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Lubin, 23 czerwca 2020 roku 

            
 

 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za maj 2020 roku 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe 

zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 roku. Dane dla Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź S.A. zawierają wyniki Sierra Gorda dla 55% udziałów KGHM Polska Miedź S.A. 

 

W okresie styczeń-maj 2020 roku produkcja miedzi w Grupie Kapitałowej kształtowała się nieznacznie 

poniżej planu, natomiast plan sprzedaży miedzi został zrealizowany z niewielką nadwyżką.  

W zakresie pozostałych głównych metali zarówno produkcja jak i sprzedaż zostały zrealizowane zgodnie 

z założeniami budżetu. 

Dobre wyniki osiągnięto również w relacji do okresu styczeń-maj 2019 roku - produkcja i sprzedaż 

kształtowały się na zbliżonym poziomie we wszystkich pozycjach. 

 

Pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki produkcyjne Grupy.   

W związku z sytuacją zagrożenia COVID-19 spółki Grupy KGHM podejmują działania prewencyjne, 

mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia wirusa wśród pracowników własnych oraz 

podwykonawców, a tym samym ryzyka związanego z potencjalną koniecznością ograniczenia produkcji 

na skutek ewentualnego czasowego zatrzymania produkcji. 
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Wyniki Grupy KGHM w maju 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

maj 

2020 r. 

maj 

2019 r. 

I - V 

2020 r. 

I - V 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 60,0 61,9 290,5 293,2 

- w tym KGHM Polska Miedź S.A.* 48,0 49,7 234,9 239,2 

Srebro płatne (tony) 127,6 133,5 587,7 586,1 

TPM (tys. troz) 16,1 19,7 84,6 84,7 

Molibden (mln funtów) 1,7 1,3 4,3 5,0 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 61,8 63,6 282,6 282,3 

Srebro (tony) 123,8 143,4 601,3 572,7 

TPM (tys. troz) 11,1 18,8 86,4 78,9 

Molibden (mln funtów) 0,6 0,9 4,4 5,4 

*Produkcja miedzi elektrolitycznej 

Produkcja Grupy KGHM: 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,0 tys. ton, co oznacza zmniejszenie w relacji do analogicznego 

miesiąca 2019 roku o 1,9 tys. t (-3%). Spadek w ujęciu r/r dotyczył przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A., 

głównie ze względu na niższy przerób rudy o mniejszej zawartości miedzi, ograniczoną podaż złomów  

i gromadzenie zapasów anod przed remontem postojowym w Hucie Miedzi „Głogów I” planowanym w III 

kwartale br. Przy porównaniu do kwietnia br., w miesiącu maju lepsze parametry produkcyjne osiągnęły 

kopalnie w Polsce oraz Sierra Gorda w Chile, co oznacza utrzymanie zakładanych stabilnych wyników  

w kolejnym miesiącu br. W KGHM INTERNATIONAL LTD. w maju 2020 roku zanotowano spadek na skutek 

niższego uzysku miedzi w kopalni Robinson i przestoju kopalni Franke spowodowanego strajkiem załogi. W 

kopalni Sierra Gorda produkcja miedzi wzrosła o 38% w stosunku do poziomu z maja 2019 roku w efekcie 

zwiększenia wolumenu przerobu rudy oraz wyższej zawartości miedzi w przerabianej rudzie. 

 Produkcja  srebra  wyniosła 127,6 ton – spadek o 5,9 tony (-4%) jest konsekwencją niższej produkcji srebra  

w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. 

 Produkcja  TPM  wyniosła  16,1  tys. troz, tzn. 3,6 tys. troz (-18%) poniżej poziomu zrealizowanego rok 

wcześniej z uwagi na mniejszy przerób koncentratów z importu w KGHM Polska Miedź S.A. Natomiast  

w KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda zanotowano wzrost produkcji metali szlachetnych o 4%. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,7 mln funtów, co oznacza wyższy poziom w relacji do maja 2019 roku  

o 0,4 mln funtów (+31%) z uwagi na wzrost przerobu rudy i wyższą zawartość molibdenu w kopalni Sierra 

Gorda. 

 

Sprzedaż Grupy KGHM: 

 Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61,8 tys. ton i była niższa o 1,8 tys. ton (-3%) w porównaniu do sprzedaży 

miedzi z maja 2019 roku. Powodem spadku była niższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska 

Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. Wzrost sprzedaży wykazała kopalnia Sierra Gorda.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 123,8 tony i była niższa o 19,6 tony (-14%) w porównaniu do sprzedaży  

z maja ubiegłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów 

produkcyjnych. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 11,1 tys. troz i była niższa o 7,7 tys. troz (-41%) w porównaniu do analogicznego 

okresu zeszłego roku. Gorsze wyniki sprzedażowe odnotowała KGHM Polska Miedź S.A. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła  0,6 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-33%) w odniesieniu do maja 

2019 roku. Spadek sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda oraz Robinson. 
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Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w maju 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

maj 

2020 r. 

maj 

2019 r. 

