
KGHM Polska Miedź S.A. to spółka
strategiczna, jedna z największych polskich
spółek skarbu państwa. Znajduje się w ścisłej
czołówce światowych producentów srebra i
miedzi. Jest także jedynym w Europie
producentem renu i nadrenianu amonu z
własnych zasobów. Posiada aktywa na trzech
kontynentach; Europa, Ameryka Północna i
Południowa

Branża: Górniczo-hutnicza

Data założenia: 1 maja 1961 roku

Strona internetowa:
https://kghm.com/pl

Kraj wdrożenia: Polska

SYTUACJA PRZED WDROŻENIEMSYTUACJA PRZED WDROŻENIEM

Cyfryzacja procesów wCyfryzacja procesów w
KGHM Polska Miedź S.AKGHM Polska Miedź S.A

Dla przeciętnego zadania Departament Badań i Rozwoju generował ok. 30 różnych
dokumentów. Każdy z nich wymagał ręcznego przygotowania, wydrukowania i
podpisania. Dodatkowo każde zadanie trzeba było ręcznie wstawić do planu (plik
Excel), a następnie w tym samym pliku Excel okresowo pokazywać stan realizacji.
Proces ten był nie tylko bardzo czasochłonny, ale także narażony na liczne błędy.
Ponadto, wymagał bardzo dobrej znajomości Regulaminu Badań  i Rozwoju, co
uniemożliwiało powierzenie tych zadań mniej doświadczonym pracownikom.  Zebranie
podpisanych i zaakceptowanych dokumentów w formie papierowej i przesyłanie z
wykorzystaniem poczty wewnętrznej stanowiło kolejny czynnik obciążający czasowo
realizacje zadań. 



Odejście od formy
papierowej 

Elektroniczny
obieg 

Elektroniczne
podpisy

CELE PROJEKTUCELE PROJEKTU

PRZYGOTOWANIEPRZYGOTOWANIE

Dzięki temu miałem dobry przegląd tego, jakie rozwiązania są na rynku i co oferują.
Zarówno zakres, jak i oczekiwania stawiane dla rozwiązania zostały bardzo precyzyjnie
określone. Już od samego początku pracownicy Archmana byli otwarci na wszelkie
sugestie i uwagi. Co prawda zajęło nam chwilę, zanim się siebie nawzajem
„nauczyliśmy” (przede wszystkim oni nas), ale start pracy był płynny. 

Do projektu przygotowywaliśmy się
dosyć długo, bo ok. 1,5 roku. Solidne
przygotowanie do projektu
zaprocentowało jego sprawnym
wdrożeniem – mówi Piotr Spaliński,
Główny Inżynier Departamentu Badań i
Rozwoju. -  W tym czasie osobiście
uczestniczyłem w wielu konferencjach
dedykowanych elektronicznemu
obiegowi dokumentów. 

Automatyzacja
procesów
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Styczeń

Styczeń  

Lipiec
Lipiec  

Pełne przejście na
system elektroniczny
Ciągłe doskonalenie
procesów

Uruchomienie produkcyjne

Wdrożenie zostało podzielone na 4 etapy 
i prowadzone było w duchu Agile. W
pierwszym etapie powstał prototyp, który w
kolejnych etapach był rozbudowywany oraz
wprowadzane były korekty. Każdy z etapów
kończył się testami działającego systemu.
Spotkania projektowe odbywały się w małych
zespołach w Lubinie i w Krakowie, natomiast
testy i odbiory prowadzone były zdalnie. Na
koniec każdego etapu system był
prezentowany poszczególnym grupom
interesariuszy, którzy wnosili uwagi. Całe
wdrożenie trwało 1,5 roku, czyli tyle, ile
planowano. Zostało wykonane w
zaakceptowanym budżecie oraz dostarczono
wszystkie przedmioty dostaw zadeklarowane
w zadaniu, a także wykonano dodatkowe
zmiany celem osiągnięcia wymagań i
oczekiwanej jakości rozwiązanie.

Agile - Agile - zwinne zarządzanie;zwinne zarządzanie;
metoda nadzorowania projektówmetoda nadzorowania projektów

o ogromnej dynamice i ryzyku.o ogromnej dynamice i ryzyku.
Składa się z 5 kroków:Składa się z 5 kroków:

planowanie, projektowanie,planowanie, projektowanie,
programowanie, testowanie,programowanie, testowanie,

implementacja.implementacja.    

W ramach kluczowych etapów
zadania należy wyróżnić prace dla
wytworzenia nowego środowiska
sprzętowo programowego usług IT w
KGHM. Przygotowano rozwiązanie wg
standardów bezpieczeństwa w KGHM
i wymaganych i założeń biznesowych.
W trakcie trwania i uruchomienia
platformy dla spełnienia oczekiwań
funkcjonalnych i jakościowych
przeprowadzono kilka serii
wielopoziomowych testów. 
(Rafał Nalewajski, Główny Specjalista
w KGHM)

Udział w konferencjach
branżowych
Budowanie świadomości
potrzeby zmian w
organizacji
Projektowanie procesów

Przygotowanie do wdrożenia

Styczeń

Styczeń  

Podział na 4 etapy
Ulepszanie systemu w
każdym etapie
Zaangażowanie różnych
grup interesariuszy w
testy akceptacyjne
Szkolenia i warsztaty
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EFEKTYEFEKTY

Zautomatyzowanie sprawozdawczości, raportowanie portfela w oparciu o
hurtownię danych rozwiązania

Zadeklarowany zespół nie zmienił się od jego powołania, a w swoim składzie
posiadał kluczowe kompetencje i doświadczenie, w tym niezbędną wiedzę
ekspercką ze strony biznesu, a także specjalistów po stronie COPI dla
realizacji zakresu i uruchomienia rozwiązania. Przygotowana platforma
posiada możliwość implementacji kolejnych rozwiązań i wykorzystania pod
kolejne obszary oraz procesy, zwiększając wartość i potencjał usługi w
KGHM. 

Największym wyzwaniem, było zrozumienie naszych procedur, które nie są
łatwe, ale dzięki wspólnej pracy analitycznej udało nam się uzyskać efekt
synergii – zarówno usprawnić procesy, przy jednoczesnym zachowaniu
wymogów formalnych. Na sukces złożyła się w równej mierze ścisła
współpraca zespołu, jak i sztandarowy produkt IT oferowany przez Archmana
- wysokiej jakości platforma Nawigator, która odznacza się wysoką jakością
produktu i stabilnością rozwiązania. 

Rafał Nalewajski

Piotr Spaliński

Główny Specjalista w firmie KGHM Polska Miedź S.A.

Główny Inżynier w firmie KGHM Polska Miedź S.A.

Wdrożenie usługi teleinformatycznej „Udostępnianie systemu EOIF” 

Zdigitalizowanie 25 procesów workflow

Wdrożenie obsługi wewnętrznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zintegrowanie system z AD

Zautomatyzowanie generowanie 30 dokumentów Word realizowanych w
procesie Badań i Rozwoju


