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W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu (1992–2017) wydobycie kruszyw 
naturalnych (żwirów i piasków oraz kamieni łamanych) wzrosło 
ponad czterokrotnie – z 63 do 257 mln t, w tym produkcja kruszyw 
łamanych, w dużym stopniu wykorzystywanych w drogownictwie, 
wzrosła o 4,7 razy – z 15,2 do 70,8 mln t. Do budowy i remontów 
dróg wykorzystywane są też różnego rodzaju mineralne kruszywa 
alternatywne (sztuczne, wtórne – odpadowe, z recyklingu). Ich ilości 
trudne są do ustalenia, szacunkowo podaje się od 10 do 20 mln t.

Kruszywa do nawierzchni drogowych

W najczęściej budowanych w Polsce nawierzchniach asfal-
towych kruszywa w zależności od kategorii drogi stanowią 
90–95% użytych surowców i materiałów. Zużycie asfaltu na 
drogi dwupasmowe w standardzie autostrady lub drogi ekspre-
sowej wynosi w przybliżeniu 1000 t/km drogi, co stanowi ok. 
5% wbudowanych mas. W budowanych obecnie nawierzch-
niach betonowych zużycie kruszyw jest nieco mniejsze i wynosi 
75–80% stosowanych materiałów i surowców. Na pozostałe 

obiekty inżynieryjne i elementy tras drogowych praktycz-
nie zapotrzebowanie na kruszywa jest porównywalne (dla 
nawierzchni asfaltowych i betonowych) i zależy głównie od 
kategorii budowanej drogi. Dla autostrad i dróg ekspresowych 
ze względu na dużą liczbę różnych obiektów (węzły, wiadukty, 
drogi dojazdowe, miejsca postojowe, nasypy itp.) są to duże 
ilości, na drogi o niższej kategorii zużycie kruszyw na obiekty 
inżynieryjne jest mniejsze, ale również znaczące. Najczęściej 
budowane w Polsce drogi z nawierzchniami mineralno-asfalto-
wymi (mma) składają się z pięciu, sześciu warstw konstrukcyj-
nych: warstwy odsączającej, warstwy lub warstw mrozoodpor-
nych, podbudowy zasadniczej – opcjonalnie jednowarstwowej 
lub dwuwarstwowej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

Obowiązuje zasada, że im wyżej usytuowana jest dana war-
stwa konstrukcyjna drogi, tym większe wymagania stawiane są 
zastosowanym kruszywom i pozostałym materiałom. W sto-
sunku do wszystkich warstw, a szczególnie w odniesieniu do war-
stwy wiążącej i ścieralnej, obowiązują szczegółowe wymagania  
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dotyczące kruszyw mineralnych. Wymagania te określone są m.in. 
w zharmonizowanych normach europejskich PN-EN. Spełnienie tych 
wymagań w stosunku do wszystkich warstw pozwala uzyskać trwałe 
nawierzchnie dróg, charakteryzujące się odpowiednią równością, 
nośnością, szorstkością, odpornością na działanie czynników atmos-
ferycznych. Od kilku lat od budowanych dróg wymaga się także 
mniejszego hałasu tworzącego się na styku opona – nawierzchnia, 
odpowiedniej jasności nawierzchni itp., co w znacznym stopniu 
dotyczy również jakości i rodzaju stosowanych kruszyw.

Jakość kruszyw naturalnych w podstawowym stopniu zależy od 
rodzaju i właściwości skał, z których są produkowane. Z punktu 
widzenia nawierzchni najważniejsze są takie cechy kruszyw, jak poro-
watość, nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na rozdrobnienie, 
polerowalność i ścieralność. Jakość kruszywa zależna jest również od 
właściwie dobranego procesu przeróbczego oraz transportu i skła-
dowania, co ma wpływ m.in. na zawartość ziaren nieforemnych, 
zawartość nadziarna i podziarna, zanieczyszczenie, zapylenie.

