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GOSPODARKA ZASOBAMI Z Ó  NA PRZYK ADZIE
U YCKIEJ KOPALNI BAZALTU „KSI GINKI” S.A. 

Wprowadzenie 

u ycka Kopalnia Bazaltu „Ksi ginki” S.A. powsta a w 2001 roku, jako spó ka pra-
cownicza w drodze prywatyzacji bezpo redniej P.P. u yckie Kopalnie Bazaltu w Luba-
niu. Jej rodowód jako polskiego przedsi biorstwa si ga okresu pierwszych lat powojen-
nych; w latach 1946–1990 zwi zany by  ze strukturami organizacyjnymi kamienio o-
mów drogowych z siedzib  w widnicy, a od 1952 roku we Wroc awiu. W wyniku ko-
lejnych przekszta ce  organizacyjno-prawnych zmieniano nazwy jednostek produkcyj-
nych oraz ich status prawny. W latach 1959–1980 kopalnia ta funkcjonowa a jako Ksi -
gi skie Kamienio omy Drogowe w Lubaniu podleg e Zjednoczeniu Kamienio omów 
Drogowych we Wroc awiu. W 1976 roku w sk ad przedsi biorstwa w czono Kamienio-
om R biszów. Era kamienio omów w nazwie odkrywkowych zak adów górniczych za-

ko czy a si  w 1980 roku; zjednoczenie przekszta cono w P.P. Kopalnie Skalnych Surow-
ców Drogowych, a kopalnie straci y osobowo  prawn  i funkcjonowa y na prawach za-
k adów produkcyjnych; st d Ksi ginki na 10 lat przyj y nazw  „KSSD Zak ad w Luba-
niu”. W lipcu 1990 roku ponownie uzyskano status samodzielnego przedsi biorstwa 
pa stwowego „ u yckie Kopalnie Bazaltu w Lubaniu”, podleg ego ju  bezpo rednio 
Ministrowi Transportu i czno ci [5]. 
 Pierwsze lata samodzielno ci by  okresem kryzysu gospodarczego i przy braku 
zdolno ci dzia ania w nowych realiach rynkowych, za oga prze y a gro b  upad o ci
przedsi biorstwa. W zwi zku z bardzo z  sytuacj  finansow  przedsi biorstwa, organ 
za o ycielski w 1993 roku powo a  dyrektora w osobie Tadeusza J czmionka oraz usta-
nowi  zarz d menad erski. W wyniku planowo prowadzonych dzia a  restrukturyzacyj-
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nych o charakterze organizacyjnym, maj tkowym i technicznym osi gni to stabiln  po-
zycj  rynkow , przygotowan  do procesu prywatyzacji. W 2001 roku Ministerstwo 
Skarbu Pa stwa podj o decyzj  o przekazaniu przedsi biorstwa w trybie prywatyzacji 
bezpo redniej do odp atnego korzystania spó ce pracowniczej o nazwie u ycka Ko-
palnia Bazaltu „Ksi ginki” S.A. zs. w Lubaniu. Zarz d spó ki pracowniczej kontynu-
owa  program przebudowy, tak aby zapewni  warunki efektywnego wzrostu warto ci fir-
my. Obecnie jest to przedsi biorca górniczy o najwi kszym potencjale zasobowym bazal-
tu w Polsce [1]. 

1.   Struktura organizacyjna kopal , zasoby kopaliny 

u ycka Kopalnia Bazaltu „Ksi ginki” S.A. aktualnie prowadzi dzia alno  pro-
dukcyjn  w trzech oddzia ach: Kopalnia Bazaltu Ksi ginki – z o e „Ksi ginki Pó noc”,
Kopalnia Bazaltu Ksi ginki I w Zar bie – z o e „Ksi ginki I” oraz Kopalnia Bazaltu 
Ksi ginki II w Zar bie – z o e „Bukowa Góra”. Z o a te zlokalizowane s  w promieniu 
oko o 15 km i nale  do najwi kszej formacji bazaltowej w Polsce, tzw. Luba skiej Po-
krywy Bazaltowej; b d cej elementem trzeciorz dowego wulkanizmu Pogórza Izerskie-
go. czne zasoby bazaltu KB „Ksi ginki” S.A. wed ug stanu na koniec 2009 roku 
wynosz  oko o 123 mln Mg. Podstawowe informacje geologiczno-górnicze dla ww. z ó
zestawiono w tabeli 1. 

