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Lubin, 26 stycznia 2021 roku 

            
 

 

 

 

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM 

Polska Miedź S.A. za grudzień 2020 roku 
 

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne  

i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok. Dane dla Grupy 

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

 

W 2020 roku zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku w zakresie produkcji 

miedzi w Grupie Kapitałowej o 1% oraz sprzedaży miedzi o 3%. Tym samym poziom produkcji miedzi  

w Grupie Kapitałowej nie odbiegał istotnie od założeń budżetu na 2020 rok.  

Produkcja srebra kształtowała się poniżej planowanych założeń na 2020 r. ze względu na niższą 

zawartość srebra w urobku eksploatowanym w KGHM Polska Miedź S.A. Natomiast plan w zakresie 

produkcji metali szlachetnych oraz sprzedaży molibdenu zrealizowano z nadwyżką.  
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Wyniki Grupy KGHM w grudniu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż 

Grupy KGHM 

grudzień 

2020 r. 

grudzień 

2019 r. 

I - XII 

2020 r. 

I - XII 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 64,5 59,3 709,2 701,6 

- w tym KGHM Polska Miedź S.A.* 51,1 47,0 560,4 565,6 

Srebro płatne (tony) 125,6 129,3 1 350,5 1 414,8 

TPM (tys. troz) 14,4 23,0 194,3 220,1 

Molibden (mln funtów) 0,9 1,3 9,4 12,0 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 75,8 61,9 715,3 691,9 

Srebro (tony) 161,1 122,7 1404,7 1412,0 

TPM (tys. troz) 17,9 25,8 203,4 211,2 

Molibden (mln funtów) 1,1 0,8 10,0 12,6 

*Produkcja miedzi elektrolitycznej 

Produkcja Grupy KGHM: 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 64,5 tys. ton - wzrost o 5,2 tys. t (+9%) w relacji do analogicznego miesiąca 

2019 roku ze względu na wyższą dyspozycyjność ciągu technologicznego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy 

przerób rudy, wzrost zawartości Cu i uzysku miedzi w Sierra Gorda.  

 Produkcja srebra płatnego wyniosła 125,6 ton, tj. o 3,7 t (-3%) mniej niż zrealizowano w analogicznym 

miesiącu 2019 roku z powodu mniejszej zawartości srebra w materiale wsadowym przerabianym w KGHM 

Polska Miedź S.A. 

 Produkcja TPM wyniosła 14,4 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 8,6 tys. troz (-37%), przede  

wszystkim z uwagi na mniejszą ilość złota wyprodukowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz kopalnię 

Robinson, a także z uwagi na niższe zawartości metali szlachetnych w rudzie eksploatowanej w Zagłębiu 

Sudbury.  

 Produkcja molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów, co oznacza spadek produkcji o 0,4 mln funtów (-31%) w relacji 

do grudnia 2019 r. z uwagi na niższą zawartość i uzysk molibdenu w Sierra Gorda. 

 

Sprzedaż Grupy KGHM: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 75,8 tys. ton i była wyższa o 13,9 tys. ton od poziomu osiągniętego w grudniu 2019 

roku (+22%).  Głównym powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź 

S.A. (+11,7 tys. ton). Wzrost sprzedaży miedzi odnotowano również w przypadku pozostałych aktywów 

produkcyjnych (KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz kopalni Sierra Gorda). 

 Sprzedaż srebra wyniosła 161,1 tony i była wyższa o 38,4 ton (+31%) w porównaniu do wyniku sprzedażowego 

z grudnia 2019 roku. Wzrost wynikał przede wszystkim z wyższej niż w roku poprzednim sprzedaży srebra 

zrealizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. Niewielki spadek dotyczył natomiast KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 17,9 tys. troz i była niższa o 7,9 tys. troz (-31%) wobec sprzedaży zrealizowanej  

w analogicznym okresie 2019 roku. Poniżej poziomu z poprzedniego roku ukształtowała się sprzedaż złota  

z polskich aktywów produkcyjnych oraz kopalni Sierra Gorda, a także platyny i palladu pochodzących z KGHM 

INTERNATIONAL LTD. 

 Sprzedaż molibdenu wyniosła  1,1 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów (+38%) w odniesieniu do 

grudnia 2019. Wzrost sprzedaży molibdenu dotyczył głównie kopalni Sierra Gorda. 
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Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w grudniu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM Polska Miedź S.A. 

grudzień 

2020 r. 

grudzień 

2019 r. 

I - XII 

2020 r. 

I - XII 

2019 r. 