Do wykonania górnych warstw nawierzchni dróg najczęściej 
stosowane są kruszywa produkowane ze skał magmowych (bazalt, 
granit, melafir, gabro-diabaz, porfir), które cechują się dobrymi wła-
ściwościami, w tym dużą wytrzymałością na ściskanie. Do dolnych 
warstw nawierzchni dróg wszystkich kategorii powinny być stoso-
wane kruszywa ze skał osadowych (dolomit, wapień, piaskowiec, 
kwarcyt). Wieloletnie doświadczenia wykazały, że kruszywa pro-
dukowane ze skał metamorficznych (amfibolit, migmatyt) również 
mogą być stosowane zarówno do warstw ścieralnych, jak i dolnych 
warstw nawierzchni. Do dolnych warstw podbudów oraz warstw 
mrozoodpornych na ogół używane są żwiry, różnoziarniste piaski 
i pospółki. Dobra zagęszczalność żwirów i piasków zapewnia odpo-
wiednią nośność drogi, a ich przepuszczalność gwarantuje skuteczne 
odwodnienie. Do warstw tych stosowane też bywają kruszywa 
alternatywne (sztuczne, wtórne, z recyklingu). W celu zmniejszenia 
kosztów budowy i remontów dróg do dolnych warstw nawierzchni 
powinny być wykorzystywane w możliwie dużej ilości kruszywa 
produkowane z naturalnych surowców lokalnych i alternatywnych.

Wydobycie i produkcja naturalnych kruszyw drogo-
wych

Większość surowców skalnych, z których produkowane są 
w Polsce kruszywa mineralne stosowane w budownictwie 
drogowym, zalega na południu. Dotyczy to szczególnie skał 
magmowych, z których produkowane są najlepsze jakościowo 
drogowe kruszywa łamane, oraz skał metamorficznych (am-
fibolity, migmatyty, gnejsy, serpentynity). W Polsce central-
nej i południowej eksploatowane są głównie skały osadowe 
(wapienie, dolomity, piaskowce, piaskowce kwarcytowe) 
i kruszywa piaszczysto-żwirowe. Piaski i żwiry w znacznych 
ilościach wydobywa się na północy kraju. W północnej i środ-
kowej strefie kraju wykorzystywane są też w drogownictwie 
polodowcowe głazy i otoczaki, z których produkowane są 
odpowiedniej jakości kruszywa łamane. Zapotrzebowanie 
na naturalne kruszywa łamane w dużym stopniu zależy od 
wielkości realizacji budownictwa drogowego i kolejowego, 
a w mniejszym stopniu od stanu budownictwa kubaturowego 
(kruszywa łamane ze skał magmowych stosowane są m.in. do 
produkcji betonów wysokich klas). Szybki wzrost zapotrzebo-
wania na kruszywa łamane na początku XXI w. był głównie 
spowodowany realizacją dużych inwestycji drogowych, kole-
jowych, a także niektórych innych przedsięwzięć infrastruk-

