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Rola KGHM w regionie 
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Kształtowanie struktury regionu 

KGHM jest przedsiębiorstwem od lat wpływającym na kształtowanie się struktury 

społecznej i gospodarczej regionu 

Dywersyfikacja – idea utworzenia Europejskiego Regionu Miedziowego  

Z uwagi na istnienie jednego dominującego przedsiębiorstwa w naszym regionie, 

KGHM podejmuje działania zmierzające do usunięcia zagrożeń wynikających 

z monokultury przemysłu miedziowego 

Poczuwając się do odpowiedzialności za region KGHM, angażuje się w lokalne 

i regionalne inicjatywy, mające na celu pobudzenie aktywności gospodarczej  

Wspieranie przedsiębiorczości w regionie  
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KGHM – firma globalna działająca lokalnie  

KGHM Polska Miedź S.A. – zatrudniając ponad 18,5 tys. pracowników 

- jest największym pracodawcą Zagłębia Miedziowego i całego Dolnego Śląska.  

Eksploatując złoża rud miedzi, dbamy o potrzeby naszych pracowników 

i mieszkańców regionu. 

Spółka działa na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w swoim najbliższym otoczeniu 

i wspiera rozwój przedsiębiorczości, przede wszystkim tej opartej na nowych 

technologiach (KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A., KGHM TFI S.A.) 

 

Złoże rud miedzi - jako nasze dobro wspólne 

KGHM – lider innowacji w regionie 

KGHM to zaufany lider dobrego sąsiedztwa, prowadzący dialog i partnerską współpracę 

 ze swoim otoczeniem w oparciu o strategię, skalę i jakość swojej działalności społecznej 

 

KGHM – dobry sąsiad i zaufany inwestor 
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Realizacja wspólnych działań Samorządów i KGHM 

Wspólne przedsięwzięcia Samorządów i KGHM 

Strategia Ochrona zdrowia Transport 
Planowanie 

przestrzenne 

Publiczny Transport 

Zbiorowy - projekt 

„jeden bilet” 

Realizacja wspólnie 

wypracowanych 

założeń w zakresie 

ochrony zdrowia 

Zbudowanie 

wspólnej strategii 

Zagłębia 

Miedziowego 

Planowanie 

przestrzenne związane 

z obszarami 

koncesyjnymi  

 

http://www.odyssei.com/files/00/24/2431/2431.jpg
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Realizowanie idei dobrego sąsiedztwa 

Współpraca z samorządami,  

wspólne inicjatywy, wzajemne wsparcie 

Dalsza współpraca z otoczeniem 

- idea Corpo-Regio Partnership 

Nasze cele w regionie  

Troska o region i jego mieszkańców 

Uzupełnienie sczerpanej bazy zasobowej 

- kontynuowanie eksploracji 

Sfinalizowanie procedur koncesyjnych 

Utrzymanie dotychczasowych 

i tworzenie nowych miejsc pracy 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=cel&source=images&cd=&cad=rja&docid=vwINpOzVE59M7M&tbnid=S45jpm4JoLnnmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mwajnert.blogspot.com/2011/01/jak-wyznaczac-cele-1-metoda-smart.html&ei=CpmoUe65MIKJOKWBgcgM&psig=AFQjCNGqaTFq25qnjaf8D7WzLijV3vRldQ&ust=1370090115692631
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Wspólna strategia  

Forum Zagłębia Miedziowego 

Nadrzędnym celem, który sobie stawiamy jest opracowanie wspólnej 

strategii KGHM i samorządów  

Wspólna strategia 

KGHM 

Dolny 
Śląsk 

Region 

1. Dotychczas odbyły się 2 edycje – 2011 i 2012 

Spotkania FZM odbywają się w Brunowie. Podobnie 

jak Forum w Krzyżowej FZM jest platformą dyskusji 

i wymianą poglądów. 

2. Współpraca w ramach koalicji na rzecz 

Europejskiego Regionu Miedziowego (ERM). 

3. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 

Od 1999 roku Forum jest platformą dyskusji 

samorządów i biznesu Dolnego Śląska. Jego misją 

jest inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego. 

 Co roku uczestniczy w nim ok. 500 osób. 

4. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 

Regionalny certyfikat wiarygodności i jakości 

gospodarczej. Kapitule DCG przewodniczy  

Marszałek Dolnego Śląska. 

5. Projekt Strategii Zagłębia Miedziowego 

– wspólne przedsięwzięcie Samorządów 

Zagłębia Miedziowego i KGHM. 
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Wspólny cel – partnerska współpraca 

Mechanizm współpracy 

Dolny Śląsk 

Region 

KGHM 




