
Lista organizacji, które realizują działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 
 

      

  Nazwa organizacji 
krajowej 

Data 
przystąpienia 

 
Jurysdykcja 

 
Opis 

 
Zaangażowanie KGHM 

1 Związek 
Pracodawców 
Polska Miedź 

1996 Polska ZPPM jest organizacją pracodawców, która chroni prawa i 
reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej firm. 
Związek promuje dobre praktyki oraz działania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, mające na celu ochronę klimatu i 
środowiska, podkreślające znaczenie gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Zachęca też do korzystania z odnawialnych źródeł 
energii oraz szeroko pojętej elektromobilności. 
Jednym z celów statutowych ZPPM jest budowanie 
pozytywnego wizerunku przemysłu oraz wskazywanie  
proekologicznych i prośrodowiskowych działań podmiotów 
gospodarczych, jak również pokazywanie znaczenia surowców 
dla osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych. 

Przedstawiciel KGHM jest Przewodniczącym 
Rady Związku. Przedstawiciele KGHM są też 
Członkami Rady Związku. 

2 International 
Copper Study 

Group 

1996 Międzynarodowa Międzynarodowa Grupa Studiów ds. Miedzi jest organizacją 
państw, w których ważnym elementem gospodarki narodowej 
są wydobycie, wytop i przetwórstwo miedzi. ICSG śledzi  istotne 
z punktu widzenia przemysłu miedziowego najważniejsze 
regulacje w zakresie Ochrony Środowiska i Zdrowia, 
przeprowadza też coroczne badania globalnego zużycia złomu 
miedzi. 

KGHM bierze udział w pracach na 
zaproszenie Rządu Rzeczpospolitej Polski. 

3 IWCC - 
International 

Wrought Copper 
Council 

1996 Międzynarodowa Międzynarodowa organizacja zrzeszająca producentów 
półwyrobów z miedzi i stopów miedzi. 

Przedstawiciel KGHM bierze udział w 
pracach Wirerod Committee. Firma co roku 
wspiera też organizację Joint Meetings tej 
organizaci i bierze w nich udział. 

4 London Bullion 
Market 

Association 

2000 Międzynarodowa LBMA to organizacja czuwająca nad prawidłowością obrotu na 
hurtowych rynkach złota i srebra. Realizuje program  
odpowiedzialnego zaopatrzenia (reponsible sourcing), który jest 
zgodny z pięciostopniowymi ramami należytej staranności 
określonymi w wytycznych OECD i wymaga od rafinerii m.in. 
poszanowania środowiska naturalnego. Zgodność w wymogami 
tego programu jest dla członków LBMA obligatoryjna i podlega 
corocznemu audytowi. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 



5 Polska Izba 
Ekologii 

2002 Polska Izba jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje 
interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie 
ich działalności dotyczącej szeroko rozumianej ochrony 
środowiska. Naczelną ideą przyświecającą Izbie w tych 
działaniach jest kierowanie się zasadą zrównoważonego 
rozwoju.  
PIE organizuje bezpłatne szkoleniach związane z problematyką 
ochrony środowiska oraz finansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych w tym zakresie, w tym także pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

6 Euromines 2004 UE Jest reprezentantem europejskiego przemysłu wydobywającego 
surowce naturalne. Świadczy usługi rzecznictwa na rzecz swoich 
członków w zakresie polityki UE oraz tworzy sieć współpracy i 
wymiany informacji dla całej branży w Europie. Wspiera 
kontakty ze społecznością górniczą na całym świecie. 
Członkowie Euromines to 19 krajowych federacji górniczych 
oraz 16 firm górniczych.  

Przedstawiciel KGHM wchodzi w skład 
Steering Committee. 
Pracownicy KGHM pracują też w 
komitetach merytorycznych tej organizacji 
takich jak: Task Force on Critical Raw 
Materials, Health and Safety Committee, 
Policy Committee, Environment Committee, 
ETS/Energy Committee. 

7 Eurometaux 2005 UE Europejskie stowarzyszenie przedsiębiorstw działających w 
branży metali nieżelaznych, tworzy tę organizację 61 
podmiotów producentów i recyklerów metali nieżelaznych w 
UE. Główne cele tej organizacji promocja zrównoważonej 
produkcji, użytkowania i recyklingu metali nieżelaznych w 
Europie oraz stwarzanie wspierającego środowiska 
biznesowego, w którym członkowie Eurometaux mogą się 
rozwijać. Główne obszary działań to tematyka związana z: 
Energią oraz Zmianami Klimatycznymi, Zrównoważony Rozwój, 
Handel Międzynarodowy oraz  Zarządzanie Chemikaliami. 

