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BUGAJCZUK: KGHM TO NAJLEPSZY PRACODAWCA
NA DOLNYM ŚLĄSKU
W rozmowie z redaktorem Jakubem Wiechem Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM, mówił o
perspektywach współpracy jego ﬁrmy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz o
szansach, jakie spółka daje młodym ludziom.
Jakub Wiech: Pan prezes Chludziński mówił, że współpraca, jaką KGHM Polska Miedź
nawiązuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego da ﬁrmie widoczne korzyści.
O jakich korzyściach mowa?
Prezes Adam Bugajczuk: Liczymy na transfer wiedzy i uzupełnienie tych kompetencji, których nam w
ﬁrmie brakuje. Taki jest sens tych porozumień – dwie strony mają czerpać z tego korzyści. My
uzupełniamy wiedzę, a uczelnia dostaje porcje danych, które można potem modelować i układać w
algorytmy, dzięki czemu otrzymujemy konkretne rozwiązania, które można przełożyć potem na inne
korzyści.
O jakiej perspektywie czasowej mówimy, jeśli chodzi o tę współpracę?
To jest umowa wieloletnia, mówimy o perspektywie na pewno dekady szeroko rozpisanej współpracy,
która będzie ewoluować, m.in. jeśli chodzi o tematy, które będą się pojawiać. Mamy na dziś pewną
listę zdeﬁniowanych kwestii, która będzie uzupełniania.
Kiedy Państwo spodziewają się pierwszych wymiernych efektów?
Profesor Marek Niezgódka z UKSW powiedział, że mamy szansę ruszyć laboratoryjnie już na jesieni.
Uważam, że na razie nie ma co pompować balonika z oczekiwaniami, uruchomimy ten projekt i
będziemy na bieżąco informować o postępach.
Jakie inne działania podejmuje KGHM celem pozyskiwania transferów wiedzy?
Szeroko współpracujemy z praktycznie wszystkimi uczelniami na Dolnym Śląsku, z instytutami, z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jako KGHM jesteśmy liderem we współpracy między światem
wiedzy a przemysłem. Widzimy w tym naprawdę duże szanse na obopólne korzyści. Walczymy o
zwiększenie efektywności, więc bardzo dużą wagę przywiązujemy do badań i rozwoju. Kierujemy na
ten segment coraz większy strumień pieniędzy i będziemy starali się zwiększać naszą aktywność na
tym polu.
A na poziomie międzynarodowym?
Uczestniczymy w całym szeregu projektów pokroju Horyzont 2020 czy Horyzont Europa. Jest tam
bardzo duża pula środków. Razem z innymi podmiotami międzynarodowymi angażujemy się w te

działania, jakie niosą istotne korzyści.
Zapytam z perspektywy studenckiej – jakie szanse daje studentom lub świeżo upieczonym
absolwentom KGHM?
Młodym ludziom na Dolnym Śląsku nie trzeba mówić, że KGHM jest najlepszym pracodawcą w
regionie, a pewnie też jednym z najlepszych w Polsce. Mamy systematyczne nabory na pracowników,
zachęcamy wszystkich młodych zdolnych ludzi, którzy chcą podzielić się z nami swoją wiedzą, do
współpracy – tak, jako ﬁrmy, start-upy czy pracownicy.

