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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/015 Inwestycja KGHM SA w złoże Sierra Gorda w Chile 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy Tadeusz Błachnio, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KGP/30/2018 
z dnia 1 marca 2018 r. 
Rafał Pikus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/31/2018 z dnia 1 marca 2018 r. 
Lidia Różycka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/32/2018 z dnia 1 marca 2018 r. oraz upoważnienie nr KGP/96/2018 z dnia 
11 października 2018 r. 
 

(dowód: akta kontroli str. 1-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

KGHM Polska Miedź SA1 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Chludziński - Prezes Zarządu od dnia 6 lipca 2018 r., poprzednio funkcję 
Prezesa Zarządu KGHM pełnili: Rafał Pawełczak – Wiceprezes ds. Rozwoju 
obowiązki Prezesa Zarządu pełnił od 10 marca 2018 r. do 6 lipca 2018 r., Radosław 
Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu od 28 października 2016 r. do 
10 marca 2018 r., Krzysztof Skóra – Prezes Zarządu od 3 lutego 2016 r. do 
28 października 2016 r. oraz Herbert Wirth – Prezes Zarządu od 20 lipca 2009 r. do 
3 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 9-24) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania2 KGHM, które doprowadziły do 
zakupu za 9.2 mld zł 100% akcji kanadyjskiej spółki giełdowej Quadra FNX 
Mining Ltd3. Straty spółki Sierra Gorda SCM4 zarządzającej kopalnią i zakładem 
przerobu rudy w obszarze górniczym Sierra Gorda w Chile, w której Quadra FNX 
posiadała 55% akcji, w latach 2015-2018 - przekroczyły 19,6 mld zł, co powodowało 
konieczność dofinansowania działalności. KGHM w okresie objętym kontrolą (tj. od 
2010 do 2018 – I półrocze) przeznaczył na podwyższenie kapitału SG kwotę 
2,3 mld zł, a na pożyczki na finansowanie działalności SG kwotę 2,0  mld USD. 
Dotychczasowe zaangażowanie finansowe KGHM związane z objęciem 55% akcji 
SG oraz koniecznością jej dofinansowania przez właścicieli NIK oszacowała na 
kwotę ok. 13,8 mld zł5.  

                                                      
1  Dalej także: KGHM. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 

3  Dalej także Quadra FNX, po przejęciu przez KGHM zmieniono jej nazwę na KGHM International Ltd. – 
KGHMI. 

4  Dalej także SG SCM - spółka. W niniejszym wystąpieniu określenie Sierra Gorda, (SG) używane jest także 
jako nazwa obszaru w Chile, projektu górniczego, złoża surowcowego, projektu inwestycyjnego. 

5  Na potrzeby tego oszacowania przyjęto, że wydatek na nabycie 55% akcji SG stanowił ok 45% ceny 
zapłaconej przez KGHM za 100% akcji Quadra FNX (proporcja z wyceny przez KGHM aktywów Quadra 
FNX).  

Ocena ogólna 
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Testy na utratę wartości wybranych aktywów KGHMI, w tym inwestycji w SG, 
uwzględniające: korekty cen miedzi, zmiany założeń funkcjonowania kopalni takie 
jak m.in.: długość życia kopalni, wysokość nakładów inwestycyjnych, wielkość 
planowanej produkcji - spowodowały konieczność aktualizacji (obniżenia) wartości 
tej inwestycji w 2015 r. o kwotę ok. 4,5 mld zł, a w 2016 r. o kolejne 4,4 mld zł. 
Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje dokonanych aktualizacji. 

Wyniki projektu Sierra Gorda znacząco odbiegały od założeń przyjmowanych na 
etapie Studium Wykonalności dla projektu Sierra Gorda6, które były m.in. podstawą 
analiz prowadzonych przez KGHM przed zakupem akcji spółki Quadra FNX. 
Studium Wykonalności przewidywało realizację projektu Sierra Gorda w dwóch 
fazach: I Faza dotyczyła budowy kopalni i zakładu przerobu rudy do 2014 r. o 
możliwościach dziennego przerobu rudy na poziomie110 tys. t, II Faza zakładała 
rozwój do 2018 r. kopalni i zakładu przerobu rudy do dziennego przerobu rudy na 
poziomie190 tys. t. Nakłady inwestycyjne na uruchomienie produkcji w I Fazie, 
planowane na poziomie 2,9 mld USD zostały przekroczone o 50%, a produkcję 
uruchomiono z rocznym opóźnieniem. 

Przekroczenie założonego poziomu nakładów inwestycyjnych na uruchomienie 
projektu Sierra Gorda wynikało z  nieuwzględnienia wzrostu kosztów dostaw 
maszyn i urządzeń oraz robót budowlano-montażowych w oszacowaniu  
planowanych nakładów, błędów w projekcie oraz oparcia szacunku kosztów na 
danych z innych projektów realizowanych przez projektanta. KGHM nie dokonał 
własnej weryfikacji tych nakładów, ani nie zlecił jej dokonania wyspecjalizowanemu 
podmiotowi. 

Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę przesyłową wody i energii elektrycznej na 
potrzeby SG zostały poniesione na poziomie gwarantującym zasilanie niezbędne do 
dziennego przerobu rudy na poziomie 190 tys. t, czyli wielkości planowanej w 
II Fazie projektu, która miała być rozpoczęta w 2017 r., tj. w okresie niespełna trzech 
lat od rozpoczęcia wydobycia rudy. W związku z decyzją właścicieli7 z października 
2016 r. o rezygnacji z realizacji II Fazy – poziom ten nie zostanie osiągnięty8. Stałym 
obciążeniem efektywności SG są koszty energii elektrycznej  ponoszone w systemie 
take or pay9, które zostały zakontraktowane na poziomie niezbędnym do przerobu 
planowanego w II Fazie projektu. 

Przez trzy lata od uruchomienia produkcji komercyjnej, tj. do końca I półrocza 
2018 r. – SG nie osiągnęła planowanego w I Fazie projektu dziennego poziomu 
przerobu rudy na poziomie 110 tys. t dziennie10, w związku z tym w procesie flotacji 
przerobiono  zaledwie 63% rudy, w stosunku do wielkości zakładanej w SW. 
Nieuzyskanie założonego poziomu przerobu i mniejsze od zakładanych poziomy 
odzysku metali z rudy (miedzi o ok. 35%, a molibdenu o ok. 49%) spowodowały, że 

                                                                                                                                       
Podwyższenie kapitału SG przez Grupę Kapitałową KGHM (także przez KGHMI) wyniosło 2,6 mld zł, a 
zaangażowanie Grupy Kapitałowej KGHM – obliczone jako wartość godziwa inwestycji w SG ustalona na 
moment alokacji nabycia w marcu 2013 r. (1,25 mld USD stanowiące równowartość ok. 3,88 mld zł) 
powiększone o dokonane podwyższenia kapitału i udzielone pożyczki (bez odsetek) – zostało określone 
przez KGHM na kwotę 12,6 mld zł. 

6  Sierra Gorda 110k / 190k Project Feasibility Study Report z czerwca 2011 r. opracowane przez firmę Fluor – 
dalej także: SW. 

7  Decyzje podjęto podczas obrad Rady Właścicieli – organu określony w umowie JV, w którego skład wchodzi 
trzech przedstawicieli Sumitomo i trzech przedstawicieli KGHMI (ang. Owners Council) dalej także OC.  

8  Właściciele zdecydowali o zaniechaniu realizacji II Fazy, ale SG ma plany zwiększenia przerobu do 130-
140 tys. t.  

9  Dop. NIK: Z ang. bierz lub płać. Kontrakty zawarte w formule take or pay zobowiązują odbiorcę do stałego 
odbioru określonej ilości np. energii elektrycznej lub płacenia stałych opłat lub kar w przypadku, gdy 
odbiorca wykorzystuje ilości mniejsze, niż określono w umowie. 

10  Dopiero w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. osiągnięto dzienny przerób rudy odpowiednio: 114 tys. t, 
116 tys. t, 120 tys. t. 
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wyprodukowano znacznie mniejsze od zakładanych ilości metali płatnych (miedź 
51%, molibden 32%). Tym samym nie osiągnięto również planowanych przychodów 
ze sprzedaży, które miały wynieść łącznie do końca I półrocza 2018 r. ok. 
6,5 mld USD, a zostały zrealizowane na poziomie 2,4 mld USD. 

Według założeń budżetu SG na 2018 r. oraz po uwzględnieniu osiągniętych 
wyników za lata 2015-201711, ostateczny skumulowany wynik netto dla całego 
okresu „życia” projektu SG będzie ujemny i wyniesie ok.  [  ]12  (łącznie z 
uwzględnieniem kosztów jej likwidacji). 

Nieprawidłowości stwierdzone w kontroli, których szczegółowe opisy i uzasadnienia 
zawarto w dalszej części niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, polegały na: 

▪ Braku kompleksowej weryfikacji możliwości realizacji projektu Sierra Gorda 
i założeń przyjętych w SW (KGHM przeznaczył na analizy techniczne kwotę 
0,6 mln zł stanowiącą 0,6% całości wydatków na analizy wynoszących ponad 
95 mln zł) oraz braku dokumentowania pracy Zespołu ds. Rozwoju Bazy 
Zasobowej13 w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zakresu 
dokonanych analiz; w trakcie realizacji projektu SG zmaterializowały się ryzyka, 
które można było zidentyfikować w procesie due diligence gdyby włączono do 
prac Zespołu RBZ osoby z wiedzą, doświadczeniem technicznym 
i produkcyjnym. 

▪ Zaprezentowaniu we wniosku Zarządu KGHM do Rady Nadzorczej14 wyników 
wycen aktywów Quadra FNX w części dotyczącej SG w sposób nie 
odpowiadający rzeczywistości i wprowadzający w błąd członków Rady 
Nadzorczej; wyceny miały tylko formę prezentacji – a nie raportów z wyceny, 
opierały się na założeniach SW i nie uwzględniały: ryzyk przekroczenia CAPEX15 
(nawet z powodu wzrostu cen), opóźnień realizacji, nieosiągnięcia zakładanych 
wyników produkcyjnych; ponadto wyceny były oparte na prognozach cen metali 
znacznie wyższych niż zakładane w SW. Gdyby na etapie analizy opłacalności 
realizacji projektu SG zostały przyjęte przez KGHM ostrożne założenia 
uwzględniające główne ryzyka górnicze i technologiczne, wartość Quadra FNX 
zostałaby wyceniona znacznie niżej, co uprawdopodabnia tezę, że transakcja 
zakupu Quadra FNX nigdy nie doszłaby do skutku. 

▪ Wnioskowaniu przez Zarząd i udzieleniu zgodny przez RN KGHM  - na 
dokonanie wydatku na zakup aktywów Quadra FNX za kwotę przekraczającą 
9 mld zł, pomimo że w Strategii KGHM16  wskazywano, że na projekty zasobowe 
przeznaczona zostanie kwota rzędu 5 mld zł; aktywa te nie  spełniały kryteriów 
wyboru projektów wypracowanych przez KGHM i [   ]12dla realizacji strategii fuzji 
i przejęć , tj.: 
- roczna produkcja miedzi powyżej 50 tys. t – żadna pracująca kopalnia 

należąca do Quadra FNX oraz projekt Victoria nie spełniały tego warunku,  

                                                      
11  Na podstawie sprawozdań finansowych SG za lata 2015-2017. 
12  NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm. i art. 11 ust. 
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
W dalszej części wystąpienia fragmenty zawierające informacje podlegające wyłączeniu ze względu na 
tajemnicę przedsiębiorcy będą oznaczone jako: [   ]. 

13  Dalej także: Zespół RBZ. Szczegółowy zakres prac Zespołu RBZ powołanego 9 grudnia 2010 r. został 
przyjęty przez Zarząd Spółki w dokumencie Zadanie Rozwój Bazy Zasobowej – Projekty Zagraniczne. 

14  Dalej: RN. 
15  Z ang. capital expenditures. Oznacza wydatki inwestycyjne przeznaczone bezpośrednio na rozwój lub 

wdrożenie. 
16  Przyjęta uchwałą nr 3/VII/09 Rady Nadzorczej KGHM z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii 

KGHM Polska Miedź SA na lata 2009-2018 - poprzedzona uchwałą Zarządu KGHM nr 96/VI/2009 z dnia 
13 lutego 2009 r. 
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- okres eksploatacji min. 10 lat – żadna pracująca kopalnia należąca do 
Quadra FNX nie spełniała tego warunku,  

- koszt C117 ok. 1 USD za funt miedzi (lb) – koszt C1 pracujących kopalni 
należących do Quadry FNX kształtował się na poziomie 1,5-4,0 USD/lb. 

▪ Braku – aż do końca 2015 r. – zdecydowanej reakcji Zarządu KGHM oraz RN 
KGHM na odstępstwa realizacji projektu Sierra Gorda w stosunku do założeń 
przyjmowanych na etapie podejmowania decyzji o zakupie akcji Quadra FNX. 
Wyniki produkcyjne oraz wskaźniki dostępności urządzeń i zaniechania w sferze 
utrzymania ruchu świadczą o braku w SG dostatecznej dbałości o sprawność 
maszyn i urządzeń. W wyniku nieuzyskania przez zakład przeróbczy zakładanej 
zdolności do odzyskiwania metali z rudy, bezpowrotnie18 utracono miedź 
i molibden o wartości ok. 852 mln USD.  

▪ Braku podsumowania audytu zagranicznych aktywów KGHM zainicjowanego 
przez RN KGHM w lutym 2016 r. oraz braku sformułowania przez RN wniosków 
z tego audytu. 

Powyższa, negatywna ocena wynika nie tylko z nieosiągnięcia przez projekt Sierra 
Gorda zakładanych efektów ekonomicznych (które mogą ulec zmianie kiedy ceny 
metali, głównie miedzi, będą utrzymywały się na wysokim poziomie w dłuższym 
okresie). Podstawą tej negatywnej oceny są także zaniechania stwierdzone w toku 
kontroli.  

Zauważając pozytywną rolę ekspertów, zaangażowanych przez KGHM do wsparcia 
działań SG w związku z eksploatacją TSF19-  NIK wskazuje, że zaangażowanie to 
nastąpiło dopiero w sytuacji awaryjnej, której można było uniknąć, gdyby KGHM 
dokonał weryfikacji projektu TSF w SG oraz zagwarantował nadzór nad jego 
realizacją i funkcjonowaniem przez kadrę, która zdobyła doświadczenie  
zarządzając  składowiskiem odpadów poflotacyjnych Żelazny Most w Polsce.     

Na pozytywną ocenę NIK zasługują działania KGHM podjęte w celu wsparcia SG 
w trakcie renegocjacji kluczowych umów: finansowania, dostaw energii elektrycznej 
oraz wsparcia KGHMI w renegocjacjach umowy serwisowej z koncernem Sumitomo. 
Pozytywne efekty przynosi zaangażowanie KGHM we wsparcie procesów 
produkcyjnych SG.  

NIK dostrzega, że decyzja o zakupie akcji Quadra FNX została podjęta kiedy KGHM 
dysponował znacznymi zasobami wolnych środków finansowych. Rentowność 
KGHM za rok obrotowy 2011 wyniosła 50% i wynikała z wysokich notowań metali 
oraz sprzedaży akcji Polkomtel SA. Kwota aktywów obrotowych KGHM przekraczała 
wówczas 18 mld zł, w tym środków pieniężnych i ich ekwiwalentów – kwotę 
13 mld zł20. NIK  zwraca uwagę, iż sfinansowanie transakcji nastąpiło ze środków 
własnych KGHM, mimo jednoznacznych zaleceń Ministra Skarbu Państwa, 
reprezentującego głównego akcjonariusza, że należy ją w 70 % sfinansować 
z kredytu, tak aby nie była ograniczana  możliwości wypłaty dywidendy. 

W toku czynności kontrolnych prowadzonych w KGHM miały miejsce przypadki 
wstrzymywania przedkładania dokumentów żądanych przez kontrolerów NIK oraz 
uniemożliwiania pobierania wyjaśnień od obecnych i byłych pracowników Spółki. 
Czynów tych dopuszczali się: pełniący obowiązki Prezesa Zarządu KGHM w okresie 
                                                      
17  Koszt C1 to bezpośrednie koszty gotówkowe, w skład których wchodzą: koszty wydobycia, mielenia 

i przerobu rudy (flotacji lub ługowania), koszty administracji i ogólnego zarządu, koszty usług niezbędnych 
dla prowadzenia procesu wydobycia, przetopu i rafinacji, transportu, koszty sprzedaży oraz opłaty 
administracyjne i podatki niezwiązane z przychodami spółki. 

18  Przy obecnym stanie techniki i bieżących planach KGHM/SG. 
19  Zbiornik (składowisko) odpadów poflotacyjnych. Z ang. Tailings Storage Facility. 
20  Na podstawie raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. 



 

6 

od dnia 10 marca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. {   }21 oraz Przewodniczący Rady 
Nadzorczej KGHM w okresie od 3 lutego 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. – {   }21. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Informacje o KGHM 

Akcje KGHM są notowane od 10 lipca 1997 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Skarb Państwa posiada 31,79% akcji, fundusz Nationale-
Nederlanden OFE 5,05% akcji, OFE PZU 5,05%, a fundusz Aviva OFE 5,02% akcji. 
Pozostałe 53,08% akcji jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy 
indywidualnych i instytucjonalnych. Kurs akcji KGHM w okresie 2010-2018 
(I półrocze) spadł ze 173, do 88 zł za akcję.  

Quadra FNX do 2011 r. była właścicielem chilijskiego projektu górniczego 
Sierra Gorda SCM, dla którego szukała partnera z wkładem finansowym w celu 
uruchomienia kopalni i zakładu przerobu rudy miedzi. Partnerem tym, w 2011 r. 
zostały japońskie firmy Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo 
Corporation22, które złożyły ofertę ocenioną jako korzystniejsza, niż oferta KGHM 
i objęły 45% (odpowiednio 31,5% oraz 13,5%) akcji Sierra Gorda SCM w wyniku 
zawarcia umowy Joint Venture23. Nabywając w 2012 r. wszystkie akcje Quadry FNX, 
KGHM wszedł w prawa i obowiązki  tej spółki wynikające z umowy JV. 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zależność  pomiędzy KGHM 
a Sierra Gorda SCM przedstawiała się następująco: 
▪ KGHM Polska Miedź SA posiadała 100% udziałów w spółce Future 1 sp. z o.o., 
▪ Future 1 sp. z o.o. posiadała 100% udziałów w KGHM International Ltd., 
▪ KGHM International Ltd. posiadała 100% udziałów spółki KGHMI 

Holdings Ltd., 
▪ KGHMI Holdings Ltd. posiadała 100% udziałów w spółce Quadra FNX 

Holdings Chile Limitada, 
▪ Quadra FNX Holdings Chile Limitada posiadała 55% udziałów 

w spółce Sierra Gorda SCM (właścicielem pozostałych 45% 
udziałów były firmy koncernu Sumitomo). 

1.1 Prognozy wyników eksploatacji złoża Sierra Gorda 

W trakcie opracowywania dokumentów przygotowujących eksploatację złoża Sierra 
Gorda (Studium Możliwości z 2009 r.24 i Studium Wykonalności  z 2011 r.) dla 
Quadry FNX zakładano jedynie eksploatację rud siarczkowych miedzi. Rudy 
tlenkowe miały być odkładane na oddzielną hałdę w celu ew. późniejszej 
eksploatacji metodą ługowania i elektrolizy25. 

W SM zakładano budowę kopalni odkrywkowej i zakładu wzbogacania rudy o 
dziennym przerobie na poziomie 110-115 tys. t. W ciągu 25 lat eksploatacji złoża 
planowano wydobycie 3,5 mln t miedzi płatnej, 185,4 tys. t molibdenu płatnego oraz 
25,7 t złota płatnego. Początkowe nakłady kapitałowe oszacowano na kwotę 
1,6 mld USD, a nakłady na inwestycje odtworzeniowe na kwotę 734 mln USD. 

                                                      
21  NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na ochronę interesu prywatnego osoby fizycznej na podstawie 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 
ze zm. W dalszej części wystąpienia fragmenty zawierające informacje podlegające wyłączeniu ze względu 
na interes prywatny osób fizycznych będą oznaczone jako: {   }. 

22  Dalej także łącznie: Sumitomo. 
23  Pomiędzy Quadrą FNX a spółkami Sumitomo została zawarta w dniu 14 września 2011 r. umowa joint 

venture. Dalej także: umowa JV. 
24  Scoping Study for the Sierra Gorda Project Region II, Chile – Studium Możliwości dalej także: SM. 
25  Projekt eksploatacji złoża tlenkowego oznaczono nazwą Sierra Gorda Oxide. 
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NPV26 oszacowano na 4,55 mld USD27 przy zerowej stopie dyskonta – a na 
983 mln USD przy zastosowaniu stopy dyskontowej na poziomie 8%. IRR28 
oszacowano na 16%, a okres zwrotu nakładów na siedem lat. Wskazywano, że 
ekonomika projektu zależy w dużym stopniu od przychodów z molibdenu, które 
miały być uzyskiwane głównie w początkowych 10 latach projektu.  

W Studium Wykonalności z 2011 r. zakładano 20. letni okres eksploatacji złoża 
i przerób 110 tys. t dziennie rudy w I Fazie projektu, a od czwartego roku 
eksploatacji – rozpoczęcie II Fazy, w której miało być przerabiane190 tys. t rudy 
dziennie. Planowano wydobycie 4,2 mln t miedzi płatnej; 226,8 tys. t molibdenu 
płatnego oraz 32,5 t złota płatnego. Łączne przychody ze sprzedaży metali 
szacowano na kwotę 30 425,3 mln USD (przy przyjęciu cen na poziomie 2,5 USD za 
funt miedzi, 12 USD za funt molibdenu i 1 000 USD za uncję złota). Przychody ze 
sprzedaży miedzi miały stanowić 76,5%, ze sprzedaży molibdenu – 19,7 %, a ze 
sprzedaży złota 3,8%. Zakładano, że w początkowych pięciu latach zostanie 
zrealizowana sprzedaż stanowiąca 51,3% wartości molibdenu z całego okresu 
eksploatacji, a przychody z molibdenu w tym okresie miały stanowić 41% całości 
przychodów ogółem. Nakłady kapitałowe na realizację I Fazy projektu szacowano 
na kwotę 2 877 mln USD, a na powiększenie zdolności przerobowych do 190 tys. t 
dziennie na dodatkową kwotę od 817 do 885 mln USD29. Szacowano, że NPV może 
wynieść 5 950 mln USD przy zerowej stopie dyskontowej, a 780 mln USD przy 
stopie 8%. Wskaźnik IRR szacowano na poziomie 11,1%. 

Budowę kopalni odkrywkowej Sierra Gorda rozpoczęto w 2011 r., a wydobycie 
i wzbogacanie rudy siarczkowej rozpoczęto w 2014 r. Ruda tlenkowa była 
odkładana na hałdy – do ew. późniejszej eksploatacji. Komercyjna produkcja 
koncentratu miedzi i molibdenu rozpoczęła się w lipcu 2015 r.30. 

(dowód: akta kontroli str. 1916-1993, 5741, 5742) 

2. Proces przygotowania i realizacja zakupu spółki Quadra FNX 

2.1 Rozwój bazy zasobowej KGHM Polska Miedź SA 
w Strategiach rozwoju Spółki 

Głównym celem Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2009-2018 zatwierdzonej 
w lutym 2009 r. przez Radę Nadzorczą było dołączenie do grupy wiodących, 
międzynarodowych producentów miedzi i zwiększenie wydobycia miedzi do 
700 tys. t rocznie - do 2015 r. Dla realizacji tego celu określonych zostało pięć 
obszarów strategicznych, w tym obszar nr 2 Rozwój bazy zasobowej polegający na 
realizacji dwóch projektów: 

▪ projekt G1 – nabycie aktywów górniczych, przewidywany do realizacji w 2009 r., 
szacowana wartość inwestycji ok. 625 mln zł, 

▪ projekt G2 – przejęcie producenta górniczego miedzi lub inwestycja w duży 
projekt górniczy w 2010 r., szacowana wartość inwestycji ok. 5 mld zł. 

Ujęcie w Strategii KGHM PM SA na lata 2009-2018 obszaru strategicznego Rozwój 
bazy zasobowej uzasadniano pogarszającymi się warunkami wydobycia rudy miedzi 
w dotychczas eksploatowanych złożach. Wskazywano, że głębokość złóż rudy 

                                                      
26  Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value NPV) – różnica pomiędzy zdyskontowanymi przepływami 

pieniężnymi a nakładami początkowymi. 
27  Przyjęto ceny miedzi na poziomie 2 USD/lb, molibdenu – 12 USd/lb, a złota – 800 USD/oz. 
28  Wewnętrzna stopa zwrotu (z ang. Internal Rate of Return). Jest to wskaźnik finansowy wyznaczony 

w oparciu o metodę oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej. 
29  Kwota 885 mln USD dotyczyła wariantu z sześcioma, a kwota 817 mln USD z pięcioma młynami kulowymi. 
30  Od 1 lipca 2015 r. Sierra Gorda rozpoczęła składanie sprawozdań z zysków lub strat z działalności – 

komunikat 22/2015. 
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miedzi eksploatowanych przez KGHM stale się powiększała. W latach 60-tych 
eksploatowane złoża znajdowały się na poziomie [   ]12, a w okresie opracowania 
Strategii eksploatowano złoża znajdujące się na poziomie [   ]12, w ciągu roku 
głębokość wydobycia obniżała się o ok. [ ]12. Zawartość miedzi w rudzie 
wydobywanej w latach 2003-2008 spadła [   ]12a prognozy zakładały [   ]12w 2015 r. 
Pogarszające się warunki wydobywania rudy oraz obniżająca się zawartość miedzi 
powodowały wzrost jednostkowego kosztu produkcji miedzi w KGHM o 9% w latach 
2003-2008. 

RN 26 stycznia 2015 r. zatwierdziła Strategię KGHM Polska Miedź SA na lata 2015-
2020 z perspektywą do 2040 r.31 W Strategii tej przyjęto, że w ciągu sześciu lat 
w ramach projektu Sierra Gorda zrealizowane zostaną następujące cele: osiągnięcie 
pełnych zdolności produkcyjnych Fazy I (przerób 110 tys. t rudy dziennie) do 
2016 r., rozwój Fazy II produkcji (przerób 190 tys. t rudy dziennie) w latach 2017-
2020, rozpoczęcie komercyjnej produkcji miedzi z zasobów rudy tlenkowej 
w 2017 r., rozpoznanie i zagospodarowanie potencjału eksploracyjnego obszarów 
towarzyszących projektowi. 

W Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 
204032 wskazano, że w latach 2017-2021 średnia produkcja miedzi33 SG wyniesie 
ok. 127,3 tys. t rocznie. Założono również, że SG od 2021 r. osiągnie niezależność 
finansową. Ponadto w Strategii przyjęto, że zrealizowany zostanie projekt Sierra 
Gorda Oxide, w ramach którego produkowana będzie miedź katodowa34. 

(dowód: akta kontroli str. 996-1165) 

2.2 Realizacja Strategii KGHM w zakresie rozwoju bazy zasobowej 

Prace w zakresie pozyskania przez KGHM nowych złóż miedzi prowadzone były 
w 2009 r. przez Departament Studiów i Analiz Strategicznych, a następnie 
z początkiem 2010 r. przez Departament Eksploatacji i Projektów Zasobowych. 

Prezes Zarządu KGHM w dniu 9 grudnia 2010 r. powołał35 Zespół RBZ, którego 
celem było wskazanie projektu zwiększającego zasoby surowcowe i spełniającego 
przyjęte w Strategii kryteria. 

W skład Zespołu RBZ wchodziło dziesięć osób: Kierownik Zespołu RBZ i Zastępca 
odpowiadający za całość jego prac oraz: 

▪ Członek Zespołu ds. Finansów – odpowiadający za analizę danych finansowych, 
w szczególności kosztów, 

▪ dwaj Członkowie Zespołu ds. Analizy i oceny projektów – odpowiadający za 
ocenę produktów pod względem ekonomiczno-technicznym, 

▪ Członek Zespołu ds. Wyceny finansowej projektów – odpowiadający za analizę 
i wycenę opłacalności potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz wydawanie 
rekomendacji zakupu na podstawie wskaźników ekonomicznych, 

▪ Członek Zespołu ds. Ryzyka rynkowego – odpowiadający za analizę bieżącej 
sytuacji rynkowej, 

                                                      
31  Uchwała nr 5/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: 

zatwierdzenia Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 r. – uchwała 
podjęta na wniosek Zarządu nr PZ/0012/4/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. 

32  Uchwała nr 33/IX/2017 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: 
przyjęcia Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040 - poprzedzona 
uchwałą Zarządu KGHM PM SA nr 49/IX/2017 z dnia 11 maja 2017 r. 

33  Metodą wytapiania miedzi z koncentratu produkowanego w procesie wzbogacania rudy siarczkowej poprzez 
flotację. 

34  Miała to być dodatkowa produkcja miedzi metodą ługowania rudy tlenkowej kwasem i odzyskiwania miedzi 
w procesie elektrolizy. 

35  Polecenie służbowe nr PZ/88/2010. 
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▪ Członek Zespołu ds. Handlu – odpowiadający za wsparcie logistyczne 
i handlowe programów, 

▪ Członek Zespołu ds. Analiz technicznych i planowania – odpowiadający za 
ocenę charakterystyki geologicznej złoża, 

▪ Sekretarz Biura Zespołu. 

Spośród osób powołanych w skład Zespołu RBZ tylko Członek Zespołu ds. Analiz 
technicznych i planowania miał wykształcenie techniczne (o specjalności 
zarządzanie i marketing), pozostali Członkowie Zespołu RBZ mieli wykształcenie 
ekonomiczne. W momencie utworzenia Zespołu RBZ jego członkowie pracowali 
w KGHM od czterech do 15 lat, z wyjątkiem dwóch Członków Zespołu RBZ, którzy 
zostali zatrudnieni w KGHM kilka miesięcy przed powołaniem Zespołu RBZ. Osoby 
te, w momencie ich zatrudnienia w KGHM miały ogólny staż pracy do dwóch i pół 
roku, a ich doświadczenie zawodowe nie było związane bezpośrednio 
z działalnością KGHM. Byli to: Członek Zespołu ds. Analiz i oceny projektów 
zatrudniony w KGHM w październiku 2010 r. (pierwsza praca podjęta we wrześniu 
2008 r.) oraz Członek Zespołu ds. Wyceny finansowej projektów zatrudniony 
w KGHM czerwcu 2010 r. (pierwsza praca podjęta w styczniu 2008 r.). Członkowie 
Zespołu RBZ deklarowali zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1166-1189, 3168-3179) 

KGHM, we współpracy z firmą consultingową [   ]12, w pierwszej połowie 2009 r. 
wypracował strategię fuzji i przejęć, w której założono, że aby osiągnąć cel 
strategiczny (produkcję 700 tys. t miedzi rocznie oraz obniżenie jednostkowego 
kosztu produkcji) należy przejąć co najmniej dwa lub więcej projektów górniczych. 
Zdefiniowane zostały następujące kryteria wyboru projektów: 
▪ projekty przynajmniej na etapie ukończonej analizy techniczno-ekonomicznej 

(Preliminary Economic Assesment lub Preliminary Feasibility Study), 

▪ minimalna produkcja roczna – 50 tys. t miedzi, preferowane 100 tys. t miedzi, 

▪ minimalna zawartość metalu w złożu – 1,5 mln t miedzi lub miedzi ekwiwalentnej, 

▪ położenie w państwach stabilnych gospodarczo i politycznie, przyjaznych 
górnictwu, 

▪ jednostkowy koszt produkcji C1 na poziomie około 1 USD/lb, 

▪ minimalny okres eksploatacji złoża 10 lat, preferowane 15 lat, 

▪ w przypadku utworzenia joint venture wysokie kompetencje techniczne partnera. 

Zespół RZB przyjął powyższe kryteria oceny projektów i we współpracy z doradcami 
z banków inwestycyjnych36 analizował bazy danych37 dotyczące światowych 
projektów górniczych dla obszarów: umowy typu off-take38, przejęcia aktywów 
przedprodukcyjnych i przejęcie aktywów produkcyjnych. Z uwagi na wysokie ceny 
miedzi w 2010 r. powodujące znaczny wzrost wyceny producentów miedzi oraz 
najmniejszy efekt budowania wartości dla KGHM projektów off-take, pierwszeństwo 
w realizacji uzyskały projekty przedprodukcyjne. Krótka lista dla projektów 
przedprodukcyjnych obejmowała pięć projektów, w tym projekt Sierra Gorda, który 
według Zespołu RBZ miał największy potencjał oraz najdalej  zaawansowany 
stopień realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1190-1265, 1312-1364, 1397-1407, 3222-3223) 

                                                      
36  Banki inwestycyjne: [   ]12. 
37  Bazy danych wykorzystywane do projektów górniczych: [   ]12.  
38  Umowa off-take – umowa zawierana pomiędzy właścicielem zasobów a odbiorcą produktu finalnego 

z danych zasobów tj. off-taker’em, zakłada udział off-taker’a w finansowaniu projektu w zamian za 
późniejszy dostęp do koncentratu na korzystnych warunkach. 
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2.2.1 Projekt Sierra Gorda 

Projekt Sierra Gorda dotyczył dużego złoża rudy miedzi, molibdenu i złota 
znajdującego się na pustyni Atacama w północnej części Chile, którego 
właścicielem była notowana na giełdzie w Toronto kanadyjska spółka Quadra FNX. 
W celu eksploatacji tego złoża Quadra FNX planowała budowę kopalni odkrywkowej 
oraz zakładu produkującego koncentraty miedzi i molibdenu z wydobytej rudy. 
Z uwagi na wielkość projektu oraz brak możliwości jego samodzielnego 
finansowania Quadra FNX poszukiwała wiarygodnego, stabilnego finansowo oraz 
posiadającego wiedzę górniczą partnera. 

Podstawowe założenia projektu – Sierra Gorda39: 

▪ typ kopalni: odkrywkowa, 

▪ zasoby złoża: 8,27 mln t miedzi, 457 tys. t molibdenu i 128 t złota40, 

▪ zawartość metali w złożu: 0,41% – miedź, 0,027% – molibden i 0,069 g/t – złoto, 

▪ średnio roczna produkcja metali: 209 tys. t miedzi, 11 tys. t molibdenu i 1,6 t 
złota, 

▪ rozpoczęcie produkcji: rok 2014, 

▪ długość życia kopalni: powyżej 20 lat, 

▪ koszty wydobycia: 2 450 USD/t, 

▪ nakłady inwestycyjne: 2,86 mld USD, 

▪ projekt nie miał opracowanego SW – przewidywany termin opracowania 
luty 2011 r. 

Przy ocenie projektu Sierra Gorda, KGHM współpracował z doradcami: finansowym 
– bank [   ]12, prawnym – kancelaria [   ]1241 we współpracy z kancelariami: [   ]12w 
zakresie prawa kanadyjskiego i [   ]12w zakresie prawa chilijskiego, biznesowym – 
firma [   ]12, fiskalnym – firma [   ]12. 

KHGM złożyła spółce Quadra FNX trzy niewiążące oferty dotyczące wspólnej 
realizacji projektu Sierra Gorda. 

Zarząd KGHM w dniu 23 grudnia 2010 r. złożył pierwszą niewiążącą ofertę, 
w oparciu o rekomendację powołanego 14 dni wcześniej Zespołu RBZ. Główne 
założenia oferty obejmowały: 

▪ utworzenie spółki typu joint venture z udziałami 50/50, 

▪ nabycie przez KGHM 50% udziałów (szacowanych na 500-600 mln USD) 
w projekcie za 50% przewidywanego NPV z projektu, 

▪ gotowość KGHM do rozpoczęcia natychmiastowego finansowania bez 
oczekiwania na zakończenie procesu uzyskiwania wszystkich niezbędnych 
pozwoleń, 

▪ gotowość KGHM do współpracy w innych projektach spółki Quadra FNX. 

Kolejne niewiążące oferty precyzujące warunki współpracy w projekcie zostały 
złożone w dniu 4 lutego 2011 r. a następnie 7 marca 2011 r. W czasie negocjacji 
KGHM z Quadra FNX, konkurencyjnym oferentem był japoński koncern Sumitomo. 

Przed złożeniem ofert i negocjacjami w sprawie zakupu akcji Zarząd KGHM nie 
występował do RN, zgodnie z §20 ust. 2 pkt  13 lit. f Statutu KGHM, o wyrażenie 
zgody na zakup udziałów w spółce realizującej projekt Sierra Gorda. Według 

                                                      
39  Dane według Raportów z Działalności Zespołu RBZ z dnia 13 stycznia 2011 r. i 18 kwietnia 2011 r. 
40  Zasoby, których eksploatacja była opłacalna ekonomicznie zostały określone w dokumentach klasy scoping 

study i następnie feasibility study. 
41  Dalej także[   ]12 
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wyjaśnień Dyrektora Departamentu Metali42 oferty na zakup 50% udziałów 
w projekcie Sierra Gorda nie miały formy ofert wiążących i nie stanowiły 
bezwarunkowego zobowiązania KGHM do zakupu udziałów, zatem nie wymagały 
zgody Rady Nadzorczej. Oferty te miały na celu uzyskanie dostępu do danych 
niepublicznych dotyczących projektu oraz prawa do wyłączności prowadzenia 
rozmów z Quadra FNX w zakresie zakupu udziałów w projekcie. 

W dniu 10 marca 2011 r. KGHM otrzymała informację, że Quadra FNX wyżej 
oceniła i wybrała ofertę złożoną przez japoński koncern Sumitomo, który zaoferował 
bardzo korzystne warunki – w tym zapewnienie pełnego finansowania projektu bez 
regresu do Quadra FNX. 

W dniu 14 września 2011 r. pomiędzy Quadra FNX a japońskimi spółkami koncernu 
Sumitomo zawarta została umowa joint venture określająca zasady realizacji 
projektu Sierra Gorda przez spółkę Sierra Gorda SCM43. W umowie JV określono 
między innymi: udziały akcjonariuszy w kapitale spółki 55% Quadra FXN i 45% 
Sumitomo, wzajemne zobowiązania stron umowy w trakcie realizacji projektu Sierra 
Gorda oraz prawo Sumitomo do odbioru 50% koncentratu miedzi wyprodukowanego 
przez SG SCM. 

(dowód: akta kontroli str. 1190-1265, 1312-1396, 2836-2837) 

2.2.2 Przygotowanie zakupu akcji Quadry FNX 

Po odrzuceniu przez Quadra FNX oferty KGHM Zespół RBZ rozpoczął analizę 
możliwości przejęcia całej spółki Quadra FXN znajdującej się na krótkiej liście 
projektów produkcyjnych pod kryptonimem FERMAT. 

Po zawarciu umowy JV z japońskim koncernem Sumitomo Quadra FNX wysunęła 
się na pierwsze miejsce spośród aktywów produkcyjnych dostępnych na rynku 
i najlepiej spełniających oczekiwania KGHM. Zespół RBZ wskazywał, że 
Quadra FNX była właścicielem wielu innych aktywów górniczych, zarówno 
działających kopalni44, jak i złóż planowanych do eksploatacji w późniejszym 
okresie45. W procesie oceny spółki Quadra FNX, KGHM współpracował 
z doradcami: 

▪ doradztwo strategiczne – [   ]12, 

▪ doradztwo prawne – [   ]12 

▪ doradztwo finansowe, wycena – banki inwestycyjne [   ]12, model wyceny 
aktywów opracował [   ]12, 

▪ doradztwo podatkowe i księgowe – [   ]12 

▪ doradztwo techniczne – [   ]12w odniesieniu do projektu Sierra Gorda, [   ]12oraz 
[   ]12 w odniesieniu do pozostałych aktywów Quadra FNX, ponadto doradca 
strategiczny w zakresie doradztw technicznego współpracował z firmą [   ]12. 

(dowód: akta kontroli str. 1199-1265, 1312-1364, 2838-2839) 

Łączne koszty KGHM związane ze współpracą z doradcami w procesie nabycia 
Quadra FNX w latach 2011-2012, wyniosły 94 812,8 tys. zł, w tym: 

▪ 13 256,8 tys. zł doradztwo strategiczne, tj. 14,0% kosztów ogółem, 

▪ 11 096,5 tys. zł doradztwo prawne, tj. 11,7% kosztów ogółem, 

                                                      
42  Pismo Dyrektora Departamentu Metali – Sekretarza Zespołu RBZ z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
43  Poprzednia nazwa spółki Minera Quadra Chile SCM. 
44  Kopalnie odkrywkowe: Robinson – USA Nevada, eksploatacja do 2016 r.; Carlota – USA Arizona, 

eksploatacja do 2020 r.; Franke – Chile, eksploatacja do 2019 r. Kopalnie podziemne: Morrison, Podolsky 
i McCreedy – Kanada Ontario, eksploatacja do 2021 r. 

45  Projekty przyszłościowe: Malmbjerg – Grenlandia, Victoria, Kirkwood, Falconbridge, Foy – Kanada Ontario. 
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▪ 58 341,4 tys. zł doradztwo finansowe, wycena, tj. 61,5% kosztów ogółem, 

▪ 10 807,5 tys. zł doradztwo podatkowe i księgowe, tj. 11,4% kosztów ogółem, 

▪ 551,8 tys. zł doradztwo techniczne, tj. 0,6% kosztów ogółem, 

▪ 1 095,5 tys. zł opinie na zlecenie RN, tj. 1,2% kosztów ogółem. 
  (dowód: akta kontroli str. 3121-3128) 

Prowadząc prace związane z projektem przejęcia Quadra FNX, KGHM w tym 
Zespół RBZ, przeprowadził między innymi: 

▪ wstępną wycenę Quadra FNX, która w okresie luty – kwiecień 2011 r. wahała się 
między 3,3 mld USD do 6,3 mld USD, w zależności od metody i przyjętych 
założeń (scenariusz cenowy, poziom produkcji, data przeprowadzenia), 

▪ badanie Quadra FNX i jej analizę finansową na podstawie publicznie dostępnych 
danych, wybór trybu realizacji transakcji tzw. Arrangement Agreement46, 

▪ spotkanie w dniu 8 kwietnia 2011 r. w Toronto członków Zarządu KGHM 
i Zespołu RBZ z przedstawicielami Quadra FNX, na którym KGHM przedstawił 
pierwszą wstępną niewiążącą propozycję przejęcia Quadra FNX – w wyniku 
przeprowadzonych rozmów, po podpisaniu umowy o poufności47 KGHM otrzymał 
wyłączność na przeprowadzenia badania due diligence, 

▪ badanie due diligence Quadry FNX w obszarach: prawnym, finansowym, 
podatkowo-księgowym oraz technicznym przeprowadzone we współpracy 
z doradcami, w oparciu  dostępne on-line dokumenty zgromadzone w data 
room48, który był na bieżąco zasilany dodatkowymi dokumentami, o które 
występował KGHM. 

Techniczne badanie due diligence projektu Sierra Gorda przeprowadzone 
zostało przez [   ]12, które w marcu 2011 r. przedstawiło opracowanie Wstępna 
ocena projektu eksploracyjnego Fermat w Chile, podstawą opracowania którego 
było raport Scoping Study oraz wizje lokalne w miejscu realizacji projektu. 
Opracowanie to obejmowało: 

Część geologiczno-zasobową opracowaną w oparciu o weryfikację danych 
geologicznych oraz danych służących do budowy modelu złoża i szacowania 
zasobów ujętych w raporcie Scoping Study, potwierdzającą wykazane w tym 
dokumencie zasoby złoża.  

Część z zakresu przeróbki rudy i ochrony środowiska wskazującą na realność 
przewidywanych do osiągniecia parametrów produkcji koncentratu miedzi i 
molibdenu49 oraz prawidłowość zaproponowanego przebiegu technologicznego 
przerobu rudy. W opinii [   ]12zwrócono uwagę między innymi na założone różne 
poziomy dostępności urządzeń na poszczególnych etapach procesu 
technologicznego oraz na brak testów w zakresie wykorzystania w procesie 
flotacji wody z systemów chłodzących z elektrowni w Mejillones. Wskazywano, 
że woda z systemów chłodzących elektrowni poza podwyższoną temperaturą 
zawiera dodatkowe substancje chemiczne i biologiczne o nieznanym wpływie na 
proces flotacji. Dodatkowo zwrócono uwagę, że w przeprowadzonych badaniach 
nie uzyskano przyjętego stopnia zagęszczenia odpadów poflotacyjnych (65%). 

                                                      
46  Tryb niewrogiego przejęcia spółki – Umowa w formie Arrangement Agreement jest rodzajem umowy 

pomiędzy spółką przejmującą a spółką przejmowaną, która reguluje cały proces przeprowadzenia takiej 
transakcji. Jest to najbardziej powszechny, przejrzysty i bezpieczny sposób przyjaznego przejęcia 
stosowany w branży górniczej. 

47  Ang. Confidentiality Agreement. 
48  Dokumenty udostępnione w data room były w języku angielskim i hiszpańskim. 
49  Zawartość miedzi w koncentracie 21-34% przy średnim uzysku miedzi 87,3%. Zawartość molibdenu 

w koncentracie 48-55% przy średnim uzysku molibdenu 73,5%. 
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Część górniczą, w której potwierdzając techniczną możliwość eksploatacji złoża, 
zwrócono uwagę na potrzebę weryfikacji założeń dla obliczeń stateczności skarp 
i przyjętych parametrów kopalni. Wskazano na konieczność aktualizacji założeń 
dotyczących lokalizacji dróg odstawy, modelu geologicznego, danych 
dotyczących wód gruntowych. Wskazano również, że nakłady inwestycyjne 
podane w Scoping Study obliczone według wartości dolara amerykańskiego 
z 2009 r. nie uwzględniają współczynnika inflacji. 

W ramach badań due diligence nie zidentyfikowano ryzyk stanowiących tzn. 
deal-breaker, skutkujących przerwaniem prowadzonych prac w zakresie nabycia 
Quadra FNX. 

▪ w dniach 18-19 kwietnia 2011 r. członkowie Zespołu RBZ wraz z doradcami z [   
]12, przeprowadzili wizyty techniczne w działających kopalniach, 

▪ pierwsza wycena Quadra FNX przez doradców50 i Zespół RBZ: 

▫ 4 139 mln USD, w tym Sierra Gorda 975 mln USD – wycena [   ]12, 

▫ 4 065 mln USD, w tym Sierra Gorda 1 046 mln USD – wycena [   ]12, 

▫ 3 879 mln USD, w tym Sierra Gorda 1 046 mln USD – wycena Zespołu RBZ, 

▪ dla założonej struktury finansowania transakcji: środki własne 4,5-5,5 mld zł, dług 
6,5 mld zł, przeprowadzono negocjacje warunków pozyskania finansowania 
zewnętrznego: bank [   ]12 kredyt w kwocie 2,5 mld USD, banki [   ]12 oraz 
[   ]12podwyższenie programu obligacji do 6 mld zł; ostateczna decyzja dotycząca 
wyboru sposobu finansowania miała zostać podjęta bezpośrednio przed 
złożeniem oferty zakupu akcji Quadra FNX. 

W rekomendacji dotyczącej zakupu Quadra FNX przekazanej Zarządowi KGHM 
w dniu 20 maja 2011 r., Zespół RBZ wskazał, że zakup 100% akcji Quadra FNX jest 
korzystny dla KGHM między innymi ze względu na: 
▪ potencjał obniżenia średniego kosztu produkcji miedzi C1 (ok. 20%) w długim 

okresie poprzez nabycie udziałów w światowej klasy niskokosztowych projektach 
górniczych, 

▪ realizację zakładanej w Strategii strategicznej produkcji ok. 700 tys. t miedzi 
rocznie, 

▪ korzystną prezentację Quadra FNX na tle innych podmiotów z krótkiej listy do 
przejęcia: 

▫ Quadra FNX wyceniona została z dyskontem w stosunku do innych 
podmiotów z branży, 

▫ Quadra FNX posiada dwa duże projekty Sierra Gorda i Victoria, o zasobach 
z potencjałem na ich ponad 20-letnia eksploatację, 

▫ Quadra FNX zlokalizowana jest w przyjaznej górnictwu jurysdykcji. 

Zespół RBZ rekomendował Zarządowi KGHM nabycie akcji Quadra FNX za cenę od 
4 040 mln dolarów kanadyjskich (CAD) do 4 220 mln CAD, tj. od 20,1 CAD do 
21,0 CAD za akcję, zawierającą premię 34%-40% w stosunku do 20-dniowej 
średniej ceny ważonej obrotami51. 

Aktywa Quadra FNX z wyjątkiem projektu Sierra Gorda nie spełniały określonych w 
Strategii kryteriów wyboru projektów górniczych, tj.: 

▪ żadna pracująca kopalnia oraz projekt Victoria nie spełniały warunku 
dotyczącego rocznej produkcji miedzi powyżej 50 tys. t, 

                                                      
50  Wyceny datowane na 12 maja 2011 r. 
51  Ang. Volume Weighted Average Price, dalej także: VWAP. 
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▪ przewidywany okres eksploatacji pracujących kopalni był krótszy niż wymagane 
10 lat, 

▪ koszt C1 pracujących kopalni kształtował się na poziomie 1,5-4,0 USD/lb, przy 
zakładanym ok. 1 USD/lb. 

KGHM, w dniu 1 czerwca 2011 r. poinformował Quadrę FNX o zakończeniu badania 
due diligence oraz o przesunięciu terminu złożenia wiążącej oferty nabycia 100% 
akcji, ze względu na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM i spodziewane 
zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz konieczność zapoznania się jej nowych 
Członków z dokumentacją rekomendującą transakcję. Zakup Quadry FNX wymagał 
- zgodnie ze statutem KGHM - zgody Rady Nadzorczej KGHM. 

W okresie od czerwca do listopada 2011 r. Zespół RBZ na bieżąco przekazywał 
Zarządowi KGHM dalsze analizy Quadra FNX dotyczące między innymi bieżącej 
sytuacji Quadra FNX, wybranych obszarów jej działalności, raportów kwartalnych 
i komunikatów giełdowych oraz porównania wyników Quadra FNX oraz jej 
poszczególnych aktywów z wynikami innych kanadyjskich spółek w tej samej grupie 
producentów. 

W prezentacji Zespołu RBZ z dnia 19 sierpnia 2011 r. przedstawiono 
zidentyfikowane ryzyka związane z przejęciem Quadra FNX, w tym realizacji 
projektu Sierra Gorda, dla którego nie zidentyfikowano ryzyk wysokich. Główne 
ryzyka stwierdzono na pograniczu ryzyk wysokich i średnich, dotyczyły: dostępności 
wykwalifikowanej kadry, założeń cenowych surowców, podatków, pozwoleń 
związanych z realizacją inwestycji oraz spraw spornych w tym własności 
nieruchomości52. Ponadto wśród ryzyk średnich wskazano na: wielkość kopalni i jej 
rozwój, założenia kosztów operacyjnych, jakość kadry, harmonogram i budżet 
projektu. Prezentując ryzyka związane z przejęciem Quadra FNX, Zespół RBZ 
przedstawił równocześnie sposoby zarządzania nimi. 
W prezentacji Zespołu RBZ z dnia 19 sierpnia 2011 r. nie wskazano ryzyk realizacji 
projektu, które zostały zdefiniowane w SW. 

Zarząd KGHM przekazywał Radzie Nadzorczej informacje otrzymane od 
Zespołu RBZ dotyczące Quadra FNX oraz zamiaru jej przejęcia, między innymi na 
posiedzeniach w dniach 5 września 2011 r. i 10 października 2011 r. 

W dniu 10 listopada rozpoczęto potwierdzające badania due diligence, które trwały 
do złożenia oferty przez KGHM. W ramach tych badań, 23 listopada 2011 r. 
w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli obu spółek wraz z ich doradcami 
finansowymi, strategicznymi, podatkowymi i prawnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 1199-1364, 1408-1650) 

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Zagranicznych Aktywów Produkcyjnych 
i Rozwojowych53 – w trakcie prac związanych z procesem due diligence oraz po 
nabyciu przez KGHM udziałów w Spółce Quadra FNX nie został opracowany 
dokument pt. „Biznes plan projektu Sierra Gorda” a analizy w trakcie oceny projektu 
opierały się na danych ze SW dla projektu SG. 