turalnych, współfinansowanych z funduszy UE. W rezultacie 
produkcja kruszyw łamanych w 2011 r. osiągnęła rekordowy 
poziom prawie 100 mln t (łącznie z produkcją towarzyszącą 
kruszyw w kopalniach surowców cementowych, wapienni-
czych i innych). Po 2011 r. nastąpiło zmniejszenie zapotrzebo-
wania o ok. 30%. Po ponownym wzroście w 2017 r. produkcja 
kruszyw łamanych wyniosła ponad 80 mln t (łącznie z produk-
cją towarzyszącą). Wydobycie i produkcja kruszyw łamanych 
z uwagi na uwarunkowania geologiczne jest skoncentrowana 
(ok. 90% wydobycia krajowego) w trzech województwach: 
dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Znaczące dys-
proporcje pomiędzy wielkością dobrej jakości dostępnych 
zasobów skał do produkcji naturalnych kruszyw łamanych 
w poszczególnych regionach kraju skutkują koniecznością 
międzyregionalnych przewozów kruszyw drogowych na duże 
odległości (400 km i więcej), co odbywa się głównie (ponad 
80%) transportem samochodowym. Efektem tego jest też 
intensywny rozwój produkcji kruszyw wapiennych i dolomi-
towych w regionie świętokrzyskim, w większości zaopatrują-
cym chłonny rynek warszawsko-mazowiecki, łódzki, lubelski, 
a także region północno-wschodni. W ciągu kilku lat zmalał 
natomiast udział w rynku kruszyw bazaltowych z ok. 17 do 
11%, zastępowanych przez inne rodzaje kruszyw, z wyjątkiem 
mieszanek mma do ścieralnych warstw drogowych. Wzrost 
produkcji kruszyw wapiennych, dolomitowych i piaskowco-
wych w województwie świętokrzyskim, ograniczone zasoby 
przemysłowe i duże trudności w uzyskaniu nowych koncesji 
powodują stopniowe wyczerpywanie się eksploatowanych 
w tym województwie zasobów złóż, co na przyszłość jest 
sytuacją niekorzystną. Odległe od kopalń kruszyw łama-
nych regiony północne i środkowe kraju, zależne od dostaw 
kruszyw z południowych województw, korzystają również 
z dostaw kruszyw łamanych z zagranicy, szczególnie z krajów 
skandynawskich, Ukrainy oraz Czech, Słowacji i Niemiec. 
Przykładowe kierunki i strukturę przewozu kruszyw łamanych 
do głównych odbiorców przedstawiono na rycinie 1.

Żwiry i piaski eksploatowane są na terenie całego kraju 
(we wszystkich województwach i w obszarze bałtyckim). 
Niekorzystnym faktem w produkcji kruszyw żwirowych jest 

"  

Rys.1 Kierunki i struktura przewozu kruszyw łamanych do głównych odbiorców [11] 

(Mapkę proponuje umieścić bez tabelek ) 

Ryc. 1. Kierunki i struktura przewozu kruszyw łamanych do głównych od-
biorców [11]
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pogarszanie się jakości bazy surowcowej złóż. Na wyczerpaniu 
są złoża typowo żwirowe, maleje również udział zasobów 
złóż żwirowo-piaskowych, a wzrasta udział zasobów złóż 
piaskowych, w których udział ziaren drobnych, poniżej 2 mm, 
wynosi powyżej 75%, podczas gdy budownictwo potrze-
buje coraz więcej kruszyw o uziarnieniu grubym. Ta sytuacja 
powoduje okresowe trudności ze zbytem frakcji drobnych 
(piaskowych) kruszyw, które w największych ilościach wy-
korzystuje się w budownictwie drogowym do wykonywania 
podbudów i innych obiektów ziemnych oraz w rekultywacji 
terenów pogórniczych i poprzemysłowych. W wielu regionach 
kraju od ilości wykonywanych inwestycji drogowych w danym 
okresie zależy ilość zagospodarowywanych trudno zbywal-
nych drobnych frakcji piaskowych kruszyw. W przypadku 
braku odbiorców na te kruszywa kopalnie z konieczności 
traktują je często jako frakcje nieużyteczne (pozaklasowe).

Stan budowy sieci dróg krajowych i samorządowych

Publiczna sieć dróg w Polsce składa się z ok. 420 tys. km 
dróg o nawierzchni trwałej i nietrwałej (gruntowej). Drogi 