I - V 

2020 r. 

I - V 

2019 r. 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 33,8 35,0 164,7 167,9 

Srebro w koncentracie (tony) 102,5 110,7 513,0 527,9 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 48,0 49,7 234,9 239,2 

- w tym z wsadów własnych 34,6 35,7 171,8 174,6 

Srebro metaliczne (tony) 125,1 132,4 577,6 580,2 

TPM (tys. troz) 6,5 10,5 39,6 40,5 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 48,2 51,2 222,8 228,5 

Srebro (tony) 120,8 142,2 588,7 566,8 

TPM (tys. troz) 1,2 11,0 38,3 38,8 

  

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 33,8 tys. ton i była mniejsza o 1,2 tys. ton (-3%) w porównaniu 

do maja 2019 roku. Niższa produkcja wynika z mniejszego przerobu urobku z Zakładów Górniczych i niższej 

jakości urobku. 

 Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 102,5 ton i była mniejsza o 8,2 tony (-7%) w porównaniu do maja 

2019 roku. 

 Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 48,0 tys. ton i była mniejsza o 1,7 tys. ton (-3%) w porównaniu 

do maja 2019 roku. Spadek produkcji katod wynika z ograniczonej podaży złomów miedzi oraz budowania 

zapasu anod, które zostaną zużyte w III kwartale roku 2020 w trakcie trwania postoju remontowego Huty 

Miedzi „Głogów I”.  

 Produkcja srebra metalicznego wyniosła 125,1 ton i była mniejsza o 7,3 tony (-6%) w porównaniu do maja 

2019 roku. Nieco mniejsza produkcja srebra metalicznego jest pochodną skali produkcji srebra  

w koncentracie. 

 Produkcja TPM (złota metalicznego) wyniosła 6,5 tys. troz i była niższa o 4 tys. troz (-38%) w porównaniu do 

maja 2019 roku. Spadek produkcji złota wynika z mniejszej ilości przerobionych koncentratów obcych  

o wyższej zawartości tego pierwiastka. 

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 48,2 tys. ton i była niższa o 3,0 tys. ton (-6%) w porównaniu do maja 2019 roku. Na 

sytuację tę wpływ miała głównie niższa produkcja miedzi w kwietniu i maju bieżącego roku (w sumie o ok. 3,5 

tys. ton). Dodatkowo w kwietniu zachowany został poziom sprzedaży z analogicznego okresu roku 2019 co 

skutkowało koniecznością odbudowy zapasów w maju 2020. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 120,8 tony i była niższa o 21,4 tony (-15%) w porównaniu do sprzedaży 

zrealizowanej w maju 2019 roku. Spadek wynikał z niższej produkcji srebra oraz uzgodnionego harmonogramu 

wysyłek do klientów w roku bieżącym. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza 

granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to, że wzrost / spadek 

ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie 

czasowej. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 1,2 tys. troz i była niższa o 9,8 tys. troz (-89%) w porównaniu do sprzedaży maja 2019 

roku. Różnica spowodowana była brakiem wysyłki na rynki zagraniczne. Podobnie jak ma to miejsce  

w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport również odbywają się w większych jednorazowych 

partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg). 
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Wyniki KGHM INTERNATIONAL LTD. w maju 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM INTERNATIONAL LTD. 

maj 

2020 r. 

maj 

2019 r. 

I - V 

2020 r. 

I - V 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 4,8 7,0 23,9 29,6 

TPM (tys. troz) 7,0 6,7 31,5 32,1 

Molibden (mln funtów) 0,03 0,13 0,25 0,44 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 6,5 7,1 29,8 29,0 

TPM (tys. troz) 7,1 5,3 35,0 27,6 

Srebro (tony) 0,5 0,0 3,1 -0,1 

Molibden (mln funtów) 0,038 0,140 0,339 0,514 

  

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Produkcja miedzi wyniosła 4,8 tys. ton i była niższa o 2,2 tys. ton (-31%) w porównaniu do maja 2019 roku. 

Spadek produkcji miedzi płatnej zanotowano w kopalni Franke i Robinson. Nieznacznie wyższa produkcja 

miedzi w maju w porównaniu r/r została zanotowana w kopalniach Sudbury oraz Carlota. Niższa produkcja 

miedzi w: 

- kopalni Franke (o 1,4 tys. ton) wynikała głównie z czasowego zatrzymania produkcji z powodu strajku, 

strajk zakończył się wraz z zawarciem porozumienia z pracownikami i działalność kopalni została 

wznowiona, 

- kopalni Robinson (o 0,8 tys. ton) wynikała głównie z niższego uzysku z powodu pogorszonej jakości 

przerabianej rudy. 

 Produkcja TPM wyniosła 7,0 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (+4%) w porównaniu do maja 2019 roku. 