(dowód: akta kontroli str. 2338) 

2.2.3 Wniosek Zarządu KGHM do RN KGHN o wyrażenie zgody na 
zakup 100% akcji Quadra FNX 

                                                      
52  Quadra FNX posiadała tytuły prawne do wszystkich nieruchomości z wyjątkiem jednego terenu spornego 

w obszarze planowanej odkrywki. 
53  Pismo z dnia 17 kwietnia 2018 r . Departament Zagranicznych Aktywów Produkcyjnych i Rozwojowych – 

dalej: DZAPiR. 
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Zarząd KGHM w dniu 10 listopada 2011 r. skierował do RN wniosek 
PZ/0012/200/2011 o wyrażanie zgody na zakup 100% akcji Quadra FNX. 
W uzasadnieniu podano miedzy innymi: 

▪ kryteria kwalifikacji przez KGHM projektów zasobowych, 

▪ kalendarium prac nad objęciem udziałów w projekcie Sierra Gorda a następnie 
przejęciem Quadra FNX, 

▪ zakres przeprowadzonego podstawowego i potwierdzającego badania 
due diligence, 

▪ rekomendację Zespołu RBZ z maja 2011 r. dotyczącą zakupu 100% akcji 
Quadra FNX, 

▪ podstawowe dane o Quadra FNX, w tym historię spółki, jej zasoby oraz aktywa 
produkcyjne i projekty rozwojowe, 

▪ wyniki produkcyjne i finansowe, 

▪ wyniki wycen Quadra FNX sporządzonych przez doradców finansowych: 

▫ 3 449 mln USD, w tym Sierra Gorda 895 mln USD – wycena [   ]12, 

▫ 3 451 mln USD, w tym Sierra Gorda 806 mln USD – wycena [   ]12d, 

▫ 3 100 mln USD, w tym Sierra Gorda 916 mln USD – wycena Zespołu RBZ, 

▪ notowania Quadra FNX na giełdzie w Toronto, w 2011 r. spadały – cena za jedną 
akcje wahała się od ok. 17,5 CAD do ok. 8,0 CAD  

▪ strukturę transakcji, 

▪ źródło finansowania transakcji – własne środki pieniężne, 

▪ plan przejęcia i integracji, 

▪ korzyści i ryzyka dla KGHM wynikające z zakupu Quadra FNX, 

▪ rekomendację dotyczącą zakupu 100% akcji Quadra FNX, przy czym nie 
wskazano rekomendowanej ceny za jedną akcję. 

Załącznikami do wniosku Zarządu były prezentacje doradców finansowych [   
]12dotyczące wyceny Quadra FNX, doradcy prawnego [ ]12 w zakresie 
podstawowych aspektów prawnych w procesie przejęcia Quadra FNX oraz 
podatkowego [   ]12 przedstawiająca proponowaną strukturę nabycia inwestycji w 
Kanadzie. 

Prezentacje przedstawiające wyceny Quadra FNX zawierały przedziały cenowe, 
w których powinna znaleźć się oferowana przez KGHM cena za jedną akcję: 
18,4-20,8 CAD – [   ]12oraz 17-18 CAD – [   ]12. Żaden z doradców nie wskazał 
sugerowanej ceny za jedną akcję, pozostawiając w prezentacji wolne miejsce na jej 
podanie: 
▪ [   ]12 rekomenduje cenę za akcję na poziomie CAD [  ] jako rozsądną propozycję 

wyjściową54, 
▪ Mając na uwadze powyższe czynniki oraz nasz pogląd na wartość 

fundamentalną Quadra FNX, uważamy ceną za akcję na poziomie C$ ….-…. za 
rozsądna propozycję wyjściową55. 

(dowód: akta kontroli str. 1669-1788) 

                                                      
54  Prezentacji [   ]12– Projekt Fermat Prezentacja dla Rady Nadzorczej Listopad 2011; str. 10. 
55  Prezentacji [   ]12 Fermat Wycena i podejście do transakcji 10 listopada 2011; str. 14. 
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Według Dyrektora DZAPiR56 – prezentacje zostały przedstawione na posiedzeniu 
RN w dniu 14 listopada 2011 r. i nie były podpisywane przez sporządzających. 
KGHM nie przedstawił kontrolerom innych dokumentów dotyczących wycen, 
stanowiących wynik pracy doradców finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 3129) 

2.2.4 Wycena wartości projektu Sierra Gorda przez KGHM  

W uzasadnieniu wniosku Zarządu do RN przywołano wyniki wycen poszczególnych 
aktywów Quadry FNX dokonanych w maju 2011 r. oraz wyniki aktualizacji wycen 
z listopada 2011 r. Wskazano, że wyceny były dokonywane przez doradców 
finansowych, ale także przez Zespół RBZ razem z zespołem [   ]12 przy 
wykorzystaniu analiz i wiedzy uzyskanej podczas due diligence oraz podano, że 
największy wpływ na wycenę miała długoterminowa cena miedzi przyjęta: na 
poziomie zgodnym z konsensusem analityków rynku miedzi, tj. 2,5 USD/lb czyli 
ok. 5 521 USD/t. 

W uzasadnieniu wniosku podano, że wycena dokonana przez Zespół RBZ wraz 
z [   ]12 wskazuje wartość Quadra FNX na poziomie 3 879 mln USD (wycena z maja 
2011 r.) oraz 3 100 mln USD (wycena z listopada 2011 r.). Wyceny wartości dla SG 
wyniosły odpowiednio 1 046 mln USD oraz 916 mln USD. Zawartość arkuszy 
EXCEL z wyliczeniami wycen dokonanych przez Zespół RBZ/[   ]12 wskazuje m.in., 
że: 

▪ obie wyceny zostały sporządzone jedynie w formie arkusza kalkulacyjnego 
EXCEL (pliki o nazwach Waltzing_Fermat_ v110 oraz 20111114 Model wyceny 
RN_conf_dd_ostateczny) i nie zawierają żadnych objaśnień odnośnie zawartości 
poszczególnych arkuszy, zastosowanej metodologii wyceny ani jej uzasadnienia 
czy interpretacji wyników, 

▪ w obu wycenach (z maja i listopada), w arkuszu o nazwie COVER wskazano 
datę 24 kwietnia 2011 r. oraz nazwiska pięciu osób spoza KGHM, a także 
zamieszczono logo [   ]12  

▪ w arkuszu o nazwie Finnancials_summary w komórce H332 widnieją wartości, 
które we wniosku wskazano jako wyniki wyceny SG dokonanej przez 
RBZ/McKinsey, odpowiednio 1 046 mln USD (plik Waltzing_Fermat_ v110) oraz 
916 mln USD (plik 20111114 Model wyceny RN_conf_dd_ostateczny), 

▪ arkusz o nazwie MountainOpertionProjection w obu plikach zawiera wyliczenie 
NPV projektu Sierra Gorda, oparte na założeniach zbliżonych do przyjętych 
w SW, a wartość NPV wskazano w komórce G187 jako 910,9 mln USD (plik 
Waltzing_Fermat_ v110) oraz 778,9 mln USD (plik 20111114 Model wyceny 
RN_conf_dd_ostateczny), 

▪ do oszacowania NPV Sierra Gorda w wycenie z listopada 2011 r. (arkusz 
„20111114 Model wyceny RN_conf_dd_ostateczny” ) przyjęto ceny za jeden funt 
miedzi w dolarach w latach 2011-2018 na poziomie odpowiednio: 4,08; 3,40; 
3,22; 3,08; 2,72; 2,63; 2,63; 2,54 a molibdenu na poziomie odpowiednio: 16,78; 
15,88; 15,88; 15,88; 14,97; 14,51; 13,61; 13,61. 

(dowód: akta kontroli str. 3289) 

Według57 Dyrektora DZAPiR oraz Kierownika Wydziału Analiz Ekonomicznych 
i Planowania58– Kwota oszacowania wartości Sierra Gorda w wycenie aktywów 
Quadra FNX zawarta we wskazanych plikach Waltzing_Fermat_v110 oraz 

                                                      
56  Pismo z dnia 11 maja 2018 r. 
57  Pismo z dnia 18 października 2018 r. podpisane przez Dyrektora Departamentu Zagranicznych Aktywów 

Produkcyjnych i Rozwojowych oraz Kierownika Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania. 
58  Dalej: WAEiP. 
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20111114 Model wyceny RN_conf_dd_ostateczny odnosi się do oczekiwanego 
strumienia przepływów pieniężnych jaki poprzez zaangażowanie w realizację 
projektu Sierra Gorda rozpoznawany był przez Quadra FNX i odnosi się do 55% 
strumienia przepływów generowanych przez Sierra Gorda, wypływu kapitałów na 
realizację projektu, strumienia zadłużenia dedykowanego realizacji projektu (Project 
Finance Sierra Gorda oraz obligacje emitowane przez Quadra FNX) czy płatności 
z tytułu Service Fee. 

Według tych samych wyjaśnień – Wycena zawarta w komórce G187, zakładka 
MountainOperatingProjection, plik Waltzing_ Ferm at_v110 oraz analogicznej 
komórce pliku 20111114 Model wyceny RN_conf_dd_ostateczny stanowi wycenę 
100% przepływów pieniężnych generowanych bezpośrednio na poziomie Sierra 
Gorda i nie uwzględnia wyżej wymienionych czynników jakie zidentyfikowane 
zostały w przypadku wyceny zaangażowania na poziomie Quadra FNX. 

Powyższe wyjaśnienia wskazują, iż na kwotę 916 mln USD, na którą w listopadzie 
2011 r. oszacowano wartość SG przypadającą na KGHM – składa się kwota 
428 mln USD (55% wyceny przepływów pieniężnych generowanych bezpośrednio 
na poziomie SG), a pozostałe (wskazane w wyjaśnieniach) czynniki wyceniono na 
kwotę 488 mln USD. Z wyjaśnień wynika także, że do wartości aktywa Sierra Gorda 
przypisano płatności SG na rzecz Quadra FNX (płatności z tytułu Service Fee).   

W arkuszu DISCLAIMER zawierającym zastrzeżenia dotyczące modelu wyceny 
wskazano, m.in., że:  
▪ [   ]12 opierał się na dostarczonych  informacjach, które jednak nie podlegały 

niezależnej weryfikacji, 
▪ model został opracowany w trybie przyspieszonym i może nie uwzględniać 

wszystkich informacji, które mogą być wymagane do oceny Projektu Mountain, 
▪ zakres wartości wynikających z analiz nie powinien być traktowany jako 

rekomendacja w odniesieniu do ceny. 
(dowód: akta kontroli str.3289,  5659-5695,) 

2.2.5 Zgoda RN na zakup akcji Quadra FNX 

Uchwała59 Zarządu KGHM w sprawie zakupu 100% akcji Quadra FNX została 
podjęta w dniu 14 listopada 2011 r. W uchwale tej Zarząd postanowił wystąpić do 
Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na nabycie, w oparciu o procedurę Plan of 
Arrangement – stosowaną na kanadyjskim rynku kapitałowym, 100% akcji 
Quadra FNX za cenę nie wyższą niż 15,03 CAD za jedną akcję. 

Rozpatrując wniosek o wyrażanie zgody na zakup 100% akcji Quadra FNX, RN na 
posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. wysłuchała: Prezesa Zarządu 
prezentującego wniosek, Dyrektora Departamentu Eksploracji i Projektów 
Zasobowych przedstawiającego informację o kosztach produkcji w Quadra FNX 
oraz jej kopalniach na tle kosztów w KGHM, przedstawicieli doradców: 
strategicznego – [   ]12, prawnego – [   ]12, podatkowego – [   ]12, finansowych – [   ]12 

którzy omówili analizowane przez nich zagadnienia. 

Z Protokołu nr 8/VIII/2011 z posiedzenia RN z dnia 14 listopada 2011 r. wynika, że 
w odniesieniu do wniosku Zarządu, członkowie RN (bez możliwości identyfikacji 
autorstwa poszczególnych wypowiedzi)  zgłosili między innym następujące uwagi: 

▪ przedstawione materiały były niedopracowane i zostały dostarczone późno; 
Rada działa pod presją czasu; a przy tej skali inwestycji Rada powinna 
dochować maksymalnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji; postulowano, 

                                                      
59  Uchwała Nr 139/VII/2011 Zarządu KGHM PM SA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: zakupu akcji spółki 

górniczej. 
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aby dać Zarządowi dwa tygodnie na doprecyzowanie materiałów, a decyzję w tej 
sprawie Rada podejmie na kolejnym posiedzeniu; 

▪ postulowano żeby Zarząd przygotował materiały – prognozę finansową 
nabywanej spółki za lata 2012-2018, umożliwiające Radzie spojrzenie na 
rentowność nabywanego biznesu – przygotowaną przez KGHM; zwrócono 
uwagę, że w przedłożonych przez Zarząd materiałach zakłada się wzrost 
kosztów wydobycia miedzi do 2014 r., a od tego momentu niewielki jego spadek; 

▪ wyrażono pogląd, iż w projekcie tym wiele czynników budzi zastrzeżenia, 
niemniej w przypadku przedsięwzięć związanych z górnictwem podejmowanie 
decyzji obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem; 

▪ zastrzeżenia budził fakt, że przez najbliższe dwa lata założono wzrost kosztów 
produkcji miedzi, a Zarząd KGHM nie przedstawił, jakie były założenia do 
prognozy tych kosztów; Rada podejmując tę decyzję (zgodę na zakup Quadra 
FNX – przyp. NIK), działałaby niezgodnie z zatwierdzoną w Spółce Strategią, w 
której przyjęto, że celem inwestycji KGHM jest obniżenie kosztów; Zarząd 
powinien przedstawić jednoznaczne wyjaśnienia, dotyczące prognozy kosztów 
produkcji w określonej perspektywie; Zarząd nie wyjaśnił również, skąd się biorą 
takie optymistyczne założenia co do poziomów kosztów produkcji, kluczowego 
dla projektu złoża chilijskiego, kiedy jednocześnie eksploatowane już złoża 
sąsiednie charakteryzują się wysokim kosztem wydobycia; 

▪ stwierdzono brak komfortu przy podejmowaniu decyzji w sprawie omawianej 
inwestycji, przede wszystkim, jeżeli chodzi o zakładany poziom kosztów 
nabywanej spółki w połączeniu z KGHM. 

Po wysłuchaniu uwag członków RN, Przewodniczący RN zaproponował, że po 
skorygowaniu i doprowadzeniu do spójności przedłożonych przez Zarząd 
materiałów dotyczących zakupu Quadra FNX, Rada powróci do wniosku na 
kolejnym posiedzeniu, w dniu 25 listopada 2011 r. 

W protokole RN z dnia 14 listopada 2011 r. przedstawiono odpowiedź Zarządu 
KGHM na propozycje Rady Nadzorczej: 

W imieniu Zarządu KGHM zabrał głos {   }21 i stwierdził, iż wprawdzie popiera opinię 
Rady na temat niespójności przedłożonego wniosku ze Strategią Spółki, to jednak, 
odwołując się do zdrowego rozsądku członków Rady, prosi o nieodkładanie decyzji. 
Zapewnił, że Zarząd KGHM jest przekonany do rekomendowanego projektu i 
apelował, aby Rada przegłosowała wniosek Zarządu bez zwłoki. Podzielił pogląd 
jednego z członków Rady, że odkładanie decyzji byłoby ze szkodą dla projektu i 
skutkowałoby utratą wiarygodności w oczach kanadyjskich partnerów. Zapewnił, że 
w długim terminie inwestycja będzie korzystna dla KGHM, zaś złożenie oferty 
sprawi, że KGHM umocni swoją pozycję. Pan Prezes {   }21i 60 dodał, że 
dwutygodniowa zwłoka podjęciu decyzji skutkowałaby na pewno zmianą ceny za 
1 akcję. 

W tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła61 w dniu 14 listopada 2011 r. 
uchwałę nr 60/VIII/11 w sprawie nabycia pakietu kontrolnego akcji spółki górniczej, 
w której wyraziła zgodę na nabycie, w oparciu o procedurę Plan of Arrangement – 
stosowaną na kanadyjskim rynku kapitałowym, 100% akcji Quadra FNX za cenę nie 
wyższą niż 15,03 CAD za jedną akcję. 

W tym samym dniu Zarząd KGHM przekazał Quadra FNX ofertę nabycia 100% 
akcji, za 14,81 CAD za jedną akcję, co stanowiło 37% premii w stosunku do 
                                                      
60  Pan {   }21i pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. 
61  Wynik głosowania Rady Nadzorczej: oddano 10 głosów ważnych, w tym siedem głosów za, jeden głos 

przeciw i dwa głosy wstrzymujące się. 
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notowania spot z 11 listopada 2011 r. oraz 33% premii w stosunku do 20-dniowej 
średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP). 

W związku z negatywną oceną powyższej oferty przez Komitet Specjalny 
Quadra FNX62 i prawdopodobieństwem jej odrzucenia, Zarząd KGHM w dniu 
29 listopada 2011 r. zaproponował podwyższenie ceny za jedną akcję do 15,0 CAD 
oraz wyraził zgodę na negocjacje kwoty break fee63. W wyniku prowadzonych 
negocjacji64, w dniu 5 grudnia 2011 r. uzgodniono ostateczne zapisy umowy 
warunkowej, którą podpisano w dniu 6 grudnia 2011 r. KGHM zobowiązał się do 
nabycia od dotychczasowych akcjonariuszy 100% kapitału zakładowego za cenę 
15,0 CAD za jedną akcję. Wartość całej transakcji wyniosła 2,87 mld CAD, co 
stanowiło 41% premii ponad 20-dniową VWAP. Zamknięcie transakcji miało 
nastąpić do dnia 15 marca 2012 r. i uzależnione zostało od spełnienia warunków 
zawieszających. W przypadku odstąpienia od transakcji przez Quadra FNX, na 
rzecz KGHM miało zostać wypłacone odszkodowanie w wysokości 75 mln CAD. 
Ponadto KGHM uprawniony był do zaproponowania nowych warunków cenowych 
w przypadku pojawienia się oferty konkurencyjnej. 

Informacja o podpisaniu umowy warunkowej pomiędzy KGHM a Quadra FNX 
została upubliczniona w dniu jej podpisania tj. 6 grudnia 2011 r.65 

(dowód: akta kontroli str. 1312-1364, 1669-1788, 2338-2342,  
2397-2406, 4512-4513)) 

2.2.6 Opinie w sprawie warunków transakcji kupna akcji 
Quadry FNX 

W opinii doradcy prawnego [   ]12  z dnia 6 grudnia 2011 r. dotyczącej projektu 
umowy warunkowej, była to umowa typowa dla rynku kanadyjskiego w przypadku 
przyjaznego przejęcia. Ponadto wskazano na brak możliwości swobodnego 
odstąpienia od umowy przez KGHM oraz możliwość żądania przez Quadra FNX od 
KGHM przymusowego jej wykonania i (lub) zapłaty odszkodowania, w przypadku jej 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez KGHM. Odnosząc się do umowy 
z dnia 6 grudnia 2011 r., doradca prawny w opinii z 14 grudnia 2011 r. wskazał, że 
wysokość tego odszkodowania może być równa wartości transakcji. 

(dowód: akta kontroli str. 2121-2124, 4985-4988) 

Rada Nadzorcza KGHM zleciła opracowanie dwóch opinii w celu oceny przejęcia 
Quadra FNX przez KGHM. 

Doradca [   ]12 66, w opinii Strategiczna ocena przejęcia firmy Quadra FNX z dnia 
10 lutego 2012 r. potwierdził, że transakcja przejęcia Quadra FNX była korzystna dla 
KGHM. Wśród przesłanek przemawiających za sfinalizowaniem tej transakcji 
opiniujący wymienił: 

▪ dobre perspektywy rozwoju globalnego rynku miedzi – wzrost popytu i podaży, 

                                                      
62  Komitet Specjalny Quadra FNX powołany przez Radę Dyrektorów spółki w celu przeanalizowania oferty 

i wynegocjowania najlepszych warunków transakcji. 
63  Odszkodowanie należne KGHM za zerwanie przez Quadra FNX umowy w przypadku otrzymania 

korzystniejszej oferty przejęcia. 
64  KGHM reprezentowany był przez Dyrektora Generalnego ds. Handlu i Zabezpieczeń, Dyrektora 

Departamentu Eksploatacji i Projektów Zasobowych oraz Dyrektora Naczelnego ds. Grupy Kapitałowej 
i Relacji Inwestorskich. Osoby te otrzymały od Zarządu KGHM pełnomocnictwa do reprezentowania KGHM 
w negocjacjach oraz do zawarcia w imieniu i na rzecz KGHM umowy warunkowej Arrangement Agreement, 
w celu nabycia Quadra FNX, po cenie zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą KGHM. 

65  Raport KGHM nr 40/2011 z dnia 6 grudnia 2011 opublikowany na stronie internetowej http://kghm.com. 
66  Powołany uchwałami Rady Nadzorczej KGHM: nr 73/VIII/11 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie powołania 

doradcy Komitetu ds. Strategii, nr 75/VIII/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru doradcy Komitetu 
ds. Strategii. 
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▪ zgodność transakcji ze strategią KGHM – Quadra FNX najlepiej spełniała kryteria 
wyboru inwestycji zdefiniowanych dla rozwoju bazy zasobowej KGHM, 

▪ możliwość osiągnięcia znacznych korzyści strategicznych – KGHM w wyniku 
przejęcia Quadra FNX uzyska korzyści strategiczne w postaci dywersyfikacji 
działalności i redukcji średnich kosztów wydobycia, 

▪ cena przejęcia poniżej poziomu przeprowadzonych wycen, 

▪ poziom ryzyk przejęcia Quadra FNX, nie przekraczał standardów dla tej skali 
transakcji. 

W opinii tej wskazane zostały również kluczowe ryzyka dla przejęcia Quadra FNX: 

▪ ryzyko wahań cen metali, 

▪ zapewnienie kadry dla realizacji projektu i działalności operacyjnej kopalni Sierra 
Gorda, 

▪ zapewnienie infrastruktury dla projektu Sierra Gorda, 

▪ prawa spółki Vale do aktywów Quadra FXN67, 

▪ ryzyko operacyjne kluczowych pozostałych aktywów i projektów Quadra FNX, 

▪ utrzymanie kadry kierowniczej Quadra FNX, 

▪ opóźnienie realizacji ważnych kamieni milowych w Sierra Gorda. 

Opinia doradcy prawnego Rady Nadzorczej68 z dnia 10 lutego 2012 r. w zakresie 
możliwości rozwiązania umowy warunkowej z dnia 6 grudnia 2011 r., była zgodna 
z opinią prawną [   ]12 sporządzoną dla Zarządu KGHM.  

(dowód: akta kontroli str. 2534-2612, 5731-5744) 

W protokole ustaleń z posiedzenia Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 
18 stycznia 2012 r., na którym KGHM był reprezentowany przez Prezesa Zarządu 
{   }21 oraz Wiceprezesa {   }21 zapisano, że w wyniku dyskusji Kolegium MSP: 
▪ stwierdziło, że wiedza Zarządu w obszarze identyfikacji ryzyk wiążących się 

z inwestycją (np. w zakresie braku gwarancji na dostawy energii dla Sierra 
Gorda) jest niewystarczająca. Informacja Zarządu powinna być w tym zakresie 
uzupełniona. 

▪ stwierdziło, że finansowanie tak dużej transakcji wyłącznie ze środków własnych 
KG+HM SA jest niezrozumiałe – zwłaszcza w kontekście jasnych założeń polityki 
dywidendowej SP, Kolegium stanowczo poleciło znalezienie zewnętrznych źródeł 
finansowania do poziomu 70% inwestycji. 

▪ poleciło także znalezienie rozwiązań, które zapewniłyby udział polskich firm 
w trakcie realizowanego procesu inwestycyjnego na aktywach Quadra FNX; 
także ze względu na powyższe polityka zakupowa i handlowa musi być 
prowadzona przez KGHM SA na terenie Polski.  

(dowód: akta kontroli str. 526-528) 

2.2.7 Realizacja transakcji kupna akcji Quadry FNX 

W celu realizacji transakcji nabycia akcji Quadra FNX, KGHM utworzył strukturę 
holdingową składającą się z trzech podmiotów z siedzibą w Luksemburgu oraz 
jednego podmiotu z siedzibą w Kandzie69, który był ostatecznym nabywcą akcji 
Quadra FNX. 

Po spełnieniu warunków zawieszających: 

                                                      
67  Dotyczy projektu Victoria i kopalń regionu Sudbury. 
68  Kancelaria Prawna [   ]12 powołała  uchwałami RN: nr 8/VIII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. i nr 9/VIII/2012 z 

dnia 1 lutego 2012 r. 
69  Spółki utworzone w Luksemburgu: Fermat 1 S.à r.1, Fermat 2 S.à r.1 i Fermat 3 S.à r.1; spółka utworzona 

w Kandzie: 0929260 B.C. Unlimited Liability Company. 
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▪ 28 lutego 2012 r. zgoda Ministra Przemysłu Kanady, 

▪ 3 stycznia 2012 r. brak sprzeciwu Biura Konkurencji Kanady, 

▪ 23 grudnia 2011 r. brak sprzeciwy Federalnej Komisji Handlu USA, 

▪ 20 lutego 2012 r. akceptacja warunków oferty przez Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Quadra FNX, 

▪ 21 lutego 2012 r. zatwierdzenie warunków transakcji przez Sąd Najwyższy 
Kolumbii Brytyjskiej, 

KGHM w dniu 5 marca 2012 r., poprzez jednostkę pośrednio zależną, nabył od 
dotychczasowych akcjonariuszy 193 334 154 akcje Quadra FNX (100%) za cenę 
jednostkową 15,0 CAD, łączna wartość transakcji wyniosła 2 900 012 310,00 CAD, 
co stanowiło równowartość 9 147 218 828,20 zł70. 

 (dowód: akta kontroli str. 1312-1364, 3205-3214) 

Zakup 100% akcji Quadra FNX został w całości sfinansowany ze środków własnych 
KGHM, co według Dyrektora Naczelnego ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem71 
było możliwe dzięki bardzo korzystnym cenom miedzi i srebra w 2011 r. 
generującym zyski dla KGHM72, jak również osiągniętym przychodom ze sprzedaży 
posiadanych udziałów w spółkach telekomunikacyjnych Polkomtel SA i Dialog SA73. 

(dowód: akta kontroli str. 3184, 3205-3207) 

W dniu 12 marca 2012 r., zmieniona została nazwa Quadra FNX na 
KGHM International Ltd., a z dniem 29 marca 2012 r. jej akcje przestały być 
notowane na giełdzie w Toronto. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Brak kompleksowej weryfikacji uzasadnienia ekonomicznego, a w szczególności 
możliwości realizacji projektu Sierra Gorda i założeń przyjętych w SW opracowanym 
przez Fluor oraz brak dokumentowania pracy Zespołu RBZ w sposób określony 
przez Zarząd KGHM, a tym samym uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację 
zakresu dokonanych analiz. 

a. Zakup 100% akcji Quadra FNX nie został poprzedzony przez KGHM 
kompleksową oceną możliwości realizacji projektu Sierra Gorda w oparciu 
o weryfikację założeń przyjętych w SW z maja 2011 r. Na analizy techniczne 
wydatkowano ok. 0,6% ogółu środków przeznaczonych na koszty prac 
analitycznych. W szczególności nie weryfikowano założeń technicznych oraz 
schematów technologicznych procesu przerobu rudy i produkcji koncentratów 
miedzi i molibdenu. Główny doradca techniczny w procesie przejęcia Quadra 
FNX nie odnosił się do projektu Sierra Gorda. Ocena techniczna tego projektu 
wykonana w marcu 2011 r. przez [   ]12 bazowała na Scoping Study z 2009 r. 
i zawierała uwagi odnoszące się do przedstawionych w nim procesów 
technologicznych przerobu rudy. Przegląd techniczny aktywów Fermat74 z maja 
2011 r. autorstwa doradcy strategicznego [   ]12 odnosił się do już działających 
kopalni Quadra FNX i nie zawierał analiz w zakresie możliwości produkcyjnych 
projektu Sierra Gorda. 