Przedstawiciel KGHM wchodzi w skład 
Executive Committee. 
Pracownicy KGHM pracują też w 
komitetach merytorycznych tej organizacji 
takich jak: International Trade Committee, 
Sustainability Committe, Energy and 
Climate Change Committee, Chemicals 
Management, Communications and Public 
Affairs. 

8 Izba Energetyki 
Przemysłowej  
i Odbiorców 

Energii 

2006 Polska Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest 
organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty 
prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność 
związaną z wytwarzaniem, obrotem i odbiorem energii 
elektrycznej oraz cieplnej. 
W zakres działań IEPiOE wchodzi m.in. aktywność związna z 
promowaniem efektywnego wykorzystywania energii 
elektrycznej i cieplnej przez ich odbiorców, poszukiwanie 
alternatywnych i ekologicznych źródeł energii, a także pomocy 
w kwestiach związanych z dostosowywaniem się do aktualnych 
wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej.  

Przedstawiciel KGHM pracuje w Radzie Izby. 



9 International 
Copper 

Association and  
the Copper 

Alliance 

2007 Międzynarodowa ICA jest organizacją non-profit skupiającą firmy wydobywające 
miedź i ich partnerów w celu osiągnięcia pozytywnego wkładu 
w realizację rozwoju sformułowanych przez ONZ celów 
zrównoważonego rozwoju oraz  wspierania rozwoju rynku 
miedzi. Organizacja realizuje swoje cele poprzez sześć 
programów strategicznych. Przedstawiciele KGHM uczestniczą 
w pracach ICA poprzez aktywny udział w jej komitetach, tak na 
poziomie zarządczym i merytorycznym. 
ICA zainicjowała i realizuje projekt Copper Mark, który pokazuje 
odpowiedzialne praktyki produkcyjne przemysłu miedziowego i 
jego wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Jest to dobrowolny program realizowany przez firmy z branży 
miedziowej.  
The Copper Alliance – sieć regionalnych centrów miedziowych i 
ich wiodących w branży firm, kierowana przez ICA. 
Indywidualnie członkowie Copper Alliance® od lat dzielą się z 
opinią publiczną miernikami zrównoważonego rozwoju. W 2011 
roku członkowie Copper Alliance® postanowili wspólnie 
przeanalizować te liczby. Robiąc to w skali globalnej za 
pośrednictwem ICA, branża jest w stanie zidentyfikować 
obszary do analizy porównawczej i wspólnych działań. ICA 
zobowiązuje się do udostępniania tych danych opinii publicznej. 
https://sustainablecopper.org/ica-indicators-2/  

Przedstawiciel KGHM zasiada w Board of 
Directors/Executive Committee.  
Pracownicy KGHM są też aktywni w pracach 
komitetów tej organizacji takich jak: 
Strategy Committee, Material Stewardship 
Committee, Marketing Council, Industry 
Reputation Council.  

10 Polska Izba 
Gospodarcza 

Zaawansowanych 
Technologii 

2008 Polska Głównym celem Izby jest wspieranie działań zrzeszonych 
członków w budowaniu pozycji rynkowej realizowanych przez 
nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych 
technologii.  Organizacja wspiera m.in. inicjatywy związane z 
nowymi, ekologicznymi źródłami energii odnawialnej oraz 
efektywności energetycznej. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

11 Izba Gospodarcza 
Metali 

Nieżelaznych  
i Recyclingu 

2009 Polska Izba powstała w 1995 r. z inicjatywy podmiotów gospodarczych 
i instytucji skupionych w branży metali nieżelaznych. Wspiera 
swoich członków m.in. poprzez organizację szkoleń i konferencji 
z zakresu polityki przemysłowej, handlowej, podatkowo-
finansowej, ochrony środowiska, klimatycznej oraz  zmian w 
obowiązujących przepisach prawa. 

Przedstawiciel KGHM pracuje w Radzie Izby. 

 

https://sustainablecopper.org/ica-indicators-2/


12 European 
Precious Metals 

Federation 

2009 EU Członkami Europejskiej Federacji Metali Szlachetnych są 
najwięksi europejscy producenci metali szlachetnych.  

Pracownicy KGHM pracują  w komitetach 
merytorycznych tej organizacji takich jak: 
SVHC Roadmap Platform, Rhenium 
Platform, Responsible Sourcing Platform, 
Ag and Au Platforms. 