1.1.  Z o e „Bukowa Góra” – Kopalnia Bazaltu „Ksi ginki II” w Zar bie

 Kopalnia prowadzi dzia alno  w oparciu o z o e bazaltu „Bukowa Góra” udokumen-
towane w kat. B+C1+C2 w 1982 roku; z o e zlokalizowane jest w obszarze Wielkiego 
Lasu Luba skiego i obejmuje wzniesienie Bukowej Góry.  

Jest to drugie co do wielko ci z o e tej kopaliny w Polsce z zasobami przemys o-
wymi 98 mln Mg (tab. 1). 
 Pierwsze roboty górnicze rozpocz to w latach 1930–1934, ale przemys ow  eksplo-
atacj  podj to pod koniec lat pi dziesi tych ubieg ego wieku w ramach przedsi bior-
stwa Kamienio omy Drogowe w Zar bie. Nale y nadmieni , e dla potrzeb udost pnie-
nia nowego wyrobiska zlikwidowano wówczas rezerwat buczyny górskiej o powierzchni 
25 ha oraz to, e z uwagi na odleg o  pomi dzy wyrobiskiem, a sk adami terenowymi 
w Zar bie transport wewn trzny realizowany by  kolejk  linow  (istniej c  do 2005 ro-
ku). By  to jedyny przypadek wybudowania ca kowicie nowej kolejki linowej w pol-
skich kamienio omach bazaltu w okresie powojennym. Do 1990 roku kopalnia ta 
funkcjonowa a w strukturach organizacyjnych Zjednoczenia Kamienio omów Drogo-
wych jako Kopalnia „Ksi ginki”. Po usamodzielnieniu w 1990 roku (w trakcie likwida-
cji P.P. KSSD we Wroc awiu) okres dzia alno ci P.P. KSS w Zar bie zako czy  si  upa-
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d o ci  firmy. W 2004 roku w trybie przetargu zosta a ona nabyta przez spó k  pracow-
nicz KB „Ksi ginki” S.A. w Lubaniu. 

TABELA 1 
Wa niejsze dane geologiczno-górnicze z ó KB „Ksi ginki” S.A. 

Z o e
Wyszczególnienie 

„Bukowa Góra” „Ksi ginki I” „Ksi ginki
Pó noc”

Okres wa no ci koncesji 31.05.2028 31.12.2045 31.12.2023 

Obszar górniczy [ha] 161,9 18,1 24,2 
Teren górniczy [ha] 312,7 125,4 134,7 
Zasoby przemys owe;
stan na 31.12.2009 r. [tys. Mg] 98 071 8271 16 572 

Wydobycie w 2009 r. [tys. Mg] 212 64 540 
Grubo  nadk adu od–do [m] 0,5–9,8 1,5–12 0–16 

Mi szo  z o a [m] 5–60 5–44 3–63 

Wa niejsze parametry kopaliny: 
– g sto  w a ciwa [Mg/m3]
– wytrzyma o  na ciskanie [MPa] 
– nasi kliwo  [%] 

3,20
180–270
0,5–1,2

3,02
165–185
0,7–0,8

2,95
219–247
0,5–0,9

Rodzaj wyrobiska stokowo-wg bne

Liczba poziomów eksploatacyjnych 4 2 4 

Kierunek rekultywacji   wodno-le ny  

Dobowa zdolno  wydobywcza [Mg] 4500 2500 3500 

Dystrybucja kruszyw kolej/samochody 
ród o: dane dokumentacyjne KB S.A. 