                                                      
70  Przy średnim kursie NBP 3,1542 zł za 1 CAD. 
71  Pismo Dyrektora Naczelnego ds. Finansów i Zarządzania Ryzykiem z 22 maja 2018 r. 
72  Zysk netto KGHM w 2011 r. wyniósł 11 334 519 878,33 zł, z czego na dywidendę przeznaczono 

5 668 000 000,00 zł, a na kapitał zapasowy 5 666 519 878,33 zł.  
73  KGHM zbył w dniu 9 listopada 2011 r. wszystkie posiadane akcje (reprezentujące 24,39% akcji) spółki 

Polkomtel SA za kwotę 3 672 147 tys. zł, a w dniu 16 grudnia 2011 r. wszystkie posiadane akcje (100% 
kapitału zakładowego) spółki Dialog SA za kwotę 968 927 tys. zł. 

74  [   ]12 Project Fermat – due diligence Technical review of Fermat’s assets, May 2011. 
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Członkowie Zespołu RBZ przeprowadzając analizę projektu Sierra Gorda 
dysponowali tylko angielską wersją75 Studium Wykonalności z maja 2011 r. 
KGHM nie dokonał jego tłumaczenia na język polski. W ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli pomimo, iż członkowie Zespołu RBZ deklarowali znajomość języka 
angielskiego na poziomie dobrym lub zaawansowanym, to jednak z uwagi na 
fakt, że byli to głównie specjaliści z zakresu ekonomii i zarządzania, trudno było 
im odnieść się do zagadnień technicznych związanych z zagadnieniami 
dotyczącymi górnictwa odkrywkowego czy też procesów przerobu i wzbogacania 
rudy oraz produkcji koncentratów miedzi i molibdenu. Poszczególni członkowie 
Zespołu RBZ analizowali tylko wybrane fragmenty studium wykonalności 
odpowiadające ich zakresowi pracy w Zespole. Członkowie Zespołu RBZ nie 
sporządzali pisemnych opinii z przeprowadzanych analiz.  

Według Dyrektora Departamentu ds. Metali76 KGHM nie sporządził odrębnego 
raportu technicznego w odniesieniu do studium wykonalności firmy Fluor 
z maja 2011 r., ponieważ prawidłowość wykonania SW została potwierdzona 
przez certyfikowanych, niezależnych inżynierów kanadyjskiej firmy Pincock 
Allen&Holt77. 

(dowód: akta kontroli str. 1166-1167, 1916-2039, 2100-2120, 2762-2832, 
3121-3128, 3142-31-45, 3168-3179, 3222-3223, 3250, 4906-4912)  

Według Najwyższej Izby Kontroli – niesporządzenie przez KGHM niezależnej 
własnej analizy w zakresie możliwości realizacji projektu Sierra Gorda w oparciu 
o założenia przyjęte w SW, w szczególności zawartych w nim założeń 
technicznych oraz schematów technologicznych procesu przerobu rudy 
i produkcji koncentratów miedzi i molibdenu, skutkowało niezidentyfikowaniem 
ryzyk dotyczących w szczególności ciągu transportu rudy i automatyzacji 
procesu flotacji molibdenu. Ryzyka te zmaterializowały się w okresie 
uruchamiania kopalni i zakładu wzbogacania rudy oraz po rozpoczęciu produkcji, 
co skutkowało niższymi od zakładanych wynikami produkcyjnymi: niższą 
produkcją koncentratu molibdenu, niższą zawartością molibdenu w koncentracie, 
niższymi uzyskami miedzi i molibdenu. 

b. sposób dokumentowania prazy Zespołu RBZ był niezgodny z wymaganiami 
określonymi w dokumentach powołujących ten zespół.  Według zatwierdzonego 
przez Zarząd KGHM dokumentu: Zadanie Rozwój Bazy Zasobowej – Projekty 
Zagraniczne, Zespół RBZ zobowiązany był do przekazywania Zarządowi 
informacji na temat stanu realizacji zadania, a Zarząd powinien dokonać 
akceptacji prac Zespołu RBZ poprzez podpisanie protokołu odbioru. 
W rzeczywistości Zarząd nie zatwierdzał protokołów odbiorów prac Zespołu RBZ. 

Spośród sporządzonych czterech raportów okresowych78 oraz raportu 
podsumowywującego całą pracę79 Zespołu RBZ, tylko jeden datowany na 
18 kwietnia 2011 r. został zatwierdzony przez jego kierownika. Na żadnym 
protokole nie ma informacji kto był jego autorem i żaden nie został zatwierdzony 
przez Zarząd KGHM. Kierownik Zespołu RBZ nie akceptował również prezentacji 
przedstawiających wyniki pracy Zespołu RZB – na przekazanych kontrolerom 

                                                      
75  Załącznik M opracowany był w języku hiszpańskim. 
76  Pismo Dyrektora Departamentu ds. Metali – Sekretarza Zespołu RBZ z dnia 21 czerwca 2018 r. 
77  Pincock Allen&Holt Consultants for Mining and Financial Solutions – Technical Report for the Sierra Gorda 

Project, Chile; June 8, 2011.  
78  Raportu okresowe z działalności Zespołu ds. rozwoju Bazy Zasobowej: z dnia 13 stycznia 2011 r., z dnia 

18 kwietnia 2011 r. - obejmujący okres do 9 grudnia 2010 r. do 15 kwietnia 2011 r., z dnia 30 czerwca 
2011 r. – obejmujący okres od 15 kwietnia 2011 r. do 24 czerwca 2011 r. oraz z dnia 14 listopada 2011 r. 
obejmujący okres od 1 lipca 2011 do 31 października 2011 r. 

79  Raport Realizacja Strategii KGHM Polska Miedź SA w obszarze rozwoju bazy zasobowej – kwiecień 2012 r. 
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prezentacjach brak podpisu kierownika Zespołu lub jego zastępcy. Prezentacje 
dotyczące różnych analizowanych obszarów nie zawierają informacji, który 
z członków Zespołu RBZ analizował i przedstawiał zawarte w prezentacjach 
dane, czy był to członek Zespołu odpowiedzialny za dany obszar.  

(dowód: akta kontroli str. 1199-1364, 1408-1650, 3104, 5753-5761) 

2) Zaprezentowanie we wniosku Zarządu KGHM do RN wyników wycen aktywów 
Quadra FNX w części dotyczącej SG - w sposób nie odpowiadający rzeczywistości 
i mogący wprowadzać w błąd członków Rady Nadzorczej.  

a. Wycena wskazywana we wniosku jako opracowana przez Zespół RBZ razem 
z zespołem [   ]12  była w istocie opracowana przez [   ]12 oraz [   ]12, a jedynie 
wykorzystywana przez Zespół RBZ. Według Dyrektora DZAPiR, Kierownika 
WAEiP oraz Dyrektora Departamentu Metali KGHM80: Model wyceny 
wykorzystany przez KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby estymacji wartości 
aktywów Quadra FNX został opracowany na zlecenie Spółki przez działających 
na jej rzecz doradców tj. [   ]12  oraz [   ]12. W późniejszym okresie model 
rozwijany był przez McKinsey. Dostarczony produkt zawierający m.in. strukturę 
logiczną i funkcyjną modelu był następnie wykorzystywany w ramach procesu 
due diligence m.in. przez Zespół RBZ.  

NIK wskazuje, że w modelu zastrzeżono, iż model był opracowany w trybie 
przyspieszonym i może nie zawierać kompletu niezbędnych informacji, a wyniki 
otrzymane przy jego zastosowaniu nie mogą być interpretowane jako 
rekomendacja ceny. Mimo tego zastrzeżenia – w uzasadnieniu wniosku Zarządu 
KGHM wskazano, że wynik obliczeń modelu stanowi wycenę wartości aktywów 
Quadra FNX. 

b. Model wyceny w formie arkusza EXCEL nie zawiera żadnych objaśnień 
odnoszących się do metodologii wyceny ani źródeł danych. Wyjaśnienia 
przywołane w punkcie a. wskazują natomiast, że do wyceny wartości aktywów 
SG wliczono przychody Quadra FNX.  

c. Szacunkowa wycena SG na poziomie 916 mln USD została dokonana w oparciu 
o ceny metali faktycznie wyższe, niż wskazano to w treści uzasadnienia wniosku 
Zarządu. Według szacunków NIK, przyjęcie do wyceny takich cen miedzi, jak 
wskazano w uzasadnieniu wniosku Zarządu, powodowałaby obniżenie wyceny 
SG od 73 do 264 mln USD. We wniosku tym, wskazano że wycena opiera się na 
długoterminowej cenie miedzi na poziomie 2,5 USD/lb. W rzeczywistości, 
zastosowano w wycenie ceny miedzi na lata 2011-2018 odpowiednio (w USD/lb): 
4,08; 3,40; 3,22; 3,08; 2,72; 2,63; 2,63; 2,54. NIK przyjmuje do wiadomości 
informację zawartą w przywołanym w pkt. a piśmie z 23 października br., że: 
wartość prognostyczna kształtowania się rynkowych cen miedzi na poziomie 
2,5 USD/lb odnosi się do prognozy w ujęciu długoterminowym. Zgodnie 
z przyjętą w KGHM Polska Miedź praktyką na potrzeby krótko i średnio 
terminowej estymacji wykorzystywane są okresowe, wskazane w bezpośredni 
sposób prognozy cen metali dla danego okresu (…), w okresie następującym po 
ostatniej wskazanej bezpośrednio prognozie rocznej wykorzystywana jest cena 
długoterminowa. Powyższa praktyka odzwierciedlana jest m.in. w sposobie 
sporządzania prognoz przez Komitet Ryzyka Rynkowego KGHM Polska Miedź 
SA. Zdaniem NIK taką właśnie precyzyjną informację należało zawrzeć we 
wniosku Zarządu – albo wskazać prognozowane ceny na poszczególne lata. 
Należy zauważyć, że w modelu zastosowanym w SW do obliczenia NPV przez 

                                                      
80  Pismo z dnia 23 października 2018 r. podpisane przez Dyrektora Departamentu Zagranicznych Aktywów 

Produkcyjnych i Rozwojowych oraz Kierownika Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania oraz 
Dyrektora Departamentu Metali. 
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Quadrę FNX ceny miedzi przyjęto na poziomie 2,5 USD/lb dla całego okresu 
prognozy (2010-2033). Ceny molibdenu zastosowane w modelu także były 
wyższe niż ceny przyjęte w SW w modelu użytym przez Quadrę FNX, która dla 
całego okresu funkcjonowania SG przyjęła tę cenę na poziomie 12 USD/lb.  

Podstawienie w arkuszu wyceny81 ceny 2,5 USD/lb w miejsce zastosowanych 
cen miedzi w latach 2011-2018 powoduje, że wartość wyceny przepływów 
pieniężnych generowanych bezpośrednio z SG z kwoty 778 mln USD zmniejsza 
się do 645 mln USD, a wartość SG z 916 mln USD zmniejsza się do kwoty 
843 mln USD. Analogiczne podstawienie wartości 12 USD jako ceny molibdenu, 
powoduje, że NPV obniża się do kwoty 296 mln USD a wartość SG – do kwoty 
649 mln USD. 

d. Włączenie do wyceny SG innych czynników niż strumień przepływów 
generowanych przez SG spowodowało podwyższenie wartości tego aktywa 
o kwotę 488 mln USD. Wartości składowe tej kwoty nie zostały wykazane NIK 
przez osoby podpisane pod pismem z dnia 23 października 2018 r. (patrz przypis 
nr 800). Zdaniem NIK, jeżeli ze struktury finansowania projektu SG wynikały 
jakieś dodatkowe wartości to należało je szczegółowo objaśnić i wskazać kwotę 
o jaką podwyższyły szacowaną wartość wycenianych aktywów.. 

Dodatkowo należy wskazać, że w ofercie KGHM na zakup 50% akcji SG 
składanej Quadrze FNX wyceniano ich wartość na 500-600 mln USD, a po 
upływie pół roku – we wniosku o zakup akcji Quadra FNX wartość 55% akcji SG 
szacowano na poziomie o 55% wyższym (916 mln USD).  

e. Dołączone do wniosku Zarządu o zgodę na zakup akcji Quadra FNX prezentacje 
określające oszacowanie wartości jej aktywów, a także arkusze EXCEL 
wskazywane przez KGHM jako wycena dokonana przez Zespół RBZ nie 
spełniają podstawowych wymogów jakie powinny spełniać raporty z wyceny 
określone w dokumencie Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw82, tzn.:  

- nie zostały podpisane przez autora, 

- nie zawierają oświadczeń, że wycena została sporządzona zgodnie 
z najlepszą wiedzą i przekonaniem jej autora, 

-  nie zawierają wymaganych klauzul i oświadczeń. 

Prezentacje te nie zawierają także opisów zastosowanych metod wyceny ani 
informacji o źródłach danych i oceny ich wiarygodności. 

3) Rada Nadzorcza KGHM wyraziła zgodę na wniosek Zarządu,  w wyniku którego 
wydatkowano kwotę ponad 9 mld zł na zakup spółki Quadra FNX, pomimo 
stwierdzenia w trakcie posiedzenia, że wniosek jest niespójny, niezgodny ze 
strategią oraz niedopracowany kosztowo. W publicznie ogłoszonej Strategii KGHM 
Polska Miedź SA na lata 2009-2018 wskazano, że KGHM przeznaczy na inwestycje 
na pozyskanie zagranicznych zasobów surowcowych kwotę rzędu 5 mld zł. Z takim 
też wydatkiem mogli się liczyć posiadacze akcji KGHM oraz inwestorzy 
zainteresowani ich nabyciem. Decyzja KGHM o podwojeniu tej kwoty powinna, 
zdaniem NIK, znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji Strategii, która powinna 
poprzedzać decyzje o zakupie akcji Quadra FNX. 

4) Na skutek rekomendacji Zespołu RBZ, wniosku Zarządu i zgody RN – KGHM 
zakupił 100% akcji Quadry FNX, której aktywa, z wyjątkiem projektu Sierra Gorda, 
nie spełniały przyjętych przez KGHM kryteriów wyboru projektów górniczych, 

                                                      
81  Arkusz EXCEL 20111114 Model wyceny RN_conf_dd_ostateczny. 
82  Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny uchwalony przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 11 kwietnia 2011 r.   
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w zakresie: rocznej produkcji miedzi powyżej 50 tys. t, przewidywanego okresu 
eksploatacji kopalni – wymagane minimum 10 lat; kosztów C1 pracujących kopalni  
(zakładane ok. 1 USD/lb) – koszt rzeczywisty na poziomie 1,5-4,0 USD/lb. 

5) Sfinansowanie zakupu 100% akcji Quadra FNX, w całości ze środków własnych 
KGHM, stało w sprzeczności z założeniami Zespołu RBZ, który proponował zakup 
częściowo ze środków własnych w kwocie 4,5-5,5 mld zł i finansowania 
zewnętrznego w kwocie 6,5 mld zł.  

NIK zwraca uwagę, iż niezależną ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia 
Spółka mogła uzyskać, poddając je zewnętrznej ocenie komercyjnej w ramach 
pozyskiwania zewnętrznego źródła finansowania. Działanie to byłoby zgodne nie 
tylko z  rekomendacją Zespołu RBZ, ale także stanowiskiem Kolegium Ministerstwa 
Skarbu Państwa, które w dniu 18 stycznia 2012 r. wręcz poleciło znalezienie 
zewnętrznego źródła finansowania do 70% wartości tej inwestycji. 

Ponadto inwestycja ta nie była zgodna z publicznie znanymi założeniami 
inwestycyjnymi wynikającymi ze Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2009-
2018, które były dostępne dla wszystkich akcjonariuszy.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie rekomendację Zespołu RBZ oraz 
wniosek Zarządu KGHM o zgodę na zakup 100% akcji Quadra FNX, a także 
wyrażenie zgody na ten zakup przez RN KGHM ponieważ nie doszacowano ryzyk 
transakcji, wartość transakcji przekraczała poziom określony w strategii, a część 
zakupionych aktywów nie spełniała zakładanych kryteriów. 

3. Realizacja projektu Sierra Gorda 

3.1 Studium wykonalności dla projektu Sierra Gorda 

Firma [   ]12, zatrudniona przez KGHM w 2014 r., podała83 że: 

▪ Firma Lavalin przygotowała84 dla Quadry FNX za kwotę 9 mln USD Studium 
Wykonalności dla projektu SG z dokładnością ±20% dla I Fazy i ±30% dla 
II Fazy. 

▪ Z powodu istotnych obaw o jakość projektu technicznego przygotowanego przez 
Lavalin, w październiku 2010 r. Quadra FNX postanowiła zaangażować firmę 
Fluor.  

▪ Fluor przejął dokumentację przygotowaną przez Lavalin, którą wykorzystał bądź 
zmodyfikował na potrzeby nowego SW dla SG. 

▪ Ze względu na krótki termin przygotowania SW – Fluor w dużej mierze 
wykorzystał do jego przygotowania informacje otrzymane podczas 
przygotowywania dla innego zleceniodawcy podobnego studium wykonalności 
dla kopalni Cero Verde w Peru. 

▪ Quadra FNX zdecydowała się na zaangażowanie Fluor ze względu na jej 
doświadczenie w Chile – natomiast dokument SW przygotował zespół kanadyjski 
Fluor z niewielkim wkładem zespołu chilijskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 5528-5626, 5742) 

W toku kontroli NIK przedstawiciele KGHM nie potrafili wskazać przesłanek zlecenia 
firmie Fluor przez Quadra FNX dokumentu klasy feasibility study dla projektu SG, 
ani też nie wskazano przesłanek zmiany założeń odnośnie przeciętnego 
średniorocznego dziennego przerobu rudy, które były przyjmowane przez Lavalin na 

                                                      
83  Audyt wewnętrzny projektu Sierra Gorda – [   ]12. 
84  Dokument  SNC-Lavalin MQCL Sierra Gorda Completion Summary Report z 14 stycznia 2011 r. na 

podstawie umowy z dnia 9 czerwca 2010 r. SNC Lavalin Inc. i SNC-Lavalin Chile SA łącznie „SNC-Lavalin” 
– dalej także: Lavalin.  
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poziomie 111 tys. t, a Fluor zmienił je na 110 tys. t. Przedstawiciele KGHM nie 
potrafili także wskazać w jakim stopniu Fluor oparł SW dla SG na projektach 
dotyczących innych kopalni.  

(dowód: akta kontroli str. 5659-5664 ) 

Sporządzenie SW było koordynowane przez Fluor, a w jego opracowaniu 
uczestniczyło jeszcze siedem innych firm oraz Quadra FNX, która opracowała część 
finansową. W części dotyczącej wyposażenia kopalni wskazano m.in., że pierwsze 
koparki, ładowarki i wozy odstawcze rozpoczną pracę w procesie rozruchowym 
kopalni w marcu 2012 r., a ich liczba będzie zwiększana wraz ze wzrostem potrzeb. 
Składanie zamówień rozpoczęto w 2010 r. Założenia odnośnie zakładu 
przeróbczego przewidywały, że:  

▪ możliwości przerobu rudy wyniosą 110 tys. t dziennie, z opcją rozbudowy do 
190 tys. t, 

▪ dostępność urządzeń będzie wynosiła 93,5%. 

Zakład przeróbczy (konfiguracja flotacji i uzyski) został zaprojektowany przez firmę 
Aminpro na podstawie symulacji komputerowych oraz poziomu okruszcowania 
wykonanych przez Quadrę FNX. Fluor nie sprawdzał tych danych do estymacji 
kosztów. 

Nakłady kapitałowe na I Fazę oszacowano na kwotę 2 877 mln USD a koszt 
rozbudowy II Fazy szacowano na 817,6 mln USD85. Nakłady na inwestycje 
odtworzeniowe szacowano na kwotę 1 038 mln USD, w tym na sprzęt górniczy 
650 mln. USD, na budowę zbiornika odpadów poflotacyjnych – 314 mln USD, 
a koszty zamknięcia kopalni – na 60 mln USD.  

W części SW dotyczącej marketingu wskazano m.in., że prognozowany wzrost 
produkcji górniczej w latach 2012-2015 spowoduje spadek minimalnej ceny miedzi 
do 2,5 USD/lb w 2016 r., a potem nastąpi wzrost cen. W odniesieniu do cen 
molibdenu przewidywano, że nastąpi spadek jego cen w latach 2015/2016 do 
poziomu 12 USD/lb – a następnie przewidywano wzrost. 

W SW oszacowano ryzyka projektu SG wskazując, że: 

▪ harmonogram projektu jest agresywny, 

▪ opóźnienia w dostawach sprzętu mogą wpłynąć na datę uruchomienia projektu, 

▪ niezbędne jest ukończenie studium geotechnicznego, 

▪ niezbędne jest wyjaśnienie niezbędnego stopnia zagęszczenia odpadów 
poflotacyjnych, 

▪ niezbędne jest dopracowanie procesu flotacji molibdenu z użyciem wody 
morskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 5457-5526) 

Na zlecenie [   ]12 86, wykonującej na zlecenie RN KGHM audyt aktywów 
zagranicznych, została sporządzona Techniczna Analiza Zarządcza Projektu 
Miedziowego Sierra Gorda87, której celem było wyrażenie opinii na temat SW. 
W Analizie wskazano, że dokonane w SW szacunki nakładów inwestycyjnych były 
prawidłowe, ale w okresie realizacji projektu Sierra Gorda wystąpił światowy boom 
w górnictwie i budownictwie przemysłowym, który przełożył się na istotny wzrost 
nakładów kapitałowych w większości projektów górniczych. Koszty operacyjne, ceny 
metali uznano za uzasadnione ale wskazano, że szacowane w SW parametry NPV 

                                                      
85  Z sześcioma młynami – 884,9 mln USD. 
86  Dalej także: [   ]12. 
87  HIGH LEVEL TECHNICAL REVIEW OF THE SIERRA GORDA COPPER PROJECT, który sporządził 

w dniu 13 czerwca 2016 r. Członek Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa Metalurgii i Przemysłu Naftowego. 
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i IRR były niskie. W Analizie wskazano również, że w SW został zignorowany słaby 
poziom odzysku molibdenu z rudy strefy przejściowej, chociaż Fluor zwracał na to 
uwagę, a sprzedaż molibdenu miała stanowić 40% początkowych przychodów. SW 
zostało ocenione jako wystarczająco kompleksowe i oparte na prawidłowych 
danych, chociaż optymistycznie oceniało poziom odzysku molibdenu oraz 
wskazywało niskie koszty wydobycia. Autor Analizy wskazał także, że w przypadku 
tak dużego projektu do zespołu dokonującego przeglądu due diligence powinny 
wejść osoby o szerokiej wiedzy z zakresu metalurgii i szacowania nakładów 
inwestycyjnych i powinny dokładnie zbadać plan realizacji projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 2697-2732, 5502-5518) 

3.2 Budowa kopalni i zakładu przerobu rudy i nakłady 
inwestycyjne 

Prace budowlane w ramach projektu Sierra Gorda rozpoczęto w sierpniu 2011 r. 
i miały trwać 22 miesiące. Uruchomienie produkcji przewidywano na początek 
2014 r., a osiągnięcie średniego dziennego przerobu rudy 110 tys. t w grudniu 
2014 r. 

Żadne z zadań związanych z budową kopalni i zakładu przerobu rudy nie zostało 
zrealizowane w przewidzianym terminie. Opóźnienia poszczególnych zadań 
wynosiły od czterech do 16 miesięcy. Z największym opóźnieniem ukończono 
budowę zakładu separacji molibdenu w styczniu 2015 r., choć zgodnie 
z harmonogramem powinien zostać ukończony we wrześniu 2013 r. 

Kopalnia Sierra Gorda uruchomiona została w dniu 30 lipca 2014 r., a o osiągnięciu 
poziomu produkcji komercyjnej Zarząd KGHM poinformował w komunikacje 
bieżącym z dnia 1 lipca 2015 r. 

W SW z maja 2011 r. przewidywano, że nakłady inwestycyjne na realizację I Fazy 
projektu Sierra Gorda wyniosą 2 877,3 mln USD. Według stanu na 30 czerwca 
2015 r. tj. na dzień osiągnięcia produkcji komercyjnej, faktyczne nakłady 
inwestycyjne na realizację I Fazy wyniosły 4 327,5 mln USD, co stanowiło 
przekroczenie pierwotnie planowanej kwoty o 1 450,2 mln USD, tj. o 50,4%. Koszt 
budowy instalacji separacji molibdenu szacowany pierwotnie na 44 mln USD, został 
przekroczony o 168 mln USD i w rzeczywistości wyniósł 212 mln USD88, co oznacza 
że był prawie pięciokrotnie większy niż zakładano. 