13 European 
Technology 
Platform on 
Sustainable 

Mineral Reources 

2010 UE Działalność ETP SMR koncentruje się na tworzeniu potencjału 
dla zrównoważonego rozwoju branż związanych z zasobami 
mineralnymi, w tym umożliwieniu dostępu do istotnych i 
kluczowych surowców, dostarczaniu ich z europejskich zasobów 
oraz efektywnej gospodarki surowcami w poszanowaniu 
klimatu i środowiska. Zadanie to jest realizowane poprzez 
badania, rozwój i innowacje oraz realizację wspólnych 
projektów i programów istotnych dla europejskiego przemysłu. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

14 Polska Izba 
Gospodarcza 
„Ekorozwój” 

2011 Polska Podstawowym zadaniem Izby jest promowanie 
zrównoważonego rozwoju w całej gospodarce i poszczególnych 
jej sektorach. PIGE uczestniczy w procesach legislacyjnych 
dotyczących tworzenia i zmiany prawa środowiskowego. 
Organizuje objęty patronatem Ministra Klimatu i Środowiska 
prestiżowy ogólnokrajowy konkurs ekologiczny „Zielony Laur”. 
Kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w 
działalności gospodarczej w kontekście ekorozwoju.  

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

15 International 
Lead and Zinc 
Study Group 

2012 Międzynarodowa ILZSG jest forum, na którym rządy i przemysł zainteresowane 
rynkami ołowiu i cynku mogą wymieniać poglądy na temat 
kwestie związane ze środowiskiem i zdrowiem. Odbywa się to 
za pośrednictwem Komitetu Ekonomiczno-Środowiskowego 
Grupy. Ponadto ILZSG utrzymuje kontakty z odpowiednimi 
organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OECD, UNEP, 
Sekretariat Bazylejski, Komisja Europejska i Bank Światowy, a 
także z prywatnymi stowarzyszeniami branżowymi. W ramach 
swojej działalności organizacja m.in. publikuje raporty, śledzi 
też środowiskowe aspekty związane z działalnością kopalni oraz 
hut ołowiu i cynku, a także końcowymi zastosowaniami tych 
metali.  

KGHM bierze udział w pracach ILZSG na 
zaproszenie Rządu Rzeczpospolitej Polski 

 

 

 



16 Polsko-
Kanadyjska Izba 

Gospodarcza 

2012 Międzynarodowa Izba zrzesza ponad 50 podmiotów. Działalność Izby ma na celu 
stworzenie platformy do relacji gospodarczych, kulturalnych i 
handlowych między Polską a Kanadą.  

KGHM jest członkiem tej organizacji o 
statusie Patrona. 

17 Minor Metals 
Trade Association 

2013 Międzynarodowa Zrzesza firmy zajmujące się handlem metalami nieszlachetnymi. 
Organizacja jest aktywna w obszarze zrównoważonego rozwoju 
koncentyrując się na zagadnieniach takich jak gospodarka 
obiegu zamkniętego, zrównoważony transport drogowy, 
technologie pozyskiwania energii odnawialnej oraz 
odpowiedzialne zaopatrzenie. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

18 CEFIC - 
Europejska Rada 

Przemysłu 
Chemicznego 

2013 UE W ramach działania na rzecz zrównowazonego rozwoju CEFIC i 
jego członkowie koncentrują się na umożliwianiu przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększaniu efektywności 
wykorzystania zasobów, promowaniu zasad gospodarki o 
obiegu zamkniętym i gospodarki niskoemisyjnej, a także 
zapobieganiu szkodom dla ludzi i środowiska. 
Opierając się na programie Responsible Care i innych 
inicjatywach dotyczących zrównoważonego rozwoju, CEFIC i 
jego członkowie opracowali Kartę Zrównoważonego Rozwoju i 
uzgodnili mapę drogową SDG wspierającą innowacje i osiąganie 
celów zrównoważonego rozwoju, zgodne z Wizją 
Zrównoważonego Rozwoju CEFIC. 

KGHM jest członkiem tej organizacji, bierze 
udział w pracach Europejskiego 
Stowarzyszenia Kwasu Siarkowego (ESA), 
które działa w ramach CEFIC. 

19 European 
Innovation 

Partnership on 
Raw Materials 

2014 UE EIP odgrywa kluczową rolę w ramach polityki surowcowej UE. 
Ma ważną rolę w realizacji celów inicjatyw przewodnich Komisji 
Europejskiej takich jak "Unia innowacji" i "Zasobooszczędna 
Europa”. Będzie to robić poprzez zapewnienie stabilnych 
dostaw surowców dla gospodarki europejskiej przy 
jednoczesnym zwiększeniu korzyści dla społeczeństwa jako 
całości. 