1.2.  Z o e „Ksi ginki I” – Kopalnia Bazaltu „Ksi ginki I” w Zar bie

 Eksploatacj  uruchomiono w 1962 roku z niewielkiego wyrobiska. Pierwotna na-
zwa z o a i kamienio omu „Józef” nawi zuje do imienia pierwszego dyrektora przed-
si biorstwa – Józefa Or owskiego, a nadana zosta a w ko cu lat sze dziesi tych ubie-
g ego wieku. Kopalnia zosta a nabyta przez KB „Ksi ginki” S.A. w 2003 roku w dro-
dze przetargu od syndyka Wa eckiego Przedsi biorstwa Robót Drogowych „Wa dróg”.
Nast pnie wykonano dokumentacj  geologiczn  w kategorii B+C1, powi kszaj c  za-
soby o oko o 3,4 mln Mg oraz zmieniono nazw  z o a na „Ksi ginki I”. Powsta a Ko-
palnia Bazaltu Ksi ginki I w Zar bie. Aktualne zasoby przemys owe tego z o a wyno-
sz  oko o 8,2 mln Mg (tab. 1). 
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1.3.  Z o e „Ksi ginki Pó noc” – Kopalnia Bazaltu „Ksi ginki” 

 Przemys ow  eksploatacj  kamienio omu rozpocz to w latach 1903–1906. Po II Woj-
nie wiatowej wznowiono j  w 1946 roku i od tego momentu kopalnia Ksi ginki by a
jednym z g ównym dostawców kruszyw drogowych w Polsce. W latach siedemdziesi -
tych ubieg ego wieku Zjednoczenie Kamienio omów Drogowych podj o decyzj  jej 
rozbudowy. Powsta  nowoczesny, jak na owe czasy, zak ad górniczy o zdolno ci pro-
dukcyjnej oko o 800 tys. Mg w oparciu o krajowe urz dzenia przeróbcze i ca kowit
mechanizacj  robót górniczych (eliminacja transportu szynowego i r cznego za a-
dunku urobku). W oparciu o zbudowany wówczas zak ad przeróbczy dzia alno  pro-
dukcyjna prowadzona by a bez istotnych modernizacji do 1995 roku. 

TABELA 2 
Podstawowe dane rozwi za  eksploatacji z ó KB „Ksi ginki” S.A. 

Z o e
Wyszczególnienie

„Bukowa Góra” „Ksi ginki I” „Ksi ginki Pó noc”

Za adunek

Transport urobku 

koparka Böla LB 600 
koparka E-303; 3 szt. 
Bie az B7555; 2 szt. 

adowarka Volvo L220F 

Bie az 30 t; 3 szt. 

koparka Böla LB 500 
koparka E-303; 3 szt. 

Bie az 30 t; 3 szt. 
Bie az 40 t; 3 szt. 

Przeróbka kopaliny 
– zak ad przeróbczy 
– kruszarka wst pna

– stopnie kruszenia 
– uszlachetnianie 

kruszyw 

– zdolno
produkcyjna [t/zm.] 

– profil produkcji 

stacjonarny
40.19 Makrum 

VB 1311 Norberg 
3 stopnie 

BD-10 Weil, 2 szt. 

2000
grysy, mieszanki, 
kliniec, t ucze

przejezdny
LT 110 Metso Minerale 

1 stopie
ST 620 Metso Minerale 

1200
mieszanki, t ucze ,

kamie amany* 

stacjonarny
40.20 i 40.17 Makrum 

3 stopnie 
BD-10 Weil; 2 szt. 
Kubria 94-5; 4 szt. 
odpylanie, p ukanie

na przeno niku

1600
grysy, grysy p ukane, 

mieszanki, kliniec, t ucze
Ekspedycja wyrobów 
– rodzaj ekspedycji 
– pojemno  placów 

sk adowych [tys. t] 
– dobowa zdolno

za adunkowa [tys. t] 
– za adunek wyrobów 

kolej/samochód 

600

9000
Volvo 220E 

kolej/samochód 

300

6000
Volvo 220F, przeno niko-

wy punkt za adunkowy 

kolej/samochód 

250

9000
Volvo 220E; 2 szt. 

*Do produkcji we ny mineralnej [6]. 