Z informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd KGHM oraz 
wyjaśnień byłych Członków Zarządu, a także według wyjaśnień Dyrektora 
Departamentu Zagranicznych Aktywów Produkcyjnych i Rozwojowych, głównymi 
przyczynami opóźnień w realizacji projektu, jak również wzrostu pierwotnie 
planowanych nakładów inwestycyjnych były następujące przesłanki, powodujące 
konieczność zmian harmonogramu projektu Sierra Gorda: 

▪ błędy projektowe firmy Fluor, ujawnione na etapie realizacji projektu, 

▪ zmiany projektów wykonawczych w trakcie budowy związane miedzy innymi 
z postępującym procesem realizacji szczegółowych prac inżynieryjnych, 

▪ konieczność aktualizacji projektów dla wybranych elementów infrastruktury, 
w tym kruszarki I stopnia, oraz zakładu separacji molibdenu, rozbudowy instalacji 
do odwróconej osmozy, doinstalowania trzeciego filtra w zakładzie przeróbczym, 

▪ opóźnienia w dostawach elementów infrastruktury przez wykonawców 
wynikające z opóźnień ich produkcji lub uszkodzeń w czasie transportu, 

                                                      
88  Według raportu[   ]12 z 2014 r. 
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▪ zmiany prawa chilijskiego, w tym w zakresie regulacji sejsmicznych – 
zwiększenie wykorzystania stali i betonu w procesie budowy kopalni; przecinania 
strumieni przez rurociągi, wymogów środowiskowych, układu komunikacyjnego 
dróg, 

▪ wzrost cen stali i betonu oraz usług kontraktowych, 

▪ konieczność zapewnienia tymczasowych dostaw energii z generatorów, 

▪ strajk pracowników i konieczność wypłaty dodatkowych wynagrodzeń. 
 (dowód: akta kontroli str. 121-251, 282-370, 2838-3103, 3132, 5715-5744) 

Według wyjaśnień {   }21 byłego członka RN89 z okresu 2012-2014: Informacja 
o przekroczeniach w nakładach inwestycyjnych oraz kosztach budowy kopalni 
pojawiała się systematycznie i cyklicznie ze strony Zarządu praktycznie od początku 
przejęcia Quadra FNX. (…)…informacje te były zazwyczaj szacunkowe i nie dawały 
gwarancji, iż Zarząd uwzględnił w nich wszystkie aspekty – oznaczało to, iż trudno 
było traktować je jako wiarygodne.(…) z początkiem 2013 r. Zarząd poinformował, 
że nie jest w stanie podać ostatecznej wielkości nakładów…  

(dowód: akta kontroli str. 348-359) 

3.3 Wyniki produkcyjne Sierra Gorda 

Produkcja komercyjna SG rozpoczęła się w lipcu 2015 r., tj. z rocznym opóźnieniem 
w stosunku do założeń SW, jednak produkcja i sprzedaż miedzi prowadzona była 
już w 2014 r.  

W żadnym roku obrotowym w okresie od rozpoczęcia produkcji komercyjnej w lipcu 
2015 r. kopalnia SG nie osiągnęła zakładanych w SW oraz w budżetach rocznych 
parametrów dotyczących przerobu rudy, produkcji koncentratów miedzi i molibdenu, 
uzysków miedzi i molibdenu, zawartości miedzi i molibdenu w koncentracie oraz 
produkcji metali płatnych (miedzi i molibdenu). Zakładane w budżetach parametry 
produkcyjne, były zazwyczaj niższe od przyjętych w SW. Od 2018 r. w SW 
zakładano przerób w II Fazie na poziomie 190 tys. t dziennie [   ]12. 

Łączny przerób rudy w okresie 2014-2018 (I półrocze) wyniósł 138 895,8 tys. t, co 
stanowi 63%wobec zakładanego w SW przerobu na poziomie 220 350,0 tys. t. 
Dzienny planowany i rzeczywisty średni przerób rudy [tys. t] w SG w kolejnych 
latach wynosił:  

 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

2018 r.  
I półrocze 

SW – planowany przerób 88,9 111,0 128,4 182,2 187,3 

budżet - planowany przerób - [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 

realizacja  35,3 83,7 100,8 102,3 104,8 

odchylenie SW -61,3% -25% -21% -44% -44% 

odchylenie budżet - [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 

Średnioroczny dzienny przerób rudy w każdym miesiącu był niższy od założeń 
przyjętych w SW i budżetowych. W ciągu 42 miesięcy działalności kopalni Sierra 
Gorda dzienny średni przerób rudy powyżej 100 tys. t osiągnięto tylko 
w 19 miesiącach90, w tym tylko w pięciu miesiącach był on powyżej 110 tys. t91 – to 
jest na poziomie, którego osiągniecie zakładano już na grudzień 2014 r. W lipcu 

                                                      
89  Wyjaśnienia z dnia 26 września 2018 r. 
90  Były to: listopad 2015 r.; styczeń, luty, marzec, maj, wrzesień, październik i grudzień 2016 r.; luty, marzec, 

maj, czerwiec, sierpień, listopad i grudzień 2017 r.; luty, marzec, maj i czerwiec 2018 r. 
91  Były to: w 2017 r. luty 113,3 tys. t, maj 118,8 tys. t, czerwiec 115 tys. t, sierpień 110,6 tys. t; w 2018 r. luty 

112,0 tys. t. 
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2018 r. przerób osiągnął poziom 114 tys. t, w sierpniu 2018 r. zwiększył się do 
116 tys. t, a we wrześniu – do 120 tys. t92.  

W żadnym roku swojej działalności SG nie osiągnęła zakładanej w SW, jak również 
w swoich budżetach na kolejne lata, produkcji metali płatnych, od której zależą 
bezpośrednio uzyskiwane przez SG przychody. Rzeczywistą produkcję metali 
płatnych w okresie 2014-2018 (I półrocze) w porównaniu z założeniami z SW oraz 
planami budżetowymi zestawiono poniżej. 

miedź płatna [tys. t] 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
2018 r.  

I półrocze 

SW 110,2 115,4 119,4 187,8 109,5 

budżet [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 

realizacja 10,6 84,2 93,7 97,1 44,6 

odchylenie SW -90,4% -27% -22% -48% -59% 

odchylenie budżet [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 

 

molibden płatny [tys. t] 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
2018 r. 

I półrocze 

SW 22,1 21,0 30,8 33,7 13,6 

budżet [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  

realizacja 0,0 6,6 10,0 16,2 6,3 

odchylenie SW - 100% -69% -67% -52% -54% 

odchylenia budżet [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  

W SW projektu Sierra Gorda zakładano, że w okresie 2014-2018 (I półrocze) 
zostanie wyprodukowane 642,3 tys. t miedzi płatnej, a w rzeczywistości poziom 
produkcji wyniósł 330,2 tys. t co stanowi 51,4% zakładanej wielkości. W odniesieniu 
do molibdenu w SW zakładano produkcję 121,1 tys. t płatnego molibdenu, 
a w rzeczywistości wyprodukowano go 39,1 tys. t (32,3% zakładanej wielkości). 

Zauważalne jest zmniejszenie odchylenia produkcji metali płatnych w porównaniu 
z założeniami przyjętymi w budżetach kolejnych lat. Natomiast w porównaniu 
założeń produkcyjnych SW (które były podstawą szacunków efektywności inwestycji 
zakupu akcji Quadra FNX) w przypadku miedzi płatnej odchylenie to wzrasta, 
a płatnego molibdenu wprawdzie spada, ale utrzymuje się na poziomie powyżej 
50%. 

W okresie 2015-2018 wzrastały uzyski93 miedzi i molibdenu, ale były dalekie od 
zakładanych w SW. 

 

uzysk miedzi Uzysk molibdenu 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 
2018 r.  

I półrocze 
2015 r. 2016 r. 2017 r. 

2018 r. 
I półrocze 

SW 85,7% 86,5% 85,7% 86,3% 77,3% 81,8% 76,6% 80,1% 

budżet [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  

realizacja [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  [   ]12  

W SW założono, że koszt produkcji miedzi C1 będzie kształtował się na poziomie 
2 555 USD/t (1,15 USD/lb), a w budżetach kolejnych lat przyjęto następujące jego 

                                                      
92  Dane z wyjaśnień General Managera SG z dnia 5 października 2018 r. 
93  Uzysk – procent metali odzyskany z rudy. 
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wielkości: [   ]12. W roku uruchomienia produkcji komercyjnej – 2015 r., koszt C1 
wyniósł 5 687,9 USD/t i był wyższy od założeń o ponad 400% oraz 3 681,7 USD/t w 
2017 r. przekraczając o 45% założenia SW i [   ]12 założenia budżetowe. Na koniec 
I połowy 2018 r. koszt produkcji miedzi C1 wyniósł 2 557,4 USD/t. 

SG nie osiągnęła założonych w SW przychodów, przekraczając równocześnie 
w 2017 r. i w I połowie 2018 r. przychody założone w budżecie dla tych okresów. 

przychody SG 
[tys. USD] 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
2018 r. 

I półrocze 

SW 1 227 582,2 1 219 228,7 1 512 890,5 1 503 936,4 994 956,8 

budżet [   ]12  [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 

realizacja 44 307, 0 286 424,0 638 613,0 967 727,0 469 328,0 

odchylenie SW - -77% -58% -36% -53% 

odchylenie budżet [   ]12  [   ]12 [   ]12 [   ]12 [   ]12 

W SW planowano uzyskanie okresie 2014-2018 (I-półrocze) przychodów SG na 
poziomie 6 458 594,6 tys. USD, a rzeczywiste przychody wyniosły 
2 406 399,0 tys. USD (tj. ok 37,5% zakładanych). 

W informacjach przekazywanych RN przez Zarząd KGHM, dotyczących przebiegu 
realizacji projektu Sierra Gorda i wyników produkcyjnych oraz według wyjaśnień 
byłych Członków Zarządu KGHM, głównymi przyczynami nieosiągnięcia 
zakładanych wielkości produkcyjnych były: 

▪ wysoka awaryjność zakładu przetwórczego spowodowana niewłaściwym 
utrzymaniem i konserwacją, 

▪ awaryjność taśmociągów spowodowana pyłem powodującym liczne uszkodzenia 
rolek i taśm, wynikająca z braku ich codziennego czyszczenia, 

▪ niższe uzyski metali spowodowane  w przypadku molibdenu, trudnościami w jego 
oddzieleniu od żelaza, a w przypadku miedzi większą niż przewidywano strefą 
przejścia w złożu zawierającą mieszaninę tlenków i siarczków miedzi. 

(dowód: akta kontroli str. 121-251, 3129-3131, 5715-5744) 

Według byłego Wiceprezesa ds. finansowych94 {   )21 – przyczyną nieosiągnięcia 
110 tys. t dziennego przerobu rudy była: wysoka awaryjność zakładu przetwórczego 
spowodowana głównie słabością po stronie utrzymania ruchu/konserwacji (ang. 
maintenance). To zjawisko utrzymywało się nawet do 2018 r. Egzemplifikacją 
słabości maintenance był stan zabrudzenia taśmociągów pyłem powodujący liczne 
uszkodzenia rolek i taśm, a wynikający z braku wyegzekwowania odpowiednich 
standardów – np. w polskich kopalniach czyszczenie taśmociągu jest elementem 
codziennej pracy zmianowej. 

Powyższe wyjaśnienia są zbieżne z wyjaśnieniami95 byłego Prezesa Zarządu, który 
wskazał, że cięcia kosztów doprowadziły do zmniejszenia nakładów na utrzymanie 
kluczowych instalacji technologicznych, co pozwoliło na krótkotrwałe zredukowanie 
kosztów, ale wiązało się następnie z częstymi awariami i naprawami, które 
ograniczały zdolności produkcyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 160-169, 179-181) 

Ekspert zatrudniony w czerwcu 2016 r. przez [   ]12 stwierdził, że czynnikami 
uniemożliwiającymi osiągnięcie zakładanej wydajności SG były: 

▪ niespełnianie przez wydobywaną rudę wymagań zakładu przeróbczego, 

                                                      
94  Wyjaśnienia z dnia 12 października 2018 r. 
95  Wyjaśnienia z dnia 24 lipca 2018 r.  
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▪ niższa od zakładanej dostępność mechaniczna i operacyjna sprzętu, 

▪ problemy z infrastrukturą transportową – taśmociągi, pochylnie, pompy 
zawiesiny, 

▪ twardość wydobywanej rudy była większa niż zakładano na podstawie 
przeprowadzonych testów, 

▪ ograniczone moce produkcyjne zastosowanego sprzętu. 

Równocześnie zwrócił uwagę, że przyjęty w SW okres 12 miesięcy przewidziany na 
osiągnięcie planowanej wydajności, został skrócony do czterech miesięcy, co 
według niego było podejściem bardzo agresywnym, przy tak złożonej instalacji.  

(dowód: akta kontroli str. 2697-2732) 

3.4 Kadra KGHM w Sierra Gorda 

W okresie od zakupu Quadra FNX do I połowy 2018 r. w SG zatrudnionych było 
łącznie 18 pracowników KGHM, przy czym pierwszych siedmiu pracowników 
rozpoczęło pracę w Chile w 2013 r. (tj. po roku od przejęcia Quadra FNX), kolejnych 
sześciu pracowników rozpoczęło pracę w 2016 r.96, pięciu w 2017 r. i jeden 
w 2018 r. Pracownicy, którzy zakończyli pracę w SG (siedmiu pracowników) 
pracowali tam przez okres od dziewięciu do 41 miesięcy. Na koniec I połowy 2018 r. 
w SG pracowało 11 pracowników KGHM, w tym: dwóch zatrudnionych w 2013 r., po 
trzech w 2016 r., pięciu w 2017 r. oraz jeden zatrudniony w 2018 r. 

Spośród pracowników KGHM pracujących w SG, dwóch97 pracowało na stanowisku 
General Manager. Zakres pracy pozostałych pracowników związany był głównie ze 
wsparciem techniczno-biznesowym procesów górniczych i przeróbczych rudy. 

W okresie od 2012 r. do I połowy 2018 r. w ramach wyjazdów służbowych 
trwających do trzech miesięcy w kopalni Sierra Gorda przebywało 38 pracowników 
KGHM, którzy uczestniczyli głównie w pracach związanych z poprawą procesów 
technologicznych kopalni i zakładu przeróbki rudy. 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami 
wyjaśnił98, że KGHM w związku z realizacją projektu Sierra Gorda nie opracował 
programu rozwoju kadr, który byłby dedykowany wyłącznie temu projektowi. 

(dowód: akta kontroli str. 3180-3183, 3185-3187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) KGHM przyjął do wyceny wartości SG założenia dotyczące nakładów i efektów 
z SW opracowanego na zlecenie Quadra FNX, zamiast oprzeć wycenę na 
założeniach uwzględniających wydłużenie okresu osiągania docelowej zdolności 
produkcyjnej oraz zwiększenia nakładów inwestycyjnych.  

Według byłego Prezesa KGHM99: [   ]12 

NIK podziela opinię wyrażoną przez {   }21 byłego członka  RN100, że; gdyby przyjąć 
realistyczne założenia, uwzględniając te trzy główne ryzyka101, które Zarząd 
powinien właściwie oszacować w momencie zakupu Quadra FNX (tj. demonstrować 
wysoce konserwatywne podejście) Quadra FNX przed jej zakupem zostałaby 

                                                      
96  W tym jeden pracownik, ponownie zatrudniony w Sierra Gorda, pierwszy okres pracy w Sierra Gorda 2013-

2014. 
97  Jeden w okresie od 1 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2016 r., a drugi od 12 kwietnia 2018 r. – nadal. 
98  Pismo Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami z dnia 21 maja 2018 r. 
99  Wyjaśnienia z dnia 24 lipca 2018 r. 
100  Wyjaśnienia z dnia 26 września 2018 r. 
101  Wymienione wcześniej w wyjaśnieniach ryzyko górnicze, technologiczne, kosztowe – uwaga NIK. 
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wyceniona znacznie niżej niż KGHM zaoferował w wezwaniu, a w konsekwencji 
transakcja zakupu Quadra FNX nigdy nie doszłaby do skutku. 

Z kolei Wiceprezes KGHM ds. Rozwoju w latach 2016-2018 {   }21 wskazał102, że: 
Tak kompleksowe projekty niemal zawsze przekraczają budżety oraz  terminy 
oddania. Inwestorzy z reguły zakładają 40-50% tzw. contingency czyli 
„nieplanowane wydatki”.  

2) KGHM w niedostateczny sposób nadzorował działania SG w procesie budowy 
i rozruchu kopalni i zakładu wzbogacania rudy. Wyniki produkcyjne oraz wskaźniki 
dostępności urządzeń oraz zaniechania w sferze utrzymania ruchu wskazywane 
w wyjaśnieniach świadczą o braku dostatecznej dbałości o sprawność maszyn 
i urządzeń – [   ]12. 

Mniejszy od zakładanego przerób rudy przez SW oznacza, że w przyszłości możliwe 
będzie jeszcze pozyskanie metali zawartych w złożu. Bezpowrotnie103 natomiast 
utracono miedź i molibden, których nie udało się odzyskać po uruchomieniu 
produkcji na skutek nieosiągnięcia planowanych uzysków metali z rudy. Według 
szacunków NIK, w analizowanym okresie utracono 48,02 tys. t ( 12,7 % straty) 
miedzi oraz 37,34 tys. t molibdenu (48,8% straty) o wartości ok. 852 mln USD 
(według średnich notowań cen metali LME). 

W SW projektu Sierra Gorda wskazywano, że oszacowanie nakładów 
inwestycyjnych nie uwzględnia wzrostu cen, harmonogram realizacji projektu jest 
agresywny, a jego realizacja powinna być poprzedzona dodatkowymi analizami 
metalurgicznymi dotyczącymi właściwości rudy z tzw. strefy przejściowej oraz 
analizami procesu odzyskiwania molibdenu. Powyższe czynniki ryzyka 
zmaterializowały się w procesie realizacji  projektu SG i spowodowały nieosiągnięcie 
zakładanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych.  

 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Nadzór RN nad realizacją projektu Sierra Gorda 

Kolejne składy RN KGHM monitorowały w latach 2012-2018 przebieg realizacji 
projektu SG z różną intensywnością. Według wyjaśnień {   }21 byłego członka  RN104 
informacje przekazywane RN przez Zarząd: były niepełne i bez właściwych 
konkluzji(….). Brak rzetelnej i kompletnej informacji skutkował działaniami ze strony 
Rady Nadzorczej, które należy ocenić jako niestandardowe i wykraczające poza 
normalny nadzór – np. członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA został 
powołany w skład Rady Dyrektorów KGHM International co jest wyrazem 
niewystarczającego informowania przez Zarząd Rady Nadzorczej.   

Pani {   }21, była przewodnicząca RN wskazała105, że w odniesieniu do realizacji 
projektu Sierra Gorda: RN prosiła o uzupełnienia, dodatkowe materiały, miała 
niejednokrotnie inny pogląd na daną sprawę, wyrażała niezadowolenie z tempa 
przekazywania informacji, jak również stosowała sankcję finansową.  

Z kolei {   }21 Przewodniczący RN w okresie 2014-2016 wskazywał106, że: RN 
otrzymywała na każde posiedzenie prezentację dotyczącą inwestycji Sierra Gorda, a 
Zarząd przedstawiał wiarygodne i rzetelne informacje. 
                                                      
102  Wyjaśnienia z dnia 2 października 2018 r. 
103  Przy obecnym stanie techniki i bieżących planach KGHM/SG. 
104  Wyjaśnienia z dnia 26 września 2018 r. 
105  Wyjaśnienia z dnia 5 lipca 2018 r. 
106  Wyjaśnienia z dnia 25 września 2018 
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4.1 Informacje o realizacji projektu Sierra Gorda przekazywane 
RN przez Zarząd KGHM 

Zarząd KGHM przekazał w latach 2012-2018 informacje dotyczące realizacji 
projektu Sierra Gorda na 43 posiedzenia107 RN KGHM. Materiały dla RN miały 
formę prezentacji i były zazwyczaj kierowane za pismami przewodnimi. Prezentacje 
nie były początkowo podpisywane lub podpisywał je członek Zarządu KGHM, a od 
listopada 2013 r. prezentacje podpisywane były przez dyrektora komórki 
odpowiedzialnej za aktywa zagraniczne. 

W Informacji Zarządu na posiedzenie RN w dniu 27 stycznia 2012 r. w sprawie 
procesu przejęcia Quadra FNX Mining Ltd., popisanej przez Wiceprezesa Zarządu 
{   }21 wskazano konsekwencje odstąpienia przez KGHM od umowy zakupu akcji 
Quadra FNX: 

▪ roszczenie Quadra FNX o wykonanie umowy przez KGHM, 

▪ roszczenie Quadra FNX o zapłatę przez KGHM odszkodowania (800 mln-1 000 
mln CAD), 

▪ roszczenia akcjonariuszy Quadra FNX, 

▪ zarzuty prawno-karne, 

▪ ryzyko zajęcia majątku KGHM w Kanadzie, 

▪ utrata reputacji inwestorów z Polski poza granicami kraju, 

▪ zamknięty dostęp do rynków północno amerykańskich dla pozostałych spółek 
z kapitałem państwowym. 

W informacji z dnia 13 lutego 2012 r. Transakcje zabezpieczające w procesie 
przejęcia Quadra FNX (brak pisma przewodniego i czytelnego podpisu) wskazano, 
że ceny miedzi są zabezpieczane zgodnie ze strategią 36% do 6 lutego 2012 r., 
30% do zamknięcia transakcji (22 lutego 2012 r.) oraz 34% do 15 marca 2012 r. 

W informacji na posiedzenie RN w dniu 25 lipca 2012 r. podpisanej przez 
Wiceprezes Zarządu {   }21 podano informację o zwiększeniu CAPEX SG 
o 220 mln USD (bez podania początkowej ani końcowej kwoty ogółu nakładów 
inwestycyjnych), ale także o wykorzystaniu 270 mln USD rezerwy. 

W materiale informacyjnym – odpowiedzi na pytania Komitetu Strategii z dnia 
28 sierpnia 2012 r. wskazano m.in., że występują braki wykwalifikowanej kadry 
inżynierskiej z powodu istotnej ilości dużych projektów górniczych realizowanych 
w Chile.  

W raporcie na temat stanu realizacji projektu SG, skierowanym na posiedzenie RN 
w dniu 14 lutego 2013 r., który podpisał {   }21 ówczesny Prezes KGHMI108 podano, 
że CAPEX wyniósł 3,78 mld USD oraz, że rozruch zakładu nastąpi w kwietniu 
2014 r. 

W informacjach na następne posiedzenia wskazywano kolejne zwiększenia CAPEX: 
6 listopada 2012 r. – 3,99 mld USD, 12 lutego 2014 r. – 4,38 mld USD, 24 marca 
2014 r. – 4,45 mld USD. Sygnalizowano także opóźnienia projektu, w tym dotyczące 
zakładu przerobu molibdenu, a także problemy z osiągnięciem zdolności 
przerobowej na poziomie 110 tys. t rudy dziennie. 

W informacji na posiedzenie RN w dniu 15 stycznia 2016 r. podano, że projekt nie 
osiągnął wymaganych parametrów testów związanych z zakończeniem finansowym, 

                                                      
107  W 2012 – siedem, w 2013 – siedem, w 2014 r.  – sześć, w 2015 r. – siedem, w 2016 – pięć,  w 2017 – 

sześć, w 2018 r. – cztery (ostatni udostępniony kontrolerom materiał pochodził z 24 sierpnia 2018 r.). 
108  Na dokumencie został wskazany jako Kierownik Projektu.   
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które uwarunkowane są uzgodnieniami z bankami kredytującymi budowę kopalni. 
W obszarze produkcji  nie osiągnięto wymaganych wartości średniego przerobu, 
produkcji i uzysku miedzi, uzysku molibdenu). W przypadku testów 
efektywnościowych – pięć z siedmiu podobszarów odbiegało od docelowych 
wartości (efektywność młynów kulowych, zużycie paliwa, wielkość zatrudnienia, 
koszty górnicze, koszty przerobu). Zasygnalizowano ryzyko niższej wartości 
godziwej aktywów niż wartość księgowa kopalni. Wskazano, że przygotowywany 
jest nowy model blokowy złoża, który będzie zawierał dodatkowe informacje z 254 
odwiertów i 200 testów flotacyjnych, a wstępne estymacje wskazują na możliwe 
obniżenie (o 10 punktów procentowych) uzysków molibdenu. Przewidywano, że 
osiągnięcie docelowych mocy przerobowych I fazy planowane jest w I półroczu 
2016 r. 

Po zmianie składu RN i Zarządu KGHM dokonanych w styczniu i w lutym 2016 r. 
w informacji na posiedzenie w dniu 15 marca 2016 r. podpisanej przez {   }21 

Wiceprezesa Zarządu podano m.in., że nakłady kapitałowe planowane na poziomie 
2 877 mln USD wyniosły faktycznie 5 942 mln USD. Umowa dostawy energii 
przewiduje dostarczenie od października 2016 r. energii elektrycznej na poziomie 
251 MW oszacowanym w 2012 r. na potrzeby I Fazy – 140 MW, II Fazy – 80 MW 
oraz Oxide109 31 MW, a realne zapotrzebowanie wynosi 140 MW. Wskazano także 
inne umowy, których zerwanie przez SG kosztowałoby łącznie 1 278 mln USD. 
Poinformowano ponadto o wskazaniu przez chilijskiego regulatora środowiskowego 
dziewięciu obszarów uchybień pozwolenia środowiskowego. 

W informacji na posiedzenie w dniach 7 i 8 listopada 2016 r. Analiza wpływu decyzji 
o przyszłości Sierra Gorda na płynność GK KGHM110 wskazano trzy rozpatrywane 
scenariusze w odniesieniu do projektu SG, a w podsumowaniu podano, że[   ]12 

(dowód: akta kontroli str. 2329-2383) 

4.2 Audyt zainicjowany przez RN KGHM 

W dniu 29 lutego 2016 r. RN KGHM powołała Komisję Rady do spraw 
przeprowadzenia kontroli kluczowych spraw Spółki111 w celu wykonania dla Rady 
Nadzorczej oraz w jej imieniu czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli 
stanu wybranych, najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W skład Komisji powołano {   }21 – Przewodniczącego RN, {   }21 – 
Wiceprzewodniczącego RN oraz {   }21 – Członka RN. W § 2 pkt 3 uchwały 
postanowiono, że Komisja (…) przedstawi wynik swoich prac w formie pisemnego 
raportu z przeprowadzonych czynności wraz z wnioskami. Komisja nie sporządziła 
raportu, a RN KGHM nie dokonała podsumowania wyników zleconej kontroli ani nie 
sformułowała żadnych wniosków. {   }21 ani {   }21 nie potrafili wskazać przyczyn 
niesporządzenia raportu i wniosków, a {   }21 odmówił kontrolerom NIK złożenia 
wyjaśnień. 