Wyższa produkcja metali szlachetnych wynikała z wyższej o 1,6 tys. troz produkcji TPM w Zagłębiu Sudbury 

(większe wydobycie oraz wyższe zawartości platyny i palladu w rudzie), która zrekompensowała niższą o 1,3 

tys. troz produkcję złota w kopalni Robinson (niższa zawartość złota w rudzie oraz niższy uzysk z powodu 

pogorszonej jakości przerabianej rudy). 

 Produkcja molibdenu w kopalni Robinson wyniosła 0,03 mln funtów i była niższa o 0,10 mln funtów (-77%) 

od produkcji zrealizowanej w maju 2019 roku z powodu niższych zawartości molibdenu w rudzie.  

Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 6,5 tys. ton i była niższa o 0,6 tys. ton (-8%) w porównaniu do sprzedaży  

maja 2019 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż katod Franke wynikająca z niższej produkcji (o ok. 

1,4 tys. ton płatnej miedzi). Wzrost o ok. 0,9 tys. ton odnotowano natomiast w przypadku miedzi pochodzącej  

z koncentratu Robinson (wyższy wolumen sprzedanego materiału o ok. 5,5 tys. ton wagi suchej związany  

z uzgodnionym z klientami harmonogramem wysyłek).  

 Sprzedaż TPM wyniosła 7,1 tys. troz i była wyższa o 1,8 tys. troz (+34%) w porównaniu do analogicznego 

okresu 2019 roku. Powodem wzrostu była przede wszystkim wyższa sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia 

Sudbury wynikająca z wyższej produkcji rudy oraz wyższej zawartości palladu i platyny w sprzedanym 

materiale.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 0,5 tony i była o tę ilość wyższa od sprzedaży maja ubiegłego roku. Na różnicę  

wpłynęło skorygowanie w maju ubiegłego roku prowizorycznych zawartości srebra zawartego w koncentracie 

Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek.  

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,038 mln funtów i była niższa o 0,102 mln funtów (-73%) od sprzedaży 

zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż maja 2020 roku była odzwierciedleniem wielkości 

produkcji w tym okresie (niższej o ok. 0,1 mln funtów). 

 

 

 

 

 



5 

 

Wyniki Sierra Gorda S.C.M. w maju 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

maj 

2020 r. 

maj 

2019 r. 

I - V 

2020 r. 

I - V 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 7,2 5,2 31,7 24,4 

Molibden (mln funtów) 1,7 1,2 4,0 4,6 

Srebro płatne (tony) 2,5 1,1 10,1 5,9 

TPM (tys. troz) 2,6 2,5 13,5 12,1 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 7,1 5,3 30,0 24,9 

Molibden (mln funtów) 0,6 0,8 4,0 5,0 

Srebro (tony) 2,5 1,2 9,5 6,0 

TPM (tys. troz) 2,8 2,5 13,1 12,6 

Produkcja Sierra Gorda (55%): 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 7,2 tys. ton i była wyższa o 2,0 tys. ton (+38%) w porównaniu do maja 

2019 roku. 

 Wzrost produkcji miedzi płatnej zarówno w okresie od stycznia do maja 2020 roku jak i w miesiącu maju 

determinowany był wyższym wolumenem przerobionej rudy oraz wyższą zawartością miedzi  

w eksploatowanej rudzie w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,7 mln funtów i była wyższa o 0,5 mln funtów (+42%) w porównaniu do 

maja 2019 roku. 

 Wzrost produkcji molibdenu w maju 2020 roku był wynikiem większej zawartości tego metalu w rudzie oraz 

wyższym wolumenem przerobionej rudy w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.  

 Spadek produkcji molibdenu w okresie od stycznia do maja 2020 roku był wynikiem mniejszej zawartości 

molibdenu w rudzie w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Wpływ przedmiotowego czynnika na 

wyniki produkcyjne w tym okresie był częściowo kompensowany większym wolumenem przerobionej rudy. 

 Sprzedaż Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 7,1 tys. ton i była wyższa o 1,8 tys. ton (+34%) w porównaniu do sprzedaży 

odnotowanej w maju 2019 roku. Przyczyną był, wynikający z ustalonego harmonogramu wysyłek oraz wyższej 

produkcji miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi o ok. 16,3 tys. ton wagi suchej (liczonych 

dla 100% udziałów) w maju bieżącego roku. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była niższa o 0,2 mln funtów (-25%) w odniesieniu do maja 

ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu 

i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości 

produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda.  

 Sprzedaż srebra wyniosła 2,5 tony i była wyższa o 1,3 tony (+108%).  

 Sprzedaż TPM wyniosła 2,8 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (+12%).  

Wzrost sprzedaży srebra oraz TPM związany był z wyższym wolumenem sprzedanego koncentratu miedzi oraz 

wyższą zawartością tych metali w sprzedanym materiale (w przypadku srebra jego zawartość była dwukrotnie 

wyższa). 


