIIP) ustanowionej zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE.

Zabezpieczyć interes 
Skarbu Państwa  
dla przyszłych pokoleń

Zabezpieczenie dostępu do zasobów surowców mi-
neralnych staje się w XXI wieku strategicznym wyzwa-
niem dla wielu państw świata, w tym Polski. Koncen-
tracja i globalizacja w obszarze surowców mineralnych 
powoduje, iż każdy kraj powinien określić swoje inte-
resy surowcowe i strategię surowcową, a zwłaszcza w za-
kresie dostępu do złóż.

Według szacunków w złożu, które stanowi rejon ko-
lizji przestrzennej – konkurencji obszarowej (patrz mapa 
obok), znajduje się 2,2 mld ton rudy miedzi. To tereny 
strategiczne dla KGHM Polska Miedź S.A., ponieważ 
przylegają bezpośrednio do obszarów, na których kon-
cern prowadzi już wydobycie górnicze lub  zaawansowa-
ne geologiczne prace rozpoznawcze (w ramach posiada-
nych koncesji wydobywczych i poszukiwawczo-rozpo-
znawczych).

Prawo decyduje, że w razie ubiegania się przez kilka 
podmiotów o tę samą koncesję ważnym elementem oce-
ny wniosków jest interes publiczny i zrównoważona go-
spodarka zasobami. Interesem publicznym, jak i gospo-
darczym może być taki sposób zagospodarowania zaso-
bów, który uwzględnia racjonalną gospodarkę zasobami, 
jak też długoterminowy plan funkcjonowania przemy-
słu górniczo-hutniczego w regionie, tak aby udokumen-
towane zasoby rud miedzi eksploatować równomiernie, 
w skali czasu umożliwiającej znalezienie alternatywy dla 
górnictwa miedzi, w tym rozwiązań dotyczących proble-
mów społecznych związanych z likwidacją miejsc pracy 
i dochodów dla samorządów lokalnych.

Wykorzystanie infrastruktury technicznej sąsiadujących 
obszarów górniczych  do zagospodarowania złóż  rud mie-
dzi  z tzw. obszarów rezerwowych efektywnie obniża kosz-
ty udostępnienia i wydobycia, przez co większa część za-
sobów rud miedzi ma szansę być wydobyta górniczo i prze-
tworzona, uzyskując status  tzw. zasobów przemysłowych, 
czyli takich, których  wydobycie w  przyjętym modelu tech-
niczno-finansowym jest rentowne. 

W przypadku złóż rozpoznawanych w przeszłości  
pierwszeństwo powinny mieć podmioty, które dokony-
wały badań i poniosły ich koszt (patrz podpis pod mapą), 
ponieważ to one te zasoby odkryły i w znacznej części 
udokumentowały.

* * *
Prof. Marek Nieć w artykule pt. „Strategia surowcowa 

pilnie potrzebna”, zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” 
z 17.02.2014 roku, stwierdził – polityka udzielania kon-
cesji jest chaotyczna i zdarza się, że uprawnienia otrzymu-
ją podmioty nastawione na spekulację, a nie prowadzenie 
realnych prac, których finałem miałoby być uruchomienie 
wydobycia. 

Strategia koncesji powinna uwzględniać wyżej przed-
stawione zagadnienia.

Eugeniusz M. Makowski  
– prezes Geoland Consulting International 