 Eksploatacja z o a „Ksi ginki” do 2002 roku prowadzona by a na podstawie do-
kumentacji geologicznej z 1957 roku. Aktualn  dokumentacj  opracowano w 2003 roku, 
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co zwi zane by o z konieczno ci  dokonania rozlicze  zasobów z o a „Ksi ginki” eks-
ploatowanego od 100 lat oraz z powi kszeniem obszaru dokumentowania. Obecnie ko-
palnia „Ksi ginki” obejmuje z o e bazaltu „Ksi ginki” (zasoby rozliczone w 2003 ro-
ku; pozosta y zasoby bilansowe w 4,1 mln Mg) oraz z o e bazaltu „Ksi ginki Pó noc”
(obj te sfinansowan  dokumentacj  w kat. B z 2003 roku). Aktualny stan zasobów 
przemys owych z o a „Ksi ginki Pó noc” wynosi oko o 16,5 mln Mg (tab. 1). 

2.   Dzia ania inwestycyjne, dynamika wzrostu 

 Koncentracja maj tku i dzia alno  na trzech satelitarnych z o ach umo liwia obni-
enie jednostkowych kosztów sta ych, poprzez wspóln  obs ug  finansow , administracyj-

n , górnicz  oraz handlow . By o to mo liwe poprzez stworzenie odpowiedniej struktury 
organizacyjnej oraz systemowego zarz dzania wed ug standardów norm ISO. W zakresie 
dzia alno ci górniczo-produkcyjnej trzy kopalnie tworz  jeden zak ad górniczy, nadzoro-
wany przez kierownika ruchu zak adu górniczego oraz podleg e mu s u by kierowni-
cze i dozór. Dla trzech kopal  opracowany jest jeden plan ruchu oraz dokument bezpie-
cze stwa.
 Nowe inwestycje i modernizacje obiektów ekspedycyjnych zosta y zaplanowane ze 
szczególnym uwzgl dnieniem zapewnienia odpowiedniej zdolno ci za adowczej na 
rodki transportu kolejowego i samochodowego. Mimo, e odleg o ci mi dzy z o ami 

nie przekraczaj  15 km, to ka da z kopal  wyposa ona jest we w asn  bocznic  kolejo-
w  oraz punkty obs ugi samochodowej, a czna pojemno  placów sk adowych w ko-
palniach wynosi oko o 1 mln Mg. 
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Rys. 1. Dynamika wzrostu zasobów 
z ó KB „Ksi ginki” S.A. 

Rys. 2. Dynamika wzrostu zdolno ci
produkcyjnej KB „Ksi ginki” S.A. 
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Rys. 3. Dynamika wzrostu warto ci maj tku technicznego 
i aktywów bilansowych KB „Ksi ginki” S.A. 

Umo liwia to prowadzenie w a ciwej polityki rynkowej poprzez uczestnictwo 
przedsi biorcy w du ych, d ugoterminowych kontraktach. Podstawowe dane rozwi za
technicznych uk adów wydobywczo-przeróbczych i ekspedycyjnych wyszczególniono 
w tabeli 2. Skuteczno  przedstawionych dzia a  restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych 
w KB „Ksi ginki” S.A. w latach 1993–2009 ze wskazaniem na lata i okresy prze o-
mowe (1993, 2001 i 2009 r.), przedstawiaj  rysunki 1–3. 