Produkcja górnicza: 

Miedź w koncentracie (tys. ton) 28,1 26,8 392,7 398,9 

Srebro w koncentracie (tony) 88,2 85,0 1 218,2 1 249,0 

Produkcja hutnicza: 

Miedź elektrolityczna (tys. ton) 51,1 47,0 560,4 565,6 

- w tym z wsadów własnych 42,2 36,4 413,3 418,3 

Srebro metaliczne (tony) 123,5 127,9 1 322,9 1 400,2 

TPM (tys. troz) 7,6 12,1 96,8 103,7 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 59,9 48,2 561,0 556,9 

Srebro (tony) 157,6 119,9 1369,1 1392,8 

TPM (tys. troz) 9,8 13,9 100,1 101,4 

  

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.:  

 Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 28,1 tys. ton i była większa o 1,3 tys. ton  (+5%) w porównaniu do 

grudnia 2019 roku. Wzrost produkcji wynika z większego przerobu urobku z Zakładów Górniczych. 

 Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 88,2 tony i była większa o 3,2 ton (+4%) w porównaniu do grudnia 

2019 roku, co było związane z większa ilością przerabianego urobku. 

 Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 51,1 tys. ton i była większa o 4,1 tys. ton (+9%) w porównaniu do 

grudnia 2019 roku. Wzrost produkcji katod wynika z wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych. 

 Produkcja srebra metalicznego wyniosła 123,5 ton i była mniejsza o 4,4 tony (-3%) w porównaniu do grudnia 

2019 roku. Spadek produkcji srebra metalicznego wynika z mniejszej zawartości srebra w materiałach 

wsadowych. 

 Produkcja TPM (złota metalicznego) wyniosła 7,6 tys. troz i była niższa o 4,5 tys. troz (-37%) w porównaniu 

do 2019 roku. 

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 59,9 tys. ton i była wyższa o 11,7 tys. ton (+24%) w porównaniu z poziomem 

sprzedaży z grudnia 2019 roku. Do wzrostu przyczyniła się wyższa produkcja miedzi w grudniu 2020 oraz 

uzgodniony z kontrahentami harmonogram wysyłek katod miedzi. 

 Sprzedaż srebra wyniosła 157,6 tony i była wyższa o 37,7 tony (+31%) w odniesieniu do wyniku z grudnia 2019 

roku. Wzrost wynikał z planu wysyłek materiału do klientów w ciągu roku. 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 9,8 tys. troz i była niższa o 4,1 tys. troz (-29%) w porównaniu do sprzedaży grudnia 

2019 roku. Niższe wyniki sprzedażowe związane były z niższą produkcją oraz rozkładem zamówień 

kontrahentów. 
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Wyniki KGHM INTERNATIONAL LTD. w grudniu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

KGHM INTERNATIONAL LTD. 

grudzień 

2020 r. 

grudzień 

2019 r. 

I - XII 

2020 r. 

I - XII 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 6,1 6,6 67,0 76,5 

TPM (tys. troz) 4,0 7,8 66,1 85,2 

Molibden (mln funtów) 0,02 0,06 0,43 0,77 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 7,7 5,9 73,1 73,8 

TPM (tys. troz) 5,6 7,8 72,2 77,6 

Srebro (tony) 0,7 0,9 8,0 4,4 

Molibden (mln funtów) 0,09 0,05 0,65 0,87 

  

Produkcja KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Produkcja miedzi wyniosła 6,1 tys. ton i była niższa (o 0,5 tys. ton, tj. -8%) w porównaniu do grudnia 2019 

roku. Wyższa produkcja miedzi płatnej w kopalni Robinson nie zrekompensowała niższej produkcji w kopalniach: 

 Franke – spadek o 0,5 tys. t (-31%) spowodowany głównie z pogorszonej jakości eksploatowanej rudy (niższy 

uzysk z powodu wysokich zawartości węglanów), 

 Sudbury – spadek o 0,08 tys. t (-21%) wynika z niższych zawartości miedzi w rudzie. 

 Produkcja TPM wyniosła 4,0 tys. troz i była niższa o 3,8 tys. troz (-49%) w porównaniu do grudnia 2019 roku. 

Niższą produkcję metali szlachetnych zanotowano zarówno w Zagłębiu Sudbury (-3,0 tys. troz – niższe zawartości 

TPM w rudzie), jak i w kopalni Robinson (- 0,8 tys. troz - niższa zawartość złota w rudzie).  

 Produkcja molibdenu w kopalni Robinson wyniosła 0,02 mln funtów i była niższa o 0,04 mln funtów (-67%) 

od produkcji zrealizowanej w grudniu 2019 roku z powodu niskiej zawartości molibdenu w rudzie. 

Sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD.: 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 7,7 tys. ton i była wyższa o 1,8 tys. ton (+31%) w porównaniu do sprzedaży  

z grudnia 2019 roku. Głównym czynnikiem była wyższa sprzedaż miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson. 

