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STATUS PRAWNY

Od 12 wrzeœnia 1991 r. KGHM Polska MiedŸ jest spó³k¹ akcyjn¹. Jej akcje od lipca
1997 r. s¹ notowane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie i na Londyñskiej
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych.

W wyniku prowadzonego w KGHM programu restrukturyzacji w dniu 1 stycznia
1996 r. kopalnie „Polkowice” i „Sieroszowice” zosta³y po³¹czone w jeden Oddzia³ Polskiej
Miedzi o nazwie Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”.

PROWADZONA DZIA£ALNOŒÆ

Zasadnicz¹ dzia³alnoœci¹ kopalni jest eksploatacja z³o¿a rud miedzi, a dodatkowo eks-
ploatacja z³o¿a soli kamiennej zwi¹zana z pracami rozpoznawczymi tego z³o¿a.

Podziemna czêœæ kopalni po³¹czona jest z powierzchni¹ jedenastoma szybami, posiada
dwanaœcie oddzia³ów eksploatacyjnych miedziowych i jeden oddzia³ dr¹¿¹cy wyrobiska
rozpoznawcze w z³o¿u soli. Eksploatowane z³o¿e rud miedzi wystêpuje na g³êbokoœci od
600 do 1050 m, z³o¿e soli kamiennej natomiast na g³êbokoœci ok. 950 m. Seria z³o¿owa,
zarówno miedziowa, jak i solna, zwi¹zana jest z utworami cechsztynu, monokliny przed-
sudeckiej, zapadaj¹cymi monoklinalnie ku pó³nocy (Fig. 1).

Zarówno eksploatacja rud miedzi, jak i dr¹¿enie wyrobisk w z³o¿u soli kamiennej s¹
w wysokim stopniu zmechanizowane i prowadzone wed³ug najnowoczeœniejszych rozwi¹-
zañ technicznych i technologicznych.
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GEOLOGIA Z£O¯A SOLNEGO

Z³o¿e najstarszej soli kamiennej (Na1) rozpoznane w rejonie pomiêdzy Polkowicami
a G³ogowem w latach 1957–1978 w trakcie dokumentowania z³o¿a rud miedzi i dodatkowo
w latach 1974–1998, zosta³o udostêpnione pod koniec lat 80. w obszarze górniczym Sie-
roszowice. Aktualnie rozpoznawane jest z poziomu wyrobisk górniczych w kat. C1 i B
z³o¿e soli kamiennej Kazimierzów.

Sól kamienna, która wystêpuje w œrodkowej i pó³nocnej czêœci obszaru górniczego
Sieroszowice, ponad eksploatowanym z³o¿em rud miedzi (w odleg³oœci od 27 m do 108 m)
tworzy nieregularny, monoklinalnie zalegaj¹cy pok³ad o zmiennej mi¹¿szoœci, maksym-
alnie do 186 m (otwór S-374). Monoklinalne zaleganie pok³adu jest wyraŸnie i w ró¿nym
stopniu zaburzone, bardziej intensywnie przy powierzchni sp¹gowej. G³êbokoœæ zalegania
sp¹gu zmienia siê od 762 m do 1230 m. Powierzchnia sp¹gowa charakteryzuje siê wielo-
promiennymi wypiêtrzeniami i w¹skimi obni¿eniami, a zarejestrowane deniwelacje wyno-
sz¹ najczêœciej oko³o 50 m, a wyj¹tkowo nawet 280 m.

Strop pok³adu jest znacznie mniej zró¿nicowany, zalega na g³êbokoœci od 630 m do
1098 m, a deniwelacje mieszcz¹ siê zazwyczaj w granicach od 20 m do 30 m.

W profilu pionowym z³o¿a wyró¿nia siê szereg warstw zró¿nicowanych petrologicz-
nie. S¹ to sole œrednio-, grubo-, niekiedy drobnokrystaliczne, a najczêœciej ró¿nokrysta-
liczne, zw³aszcza w œrodkowej i górnej czêœci. W obrêbie warstw solnych spotkaæ mo¿na
skupienia, przerosty, sporadycznie wiêksze nagromadzenia soli kryszta³owej.
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Fig. 1. Przekrój geologiczny przez nieckê pó³nocnosudeck¹ (rejon starego zag³êbia miedziowego),
blok przedsudecki i monoklinê przedsudeck¹ (z³o¿a miedzi LGOM): 1 – utwory krystaliczne, 2 –
czerwony sp¹gowiec, 3 – cechsztyn, 4 – pstry piaskowiec, 5 – wapieñ muszlowy, 6 – kajper, 7 – kreda

górna, 8 – utwory kenozoiczne, 9 – z³o¿e

Fig. 1. A geological cross-section across the North Sudetic Basin (the old copper ore basin area),
Foresudetic Block and the Foresudetic Monocline (the LGOM Copper Ore Basin): 1 – Cristal forma-
tion, 2 – Rotliegendes, 3 – Zechstein, 4 – Bunter Sandstone, 5 – Muschelkalk, 6 – Keuper, 7 – Upper

Chalk, 8 – Cenozoic formation, 9 – Deposit



G³ównym zanieczyszczeniem jest anhydryt i rozproszona substancja ilasta. Anhydryt wy-
stêpuje najczêœciej w postaci piasku, strzêpek, ¿y³ek, okruchów, ale tak¿e w formie so-
czewkowych przerostów (0.3–20 m) o niewielkim rozprzestrzenieniu. Jednoczeœnie w obrê-
bie soli róznokrystalicznych udokumentowane zosta³y nieregularnie wykszta³cone horyzon-
ty brekcji anhydrytowych z fragmentami ska³ anhydrytowych o œrednicy do 5 m.