3.   Jako  kruszyw 

 Kruszywa bazaltowe s  tradycyjnie najbardziej cenionymi wyrobami w ród odbior-
ców bran y drogowej. Obecne podej cie do jako ci to jednocze nie nowe sposoby bada
i oceny kruszyw oraz dokumentowania jako ci wyrobu poprzez wykazywanie zgodno ci
z wymaganiami zasadniczymi (znakowanie CE). Przed u aj cy si  normalizacyjny 
okres przej ciowy wymusza stosowanie orzecznictwa jako ciowego tak e wg wycofa-
nych polskich norm. KB „Ksi ginki” S.A. projektuj c i steruj c produkcj  bie co do-
kumentuje jako  zgodnie z dotychczas stosowanym, jak i tzw. nowym podej ciem. 
Produkowane wyroby bazaltowe o szerokim zakresie asortymentowym badane s  wg 
norm PN i PN-EN (1986–2004). Podstawowa struktura asortymentowa wyrobów obej-
muje: piasek 0/2 oraz mieszank  granulowan  0/5, grysy frakcji: 2/5, 5/8, 8/11, 8/16, 
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11/16, 16/22, 16/31,5, kliniec 4/31,5 i t ucze  31,5/63 oraz t ucze  kolejowy 31,5/50 
i mieszanki o ci g ym uziarnieniu 0/31,5 oraz 0/63. 
 Badania jako ci prowadzone s  systematycznie w specjalistycznych, a tak e akredy-
towanych laboratoriach bran owych, m.in. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnic-
twa Skalnego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Filia Wroc aw, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa. 
 Asortymenty kruszyw badane s  jednocze nie wed ug wymaga  kilku specyfi-
kacji technicznych; jedna frakcja to wiele wyrobów, a ka dy z nich spe niaj cy wy-
magania okre lonej normy z uwagi na mo liwe zastosowania (tab. 3). 

TABELA 3 
Deklarowane parametry fizyko-mechaniczne oraz 
ich oceny dla wybranych kruszyw bazaltowych 

Z o e

„Ksi ginki Pó noc” „Bukowa Góra” „Ksi ginki I” 

frakcja 8/11 frakcja 8/11 frakcja 0/31,5 
Parametry* 

wyniki ocena wyniki ocena wyniki ocena 

uziarnienie, D/d 96,47/7,35 Gc 90/10 94/6 Gc 90/10 99/5 Ga 90 
nasi kliwo , WA24, [%] 1,4 WA242 1,5 WA242 1,7 WA242
zawarto  py ów, f [%] 1,02 f1 0,6 f1 8,7 deklar. 8,7 
wska nik kszta tu, SI 10,8 SI15 0,6 SI15 9 si15

wska nik p asko ci, FI 11,5 FI15 0,5 FI10 8,4 fi10

mrozoodporno , F [%] 0,8 F1 0,6 F1 0,1 deklar. 0,1 
mrozoodporno  w soli, F [%] 1,0 F1 4,8 F4,8 2,5 deklar. 2,5 
odporno  na rozdrabnianie, LA 7,5 LA15 11 LA15 10 LA15

odporno  na cieranie, MDE 16,4 MDE 20 16,4 MDE 20 13 MDE 15 
odporno  na polerowanie, PSV 50,3 PSW50 53 PSW55 53,3 PSW50

*wg PN-EN 13043:2004.

 Kompetencje techniczne KB „Ksi ginki” S.A. jako producenta kruszyw zosta-
y potwierdzone poprzez wdro enie oraz certyfikowanie w 2006 roku zintegrowanych 

systemów zarz dzania jako ci  i zak adowej kontroli produkcji (ZKP). Oznacza to, e
wszystkie oferowane wyroby s  znakowane CE zgodnie z wymaganiami Ustawy O wyro-
bach budowlanych (2004) [15], spe niaj c wymagania zasadnicze jako wyroby budowla-
ne. Przyj to system oceny zgodno ci wg regu y +2 jako bardziej wiarygodny rynkowo 
(nadzorowany przez jednostk  notyfikowan ) i przewidziany dla zastosowa  w obiek-
tach wymagaj cych podwy szonego stopnia bezpiecze stwa.
 Wdro enie i stosowanie procedur ZKP oznacza, e producent nie tylko deklaru-
je okre lone parametry jako ciowe wyrobów, ale poprzez nadzór i kontrol  zapewnia 
stabilno  – powtarzalno  tych cech, co jest szczególnie istotne z uwagi na specyfik
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seryjno ci dostaw. W relacjach rynkowych przedmiotem zamówie  i kontraktów jest na 
ogó  nie jedna partia wysy kowa, ale dziesi tki i setki tysi cy ton wyrobów wysy-
anych w okre lonym czasie – tygodni, miesi cy, a nawet lat, w ka dym czasie i dla ka -

dej partii producent powinien zapewni  powtarzalno  cech wyrobu zgodnie z deklara-
cj  opracowan  na podstawie bada  wst pnych typu. Ustawa O wyrobach budowlanych
(2004) [15] wymaga stosowania ZKP jako podstawowego elementu systemu oceny 
zgodno ci, ale jej zasady i regu y funkcjonowania s  okre lane w sposób bardzo ogólny 
w stosownych normach. Wdro enie ZKP w oparciu o zasady systemu zarz dzania we-
d ug norm serii ISO usystematyzowa y regu y ustalenia procedur nadzoru i kontroli. 
Skuteczno  realizacji przyj tej strategii konkurencyjno ci rynkowej dokumentuje tabe-
la 4. 