 (dowód: akta kontroli str.  252-295 ) 

KGHM zlecił firmom doradczym i kancelariom prawnym wykonanie analiz 
i ekspertyz za łączną kwotę 7,2 mln zł w tym firmie [   ]12 – doradztwo i wykonanie 
Przeglądu operacyjnego aktywów międzynarodowych KGHM112 dotyczącego 
transakcji przejęcia aktywów Quadra FNX oraz wyników finansowych i operacyjnych 
KGHMI. KGHM przekazał kontrolerom dokument w formie prezentacji liczącej 84 
strony, datowany na 22 czerwca 2016 r., oznaczony adnotacją: wersja robocza 
wyłącznie do dyskusji. W Przeglądzie [   ]12 zaznaczył, że nie dokonał żadnych 
                                                      
109 Mianem Oxide określany jest projekt przerobu rudy tlenkowej. 
110  Dokument nie został przez nikogo podpisany. 
111  Dalej także: Komisja. 
112  Dalej także: Przegląd. 
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czynności audytu polegając jedynie na informacjach przekazanych przez Zarząd 
KGHM i inne strony. W podsumowaniu Przeglądu [   ]12 wskazał na aspekty z okresu 
przygotowywania transakcji, które mogły rzutować na niepowodzenie projektu SG, w 
tym m.in.:  

▪ SG była kopalnią o niskiej zawartości metalu w rudzie, 

▪ NPV wynosiło 780 mln USD, tj. 21% CAPEX, a podobne projekty są 
podejmowane przy NPV zbliżonym do 50% CAPEX, 

▪ planowane koszty wydobycia (0,96 USD/lb) zostały zaniżone ponieważ koszty 
w sąsiadujących z SG kopalniach wynosiły ok. 1,6 USD/lb, 

▪ nie dokonano weryfikacji kluczowych danych technicznych SG, 

▪ nie dokonano niezależnej weryfikacji założeń finansowych SG, 

▪ nie dokonano szczegółowej analizy stanu budowy kopalni przed transakcją, 

▪ nastąpiło niedoszacowanie wpływu nowej podaży molibdenu z SG na jego cenę,  

▪ nastąpiło niedoszacowanie problemów związanych z tzw. strefą przejściową 
złoża i niedostateczne rozpoznanie metalurgii przerobu rud z tej strefy, 

▪ niepełna realizacja tzw. hedgingu113 – miał objąć 500 tys. t, a objął 126 tys. t 
w latach 2013-2015.  

W Przeglądzie wskazano ponadto, że zarządzanie Quadrą FNX pozostawiono 
w rękach jej dotychczasowej kadry i dopiero liczne problemy finansowe i techniczne 
doprowadziły do przejmowania kontroli przez KGHM i przekazywania funkcji 
kierowniczych nowym kadrom, a w odniesieniu do kopalni SG wskazano m.in., że: 

▪ Quadra FNX, podobnie jak KGHM, nie miała doświadczenia w realizacji 
projektów tej skali, 

▪ pospieszna realizacja projektu SG napotkała na liczne problemy techniczne, 
terminowe i kosztowe – co doprowadziło do przekroczenia CAPEX o 64% 
(z 2,9 do 4,7 mld USD), 

▪ na koniec 2014 r. Sumitomo miało prawo zmienić kierownictwo SG w związku 
z poziomem przekroczenia CAPEX – co  zmniejszało wartość zbywczą udziałów 
KGHM w SG, 

▪ realizacja projektu SG mogła zostać zakłócona na skutek problemów 
środowiskowych (m.in. dotyczących funkcjonowania zbiornika odpadów 
poflotacyjnych).  

Oceniono, że do końca 2015 r. inwestycje w zagraniczne kopalnie kosztowały 
KGHM ok 4,7 mld USD i że strata na nich wyniesie 0,4 mld USD. Szacowano, że 
przy prognozowanej cenie miedzi na poziomie 3,21 USD/lb (7 077 USD/t)114 i przy 
założeniu, że wszystkie dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2015 r.) 
zostaną uznane za utracone – NPV SG (8,5% dyskonta) będzie dodatnie i wyniesie 
988 mln USD. Przy uwzględnieniu nakładów poniesionych do końca 2015 r. 
szacowana wartość NPV była ujemna […]12. Oceniano, że SG będzie wymagała do 
2020 r. dofinansowania na poziomie [   ]12, ale że spłaci w tym okresie 896 mln USD 
kredytu. 

W Przeglądzie wskazano, że KGHM będzie zmuszony do wystawienia gwarancji na 
rzecz kredytodawców i dostawcy energii w konsekwencji nieosiągnięcia przez 
projekt SG parametrów tzw. Testów Końcowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2613-2696) 

                                                      
113  Działania mające na celu zabezpieczenie się przed nagłymi zmianami cen na rynku. 
114  Do października 2017 r. cena była poniżej 7 tys. USD/t, a od października do czerwca 2018 r. oscylowała 

ok. kwoty 7 tys., a po czerwcu 2018 spadła do ok. 6 tys. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość: Komisja Rady do spraw 
przeprowadzenia kontroli kluczowych spraw Spółki nie sporządziła raportu 
wymaganego uchwałą o jej powołaniu, a RN KGHM nie dokonała podsumowania 
wyników zainicjowanego audytu, ani nie sformułowała żadnych wniosków. Zdaniem 
NIK wydatkowanie kwoty 7,2 mln zł na sporządzenie analiz i ekspertyz na zlecenie 
RN, która zdecydowała o przeprowadzeniu audytu działalności KGHM, powinno 
skutkować podsumowaniem tych prac oraz upublicznieniem ich wyników.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie pomimo stwierdzenia nieprawidłowości. Przeprowadzenie 
audytu z inicjatywy RN zmobilizowało Zarząd KGHM do renegocjacji umów 
kluczowych dla dalszego funkcjonowania SG (szerzej pkt 5 Wystąpienia) oraz 
zainicjowało  prace nad opracowaniem planu dalszego działania SG z założeniem 
zaprzestania dofinansowania przez właścicieli.   

5. Odstępstwa od założeń realizacji projektu Sierra Gorda  

Realizacja projektu Sierra Gorda przebiegała w sposób odbiegający od założeń, co 
miało negatywny wpływ na jego efekty ekonomiczne. Infrastruktura doprowadzająca 
do kopalni wodę morską oraz energię elektryczną została wykonana w sposób 
gwarantujący przesył niezbędny do zużycia tych mediów do przerobu zakładanego 
w II Fazie (190 tys. t dziennie), co przełożyło się na wysokość nakładów 
inwestycyjnych. Niektóre umowy przewidywały, że w przypadku nieosiągnięcia 
przez projekt Sierra Gorda założonych parametrów produkcyjnych 
i efektywnościowych może dojść do rozwiązania umów z winy SG. Problemy 
z funkcjonowaniem zbiornika odpadów poflotacyjnych spowodowały konieczność 
ponoszenia dodatkowych kosztów na doprowadzenie go do stanu niezagrażającego 
środowisku. 

5.1  Umowa dostawy energii, umowa finansowania, umowa 
serwisowa 

Testy związane z zakończeniem finansowym projektu Sierra Gorda miały się odbyć 
na koniec 2016 r., a ich wyniki rzutowały na wykonanie umowy kredytu na budowę 
kopalni oraz umowę dostaw energii elektrycznej. 

Umowa Project Finanse zawarta przez SG z konsorcjum banków japońskich 
dotycząca finansowania budowy kopalni przewidywała, że na koniec 2016 r. 
zostanie dokonana ocena ukończenia projektu oraz osiągnięcia samodzielności 
finansowej projektu, w tym zdolności do spłaty zadłużenia. W marcu 2016 r. 
oceniano, że projekt nie osiągnął wymagań w trzech z siedmiu obszarów 
podlegających ocenie: 

▪ w obszarze górniczym i produkcyjnym  nie osiągnięto wymaganego poziomu 
(pięciu z ośmiu parametrów) produkcji miedzi i molibdenu oraz uzysku molibdenu 
a także poziomu dziennego przerobu rudy oraz uzysku miedzi, 

▪ w obszarze efektywności nie osiągnięto zakładanych (pięciu z siedmiu 
parametrów) kosztów wydobycia i przerobu, zużycia paliwa, robocizny, kosztów 
mielenia rudy, 

▪ nie uzyskano certyfikatu środowiskowego. 

Według Dyrektora DZAPiR w 2018 r. właściciele SG doprowadzili do dostosowania 
postanowień umowy do aktualnej sytuacji operacyjnej kopalni co wykluczyło 
możliwość postawienia umowy w stan default115.   

                                                      
115  Wyjaśnienia z dnia 27 września 2018 r.  
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Umowa dostaw energii elektrycznej – kontrakt z [   ]12  obowiązujący od 31 grudnia 
2014 r., związana była z udzieleniem gwarancji bankowej na kwotę 250 mln USD 
(na KGHM przypadało 137,5 mln USD – 55%). Umowa ta przewidywała, że SG jest 
zobowiązana do stałych płatności z tytułu: 

▪ zwrotu kosztów budowy bloku (4,3 mln USD/miesiąc), 

▪ zwrotu kosztów budowy infrastruktury portowej (0,3 mln USD/miesiąc), 

▪ zwrotu stałych kosztów operacyjnych (0,45 mln USD/miesiąc), 

oraz do zwrotu kosztów zmiennych związanych z dostępem do energii ustalanych 
w oparciu o ceny węgla.  

Na mocy tej umowy SG była zobowiązana do osiągnięcia tzw. poziomu produkcji 
komercyjnej pod rygorem wypowiedzenia przez [   ]12  umowy z winy SG co 
skutkowałoby roszczeniami na poziomie 883 mln USD (w części gwarantowanej 
przez KGHM). W 2018 r. właściciele SG doprowadzili do dostosowania postanowień 
umowy do aktualnej sytuacji operacyjnej kopalni co wykluczyło możliwość 
postawienia  umowy w stan default116.  

Umowa JV przewidywała, że na mocy tzw. umowy serwisowej SG będzie 
zobowiązania do ponoszenia na rzecz Quadra FNX (następnie KGHMI) opłat 
w kwocie 25 mln  USD rocznie do końca 2018 r., a następnie 10 mln USD rocznie 
z tytułu świadczonych usług: 

▪ informacyjnych – wsparcie dla zamówień i instalacji wszystkich systemów 
informacyjnych; 

▪ pomocy w zakresie oprogramowania – wsparcie w negocjacjach i zakupie 
sprzętu; 

▪ wsparcia technicznego – w (1) wyborze i zakupie sprzętu, urządzeń, części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, (2) negocjacjach, dokumentowaniu 
i wdrażaniu kontraktów budowlanych, (3) negocjowaniu dostaw energii 
elektrycznej oraz oleju opałowego, (4) negocjacjach z urzędami państwowymi; 
(5) rozwoju i ocenie nowych technologii; (6) we wdrożeniu umów budowlanych 
i inżynieryjnych; 

▪ administrowania finansami – w tym pomoc w (1) przygotowaniu wewnętrznych 
audytów finansowych; (2) prowadzeniu rachunków oraz ewidencji finansowych 
i kosztowych oraz w zakresie deklaracji podatkowych; (3) przygotowanie 
i złożenie budżetów, planów operacyjnych, zestawień i raportów. 

▪ marketingu, public relations oraz łańcuchy dostaw, 

▪ geo-science – pomoc w audytach geologicznych poprzedzających Produkcję 
Komercyjną oraz pomoc w planowaniu programów eksploracyjnych. 

W lutym 2013 r., w kwietniu i grudniu 2014 r. oraz w październiku 2015 r. Sumitomo 
poinformowało KGHMI, iż wystąpiły Zdarzenia Wyzwalające (opóźnienia realizacji 
projektu i przekroczenie budżetu), które dają prawo Sumitomo do wypowiedzenia 
Umowy JV, po czym od 2014 r. doszło wstrzymania płatności przez SG. W wyniku 
porozumienia zawartego przez KGHM i Sumitomo doprowadzono do zawarcia 
nowej umowy i określenia harmonogramu spłat kwoty ok. 94 mln USD przez SG na 
rzecz KGHMI. W 2018 r. właściciele SG doprowadzili do dostosowania postanowień 
umowy do aktualnej sytuacji operacyjnej kopalni co wykluczyło możliwość 
postawienia  umowy w stan default117.  

(dowód: akta kontroli str. 5656-5657) 

                                                      
116  Jw.  
117  Wyjaśnienia Dyrektora Departamentu Zagranicznych Aktywów Produkcyjnych i Rozwojowych z dnia 

27 września 2018 r.  
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5.2 Zbiornik odpadów poflotacyjnych 

W SW SG przewidywano budowę zbiornika, do którego miały być zrzucane 
półpłynne odpady (zawartość ciał stałych ok. 65%) po procesie flotacji. 
Obwałowania zbiornika miały być budowane sukcesywnie i podwyższane, aby 
docelowo objąć powierzchnię ok. 2 000 hektarów, a przybliżone wymiary zbiornika 
o kształcie prostokąta miały wynosić ok. 6,5 km na 3 km. Docelowa łączna długość 
obwałowania miała wynieść ok 20 km, a maksymalna wysokość – 70 m. Zakładano 
odzyskiwanie wody za pomocą systemów odwadniających z wykorzystaniem wież 
betonowych, z których odzyskana woda miała być zawracana do ponownego użycia 
w zakładzie wzbogacania rudy. 

Zakładano, że odpady będą transportowane do zbiornika rurociągami lądowymi, 
a do ich rozprowadzania wewnątrz zbiornika mogły służyć także kanały otwarte. 
Docelowa pojemność zbiornika miała zapewnić możliwość składowania 963 mln m3 
odpadów. 

Zakładano, że prawidłowa eksploatacja zbiornika zapewni maksymalny odzysk 
wody, co było bardzo istotne z punktu widzenia kosztów. Planowano zainstalowanie 
za wałami studzienek do monitorowania poziomu wód gruntowych, które miały 
służyć wykrywaniu wycieków lub oddziaływania na system wód podziemnych.  

Kwestie dotyczące niewłaściwego funkcjonowania zbiornika odpadów poflotacyjnych 
były stałym przedmiotem dyskusji podczas obrad Rady Właścicieli SG począwszy 
od dnia 25 maja 2015 r., kiedy została podana informacja, że w zbiorniku odpadów 
powstało jezioro spowodowane zbyt małą gęstością odpadów (poniżej 50%, zamiast 
wymaganych 62%). 

W trakcie obrad w dniu 3 sierpnia 2016 r. Rada Właścicieli postanowiła utworzyć 
Komitet TSF, którego głównym celem było zapewnienie pomocy technicznej 
i inżynieryjnej dla SG. W trakcie obrad OC w dniach 26-27 października 2016 r. 
podano, że koszt prac stabilizujących zbiornik jest szacowany na ok. 400 mln USD, 
ale oczekuje się, że mogą być niższe – chociaż alternatywny projekt (firmy Knight 
Peisold) byłby jeszcze droższy (700 mln USD). Zapowiedziano wdrażanie systemów 
odwadniania na zaporach oraz budowę zapór retencyjnych przy użyciu odpadów 
z kopalni. 

W trakcie obrad OC w dniach 16-18 maja 2017 r. ekspert zatrudniony przez KGHM 
przedstawił prezentację wskazującą wydarzenia i decyzje, które doprowadziły do 
problemów z funkcjonowaniem TSF. W dyskusji na temat systemu zrzutu odpadów 
poflotacyjnych wskazano, że poziom odpadów stałych prawie nigdy nie osiąga 
poziomu 62% zakładanego w projekcie; podejmowane działania mają na celu 
zmniejszenie ilości wody odprowadzanej do TSF. Zalecenia obejmowały: 
podniesienie zapory i zbudowanie podpór dla zapory czwartej. Dokonano omówienia 
scenariuszy różnych systemów dokonywania zrzutu odpadów poflotacyjnych do 
zbiornika, w tym ich konsekwencji oraz kosztów (w szczególności koszt 
podnoszenia wysokości zapory wyniósłby od 77 do 197 mln USD). 

(dowód: akta kontroli str. 4780-4783) 

W dniu 8 marca 2016 r. Urząd ds. Środowiska w Chile (SMA) sformułował dziewięć 
tzw. wykroczeń zaistniałych w SG, w tym związanych z funkcjonowaniem zbiornika 
odpadów poflotacyjnych: 

▪ stężenie odpadów było niższe niż 65% określone w pozwoleniu, 

▪ w zbiorniku występował tzw. efekt lustra na skutek odbicia promieni słonecznych 
od powierzchni wody, 
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▪ system odzyskiwania wody (1 326 429 m3, na miesiąc lub 42 277 m3 na dobę) 
nie działał poprawnie, 

▪ brak identyfikacji studzienek. 

W materiałach dla  RN na posiedzenie w dniu 7 listopada 2016 r. wskazano, że:  

▪ źródłem problemów były zrzuty wody ze zbiornika retencyjnego wody 
przemysłowej do zbiornika odpadów, niedostateczne zagęszczenie odpadów 
oraz specyfika podłoża, na którym zbudowane są zapory;  

▪ w kwietniu 2016 r. SG przedstawiła program dostosowujący działalność zakładu 
do wymagań regulatora, który uzupełniła w lipcu, a 21 września 2016 r. plan ten 
został zatwierdzony przez SMA. 

(dowód: akta kontroli str.5715-5744, 5257) 

KGHM zlecił dwóm polskim ekspertom świadczenie wsparcia naukowego 
i inżynierskiego kierownictwu SG w celu zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej 
pracy zbiornika odpadów poflotacyjnych. Eksperci zostali włączeni do 
czteroosobowego Komitetu TSF OC, w którym było także dwóch przedstawicieli 
Sumitomo.    

Według ekspertów118 kierownictwo SG nie przykładało właściwej wagi do 
problematyki funkcjonowania zbiornika odpadów poflotacyjnych czego wyrazem było 
powierzenie nadzoru nad jego funkcjonowaniem tylko jednej osobie. Jako 
najistotniejsze przyczyny niewłaściwego funkcjonowania zbiornika wskazano: 

▪ dwukrotny zrzut wody ze zbiornika wody morskiej wykorzystywanej w procesie 
produkcji do zbiornika odpadów poflotacyjnych, 

▪ większa od zakładanej zawartość wody w odpadach zrzucanych do TSF, 

▪ zrzut odpadów do zbiornika wprost z rurociągu, 

▪ dużą zawartość soli w podłożu na którym usytuowano zbiornik (skała osadowa 
tzw. caliche), 

▪ niesprawność systemu odzyskiwania wody ze zbiornika z wykorzystaniem dwóch 
betonowych wież. 

Spowodowało to, że odpady po procesie flotacji z dużą zawartością wody (ok. 50%) 
spłynęły do najniżej położonych części zbiornika obwałowanych zaporami 
startowymi zajmując także strefę oddaloną od zapór, która nie była zabezpieczona 
geomembraną przed przesiąkaniem. Duża zawartość soli w caliche spowodowała, 
że na skutek działania wody sól uległa rozpuszczeniu, co doprowadziło do 
przesiąkania wody poza zbiornik i brak stabilności podłoża w rejonie zapór i poza 
nimi. 

Podjęte działania zapobiegawcze polegały na budowie tymczasowych zapór 
wewnątrz zbiornika, usunięciu warstwy caliche za zaporami i zastąpienia jej skałą 
z odpadów kopalnianych o właściwej nośności, wzmocnieniu zapór oraz 
zainstalowaniu systemu odwadniania za zaporami, a także systemu monitorowania 
poziomu wody oraz zmianie systemu zrzutu odpadów na wielopunktowy system 
namywu. 

 (dowód: akta kontroli str. 394-417) 

Wadliwe funkcjonowanie zbiornika odpadów poflotacyjnych w SG skutkowało 
naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w Chile 
oraz koniecznością ponoszenia przez SG dodatkowych kosztów na zapewnienie 
prawidłowego jego funkcjonowania. Dwukrotne zalanie tego zbiornika wodą ze 
zbiornika wody morskiej spowodowało, że nastąpiło przesączenie wody poza 

                                                      
118  Zeznania z dnia 30 października 2018 r. oraz wyjaśnienia z dnia 5 listopada 2018 r. 
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zbiornik odpadów poflotacyjnych na skutek rozpuszczenia soli zawartej w podłożu. 
Do przesączania wody poza zbiornik przyczyniła się także wyższa od projektowej 
zawartość wody w odpadach oraz jednopunktowy system zrzutu odpadów do 
zbiornika. NIK zwraca uwagę, że wysoka zawartość soli w podłożu oraz sposób 
zrzucania odpadów do zbiornika znane były na etapie przygotowywania projektu. 
NIK zauważa ponadto, że KGHM ma doświadczenie wynikające z eksploatacji 
największego zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most w Europie, które mógł 
wykorzystać przy projektowaniu budowy i eksploatacji TSF w SG. Zauważając 
pozytywną rolę ekspertów, zaangażowanych przez KGHM do wsparcia działań SG 
w związku z eksploatacja TSF NIK wskazuje, że zaangażowanie to nastąpiło 
dopiero w sytuacji awaryjnej.   

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte przez KGHM wsparcie SG 
w celu renegocjacji umów: finansowania i dostaw energii elektrycznej oraz wsparcie 
KGHMI w renegocjacjach umowy serwisowej z koncernem Sumitomo (właścicielem 
45% akcji SG) pozwoliło na zażegnanie ryzyka natychmiastowego rozwiązania 
umów. Pozytywne efekty przyniosło również zaangażowanie KGHM we wsparcie 
procesów produkcyjnych SG oraz zarządzanie zbiornikiem odpadów poflotacyjnych.  

6. Zasadność aktualizacji wyceny projektów Quadra/Sierra 
Gorda. 

KGHM w latach 2013-2017 sporządzał testy na utratę wartości wybranych aktywów 
KGHMI, w tym inwestycji w SG w latach 2013-2016. W latach 2013-2014 
przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości inwestycji, natomiast w 2017 r. 
KGHM nie stwierdził przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę wartości. 

Zarząd KGHM119, biorąc pod uwagę przepisy regulujące politykę rachunkowości 
dotyczącą wspólnych przedsięwzięć oraz zasady stałości metod i praktyk, 
zadecydował o prezentacji inwestycji w SG (55% udziałów), jako wspólnego 
przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności w sprawozdaniu 
skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5273-5275, 5431) 

Zgodnie z raportem [   ]12 120 rozliczenia ceny nabycia spółki Quadra FNX, wartość 
godziwa121 ceny nabycia akcji wynosiła ok. 9 554,8 mln zł (3 047,3 mln USD)122 
w tym inwestycji w SG ok. 3 921,9 mln zł (1 250,8 mln USD) (55% udziału 
KGHM123). Przy zastosowanej 9% stopie dyskonta124, dla prognozowanych 
przepływów pieniężnych, NPV projektu SG wynosiło ok. 6 202,0 mln zł (1 978 mln 
USD). Dla kopalń prowadzących działalność i projektów – m.in. projektu SG do 

                                                      
119  W ocenie Zarządu KGHM wyrażonej w pismach do RN z dnia 28 września 2012 r. i 18 października 2012 r. 

warunki umowy zawartej między KGHMI oraz SMM Sierra Gorda Investores Limitada (Sumitomo) w celu 
rozwoju wydobycia miedzi i molibdenu na obszarze SG, jednoznacznie wskazują, iż jest to wspólne 
przedsięwzięcie w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 
zarówno według MSR 31 obowiązującego do 31 grudnia 2012 r., jak i według MSSF 11 obowiązującego od 
1 stycznia 2013 r. MSSF 11 nakazuje do dokonania wyceny wspólnych przedsięwzięć zastosować metodę 
praw własności. 

120  Z dnia 5 marca 2013 r., który na zlecenie KGHM wykonała firma [   ]12 zgodnie z MSSF nr 3: Połączenia 
Jednostek. 

121  Wartość godziwa według MSSF 3 to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, 
a zobowiązanie uregulowane pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi stronami w warunkach 
transakcji rynkowej. 

122  Wartość księgowa na dzień 29 lutego 2012 r. wynosiła 2 421,9 mln USD, natomiast dla inwestycji w SG 
521,1 mln USD, co stanowiło 55% udziałów KGHMI (100% to kwota 937,2 mln USD). 

123  Całkowita wartość godziwa akcji SG wynosiła 2 274 mln USD.  
124  Wartość używanej stopy dyskontowej przeważnie odpowiada kosztowi kapitału i zawiera ocenę ryzyka 

dotyczącego przyszłych przepływów pieniężnych. 
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oszacowania wartości bieżącej netto (NPV) przyjęto metodę zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF125).  

(dowód: akta kontroli str. 3296-3298, 3354-3355, 3361-3362, 3389-3393,  
3441-3449, 4291-4469) 

W wyniku testów na utratę wartości dla inwestycji w SG w latach 2015-2016, 
w rocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych126, KGHM ujął łączny 
odpis wartości w kwocie 8 855,1 mln zł (2 195 mln USD127), z czego odpis dokonany 
w 2016 r. w wysokości 4 394,1 mln zł (1 051,4 mln USD128) w całości dotyczył 
pożyczek129 udzielonych na finansowanie działalności SG oraz umowy serwisowej.  

Testy przeprowadzone przez KGHM w latach 2013-2014 ujęte w rocznych 
sprawozdaniach skonsolidowanych nie dały podstaw do dokonania odpisów, 
odpowiednio za:  

▪ 2013 r.: wartość księgowa wynosiła ok. 4 076,4 mln zł (1 250,8 mln USD) wobec 
wartości odzyskiwalnej130 ok. 4 457,3 mln zł (1 367,7 mln USD), 

▪ 2014 r.: wartość księgowa wynosiła ok. 4 333,5 mln zł (1 235,6 mln USD), wobec 
wartości odzyskiwalnej w wysokości ok. 4 471,7 mln zł (1 275 mln USD). 

(dowód: akta kontroli str. 3561-3803, 4470-4502, 4714-4715, 5198-5210, 
5248, 5251) 

W teście na utratę wartości inwestycji w SG na dzień 31 grudnia 2014 r. 
uwzględniono m.in.: realizację II Fazy, uruchomienie projektu rudy tlenkowej (SG 
Oxide), w efekcie którego w latach 2017-2032 planowana produkcja wyniosłaby 
dodatkowo 342 tys. t miedzi oraz zagospodarowanie dwóch złóż rudy miedzi: 
Salvadora rozpoznanej w kategorii Inferred131 (wnioskowane) oraz Pampa Lina 
nieposiadającej rozpoznania pozwalającego na przypisanie jej do kategorii Inferred. 
Pan {   }21 były Prezes KGHM wyjaśnił132, że (…)zasoby w obszarach Salvadora i 
Pampa Lina znajdowały się w planach długoterminowych dla produkcji na SG, 
ponieważ w przyszłości będą one przerabiane w zakładzie przeróbczym SG. 
Wskazał również, że posiadane informacje geologiczne tych złóż oraz podobieństwo 
do obszarów lepiej rozpoznanych (…) pozwalały na ujęcie ich do testów na utratę 
wartości stanowiących potencjał o dużym prawdopodobieństwie ich eksploatacji 
istniejącą infrastrukturą. 

Przyjęta w teście długoterminowa cena: miedzi wynosiła ok. 25,0 tys. zł/t 
(7 122 USD/t), molibdenu 96,6 tys. zł/t (27 558 USD/t) oraz złota ok. 4,2 tys. zł za 
uncję133 (1 200,0 USD/oz). 

