
Przemysław Płonka

Od pół wieku 
w kruszywach

Prawie 700 pracowników, 25 kopalni,  ponad 
pół wieku doświadczenia. Rzeszowskie 

Kruszgeo to jeden z największych w kraju pro-
ducentów żwiru i piachu. Mimo coraz częst-
szych sygnałów o kryzysie finansowym, nie 
zaprzestaje inwestycji. W ubiegłym roku fi rma 
wzbogaciła się o dwa nowe zakłady, w 2009 
prawdopodobnie powstanie kolejny.
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KS 600 w ZEK Frydman o pojemności 

zgarniaka 6 m3. – Obecnie w 25 zakładach 

KRUSZGEO pracuje 13 koparek produkcji fi rmy 

Stihwech – wyjaśnia Tadeusz Kruk, wicepre-

zes, dyrektor ds. górniczych.

ZEK Sokolniki. Na zdjęciu „prawdopodobnie 

największy w Polsce” odwadniacz produkcji 

gliwickiego Nowetu. Średnica koła wynosi 

6,5 m.

– Kruszywo w 90% wykorzystywane jest 

w budownictwie – mówi Ryszard Dykiel, 

wiceprezes, dyrektor techniczny. – Mniejsze 

ilości odbiera drogownictwo. Materiał sprze-

dajemy w woj. małopolskim i podkarpackim. 

Głównym klientem są betoniarnie i fabryki 

kostki brukowej. 

ZEK Borowiec. KWK 106 w ZEK Strzegocice.
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Ważnym w dziejach Krusz-

geo był rok 1993. Nowa sytuacja 

polityczno-gospodarcza kraju 

spowodowała, że dyrekcja roz-

poczęła działania w kierunku 

prywatyzacji przedsiębiorstwa. 

W sierpniu 1992 roku powołano Komisję Prywaty-

zacyjną, której zadaniem było przekonanie załogi i przy-

gotowanie podstawowych dokumentów dla prywatnej 

fi rmy. Postanowiono utworzyć spółkę akcyjną. 

Wybrano prywatyzację bezpośrednią poprzez 

likwidację przedsiębiorstwa państwowego i oddanie 

mienia do użytkowania przez spółkę utworzoną przez 

pracowników.

Zgodnie z wówczas obowiązującą ustawą, majątek 

po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym mógł 

być oddany w leasing spółce utworzonej w tym celu, 

która zgromadziła wymagany ustawą kapitał akcyjny. 

Kapitał ten był gromadzony wyłącznie ze środków załogi 

(miesięcznych poborów) przez prawie 2 lata. Jak mówi 

prezes Kruszgeo Jan Bator: – Gdyby nie zdyscyplinowanie 

pracowników i wola zgodnego działania kierownictwa i 

obydwu organizacji związkowych (NSZZ Solidarność i ZZ 

Budowlani) spółka Kruszgeo S.A. nie powstała by. 

Spółka została zawiązana aktem notarialnym 9 

czerwca 1993 roku, a osobowość prawną uzyskała 29 

lipca 1993 z chwilą wpisania do rejestru handlowego 

Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

1 października 1993, na mocy decyzji ministra prze-

kształceń własnościowych, wojewoda rzeszowski oddał w 

leasing majątek przedsiębiorstwa państwowego PPKiUG 

Kruszgeo spółce pracowniczej PPKiUG Kruszgeo S.A.

Do końca XX wieku Kruszgeo S.A. spłaciła całość zo-

bowiązań wobec Skarbu państwa 

i w XXI wiek wkroczyła jako w pełni 

prywatny podmiot gospodarczy.

Listopad 2007 – obchody 50-lecia 

istnienia fi rmy. Na zdjęciu Emil Kuc 

– założyciel i pierwszy dyrektor 

Kruszgeo. To jemu w znacznej mierze 

przedsiębiorstwo zawdzięcza swój 

obecny zasięg terytorialny. Będąc 

dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu 

Kruszyw w Warszawie w latach 70. 

przyłączył do Kruszgeo zakłady z rejo-

nu Tarnowa, a także zakład Maniowy 

i Dębno koło Czorsztyna.

Specjalnie do kopania spod wody – CAT 

z bardzo długim wysięgiem pracujący 

w ZEK Kłaj.

ZEK Hureczko.

ZEK Borowiec.
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