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Szanowni Państwo, 

 

W imieniu spółki KGHM Polska Miedź S.A.                                                 
oraz KGHM Centrum Analityki sp. z o.o., pragnę zaprosić 
studentów Państwa uczelni do udziału w III edycji hackathonu 
CuValley Hack, który odbędzie się w dniach                                                           
27-29 stycznia 2023 r. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji 
o hackathonie CuValley Hack, osobom prowadzącym 
kierunkowe przedmioty oraz studentom takich kierunków  jak: 
Informatyka, Automatyka, Sztuczna Inteligencja, Energetyka, 
Analiza Danych i Big Data, Computer Science, Inżynieria 
Kwantowa, itp. 
 

Tym co wyróżnia hackathony organizowane przez KGHM, 
wśród innych tego typu wydarzeń na polskim rynku, jest fakt,                      
że zwycięskie projekty mają realne szanse na szybkie 
wdrożenie. Przykładem tego może być projekt zespołu Data 
Drivers, który w I edycji hackathonu CuValley Hack zajął 
pierwsze miejsce w zadaniu pt. „Stabilizacja pracy pieca 
zawiesinowego”. Zaledwie pięć miesięcy od zakończenia 
wydarzenia miedziowy koncern rozpoczął wdrażanie 
innowacyjnego rozwiązania w Hucie Miedzi Głogów.  

 
W II  edycji hackathonu CuValley Hack wszystkie                                 

3 zwycięskie rozwiązania są kontynuowane w KGHM Polska 
Miedź S.A. Aktualnie trwają testy możliwości  ich wdrożenia                    
w środowisku przemysłowym. 
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Podczas hackatonów KGHM szuka koncepcji/rozwiązań z największym potencjałem 
wdrożeniowym oraz z najbardziej innowacyjnym podejściem do rozwiązania problemu. 

 
Trzecia edycja hackathonu CuValley Hack będzie dotyczyć wyzwań związanych z 

funkcjonowaniem Zakładu Wzbogacania Rudy oraz Zakładu Hydrotechnicznego „Żelazny Most”. 
 
Podczas nadchodzącego wydarzenia uczestnicy będą mieli 40 godzin na stworzenie 

inspirujących i możliwych do zaimplementowania rozwiązań. Zespoły biorące udział w 
hackathonie będą musiały skupić się na optymalizacji funkcjonujących procesów pod względem 
zwiększenia efektywności produkcji, efektywności energetycznej lub minimalizacji 
występowania awarii.  

 
Podczas nadchodzącej edycji przed uczestnikami konkursu postawione zostaną 

następujące zadania: 
1. Optymalizacja energetyczna procesu mielenia I stopnia (Zakłady Wzbogacania Rudy); 
2. Stworzenie wirtualnego estymatora wielkości ziarna miedzionośnego (Zakłady 

Wzbogacania Rudy); 
3. Stworzenie systemu automatycznej estymacji poziomu wody w rzece (Zakład 

Hydrotechniczny „Żelazny Most”).   
 
Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie ze strony ekspertów, którzy pomogą obrać 

odpowiedni kierunek w pracy nad projektem oraz podpowiedzą, w jaki sposób podejść do tematu 
by rozwiązanie było skuteczne i praktyczne. 
 

Aby dołączyć do wydarzenia i stanąć oko w oko z wyzwaniem, należy zarejestrować się na 
wydarzenie na stronie www.cuvalley.com. Dla pierwszych 160 osób, które przejdą poprawnie 
proces rejestracji przewidziane są powitalne pakiety. Na wydarzenie zgłaszać się mogą 
pojedyncze osoby lub drużyny, liczące maksymalnie 5 osób.  Warto spróbować swoich sił w 
wyzwaniu, ponieważ łączna pula nagród wynosi aż 120 000PLN.  
 

Więcej informacji o zadaniach oraz poszukiwanych rozwiązaniach znaleźć można na 
stronie www.cuvalley.com   
 

Liczę na Państwa zainteresowanie propozycją udziału w hackathonie. Dla studentów, 
udział w maratonie programowania jest szansą na sprawdzenie swoich sił i umiejętności analizy 
realnych danych. Na zwycięzców czeka też możliwość nawiązania komercyjnej współpracy                         
z Miedziowym Gigantem, w zakresie realizacji wypracowanego rozwiązania.   
 
 

http://www.cuvalley.com/
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W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: 
 
Aneta Maćkiewicz,  
Marketing Manager KGHM Centrum Analityki sp. z o.o,                                                                                              
e-mail: aneta.mackiewicz@cakghm.com  
tel.: 887 103 726. 
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