                                                      
125  DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne (ang. Discounted Cash Flow). 
126  Dalej: sprawozdania skonsolidowane. 
127  Wartość odpisów ustalona w walucie USD wyceniana jest w zł kursem na dzień bilansowy 3,9011 USD/zł. 
128  Wartość odpisów ustalona w walucie USD wyceniana jest w zł kursem na dzień bilansowy 4,1793 USD/zł. 
129  Na koniec roku obrotowego KGHM dokonał wyceny zaangażowania w SG metodą praw własności. Po 

rozpoznaniu straty z wyceny w kwocie 1 199,0 mln zł wartość bilansowa udziału w SG wynosiła 0 zł.   
130  To wartość godziwa pomniejszona o koszty doprowadzenia do zbycia. 
131  Zasoby geologiczne rozpoznane w kategorii wnioskowane (inferred) jest to ta część zasobów 

geologicznych, których ilość, zawartość składnika użytecznego oraz jakość są oszacowane na podstawie 
ograniczonej ilości danych geologicznych.  
Zasoby geologiczne (Mineral Resources) zostały podzielone ze względu na rosnącą pewność rozpoznania 
na kategorie: wnioskowane (inferred), wskazane (indicated) i zmierzone (measured). Zasoby w kategorii 
wnioskowane są słabiej rozpoznane od tych w kategorii wskazane. Zasoby w kategorii wskazane 
charakteryzują się wyższą pewnością rozpoznania niż wnioskowane, lecz niższą od zasobów w kategorii 
zmierzone. Zasoby rozpoznane w kategorii wnioskowane mają niższy stopień pewności rozpoznania 
geologicznego od zasobów kategorii wskazane co nie pozwala na przeklasyfikowanie ich do zasobów 
eksploatacyjnych. Źródło: Raport zasobowy wg stanu na 31 grudnia 2014 r. – KGHM PM SA – czerwiec 
2015 r. 

132  W piśmie z dnia 12 października 2018 r. 
133  148,4 mln zł za t. 



 

42 

Na potrzeby testów zastosowano ścieżkę cenową miedzi, przyjętą Decyzją Komitetu 
Ryzyka Rynkowego KGHM134 z dnia 7 stycznia 2015 r. (dla okresu 2015-2024) oraz 
ceny długoterminowe – wskazane wyżej, (long-term, od roku 2025) jako mediana 
prognoz analityków ([   ]12). 

Audytor badający sprawozdanie finansowe KGHM za rok 2014 zwrócił uwagę135 
m.in., że ścieżki cenowe miedzi przyjęte decyzją KRR mieszczą się w przedziale 
prognoz analityków wymienionych wyżej, za wyjątkiem okresu 2020-2021, gdzie 
ceny przyjęte przez KGHM są wyższe od maksymalnych prognoz analityków.  
Audytor wskazał też, iż: ścieżki cenowe dla okresu 2015-2024 przyjęte do testu są 
wyższe od konsensusu rynkowego obliczanego jako mediana z prognoz analityków 
wymienionych powyżej. KGHM w wyniku spostrzeżeń audytora zawartych w Liście 
do Zarządu i RN KGHM, wprowadził procedury136 określające tryb postępowania 
oraz kryteria analiz wyceny wybranych aktywów KGHM, w szczególności: procedury 
ustalania ścieżek cenowych rynkowych czynników ryzyka w Grupie KGHM, wykazu 
instytucji z których prognoz konstruowany jest konsensus rynkowy na potrzeby 
wyceny aktywów.  

(dowód: akta kontroli str. 377-378, 2824-2832, 3708-3833, 4545-4579, 
2641-2673, 4633-4634, 4714-4715, 4836, 4778-4779, 4788-4789, 4836, 

5015, 5100-5115, 5322-5429) 

W latach 2015 i 2016 testy na utratę wartości wybranych aktywów KGHMI, w tym 
inwestycji w SG, wykazały utratę ich wartości i były podstawą aktualizacji 
(obniżenia) ich wartości w 2015 r. o kwotę ok. 4 461 mln zł (1 144 mln USD137), 
a w 2016 r. o ok. 4 394,1 mln zł (1 051,4 mln USD138). 

▪ Na dzień 31 grudnia 2015 r. w wyniku utrzymywania się kapitalizacji giełdowej 
KGHM znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto139, zaistniały 
przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów 
zgodnie z MSR nr 36. KGHM sporządził dwukrotnie testy na utratę wartości 
aktywów za 2015 r.: 

▫ z dnia 5 lutego 2016 r. (wyniki, ostatecznie nie przyjęto do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego) – który wykazał. łączną wartość odpisów140 
w wysokości 1 927,0 mln zł (494 mln USD): 

- 1 038,0 mln zł (266 mln USD) – z tytułu utraty bilansowej wartości 
inwestycji w Sierra Gorda, 

- 889 mln zł z tytułu utraty bilansowej wartości pozostałych aktywów 
KGHMI: Zagłębia Sudbury 331,0 mln zł (85 mln USD), Robinson 
328,0 mln zł (84 mln USD), Franke 230,0 mln zł (59 mln USD). 

Oprócz powyższych odpisów na skonsolidowany wynik finansowy istotny 
wpływ miał 55% udział KGHM w stratach SG141 szacowany na ok. 

                                                      
134  Dalej także: KRR. 
135  Firma [   ]12 – List do Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczący istotnych kwestii stwierdzonych podczas badania 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Dalej: List do Zarządu i RN 
KGHM. 

136 Ustalenie Organizacyjne Nr PF/4/2015 I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM z dnia 16 listopada 
2015 r., a następnie zmienione Ustaleniem Organizacyjnym Nr PF/1/2018 Wiceprezesa Zarządu ds. 
Finansowych KGHM z dnia 9 stycznia 2018 r. 

137  Wartość odpisów ustalona w walucie USD wyceniana jest w PLN kursem na dzień bilansowy 
3,9011 zł/USD. 

138  Wartość odpisów ustalona w walucie USD wyceniana jest w PLN kursem na dzień bilansowy 
4,1793 zł/USD. 

139  Od 1 lipca 2015 r. wartość kapitalizacji giełdowej KGHM zalazła się poniżej 80% wartości aktywów netto 
Spółki i do końca 2015 r. wartość tego wskaźnika utrzymywała się poniżej 80% (czyli poniżej 21 000 mln zł) 
osiągając 30 grudnia 2015 r. poziom 49%. 

140  Po uwzględnieniu efektu podatkowego – kwoty w zł podane są po przeliczeniu według kursu średniego NBP 
na dzień 31 grudnia 2015 r., tj. 3,9011 USD/zł. 
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1 989 mln zł (510 mln USD), z czego 1 393,0 mln zł (357 mln USD) wynikało 
z dokonanego przez SG odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów. 

▫ z dnia 15 marca 2016 r. – ponowne testy na utratę wartości zostały 
sporządzone już po zmianie Zarządu KGHM142. Ustalone w nich wartości 
odpisów zostały ujęte m.in. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
KGHM za 2015 r. 

Ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym łączny odpis netto na aktywach 
produkcyjnych KGHMI wyniósł 6 443,0 mln zł (1 652 mln USD)143, 
w szczególności odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w SG144 wyniósł 
4 461 mln zł (1 144 mln USD145). Wartość księgowa wynosiła 4 995 mln zł 
(1 281 mln USD), natomiast wartość odzyskiwalna po uwzględnieniu odpisu 
534 mln zł (137 mln USD).  

Według wyjaśnień146 byłego Prezesa KGHM pierwsze testy (…) za 2015 r. były 
przygotowane przez poprzedni Zarząd, [   ]12.  

▪ Na dzień 31 grudnia 2016 r. – ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym łączny 
odpis netto na aktywach produkcyjnych KGHMI wyniósł 5 321,0 mln zł 
(1 273 mln USD)147, w szczególności odpis z tytułu utraty wartości148 inwestycji 
w SG149 wynosił 4 394,1 mln zł (1 051,4 mln USD150) i dotyczył pożyczek151 

                                                                                                                                       
141  Jako inwestycji wycenianej metodą praw własności. 
142  Przy aktualizacji testu, Zarząd KGHM oprócz przyjęcia aktualnych prognoz rynkowych ścieżek cenowych 

poszczególnych surowców (co skutkowało w szczególności zmianą prognozowanej ceny miedzi w latach 
2017-2020) i harmonogramu projektu Victoria, zweryfikował ocenę ryzyka wyrażoną w stopie dyskonta 
użytej do dyskontowania przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa. 
W pozostałym zakresie, dotyczącym w szczególności założeń produkcyjnych, założenia zastosowane do 
testów na utratę wartości nie uległy zmianie. 

143  Odpis dotyczący kopalni: Sadbury wyniósł 925 mln zł, Robinson - 827 mln zł, Franke - 230 mln zł, Sierra 
Gorda - 4 461 mln zł. 

144  Kluczowe założenia, które uległy zmianie w stosunku do testu na utratę wartości przeprowadzonego na 
dzień 31 grudnia 2014 r. to: 
- okres życia kopalni skrócony do 40 lat, 
- zmniejszyła się produkcja metalu podlegającego sprzedaży do: 10 704,8 tys. t miedzi (89% 

przychodów), 240,9 tys. t molibdenu (6% przychodów) 82,2 t złota (ok. 5% przychodów). 
- zmniejszyła się o2,8 punktu procentowego średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni, tj. do: 

41,8%, 
- nakłady inwestycyjne uległy nieznacznemu zwiększeniu do: ok. 21 935,9 mln zł planowane do 

poniesienia głównie w latach 2015-2018, 
- zastosowana stawka podatku dochodowego: 21% w 2015 r. do 27% począwszy od 2018 r., 
- stopa dyskonta 8% dla złóż 2P – zasoby rozpoznane w kategorii prawdopodobne i udowodnione 

(muszą być uzasadnione ekonomicznie co najmniej na poziomie wydanego wstępnego studium 
wykonalności (Pre-Feasibility Study)) - pozostała na dotychczasowym poziomie, natomiast dla złóż M&I 
(zasoby geologiczne w kategorii zmierzone i wskazane: – są rozpoznane w stopniu wystarczającym do 
wykonania projektu zagospodarowania złoża i jego ostatecznej oceny ekonomicznej. Zasoby 
rozpoznane w kategorii wskazane mają niższy stopień pewności rozpoznania od kategorii zmierzone.) 
uległa zwiększeniu o dwa punkty procentowe i wynosiła 11%. 

145  Wartość odpisów ustalona w walucie USD wyceniana jest w PLN kursem na dzień bilansowy 
3,9011 zł/USD. 

146  Pismo z dnia 6 września 2018 r. 
147  Odpis dotyczący aktywów: Zagłębia Sudbury w wysokości 356,1 mln zł, Robinson 141,2 mln zł, Ajax Mining 

429,7 mln zł oraz Sierra Gorda 4 394,1 mln zł. 
148  W związku z wynikami operacyjnymi SG oraz istotną zmianą w zakresie długości życia kopalni, wolumenu 

produkcji metali, poziomu kosztów operacyjnych oraz nakładów kapitałowych KGHM przeprowadził testy na 
utratę wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. 

149  Kluczowe założenia, które uległy zmianie w stosunku do testu na utratę wartości przeprowadzonego na 
dzień 31 grudnia 2015 r. to: 
- istotnie zmniejszony okres życia kopalni - do 24 lat, 
- zmniejszona produkcja metalu podlegającego sprzedaży: 4 354,5 tys. t miedzi (85% przychodów), 

146,1 tys. t molibdenu (9% przychodów), 39,7 t złota (5% przychodów), oraz 858,9 t srebra 
(1% przychodów), 

- średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni również uległą obniżeniu do poziomu 36,1%, 
- nakłady inwestycyjne zmniejszone do ok.8 525,8 mln zł (2 040 mln USD) planowane do poniesienia 

głównie w latach 2017-2019, 
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udzielonych na finansowanie działalności SG oraz 25,9 mln zł (6,2 mln USD) 
umowy serwisowej zawartej między SG a KGHMI. W wyniku przeprowadzonego 
testu wartość godziwą pożyczki ustalono na poziomie 4 313,0 mln zł 
(1 032 mln USD). 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. KGHM nie stwierdził przesłanek do przeprowadzenia 
testu na utratę wartości dla inwestycji w SG152.  
(dowód: akta kontroli str. 119-120, 141-146, 203-204, 249-250, 377-378, 3466-3560, 

3834-4165, 4166-4511,4633-4634, 4714-4715, 4778-4779, 4843-4844,  
4866-4868, 4909-4910, 5000-5001, 5098, 5116-5134, 5053, 5071,  

5184-5197, 5248-5249, 5251-5253, 5430, 5322-5429) 

KGHM153 w związku ze sporządzeniem m.in. sprawozdania skonsolidowanego za 
I półrocze 2018 r. przeprowadził154 analizę założeń przyjętych do testów na utratę 
wartości na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r., w wyniku której nie stwierdził 
przesłanek wskazujących na konieczność przeprowadzenia testów na utratę 
wartości aktywów zgodnie z MSR nr 36.  

Na OC SG które miało miejsce w lutym 2018 r. Wiceprezes ds. Finansowych SG 
wskazał, że audytorzy badający roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. 
zaznaczyli, iż jeżeli ceny miedzi utrzymają się na wysokim poziomie, to w przyszłym 
roku prawdopodobne będzie odwrócenie utraty wartości.  

KGHM przeprowadził analizę testu na utratę wartości inwestycji w SG 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. w oparciu o faktyczne wykonanie za 
okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Różnica w wyliczeniu NPV 
wyniosła +226 mln USD. Dyrektor Centrum Usług Księgowych oraz Dyrektor 
Departamentu ZAPiR KGHM wskazali155, że zwiększenie to było wynikiem 
zwiększenia przychodów ze sprzedaży (spowodowanego wzrostem cen miedzi 
i molibdenu) oraz mniejszymi wydatkami na CAPEX m.in. w związku z nakładami na 
zakup dodatkowego sprzętu w kopalni.  

(dowód: akta kontroli str. 5010, 5012, 5015-5020, 5069-5070) 

Według wyjaśnień Dyrektora CUK założenia makroekonomiczne do testów 
inwestycji w SG przyjmowane były w oparciu o osądy dokonywane przez 
poszczególnych partnerów umowy JV. Na prośbę Sumitomo, KGHM przekazywał 
japońskim partnerom informacje w zakresie własnych założeń 
makroekonomicznych, planowanych do przyjęcia do testów na utratę wartości. 

(dowód: akta kontroli str. 4866-4867) 

[   ]12 wskazywał w Przeglądzie, że do testu na utratę wartości sporządzonego ma na 
dzień 31 grudnia 2014 r. przyjęto zbyt optymistyczne ścieżki cenowe oraz, że 
znaczne przekroczenie nakładów inwestycyjnych mogło skutkować przejęciem 
kontroli nad SG przez Sumitomo – co mogło oznaczać spadek wartości zbywczej 
udziałów KGHM w SG. Ponadto [   ]12 oszacował potencjalną korektę z tytułu utraty 

                                                                                                                                       
- zastosowana stawka podatku dochodowego: 25,5% w 2017 r. do 27% począwszy od 2018 r., 
- stopa dyskonata 8%. 

150  Wartość odpisów ustalona w walucie USD wyceniana jest w PLN kursem na dzień bilansowy 
4,1793 zł/USD. 

151  Na koniec roku obrotowego KGHM dokonał wyceny zaangażowania w SG metodą praw własności. 55% 
udział w stracie SG wynosił 6 015,0 mln zł i był wyższy od wartości bilansowej SG o 4 816,0 mln zł. Po 
rozpoznaniu straty z wyceny w kwocie 1 199,0 mln zł wartość bilansowa udziału w SG wynosiła 0 zł.   

152  Memorandum przygotowane przez firmę [   ]12 w 2018 r. 
153  Analizy pod kątem wystąpienia przesłanek z MSR 36 świadczących o możliwości dokonania aktualizacji 

wyceny dokonał Dyrektor Departamentu Zagranicznych Aktywów Produkcyjnych i Rozwojowych oraz 
Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa w Aktywach Zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustalenia 
Organizacyjnego Nr PF/1/2018 Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych z dnia 9 stycznia 2018 r.  

154  Memorandum z dnia 1 sierpnia 2018 r. 
155  Pismo z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
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wartości SG przy wykorzystaniu średnich cen miedzi ze źródeł zewnętrznych na 
ponad (-) 0,8 mld USD na 31 grudnia 2014 r. Doradca stwierdził ponadto, że 
wybranie przez KGHM do przeprowadzenia testu krzywej cenowej z najwyższymi 
cenami jest zastanawiające biorąc pod uwagę zniżkowy trend w cenach miedzi od 
2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 432, 474, 517) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przeprowadzenie testów na utratę 
wartości wybranych aktywów KGHMI, w tym inwestycji w SG.  

7. Informowanie akcjonariuszy i opinii publicznej o wynikach 
projektu Quadra/Sierra Gorda. 

KGHM przekazywał do publicznej wiadomości w raportach bieżących informacje 
dotyczące inwestycji w SG w latach 2011-2018 (I półrocze) – łącznie 39 razy156. 

(dowód:  akta kontroli str. 4512-4626, 5138-5144, 5255-5256) 

KGHM terminowo publikował (w raportach finansowych i raportach rocznych) 
okresowe sprawozdania zawierające informacje o wynikach KGHMI i SG, przy czym 
wyniki SG były prezentowane od lipca 2015 r., tj. od momentu rozpoczęcia produkcji 
komercyjnej kopalni. 

(dowód:  akta kontroli str. 5296-5297) 

Tereny działalności kopalni SG w Chile w 2014 roku były wizytowane przez Ministra 
Skarbu Państwa157 oraz w 2013 roku przez trzech członków RN158. 

Według {   }21 byłej Przewodniczącej RN KGHM159, Rada w związku z obawami co 
do stopnia kontroli Zarządu KGHM nad sytuacją w KGHMI uznała wizytę w Chile 
swojego przedstawiciela jako niezbędną. Pan {   )21 Członek RN złożył 
sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2013 r. wizyty, w którym 
zwrócił uwagę m.in. na:  

▪ rozległość terenu kopalni (ok 400 km2), rozmieszczenie instalacji na różnych 
poziomach oraz w stosunkowo dużych odległościach od siebie, co zapewne 
w przyszłości będzie mieć wpływ na organizację pracy kopalni,  

▪ dużą ilość prac o wysokiej złożoności, które pozostały do wykonania, co mogło 
skutkować niezakończeniem budowy w kwietniu 2014 r. (zgodnie 
z harmonogramem),  

▪ konieczność zachowania kluczowych pracowników kopalni, ponieważ w Chile 
pracownicy kopalni mają dużo ofert pracy na konkurencyjnych warunkach wobec 
oferowanych przez SG,  

▪ stworzenie bardzo dobrych warunków socjalnych dla pracowników, mimo bardzo 
trudnych warunków klimatycznych oraz dbałość o bezpieczeństwo pracujących, 

▪ [   ]12. 

▪ skutki aktywności Grupy KGHM w Chile, które powinny przynieść możliwości 
sprzedaży towarów i usług przez inne polskie firmy.  

                                                      
156  Kolejno: 2011 – dwa komunikaty, 2012 – dziewięć komunikatów, 2013 – jeden komunikat, 2014 – cztery 

komunikaty, 2015 – sześć komunikatów, 2016 – dziewięć komunikatów, 2017 – trzy komunikaty, 2018 – 
pięć komunikatów. 

157   Koszt tego wyjazdu w wysokości 40,2 tys. zł KGHM w całości refakturował na Ministerstwo Skarbu 
Państwa. 

158  Poniesiony przez KGHM wydatek brutto wyniósł łącznie 97,7 tys. zł. Pismo z dnia 6 kwietnia 2018 r., znak 
DA/56/2018. 

159  Pismo z dnia 5 lipca 2018 r. 
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W październiku 2014 r. KGHM zorganizował wizytę z okazji uroczystego otwarcia 
kopalni160. Wśród uczestników wizyty było 13 reprezentantów polskich instytucji 
publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 338-344, 4677, 4717-4718, 4989-4991) 

KGHM odpowiadał na pisma Ministra Skarbu Państwa, Ministra Gospodarki, 
Ministra Środowiska oraz Ministra Energii w sprawie interpelacji poselskich 
dotyczących zagranicznych inwestycji. Zapytania dotyczyły w szczególności: 
zaangażowania finansowego KGHM w zagraniczne inwestycje, ich rentowności, 
ryzyk politycznych związanych z lokalizacją inwestycji, sposobu przekazywania 
środków z inwestycji zagranicznych do KGHM, przyczyn zwiększenia nakładów 
inwestycyjnych na projekt SG oraz ich wpływu na rentowność, audytu dotyczącego 
inwestycji w kopalnię SG oraz ustalenia potencjalnych strat, finansowania 
zewnętrznego SG oraz wyników operacyjnych i odpisów z tytułu utraty wartości dla 
KGHMI oraz SG. 

(dowód: akta kontroli str. 4727-4777) 

Dyrektor Departamentu Komunikacji i CSR wskazał161, [   ]12  
(dowód: akta kontroli str. 4784-4785) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

8. Prognozy przyszłych wyników SG 

Efektywność zakładów wydobywczych zależy w głównej mierze od 
długookresowych cen wydobywanych surowców. SG konstruuje budżety 
z perspektywą do końca życia kopalni zakładające wykorzystanie potencjalnych 
możliwości poprawy wyników ekonomicznych, których źródłem może być: 
zwiększenie dziennego przerobu rudy oraz eksploatacja zasobów rudy tlenkowej. 
Właściciele planują dofinansowywanie działalności SG do końca 2020 r. 

8.1  Budżety roczne SG z perspektywą życia kopalni 

Projekt SG do momentu osiągnięcia statusu produkcji komercyjnej realizowany był 
w oparciu o zatwierdzony budżet konstrukcyjny, którego pierwotna wersja została 
zaakceptowana wraz z zawarciem umowy JV.  

Z dniem 1 lipca 2015 r. SG osiągnęła status produkcji komercyjnej i od tego 
momentu do 31 grudnia 2015 r. obowiązywał pierwszy budżet operacyjny. Od 
2016 r. budżety operacyjne opracowywane były w cyklach rocznych z perspektywą 
pięcioletnią. W dniu 4 grudnia 2017 r. OC warunkowo zatwierdziła budżet SG na rok 
2018, który zwierał również prognozy wyników do końca życia kopalni tj. do roku 
2042. Zakładano uzyskanie przez SG dodatnich wartości EBIT i EBITDA od 2018 r., 
natomiast osiągnięcie zysku netto w 2021 r., a następnie od roku 2025 do 2041. 

Dopłaty właścicieli do działalności SG planowano w latach 2018-2020 w łącznej 
wysokości [   ]12, odpowiednio: [   ]12.   

Planowano produkcję metali płatnych w latach 2018-2042 odpowiednio: [   ]12. 

                                                      
160  Wydatek poniesiony w całości ze środków KGHM w kwocie 1 970,0 tys. zł, nie był ewidencjonowany na 

poszczególnych uczestników wizyty. 
161  Pismo z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: ZK/16/2018. W piśmie przytoczono dwie wypowiedzi Prezesa 

Zarządu KGHM {   )21: z 20 marca 2017 r. – wywiad opublikowany przez serwis forsal.pl (źródło: Dziennik 
Gazeta Prawna) i wypowiedź podczas prezentacji wyników finansowych Grupy KGHM za III kwartał 2016 r. 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 10 listopada 2016 r. 
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Skumulowany wynik finansowy netto SG (po opodatkowaniu) za lata 2015-2017 
wyniósł162 (-)3 824,8 mln USD. Planowany163 na lata 2018-2042 wynik finansowy 
netto ma wynieść [   ]12 (bez uwzględnienia projektu Oxide). Oznacza to, że przy 
założeniach z budżetu SG na 2018 r. – ostateczny skumulowany wynik netto dla 
całego okresu życia projektu byłby [   ]12. 

(dowód: akta kontroli str. 4633-4634, 4670-4671, 4780, 4788, 4850-4852,  
5000-5006, 5010, 5012, 5086-5090, 5292) 

8.2  Projekt usuwania wąskich gardeł164 i rezygnacja z II Fazy  

Od momentu osiągnięcia przez SG produkcji komercyjnej realizowane były 
inicjatywy usuwania tzw. wąskich gardeł, których celem było zwiększenie dziennego 
przerobu rudy165. Według wyjaśnień Dyrektora DZAPiR166 SG prowadzi obecnie 
prace związane z opracowaniem zintegrowanego studium dla Programu 
Debottlenecking. Dokument ten ma powstać do końca 2018 r. i ma zawierać: zakres 
niezbędnych zmian w infrastrukturze SG dla zapewnienia średniorocznego 
dziennego przerobu rudy na poziomie 140 tys. t, harmonogram realizacji oraz 
wielkość koniecznych do poniesienia nakładów wraz z analizą ekonomiczną 
projektu, analizę struktury organizacyjnej i zarządczej oraz analizę zgodności. 
W budżecie SG na rok 2018 przewidywano nakłady kapitałowe na projekt 
Debottlenecking w kwocie 174,5 mln USD, które mają być ponoszone w latach 
2018-2020 w kwotach odpowiednio: 50,5 mln USD, 79 mln USD i 45 mln USD. 

Według wyjaśnień Dyrektora DZAPiR – OC w dniu 26 października 2016 r. 
zdecydowało o odstąpieniu od rozwoju kopalni Sierra Gorda w oparciu o II Fazę 
projektu, która zakładała docelową produkcję rudy na poziomie 190 tys. t rocznie. 

Według {   }21 byłego Wiceprezesa Zarządu KGHM ds. Finansowych167 Realizacja II 
Fazy oznaczałaby inwestycję na poziomie 2-3 mld USD (…) Inwestycja ta miała 
pierwotnie być sfinansowana z zysków Sierra Gorda wynikających głównie 
z wysokiej zawartości drogiego molibdenu w początkowej fazie eksploatacji kopalni, 
które to zyski nigdy się nie materializowały w związku z czym ewentualne 
finansowanie II Fazy obciążyłoby bezpośrednio KGHM [   ]12 .    