Przedstawiciele KGHM są członkami High 
Level Steering Group oraz Sherpa Sub 
Group. 
Pracownicy KGHM są członkami 
Operational Expert Group. 

20 Consejo Minero 2014 Chile Członkami CM są największe firmy górnicze działające w Chile. 
Zajmuje się promocją wiedzy na temat sektora górniczego, jego 
wyzwań  i jego wkładu w rozwój Chile. Działa na rzecz rozwoju 
nowoczesnego i przyjaznego środowisku przemysłu 
wydobywczego. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

21 EIT Raw Materials 2018 UE Zrzesza ponad 1000 partnerów. EIT  jest największą europejską 
siecią innowacji.  Wspiera europejskich przedsiębiorców w 
przekształcaniu pomysłów w produkty, usługi, miejsca pracy i 
wzrost gospodarczy. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 



22 Związek 
Przedsiębiorców i 

Pracodawców 

2019 Polska W ramach ZPP działa Forum Energii i Środowiska, w ramach 
którego realizowane są działania w następujących obszarach: • 
Klimat; • Powietrze; • Odpady i Gospodarka o Obiegu 
Zamkniętym; • Woda.   
Celem Forum jest m.in. udział w opracowywaniu planu polskiej 
transformacji energetycznej i realizacji priorytetów polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej, uwzględniającego potrzeby i 
uwarunkowania naszego przemysłu.  

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

23 Polska Izba 
Przemysłu 

Chemicznego 

2019 Polska Repezentuje sektor chemiczny, jej zadania to m.in. 
oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i 
socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu 
chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków.  
Izba jest również realizatorem polskiej ścieżki 
międzynarodowego programu "Responsible Care". 

Przedstawiciel KGHM pracuje w Radzie Izby.  
Przedstawiciele KGHM pracują w kilku 
komisjach Izby, w tym w Komisji 
Środowiska, Komisji ds. Badań i Innowacji, 
Komisji Bezpieczeństwa i Techniki. 

24 Związek 
Pracodawców 

Business & 
Science Poland 

2019 UE Celem BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w 
zrozumieniu procesów programowania agendy KE, stanowienia 
prawa w Brukseli i Strasburgu oraz w zabieraniu głosu na forum 
instytucji UE. BSP wspiera swoich członków w procesach 
śledzenia ustawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska i 
klimatu oraz dostosowywania się do wprowadzanych przez nie 
wymogów prawnych. 

Przedstawiciel KGHM pracuje w Radzie Izby. 

25 American 
Chamber of 

Commerce in 
Poland 

2019 Międzynarodowa Platforma dla międzynarodowych inwestorów do dyskusji i 
identyfikacji wspólnych interesów oraz wymiany informacji 
dotyczących ich działalności gospodarczej w Polsce. 
Długoterminowym celem AmCham jest poprawa możliwości 
inwestycyjnych i otoczenia biznesowego w Polsce. 

Przedstawiciel KGHM pracuje w Advisory 
Council tej organizacji. 

26 International 
Lead Association 

2020 Międzynarodowa ILA to organizacja zrzeszająca wiodących producentów ołowiu i 
inne firmy, bezpośrednio zainteresowane wykorzystaniem tego 
metalu. ILA oraz trzy inne stowarzyszenia - Battery Council 
International, EUROBAT, and the Association of Battery 
Recyclers - zawarły globalny sojusz, aby poprawić standardy w 
produkcji ołowiu baterii i recyklingu na całym świecie. 
Organizacje pracują razem nad kompleksowym programem 
zarządzania materiałami, którego celem jest m.in. promowanie 
odpowiedzialności oraz egzekwowanie kontroli nad ochroną 
zdrowia i środowiska. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 



27 European Raw 
Materials Alliance 

2020 UE Plan działania ERMA zawiera obecne i przyszłe wyzwania oraz 
propozycje działań, które mają na celu zmniejszenie zależności 
Europy od importu surowców, dywersyfikację dostaw zarówno 
ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych oraz poprawę 
efektywności wykorzystania zasobów i obiegu zamkniętego, 
jednocześnie promując zrównoważony dostęp do surowców na 
całym świecie. Sojusz obejmie wszystkie zainteresowane strony, 
w tym podmioty przemysłowe w łańcuchu wartości, państwa 
członkowskie i regiony, związki zawodowe, społeczeństwo 
obywatelskie, organizacje badawcze i technologiczne, 
inwestorów i organizacje pozarządowe. 

KGHM jest członkiem tej organizacji. 

 