Wzrost ten związany był z wyższym tonażem sprzedanego koncentratu miedzi (o ok. 13,9 tys. ton wagi suchej) 

uwarunkowanym głównie uzgodnionym harmonogramem wysyłek. Niższa sprzedaż natomiast dotyczyła katod 

Franke (niższa produkcja). W przypadku miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury oraz katod z kopalni Carlota 

wyniki sprzedażowe osiągnęły poziom zbliżony do grudnia 2019 roku. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 5,6 tys. troz i była niższa o 2,2 tys. troz (-28%) w porównaniu do analogicznego okresu 

2019 roku. Na wynik ten wpływ miała przede wszystkim wynikająca z niższej zawartości platyny, palladu i złota 

sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia Sudbury. Lepsze wyniki sprzedażowe w grudniu 2020 roku odnotowano 

w przypadku złota z kopalni Robinson (sprzedaż złota wyższa o 0,7 tys. troz).  

 Sprzedaż srebra wyniosła 0,7 tony i była niższa o 0,2 tony (-22%) od sprzedaży grudnia 2019 roku. Na różnicę 

wpłynęła niższa sprzedaż srebra pochodzącego z koncentratu Robinson wynikająca z niższej zawartości płatnego 

srebra w materiale sprzedanym w grudniu 2020. W przypadku srebra zawartego w rudzie Sudbury sprzedaż 

osiągnęła poziom z analogicznego okresu 2019 roku.  

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,09 mln funtów i była wyższa o 0,04 mln funtów (+80%) względem poziomu 

sprzedaży osiągniętego w grudniu 2019 roku co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem rozkładu 

zamówień oraz harmonogramu wysyłek. 
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Wyniki Sierra Gorda S.C.M. w grudniu 2020 r. rok do roku: 

Produkcja i sprzedaż  

Sierra Gorda (dla 55% udziałów) 

grudzień 

2020 r. 

grudzień 

2019 r. 

I - XII 

2020 r. 

I - XII 

2019 r. 

Produkcja 

Miedź płatna (tys. ton) 7,3 5,7 81,8 59,5 

Molibden (mln funtów) 0,9 1,2 9,0 11,2 

Srebro płatne (tony) 2,1 1,4 27,6 14,6 

TPM (tys. troz) 2,8 3,1 31,4 31,2 

Sprzedaż 

Miedź (tys. ton) 8,2 7,8 81,1 61,2 

Molibden (mln funtów) 1,0 0,7 9,3 11,7 

Srebro (tony) 2,8 1,9 27,8 14,8 

TPM (tys. troz) 2,5 4,1 31,1 32,1 

Produkcja Sierra Gorda (55%): 

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 7,3 tys. ton i była wyższa o 1,6 tys. ton (+28%) w porównaniu do grudnia 

2019 roku. Wzrost produkcji miedzi płatnej w grudniu 2020 oraz w okresie od stycznia do grudnia 2020  

w odniesieniu do analogicznych okresów roku 2019 nastąpił dzięki wyższym wolumenom przerobionej rudy, 

wyższym zawartościom metalu w eksploatowanej rudzie oraz wyższym uzyskom metalu. 

 Produkcja molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-25%) w porównaniu do grudnia 

2019 roku. Spadek produkcji molibdenu w grudniu 2020 roku oraz  w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku 

w odniesieniu do analogicznych okresów roku ubiegłego spowodowany był niższymi zawartościami metalu  

w eksploatowanej rudzie oraz niższymi uzyskami metalu. Czynnik ten był częściowo kompensowany wyższymi 

wolumenami przerobionej rudy. 

 Sprzedaż Sierra Gorda (55%): 

 Sprzedaż miedzi wyniosła 8,2 tys. ton i była wyższa o 0,4 tys. ton (+5%) w porównaniu do sprzedaży 

odnotowanej w grudniu 2019 roku. Przyczyną był wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w grudniu 

2020 (o ok. 5 tys. ton wagi suchej) powiązany z wyższą produkcją miedzi i harmonogramem zaplanowanych 

wysyłek.  

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów (+43%) w odniesieniu do grudnia 

2019 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 2,8 tony i była wyższa o 0,9 tony (+47%). Na wynik wpływ miała wyższa zawartość 

płatnego srebra w koncentracie miedzi oraz nieco wyższy wolumen sprzedanego koncentratu w grudniu 2020 

roku. 

 Sprzedaż TPM wyniosła 2,5 tys. troz i była niższa o 1,6 tys. troz (-39%). Za spadek odpowiedzialna jest niższa 

zawartość złota w koncentracie miedzi sprzedanym w grudniu 2020. 