SG poniosła do dnia 31 lipca 2016 r. w ramach II Fazy projektu wydatki w łącznej 
wysokości 43 267,9 tys. USD168, które do dnia 30 kwietnia 2018 r. zostały w całości 
zaksięgowane jako umorzenie. Według wyjaśnień Wiceprezesa ds. Finansowych 
SG  odpisanie wartości zostało przeprowadzone na podstawie założenia, 
potwierdzonego przez zewnętrznych audytorów, że nie istnieje przyszła korzyść 
ekonomiczna w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych w Fazie II Projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 114-116, 133-134, 141-146, 176-181, 384, 2812, 2787, 
4906-4907, 5135-5137, 5055-5057, 4843, 4846, 5292-5293, 5531-5538) 

8.3 SG Oxide 

W ramach projektu SG Oxide, KGHM planuje zagospodarowanie zgromadzonej 
rudy tlenkowej poprzez ługowanie na hałdzie i odzysk miedzi z roztworu po 
ługowaniu w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW). Zasoby rudy 
tlenkowej wynoszą ok. 121,5 mln t (wydobyto ok. 100 mln t, do wydobycia pozostało 

                                                      
162  Wg sprawozdań finansowych SG. 
163  W budżecie SG na 2018 r. 
164  Projekt ma umożliwić zwiększenie mocy przerobowych SG do 130 tys. t, a następnie do 140 tys. t dziennie 

i funkcjonuje także jako tzw. Debottlenecking. 
165  Wcześniej realizowany był tzw. plan 127, który miał doprowadzić do przerobu 127 tys. t rudy dziennie. 
166  Pismo z dnia 26 września 2018 r. 
167  Pismo z dnia 12 października 2018 r. 
168  W latach 2013-2016 wynosiły one odpowiednio: 16 007,0 tys. USD, 1 563,7 tys. USD, 23 037,3 tys. USD 

i 2 659,9 tys. USD. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 



 

48 

ok. 21,5 mln t), co przekłada się na produkcję w wysokości 265,5 tys. t katod 
miedzianych w okresie funkcjonowania docelowej instalacji.  

Projekt SG Oxide był uwzględniony w pozwoleniu środowiskowym otrzymanym 
przez SG w 2011 r. W 2018 r. SG otrzymała aktualizację pozwolenia na realizację 
II Fazy i aktualizację pozwolenia środowiskowego dla projektu SG Oxide. Według 
wyjaśnień Dyrektora DZAPiR KGHM169 zmiany w projekcie dotyczące kruszenia 
rudy będą wymagały aktualizacji pozwolenia środowiskowego, (…) co zostanie 
przeprowadzone w porozumieniu z kopalnią SG. Planowany obecnie przez kopalnię 
termin wnioskowania o zmianę pozwolenia środowiskowego to druga połowa 2019 r. 

W latach 2014-2016 m.in. przeprowadzono testy ługowania rudy tlenkowej 
zgromadzonej na hałdach, przygotowano projekt podstawowy oraz częściowo 
wykonano projekt szczegółowy na podstawie których oszacowano nakłady 
inwestycyjne na SG Oxide w wysokości ok. 385 mln USD. Ponadto na przełomie 
2015 i 2016 roku przeprowadzono analizy związane z alternatywnymi scenariuszami 
rozwoju projektu pod kątem ograniczenia nakładów inwestycyjnych.  

W 2017 r. KGHM powołał170 Zespół do spraw przygotowania rekomendacji 
w sprawie koncepcji rozwoju projektu Sierra Gorda Oxide w Chile, który w dniu 
8 stycznia 2018 r. przedstawił rekomendację dotyczącą wspólnej realizacji przerobu 
rudy tlenkowej razem z Sumitomo w ramach struktury SG oraz przeprowadzenie 
dodatkowych analiz i testów. Zespół wskazał, iż trzy scenariusze realizacji projektu 
spośród 13, posiadają największą wartość ekonomiczną, tj. NPV przed 
opodatkowaniem dla wybranych scenariuszy zawierało się w przedziale od 445 mln 
USD do 282 mln USD. Ostatecznie rekomendowany scenariusz to produkcja 30 t 
katod rocznie z opcją kruszenia. W 2018 r. zaplanowano m.in. przeprowadzenie 
prac związanych z opcją kruszenia oraz przygotowawczych przed rozpoczęciem 
budowy instalacji. 

Według wyjaśnień Dyrektora DZAPiR171 Opcja ta poddawana jest szczegółowej 
analizie, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o ostatecznym scenariuszu 
rozwoju projektu, dla którego zostaną określone ostateczne wskaźniki ekonomiczne. 
Zauważył również, że ostateczna decyzja (…) rozwoju projektu uzależniona jest 
również od rozmów z partnerami Sumitomo. 

Realizacja projektu Oxide ujęta jest w planie KGHMI na lata 2018-2022 (scenariusz 
produkcji 30 tys. t katod miedzi rocznie z opcją kruszenia), który zakłada172: 

▪ produkcję miedzi na poziomie ok. 307 tys. t w zakładanym okresie produkcji 
wynoszącym 11 lat, 

▪ nakłady inwestycyjne na realizację projektu w wysokości ok. 315 mln USD, 

▪ wartość ekonomiczną projektu (NPV) przed opodatkowaniem wynoszącą 
373 mln USD oraz stopę IRR wynoszącą 35%, 

▪ stopę dyskonta na poziomie 8,5%. 

W latach 2014-2017 poniesione przez KGHMI nakłady inwestycyjne na projekt SG 
Oxide wyniosły łącznie ok. 39 mln USD (140 mln zł) i obejmowały m.in. prace 

                                                      
169  Pismo z dnia 26 października 2018 r. 
170  Wiceprezes {   }21 poleceniem służbowym nr PR/4/2017 z 25 maja 2017 r. powołał Zespół ds. przygotowania 

rekomendacji w sprawie koncepcji rozwoju projektu SG Oxide w Chile, którego celem było opracowanie 
analizy techniczno-ekonomicznej oraz przygotowanie rekomendacji dotyczącej rozwoju projektu. 

171  Pismo z dnia 26 października 2018 r. 
172  Dyrektor DZAPiR wskazał, że dane te wynikają z dodatkowego przeliczenia modelu finansowego projektu 

na potrzeby założeń budżetu KGHMI, które nastąpiły po zakończeniu prac Zespołu do spraw przygotowania 
rekomendacji w sprawie koncepcji rozwoju projektu Sierra Gorda Oxide. 
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inżynieryjne w celu sporządzenia studium wykonalności projektu, prace związane 
z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz testy procesu technologicznego.  

 (dowód: akta kontroli str. 119-120, 2804-2805, 2812, 4670-4671, 5086-5087, 
5292, 5306-5321, 5432-5435) 

8.4  Finansowanie SG przez właścicieli 

W dniu 8 marca 2012 r. (tj. w trzy dni po sfinalizowaniu transakcji nabycia 100% 
akcji Quadr FNX przez KGHM) SG podpisała umowy pożyczek z Japońskim 
Bankiem Współpracy Międzynarodowej (JBIC) i syndykatem pożyczkodawców 
ubezpieczonych w ramach programu ubezpieczeniowego Nippon w zakresie 
eksportu i inwestycji (NEXI) w odpowiednich kwotach do 700 mln USD i 300 mln 
USD z przeznaczeniem na finansowanie SG. Zgodnie z warunkami zawartymi 
w umowach wypłaty dokonane w ramach JBIC i NEXI były oprocentowane według 
stopy LIBOR powiększonej o marżę. Odsetki były płatne, co sześć miesięcy 
w czerwcu i grudniu, natomiast spłata pożyczki miała nastąpić począwszy od 2015 r. 
do 2021 r. 

Na dzień 30 czerwca 2018 r. spłacona część kwoty głównej wynosiła 370 mln USD 
oraz spłaconych odsetek 56,6 mln USD. Natomiast pozostała do spłacenia część 
kwoty głównej wynosiła 630 mln USD oraz naliczonych odsetek 22,8 mln USD. 

  (dowód: akta kontroli str. 4881, 5303) 

KGHM udzielało SG pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2018 r. saldo173 pożyczek 
udzielonych przez KGHM na działalność Sierra Gorda wynikające z zawartych 
umów wynosiło ok. 7 388,0 mln zł174 (1 973,3 mln USD). Rozpoczęcie spłat 
pożyczek ustalono na 2024 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4680-4708, 5013-5014, 5097, 5250-5051) 

KGHM analizował kwestie zwrotu udzielonych pożyczek na działalność SG.  
Na zlecenie KGHM firma [   ]12 175 przygotowała dnia 4 grudnia 2017 r. Projekcję 
spłaty pożyczek i odsetek od Sierra Gorda SCM do KGHM Polska Miedź SA. 
Dyrektor CUK, Dyrektor DZAPiR oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru 
Korporacyjnego Spółek Zagranicznych wskazali176, że na potrzeby przeprowadzenia 
powyższej analizy przyjęto następujące założenia: dane produkcyjno-kosztowe 
wynikały z założeń zgodnych z projekcjami dot. testów na utratę wartości na dzień 
31 grudnia 2016 r., ścieżki cenowe – były zgodne z optymistycznymi oraz bazowymi 
ścieżkami wynikającymi z Komitetu Ryzyka KGHM z listopada 2017 r. 

W analizie założono, iż SG będzie zobligowana do spłaty całości swojego 
zadłużenia na koniec 2024 r. wynoszącego łącznie 7 380,6 mln USD177. Podana 
wartość spłaty wymagałaby dodatkowego finansowania (częściowego 
refinansowania długu w kwocie 4 439,9 mln USD, w tym udział KGHM 2 441,9 mln 
USD). Na koniec 2024 r. SG spłaciłaby KGHM 1 617,4 mln USD. Natomiast po 
2024 r. wolne środki pieniężne przeznaczałaby w całości na spłatę otrzymanego 
refinansowania. Ostatecznie, do końca 2040 r. SG nie byłaby w stanie spłacić 
całego zadłużenia. Niespłacone pozostałoby 2 292,2 mln USD (udział grupy KGHM 
to: 1 260,7 mln USD). 

(dowód: akta kontroli str. 4670-4671, 4844-4845, 4906, 5291) 
                                                      
173  W ujęciu kontraktowym, tj. wynikające z umów łącznie z naliczonymi na ten dzień odsetkami. 

Oprocentowanie pożyczek wynosiło od 6,39% do 13,11%. 
174  Przeliczenia dokonano po kursie średnim NBP z dnia 29 czerwca 2018 r. – Tabela nr 125/A/NBP/2018 

z dnia 2018-06-29. 
175  Dalej: [   ]12. 
176  Pismo z dnia 26 października 2018 r. 
177  Składającego się z zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 6 221,4 mln USD (55% udział to 

kwota 3 421,8 mln USD) oraz dodatkowego finansowania w formie długu planowanego od roku 2018 
w wysokości 1 159,2 mln USD (55% udział to kwota 637,5 mln USD). 
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Według wyjaśnień Dyrektora DZAPiR178 poza Budżetem Sierra Gorda na rok 2018 
wraz z wieloletnią perspektywą dla okresu życia kopalni”(…) oraz opracowaniem [   
]12 poświęconym analizie spłacalności pożyczek KGHM nie realizował na przestrzeni 
ostatnich miesięcy prac ukierunkowanych na sporządzenie dodatkowych 
analiz/prognoz dotyczących zasadności utrzymania aktywów Sierra Gorda oraz 
uzyskania zwrotu poniesionych przez KGHM nakładów. Zdaniem Dyrektora 
powyższe analizy potwierdzają osiągnięcie przez projekt statusu, w którym będzie 
on w stanie generować dodatnie przepływy pieniężne, stanowi to argument 
uzasadniający kontynuację zaangażowania KGHM w realizację inwestycji oraz 
udzielenie jej wsparcia do momentu osiągnięcia przez kopalnię niezależności 
finansowej. 

(dowód: akta kontroli str. 4716, 5145) 

8.5  Stan aktywów KGHMI na koniec I półrocza 2018 r. 

Na aktywa KGHMI na dzień 30 czerwca 2018 r. składały się te same aktywa, które 
należały do Quadra FNX w momencie jej przejmowania przez KGHM w 2012 r. oraz 
przyłączony później do KGHMI projekt Ajax i były to: 

▪ siedem kopalni179 na terytorium: USA, Kanady i Chile, w tym sześć180 czynnych, 

▪ pięć projektów eksploatacyjnych181, z których jeden – Malmbjerg na Grenlandii, 
z powodu nie przedłużenia koncesji znajdował się w trakcie likwidacji, natomiast 
dla projektu Ajax rząd Kanady wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji 
projektu, w związku z powyższym obecne działania nakierowane są na 
ograniczenie kosztów projektu i zabezpieczenia jego infrastruktury; 
w pozostałych trzech nie uruchomiono produkcji z uwagi na niski poziom 
rozpoznania złóż, 

▪ jeden projekt rozwojowy – Victoria w Kanadzie, w ramach, którego w 2018 r. 
trwały: prace budowlane części infrastruktury, negocjacje z ludnością rdzenną 
oraz trwał proces pozyskania pozwoleń środowiskowych.  

(dowód: akta kontroli str. 5010-5011, 5145-5148) 

Trwające trzy lata analizy zmierzające do identyfikacji i usunięcia tzw. wąskich 
gardeł SG, które były główną przyczyną nieosiągnięcia zakładanego przerobu rudy, 
nie doprowadziły do wypracowania ostatecznej koncepcji działań, które mogłyby 
doprowadzić do osiągnięcia optymalnego poziomu przerobu rudy z maksymalnym 
wykorzystaniem potencjału produkcyjnego SG w celu minimalizacji jednostkowych 
kosztów produkcji. Efekty pracy zespołu opracowującego projekt  Debottlenecking 
kontrastują z efektami w zakresie dziennego poziomu przerobu rudy osiągniętymi po 
zmianie GM SG w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 180, 198-199, 384, 5182, 5262) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

9.  Utrudnianie czynności kontrolnych przez KGHM 

NIK skierowała w dniu 6 lutego 2018 r. do KGHM informację182, że w marcu 2018 r. 
rozpocznie kontrolę P/18/015 Inwestycja KGHM w złoże Sierra Gorda w Chile na 
podstawie art 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

                                                      
178   W piśmie z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
179  Robinson w USA, Carlota w USA, Franke w Chile, Morison w Kanadzie, Podolsky w Kanadzie, McCredy 

w Kanadzie oraz SG w Chile. 
180  Dla kopalni Podolsky aktualny plan działalności nie przewiduje uruchomienia produkcji. 
181  Maimbjerg na Grenlandii, Kirkwood w Kanadzie, Foy w Kanadzie Falkonbridge w Kanadzie oraz Ajax 

w Kanadzie. 
182  Pismo KGP.4030.001.2018. 
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Kontroli183. W odpowiedzi na ww. pismo KGHM zwrócił184 się o doprecyzowanie 
podstaw faktycznych i prawnych kontroli oraz wnosił o niepodejmowanie czynności 
kontrolnych do czasu wyjaśnienia wątpliwych kwestii. NIK wskazała w piśmie z dnia 
1 marca 2018 r. podstawy prawne i faktyczne kontroli oraz przywołała opinie 
potwierdzające uprawnienia do kontroli185, które KGHM uznał za niewystarczające186 
informując jednocześnie, że zlecił uznanemu autorytetowi w dziedzinie prawa 
sporządzenie opinii w sprawie dopuszczalności kontroli NIK oraz wnioskował 
o opóźnienie rozpoczęcia kontroli o tydzień kalendarzowy.  

W momencie rozpoczęcia kontroli w KGHM dniu 5 marca 2018 r. kontrolerzy zostali 
ponownie poinformowani o wątpliwościach KGHM odnośnie dopuszczalności 
kontroli, ale udostępniono im materiały niezbędne do podjęcia czynności 
kontrolnych. 

Kontrolerom przedstawiono pełnomocnictwo Nr 71/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 
udzielone m.in. radcy prawnemu KGHM  do kontaktów z NIK oraz do wglądu do akt 
kontroli podpisane przez p.o. Prezesa Zarządu pana {   }21 oraz przez Wiceprezesa 
Zarządu pana {   }21 187.  

W dniu 13 kwietnia 2018 r. kontrolerzy zwrócili się do KGHM188 o przekazanie 
polskojęzycznych wersji dokumentów dotyczących projektu Sierra Gorda oraz 
testów na utratę wartości, które wcześniej zostały przekazane w wersji 
angielskojęzycznej. W dniu 23 kwietnia 2018 r. kontrolerzy ponowili189 wniosek 
z 13 kwietnia 2018 r. na skutek przekazania przez radcę prawnego KGHM 
informacji, że decyzją Zarządu KGHM dokumenty nie zostaną udostępnione do 
kontroli w wersji polskojęzycznej. Kontrolerzy wskazali, że Polityka Rachunkowości 
KGHM190 zawiera postanowienie (str. 9 pkt 2) iż: Dowody księgowe oraz inne 
dokumenty (w tym dokumenty handlowe) sporządzone w języku obcym podlegają, 
na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta, wiarygodnemu tłumaczeniu na 
język polski. 

W dniu 24 maja 2018 r. w siedzibie KGHM odbyła się narada zwołana w trybie 
art. 29 ust. 1, pkt 2 lit. h oraz art. 52 ustawy o NIK dla omówienia kwestii związanych 
z przeprowadzaną kontrolą, w której uczestniczyli kontrolerzy i kierownictwo 
Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK oraz kierownictwo 
KGHM i [   ]12 wskazany przez Prezesa KGHM jako pełnomocnik. Reprezentanci NIK 
wskazywali na utrudnienia w przebiegu kontroli polegające na braku polskich wersji 
dokumentów istotnych dla ustaleń kontroli oraz braku wyjaśnień, które zostały 
przygotowane przez komórki merytoryczne, ale zostały zatrzymane w sekretariacie 
Prezesa KGHM. KGHM  poinformował o wątpliwościach co do dopuszczalności 
kontroli NIK w KGHM podkreślając, że KGHM nigdy nie zrealizował inwestycji 
w złoże Sierra Gorda Chile – był natomiast stroną umowy nabycia akcji spółki prawa 

                                                      
183  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
184  Pismo PF/35/2018 z dnia 1 marca 2018 r. 
185  Przedstawiony pogląd został oparty na ekspertyzie Mirosława Granata opublikowanej w Biuletynie Biura 

Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe 4 (49) 02 str. 13 i nast. W ekspertyzie przywołany 
pogląd: Piotr Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Warszawa 2000, s. 259. 

186  Pismo PF/36/2018 z dnia 1 marca 2018 r.  
187  W dniu 1 sierpnia 2018 r. przedstawiono kontrolerom pełnomocnictwo Nr 233/2018 ponownie udzielone 

radcy prawnemu KGHM przez Wiceprezesa Zarządu {   }21 oraz przez Prezesa Zarządu {   }21 do kontaktów 
z NIK oraz do wglądu do akt kontroli i sporządzania z nich odpisów. 

188  Pismo KGP.410.002.01.2018/LR4. 
189  Pismo z dnia 23 kwietnia 2018 r. KGP – 410.002.01.2018. 
190  Polityka Rachunkowości Spółki KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie oraz Grupy Kapitałowej 

KGHM Polska Miedź SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. stanowiąca Załącznik do Uchwały Nr 183/IX/2016 Zarządu KGHM 
Polska Miedź SA. 
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kanadyjskiego z siedzibą w Vancouver Quadra FNX, która była wspólnikiem spółki 
Sierra Gorda SCM. W trakcie narady {   }21 wskazał, że udzielanie przez 
pracowników KGHM wyjaśnień będzie potraktowane przez KGHM jako działania 
naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności finansowej. Wątpliwości KGHM były podnoszone w dalszej 
korespondencji191, na które NIK odpowiadała podtrzymując stanowisko 
o dopuszczalności kontroli KGHM. Na skutek dyspozycji wydanej przez {   }21 
kontrolerzy nie otrzymywali materiałów niezbędnych do kontroli pomimo odpowiedzi 
udzielonej przez Wiceprezes NIK, która wpłynęła do KGHM w dniu 4 lipca 2018 r.192 

{   }21 wyjaśnił193, że nie przekazywał kontrolerom NIK wyjaśnień i materiałów194 
ponieważ prowadzona była korespondencja dotycząca przedmiotu prowadzonego 
przez NIK postępowania i że KGHM dysponuje opinią prawną, która wskazuje że 
KGHM nie należy do sfery publicznej i: objęcie kontrolą NIK ma być ograniczone do 
sprawdzenia i ocenienia działalności związanej z wykorzystaniem majątku lub 
środków państwowych lub komunalnych. Na pytanie – czym była spowodowana 
zmiana stanowiska odnośnie uprawnień do kontroli, skoro kontrolerzy do dnia 21 
maja otrzymywali dokumenty, także przekazywane przez niego oraz, że 23 marca 
2018 r. udzielił on pełnomocnictw do kontaktów z NIK oraz do wglądu do akt kontroli  
– {   }21 wyjaśnił, że spowodowane to było oczekiwaniem na stanowisko Prezesa NIK 
na wątpliwości zgłoszone w piśmie KGHM z 12 czerwca 2018 r. Powołując się na 
nieznajomość konkretnej daty – {   }21 nie odniósł się do kwestii wydania dyspozycji 
Dyrektorowi Departamentu Zagranicznych Aktywów Produkcyjnych i Rozwojowych, 
aby wstrzymał się (a także jego pracownicy) z przekazywaniem kontrolerom 
dokumentów i wyjaśnień. Na pytanie o to dlaczego nie zezwolił na przekazanie 
kontrolerom materiałów po otrzymaniu odpowiedzi Wiceprezes NIK na pytanie 
skierowane przez KGHM do Prezesa NIK – wyjaśnił, że przestał pełnić funkcję w 
KGHM z dniem 6 lipca 2018 r., a pismo z odpowiedzią otrzymał na początku lipca. 

Według Radcy Prawnego KGHM195 po otrzymaniu w dniu 4 lipca 2018 r. pocztą 
elektroniczną pisma podpisanego przez Wiceprezes NIK Ewę Polkowską {   }21 
zdecydował o jego rozpatrzeniu na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 lipca 2018 r. Na 
posiedzeniu Zarząd nie wyraził zgody na przekazywanie kontrolerom dokumentów. 

Dwaj członkowie RN KGHM ({   }21 i {   }21 pełniący funkcje do dnia 6 lipca 2018 r.) 
odmówili złożenia wyjaśnień, o które kontrolerzy wystąpili na podstawie art. 29 ust 1 
oraz art. 40 ustawy o NIK. {   }21 odmówił także złożenia wyjaśnień podczas 
przesłuchania w charakterze świadka oświadczając, że: po zapoznaniu się z 
przedmiotem przesłuchania szczegółowo opisanym w skierowanym do mnie 
piśmie196 jestem zmuszony na podstawie art 40 ust. 2 ustawy o NIK odmówić 
składania zeznań z następującym uzasadnieniem: Wszystkie informacje będące 
przedmiotem zainteresowania kontrolerów mają charakter informacji poufnych 
w rozumieniu rozporządzenia MAR.(…). 

(dowód: akta kontroli str. 67-120, 252-263, 5438-5454) 

Dopiero po powołaniu nowego składu osobowego Zarządu KGHM w lipcu 2018 r. 
NIK otrzymała odpowiedź z dnia 16 lipca na pismo z dnia 28 czerwca, w którym 

                                                      
191  Pismo KGHM do Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK PZ 163/2018 

z 4 czerwca 2018 r. oraz pismo KGHM do Prezesa NIK nr CS.PZ.171.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
192  Pismo KGP.410.002.01.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. przekazane także  do KGHM pocztą elektroniczną 

w dniu 2 lipca 2018 r.  
193  Podczas przesłuchania w charakterze świadka w dniu 27 lipca 2018 r. 
194  O które kontrolerzy zwracali się w kolejnych pismach z dnia: 13 kwietnia, z 11 maja, z 25 maja, z 7 czerwca 

oraz z 15 czerwca 2018 r. 
195  Pismo z dnia 7 września 2018 r. 
196  Tj. pisma kontrolerów z dnia 20 czerwca 2018 r. znak KGP.410.002.01.2018.TB z pytaniami skierowanym 

do {   }21. 



 

53 

KGHM deklarował, że wstrzymywane wcześniej wyjaśnienia i informacje będą 
przekazywane zespołowi kontrolnemu. KGHM przetłumaczył także fragmenty 
wskazanych przez kontrolerów dokumentów – łącznie ok. 110 str. 

(dowód: akta kontroli str. 102-103, 5457) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na odmowie przekazywania kontrolerom w 
okresie od kwietnia do lipca 2018 r. wyjaśnień i materiałów niezbędnych do 
ustalenia stanu faktycznego oraz nieprzestrzegania terminów wyznaczonych na 
złożenie wyjaśnień. NIK zaznacza, że kontrolerzy przedłożyli kierownikowi jednostki 
kontrolowanej stosowne upoważnienia do kontroli, a żądania wyjaśnień i materiałów 
opatrywali każdorazowo wskazaniem stosownej podstawy prawnej, w tym:  

Art. 29. ust 1 ustawy o NIK który wskazuje, m.in. że: 

1) kierownicy jednostek, o których mowa w art. 2 i art. 4 ustawy o NIK, mają 
obowiązek niezwłocznie przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie 
dokumenty i materiały, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędne do 
przygotowania lub przeprowadzenia kontroli, a także umożliwić dostęp do baz 
danych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. 

Art. 40 ust. 1 ustawy o NIK stanowiący, że kontroler może żądać od osób, które 
wykonują lub wykonywały pracę w jednostce kontrolowanej na podstawie stosunku 
pracy lub innej umowy, udzielenia mu, w terminie przez niego wyznaczonym, 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przedstawione w trakcie narady 
śródkontrolnej stanowisko {   }21, który wskazywał, że udzielanie przez obecnych 
i byłych pracowników KGHM wyjaśnień będzie potraktowane przez KGHM jako 
działania naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności finansowej. W ocenie NIK przekazywanie tego typu informacji 
pracownikom Spółki, stanowiło próbę ograniczenia możliwości pozyskiwania przez 
NIK, przewidzianych w ustawie o NIK wyjaśnień. 

Należy zaznaczyć, że art. 98 ustawy o NIK stanowi iż: kto osobie uprawnionej do 
kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy 
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez 
nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje bądź 
niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania osób, które zajmowały 
kluczowe funkcje w organach KGHM polegające na utrudnianiu prowadzenia 
czynności kontrolnych.  

 

 

 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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1. Monitorowanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych uzyskiwanych przez 
Sierra Gorda SCM oraz podejmowanie stosownych działań w sytuacjach 
uzyskiwania przez ten podmiot wyników odbiegających od założeń.  

2. Wspieranie kierownictwa Sierra Gorda SCM w działaniach zmierzających do 
osiągnięcia zakładanych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, w tym do 
maksymalizacji poziomu przerobu rudy i uzysków metali w celu minimalizacji 
kosztów jednostkowych i optymalizacji wykorzystania potencjału produkcyjnego.  

V.  Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia   4    marca  2019 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 p.o. Dyrektora 

Sławomir Grzelak 

 

/  -  / 
........................................................ 

podpis 
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