TABELA 4 
Dynamika rynkowa KB „Ksi ginki” S.A. w latach 1993–2002 i 2003–2008 

Wyszczególnienie Lata 1993–2002 Lata 2003–2008 

Sprzeda  [tys. Mg] 4997,4 7376,2 
rednia wielko  sprzeda y [tys. Mg/r.] 500 1230 

Udzia  w rynku kruszyw amanych [%] 1,9 2,6 
ród o: [6]. 

rednia wielko  rocznej sprzeda y w ww. okresach wzros a 2,5-krotnie, a udzia
w krajowym rynku kruszyw amanych oko o 1,4-krotnie. W ród krajowych producentów 
kruszyw amanych KB „Ksi ginki” S.A. zajmuje czo ow  lokat  pod wzgl dem ilo ci
sprzeda y [3]. 

4.   Dzia ania na rzecz rodowiska 

 Funkcjonowanie kopalni bazaltu „Ksi ginki” obejmuje ponad stuletni okres od-
krywkowej dzia alno ci górniczej, prowadzonej z zachowaniem w a ciwych relacji ro-
dowiskowych. We w adaniu KB „Ksi ginki” S.A. znajduj  si  grunty o cznej po-
wierzchni 237,6 ha; powierzchnia na której zako czono dzia alno  przemys ow  wy-
nosi 49,6 ha. Rekultywacj  obj te jest 16,2 ha, a zagospodarowaniem 33,3 ha. Wyrobi-
ska poeksploatacyjne zrekultywowane w kierunku wodnym zosta y udost pnione zak a-
dowym ko om w dkarskim, a jedno z wyrobisk zagospodarowane zosta o na sk adowi-
sko i sortowni  odpadów komunalnych miasta Lubania. 
 Na terenie kopal  w nieczynnych cz ciach wyrobisk mo na spotka  stanowiska 
dydaktyczne udost pniane uczniom pocz wszy od szkó  podstawowych z istotnymi ele-
mentami krajobrazu geologicznego [4]. Wyst puje tu podzielno  s upowa, w tym 
o przekroju pi cio- i sze ciok tnym uk adaj ca si  w tzw. organy; obserwowa  mo na rów-
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nie  bomby oliwinowe, minera y wtórne, m.in. kalcyty oraz formy powsta e w wyniku 
wietrzenia kulistego. 

5.   Podsumowanie 

1. W 2001 roku w wyniku prywatyzacji bezpo redniej Przedsi biorstwa Pa stwowe-
go u yckie Kopalnie Bazaltu w Lubaniu powsta a u ycka Kopalnia Bazaltu 
„Ksi ginki” S.A. jako spó ka pracownicza. 

2. Na przyk adzie tego przedsi biorcy opisano histori  przebudowy polskiego produ-
centa bazaltowych kruszyw amanych w okresie dwudziestolecia transformacji 
krajowego górnictwa skalnego oraz nakre lono: 
— przekszta cenia w asno ciowe, wybór ró nych cie ek i sposobów prywatyza-

cji; 
— zmiany stanu wa niejszych aktywów geologiczno-górniczych, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem bazy zasobowej; 
— modernizacj  parku maszynowego oraz wdra anie innowacyjnych technologii; 
— tworzenie nowych jako ci rynkowych i produktowych. 

3. Na szczególn  uwag  zas uguje istotny wzrost zasobów z ó .
4. Zmiany struktur zarz dzania skutkowa y wzrostem odpowiedniej jako ci produk-

tów. 
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