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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 W marcu 2012 r. KGHM przejęła za 9,2 mld zł kanadyjską spółkę 
giełdową Quadra FNX Mining Ltd., do której należało 55% udziałów  
w spółce Sierra Gorda SCM. 

 W czerwcu 2014 r. uruchomiono kopalnię Sierra Gorda w Chile,  
ale produkcja komercyjna rozpoczęła się dopiero w II półroczu 2015 r.,  
tj. z rocznym opóźnieniem i po przekroczeniu planowanych nakładów 
inwestycyjnych o 50%. 

 Wyniki produkcyjne i ekonomiczne kopalni odbiegały od założeń, 
zamiast zakładanych zysków występowały straty (19,9 mld zł w okresie 
2015–2017), co było przyczyną dokonania przez KGHM odpisów  
z powodu obniżenia wartości tej inwestycji w wysokości 4,5 mld zł  
za 2015 r. oraz kolejne 4,4 mld zł za 2016 r. 

 W 2016 r. nastąpiła zmiana RN i Zarządu KGHM, a nowo powołane 
organy Spółki przeprowadziły audyt aktywów zagranicznych.   

 
 



 Czy podjęcie decyzji o inwestycji w złoże Sierra Gorda było uzasadnione 
z punktu widzenia interesów KGHM SA?  

 Czy decyzja o inwestycji poprzedzona była stosownymi analizami  
i prognozami (geologicznymi, technologicznymi, realizacyjnymi, 
prawnymi, ekonomicznymi, rynkowymi, ryzyk) oraz czy ich wyniki 
wskazywały na zasadność inwestycji i możliwość jej realizacji oraz 
opłacalność? 

 Czy decyzja o rozpoczęciu inwestycji została podjęta zgodnie  
z obowiązującymi w spółce procedurami oraz czy uzyskano wymagane 
zgody korporacyjne? 

 Czy w wyniku realizacji inwestycji uzyskano zamierzone efekty? 

 Czy nadzór właściwego ministra był prawidłowy i rzetelny? 

Co kontrolowaliśmy? 02 



KGHM Polska Miedź SA w Lubinie 

uzyskano wyjaśnienia od wszystkich osób kluczowych  
w procesie przygotowania i realizacji inwestycji 
 (członków kolejnych Rad Nadzorczych i Zarządów, członków 
 zespołu powołanego w Spółce do wyboru inwestycji) 

 

Ministerstwo Energii 

uzyskano wyjaśnienia od wszystkich ministrów  
nadzorujących Spółkę w okresie 2010–2018  
oraz od wiceministra odpowiedzialnego za nadzór nad KGHM  
w trakcie przygotowania decyzji inwestycyjnej 

   

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Stwierdzony stan 04 

1 października 2014 r. dokonano uroczystego otwarcia kopalni Sierra 
Gorda w Chile, której nadano imię polskiego uczonego Ignacego Domeyki  

Źródło: Materiały kontrolne NIK 
 (KGHM). 



 Zaangażowanie KGHM w projekt Sierra Gorda wynikało z popieranej 
przez nadzorujące Spółkę Ministerstwo Skarbu Państwa strategii 
rozszerzania bazy zasobowej Spółki. 

 Po nieudanej próbie przejęcia w 2011 r. częściowego udziału  
w projekcie Sierra Gorda organy KGHM zdecydowały o zakupie  
za kwotę 9,2 mld zł wszystkich udziałów (100% ) kanadyjskiej spółki 
giełdowej Quadra FNX, która była w tym czasie właścicielem 55% 
udziałów w kopalni Sierra Gorda. 

 Pozostałe 45% udziałów zostało własnością japońskiego koncernu 
Sumitomo, który utworzył z Qadrą FNX spółkę typu joint-venture.  

Stwierdzony stan 05 



 W celu realizacji transakcji 
nabycia akcji Quadra FNX, 
KGHM utworzył strukturę 
holdingową. 

 Po przejęciu przez KGHM 
spółki Quadra FNX 
zmieniono jej nazwę  
na KGHM International Ltd. 
oraz wycofano jej akcje  
z obrotu giełdowego. 

 

Stwierdzony stan – struktura właścicielska Sierra Gorda SCM 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



07 

 Roczne opóźnienie produkcji 
komercyjnej kopalni i przekroczenie 
nakładów inwestycyjnych o 50 % 
(planowano 2,9 mld USD,  
a wydatkowano ponad 4,3 mld USD) 
było wynikiem przyjęcia zbyt 
optymistycznych założeń przez Quadrę 
FNX na etapie planowania inwestycji. 

 KGHM nie zweryfikował tych założeń  
w trakcie analiz i wycen wartości 
aktywów Quadry FNX prowadzonych 
przed jej przejęciem oraz nie przewidział 
tych odchyleń od założeń, mimo 
powszechnej wiedzy, że projekty tej 
wielkości realizowane są ze znacznymi 
opóźnieniami i przy przekroczeniu 
planowanych nakładów.  