Prowadzone badania z wyrobisk solnych w obszarze rozpoznawczym z³o¿a Kazimierzów
wykazuj¹ poza zró¿nicowaniem warunków sedymentacji silne zaanga¿owanie tektoniczne
warstwy soli, wyra¿aj¹ce siê znaczn¹ przebudow¹ strukturaln¹ soli. W wyniku przeobra¿eñ
dynamicznych powsta³y wtórne odmiany petrograficzne soli, zró¿nicowanie jej sk³adu che-
micznego, parametrów jakoœciowych i w³asnoœci fizyczno-mechanicznych.

Sól kamienna z obszaru górniczego Sieroszowice charakteryzuje siê wysok¹ zawartoœ-
ci¹ chlorku sodowego, dominuj¹ sole pierwszego oraz drugiego gatunku. Najwy¿sz¹ za-
wartoœæ NaCl wykazuj¹ sole wielkokryszta³owe.

Zasoby geologiczne w obszarze górniczym Sieroszowice wynosz¹ 2.990 mld Mg o œred-
niej mi¹¿szoœci 66 m i zawartoœci NaCl 98.2%, zasoby szacunkowe wynosz¹ 1.209 mld Mg
o œredniej mi¹¿szoœci 48 m.

PRODUKCJA I SPRZEDA¯

Sól kamienna po urobieniu kombajnem poddawana jest w podziemnym zak³adzie
przeróbczym procesowi obróbki mechanicznej (kruszenie, mielenie, odpylanie) i jako go-
towy produkt w wozach kopalnianych wydawana na powierzchniê, gdzie jest sk³adowana
w magazynie solnym lub wysy³ana bezpoœrednio do odbiorców. G³ównym produktem jest
sól drogowa sprzedawana na rynku polskim, czeskim i niemieckim, a dodatkowo – sól
przemys³owa (Fig. 2).
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Fig. 2. Iloœæ sprzedanej soli kamiennej (w Mg) w latach 2000–2008: od 1.04.2000 r. eksport soli pro-
wadzony poprzez KGHM „METRACO”; od 01.09.2002 r. ca³a sprzeda¿ soli prowadzona poprzez

KGHM „METRACO”

Fig. 2. The quantities of the sold salt rock in 2000–2008 (in Mg): since 1.04.2000, export sales have
been conducted by the KGHM “METRACO”; since 1.09.2002 all sales have been conducted by the

KGHM “METRACO”



STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W zwi¹zku z tym ¿e przeznaczona do dzia³alnoœci miedziowej infrastruktura kopalni
s³u¿y tak¿e produkcji soli kamiennej, urabianiem i produkcj¹ soli zajmuje siê oddzia³ gór-
niczy solny G-55 wspó³pracuj¹cy z oddzia³ami: maszynowym, taœmowym, elektrycznym
i przewozowym. Nadzór nad wydobyciem i wysy³k¹ soli sprawuje g³ówny in¿ynier górniczy
ds. soli – pe³nomocnik dyrektora.

INWESTYCJE
ZREALIZOWANE W OSTATNICH DWÓCH LATACH

I REALIZOWANE OBECNIE

G³ówn¹ inwestycj¹ w latach 2008–2009 jest modernizacja punktu za³adowczego na
powierzchni, co przyczyni siê do zwiêkszenia mo¿liwoœci za³adunku samochodów do-
stawczych.

W roku 2010 planowane jest dotarcie wyrobiskami solnymi do szybów SG-1 i SG-2,
a w 2011 roku po³¹czenie z obecnie dr¹¿onym szybem SW-4. W zwi¹zku z tym planowany
jest zakup dodatkowo dwóch wozów odstawczych o du¿ej pojemnoœci oraz sukcesywna
modernizacja pozosta³ego parku maszynowego.

PERSPEKTYWY I PLANY ROZWOJU

W najbli¿szych latach, planowana jest intensyfikacja rozpoznawczych robót górniczych.
Bêdzie ona kontynuacj¹ rozpoznawania z³o¿a solnego wed³ug obowi¹zuj¹cego projektu
w tym zakresie. W konsekwencji wzroœnie produkcja soli proporcjonalnie do aktualnych
potrzeb rynkowych. Jednoczeœnie z poziomu wyrobisk solnych prowadzone bêd¹ roboty
umo¿liwiaj¹ce dok³adniejsze rozpoznanie z³o¿a rud miedzi, a uzyskane wyniki umo¿liwi¹
efektywniejsz¹ jego eksploatacjê.

Summary

Since 12 September 1991, the KGHM Polska MiedŸ (“Polish Copper”) has been
a joint-stock company. Its shares are traded on the Warsaw and London Stock Exchanges
since July 1997. As a result of a restructuring programme conducted at the KGHM, on
1 January 1996, the “Polkowice” and “Sieroszowice” Mines were merged into a single
Polska MiedŸ Division, called the “Polkowice-Sieroszowice” Mining Plant.

The core area of the mining operations is the extraction of copper ore, supplemented
by rock-salt mining associated with the deposit prospecting works. Both copper and
salt-rock extraction operations are highly mechanised and conducted with the application of
the most recent technical and processing solutions.
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The salt extraction product is the industrial salt rock, sold for road maintenance pur-
poses and consumption. Salt is also exported to Germany and the Czech Republic. The do-
mestic customers are mainly road maintenance companies (Fig. 2). The main capital project
implemented in recent years was the execution and implementation of a modern salt pro-
cessing factory in the underground caverns. The factory allows for obtaining various grades
of salt depending on the customers’ requirements. Presently, preparatory works are con-
ducted to connect the salt corridors with shafts SG-1 and SG-2.
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