Źródło: Opracowanie własne NIK. 
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Stwierdzony stan – eksploatacja złoża 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

 Projekt eksploatacji złoża został 
opracowany przez firmy działające  
na zlecenie Quadra FNX. 

 Ekspertyzy przeprowadzone  
w późniejszych okresach potwierdziły 
zgodność raportowania z prawem 
kanadyjskim (Instrumentem 
Narodowym 43-101). 

 Sierra Gorda (0,39% Cu, 0,042%  
Mo, 0,065 g/t Au) należy do złóż  
o najniższej zawartości metalu  
w rejonie Antofagasta w Chile.  

 Na każdą tonę wydobytej rudy 
przypadać będzie ok. 2,7 t skały 
płonnej. 



 Przychody kopalni w okresie jej 20-letniego funkcjonowania oszacowano  
na kwotę 30 mld USD 
– miedź 76,5%          –  molibden  19,7 %          –  złoto 3,8% 

 W początkowych pięciu latach miano sprzedać 51,3% molibdenu z całego okresu 
eksploatacji, przychody z molibdenu w tych pięciu latach miały stanowić 41% 
całości przychodów ogółem.  

 

Stwierdzony stan – zakładane przychody Sierra Gorda  
ze sprzedaży metali w latach 2014–2033 09 
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Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



 SG nie uzyskała do końca I półrocza 2018 r. planowanej zdolności 
przerobowej oraz zakładanego poziomu odzysku metali z rudy,  
co przełożyło się na nieuzyskanie planowanych przychodów ze sprzedaży 
(planowano 6,5 mld USD, uzyskano 2,4 mld USD – 37%). 

 W wyniku nieuzyskania zakładanej zdolności do odzyskiwania metali  
z rudy (głównie molibdenu) – bezpowrotnie  utracono ok. 852 mln USD*. 

 Nieosiągnięcie planowanych parametrów produkcyjnych i ekonomicznych 
wynikało m.in. z błędów projektowych, właściwości rudy ze strefy 
przejściowej złoża utrudniających proces flotacji, ale także  
z niedostatecznego nadzoru nad eksploatacją maszyn, urządzeń  
i instalacji produkcyjnych. 

 SG jest obciążona kosztami związanymi z infrastrukturą przesyłową  
dla mediów (woda/energia elektryczna) zaprojektowaną do przerobu  
190 tys. ton rudy dziennie, chociaż do 2018 r. przerób nie osiągał  
110 tys. t, a w przyszłości ma wynieść 130–140 tys. t. 

Stwierdzony stan 10 

*Przy obecnym stanie techniki i bieżących planach KGHM/SG. 



 Wadliwe funkcjonowanie zbiornika odpadów poflotacyjnych (TSF)  
w SG skutkowało naruszeniem przepisów ochrony środowiska w Chile 
oraz dodatkowymi kosztami.  

 Problemy wynikały z dwukrotnego zalania TSF wodą ze zbiornika wody 
morskiej, wyższą od projektowej zawartością wody w odpadach, 
jednopunktowego systemu zrzutu odpadów i wysoką zawartością soli 
w podłożu (caliche). 

 Zawartość soli w podłożu oraz sposób zrzucania odpadów do zbiornika 
znane były na etapie przygotowywania projektu, a KGHM ma 
doświadczenie z eksploatacji największego zbiornika odpadów 
poflotacyjnych Żelazny Most w Europie, które powinien wykorzystać 
przy projektowaniu budowy i eksploatacji TSF w SG.  

Stwierdzony stan 11 



 Straty Sierra Gorda SCM w latach 2015–2017 przekroczyły 19,9 mld zł 
(odpowiednio: 8 100 mln zł, 10 936 mln zł, 955 mln zł), co powodowało 
konieczność dofinansowania jej działalności przez właścicieli.   

 KGHM 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, NIK oszacowała  
na kwotę ok. 13,8 mld zł. 

 Eksploatacja złoża Sierra Gorda pozwoli na zwrot środków 
inwestowanych w ten projekt od 2015 r. (zainwestowane wcześniej 
kwoty uznano za utracone) przy założeniu utrzymywania się cen miedzi 
na poziomie przekraczającym 7 tys. USD/t. 

 Przewidywany skumulowany wynik finansowy projektu SG w całym 
okresie życia jest ujemny. 

Stwierdzony stan 12 



 Brak kompleksowej weryfikacji możliwości realizacji projektu SG. 

 Brak osób z doświadczeniem w zespole przygotowującym zakup. 

 Wniosek zarządu o zgodę RN na zakup Quadry mógł wprowadzać  
w błąd. 

 Cena Quadry przekraczała wydatki planowane w Strategii, a jej aktywa 
nie spełniały kryteriów. 

 Brak do końca 2015 r. szczegółowego nadzoru nad realizacją projektu 
SG oraz brak zdecydowanej reakcji na odstępstwa od założeń. 

 Brak podsumowania audytu. 

 Utrudnianie kontroli. 

Stwierdzony stan – nieprawidłowości w KGHM 13 



 Wsparcie SG w renegocjacji umów (finansowania, dostaw energii, 
serwisowej). 

 Wsparcie SG w ustabilizowaniu działania TSF. 

 Zwiększanie zdolności przerobu SG (Debottlenecking). 

 Analizy możliwości realizacji SG Oxide.   

 

Stwierdzony stan – pozytywy w KGHM 14 



 W 2011 r. nie powołano do RN KGHM trzech członków prawidłowo 
wybranych spośród pracowników.  

 Do końca 2015 r.  Minister Skarbu Państwa nie mobilizował KGHM  
do zwiększenia efektywności realizacji projektu Sierra Gorda. 

 Działania Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w ME, 
mające na celu pozyskanie informacji bieżących z KGHM, nie były 
skuteczne, miały bowiem miejsce przypadki nieudzielania odpowiedzi, 
bądź przekazywania tylko fragmentarycznych informacji  
przez RN KGHM. 

Stwierdzony stan – nieprawidłowości w nadzorze 
sprawowanym przez Ministra Skarbu Państwa/Ministra Energii 15 



Ocena ogólna 16 

KGHM zaangażował w zakup i dofinansowanie spółki Sierra Gorda SNC 
kwotę ponad 13 miliardów zł i będzie zmuszony do dofinansowywania 
kopalni co najmniej do 2020 r. – co wskazuje, że realizacja tego 
projektu inwestycyjnego nie leżała w interesie Spółki. 

NIK negatywnie oceniła zakup  przez KGHM spółki Quadra, ponieważ 
nie dokonano kompleksowej weryfikacji możliwości realizacji projektu 
Sierra Gorda, a Zarząd KGHM we wniosku do Rady Nadzorczej  
zaprezentował wyniki wycen SG w sposób nieodpowiadający 
rzeczywistości i wprowadzający w błąd. 

Aktywa będące w posiadaniu Quadry nie spełniały ustalonych 
kryteriów w Strategii KGHM dla projektów zasobowych, a kwota 
wydana na zakup 100% akcji prawie dwukrotnie przekroczyła kwotę 
przewidywaną na przejęcie projektów zasobowych. 

 



Ocena ogólna 17 

Analizy i wyceny przeprowadzone przez KGHM opierały się na 
założeniach opracowanych przez firmy działające na zlecenie Quadry, 
które okazały się zbyt optymistyczne. 

Analizy zlecone przez KGHM dotyczyły głównie kwestii prawnych, 
podatkowych i finansowych, dotykając jedynie w marginalny sposób 
kwestii związanych z eksploatacją złoża z zakładaną wydajnością.  

Ekspertyzy przeprowadzone z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa  
i Rady nadzorczej KGHM na etapie finalizowania transakcji zakupu 
akcji nie dały podstaw do podważenia transakcji  
– NIK nie kwestionowała rzetelności nadzoru właścicielskiego  
na etapie decyzji o inwestycji. 

 

 



Ocena ogólna 18 

Przejęcie przez KGHM spółki Quadra FNX, a wraz z nią kilku 
amerykańskich kopalń i projektów zasobowych, ulokowało KGHM  
w gronie firm o zasięgu globalnym i niewątpliwie ma to wpływ  
na wizerunek Polski i KGHM. 

NIK dostrzega pozytywne efekty działań organów KGHM podjętych  
po 2015 r. z inspiracji nadzorującego wówczas Spółkę Ministra Skarbu 
Państwa, dotyczących zmniejszania ryzyk zagrażających dalszemu 
funkcjonowaniu SG oraz zmierzających do ograniczenia  
– a w perspektywie do 2021 r. – do zaprzestania dofinansowywania 
działalności SG przez właścicieli. 

 



Prezes Rady Ministrów  

 Powinien zapewnić, aby cele strategiczne spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, a także sposób ich realizacji były zgodne z polityką Państwa. 
Instrumenty nadzoru właścicielskiego kreowane przez Prezesa Rady 
Ministrów powinny zapewnić tę zgodność, a Ministrowie nadzorujący 
spółki powinni egzekwować od członków ich organów przestrzeganie 
zasad nadzoru, a w przypadku odmowy respektowania obowiązków  
– dokonywać zmian personalnych w obsadzie organów.  

KGHM/Minister Energii 

 Należy monitorować efekty działalności spółki Sierra Gorda SNC,  
a w przypadku nieuzyskiwania przez nią zakładanej efektywności  
– podejmować interwencję w celu odzyskania kwot zainwestowanych 
w uruchomienie projektu Sierra Gorda. 

19 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Źródło: Materiały kontrolne NIK (KGHM) 
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