o nawierzchni trwałej mają długość prawie 291 tys. km, z tego 
drogi krajowe stanowią ok. 6,6%, wojewódzkie – 10,0%, po-
wiatowe – 39,4% i gminne – 44,0% [14]. Pozostałe drogi 
(gruntowe), prawie 130 tys. km, należą głównie do samo-
rządów gminnych (92%) i powiatowych (8%). Realizowany 
od 1993 r. program budowy autostrad i dróg ekspresowych 
dotyczy głównie dróg krajowych. Aktualny program na lata 
2014–2023 z perspektywą do 2025 r. określa docelowe dłu-
gości: autostrad – 1991,2 km, dróg ekspresowych – 5813 km. 
Według stanu na 1 lutego 2019 r. [13], gotowe odcinki auto-
strad wynoszą 1647 + 70 km (jedna jezdnia), co stanowi 84,5% 
planowanej długości, a dróg ekspresowych 2065 + 183,6 km 
(jedna jezdnia), czyli ok. 35% planowanej długości (ryc. 2).

W realizacji jest 115,5 km autostrad i 1101,5 km dróg ekspre-
sowych. Drogi w realizacji oznaczają, że podpisane są umowy 
na budowę lub projekt w formule PiB (projektuj i buduj) albo 
w formule OiB (optymalizuj i buduj). W trakcie przetargów 
jest 25,7 + 21,9 km (jedna jezdnia) autostrad i 54,2 + 8,5 km 
(jedna jezdnia) dróg ekspresowych. W latach 2016–2018 od-
dano do użytku 755 km autostrad i dróg ekspresowych oraz 
podpisano kontrakty na budowę 945 km autostrad i dróg 
ekspresowych. W 2019 r. planowane jest oddanie 524 km dróg 
szybkiego ruchu, w tym 57 km autostrad oraz ogłoszenie 17 
przetargów na łączną długość dróg krajowych 435 km [13, 
14]. Do ogłoszenia przetargów na budowę pozostanie zatem 
dla autostrad – 120 km, a dla dróg ekspresowych – 2050 km. 
Jeżeli drogi te mają być wybudowane w planowanym okresie, 
najpóźniej do 2023 r. (do 2025 r.), przetargi te powinny być 
ogłoszone w najbliższych dwóch latach. Na realizację przyję-
tego w 2017 r. przez rząd Programu budowy dróg krajowych na 
lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) planuje się wydać 
135 mld zł [15]. Niestety środków tych zabraknie na wykonanie 
całego planowanego programu. Z konieczności część zadań, 
na które nie ogłoszono dotychczas przetargów, zostanie prze-
suniętych na okres późniejszy, do 2030 r. Długości autostrad 
i dróg ekspresowych w latach 2000–2018 będące w eksplo-
atacji i w budowie przedstawiono na rycinie 3.

Budowy, przebudowy, modernizacje i remonty dróg samo-
rządowych (lokalnych) w latach 2019–2028 dofi nansowywane 
będą z Funduszu Dróg Samorządowych, który planowany jest 
w wysokości 36 mld zł, co łącznie z wkładem własnym jednostek 
samorządowych (min. 20%) daje ponad 45 mld zł. W 2018 r. na 
drogi samorządowe wydano z budżetu 1,3 mld zł, a w 2019 r. 
planowane jest zwiększenie tych środków do ponad 6 mld zł.

Zapotrzebowanie na kruszywa drogowe

Zużycie kruszyw i innych surowców budowlanych na drogi 
zależy od klasy i kategorii dróg (autostrady, drogi ekspresowe, 
krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), ich parametrów 
technicznych i kategorii ruchu (KR1–KR7). W pewnym uprosz-
czeniu można przyjąć następujące zużycie jednostkowe (t/km) 
kruszyw na budowę nowych nawierzchni asfaltowych dróg: 
autostrady – 25 tys. t, drogi ekspresowe (dwujezdniowe) – 
21 tys. t, drogi krajowe (klasy GP–KR) – 12 tys. t, drogi wo-
jewódzkie (klasy GZ–KR4) – 11 tys. t, drogi powiatowe (klasy 
GZ–KR) – 8 tys. t, drogi gminne (klasy L, D–KR 2 i 1) – 6 tys. t.

Przyjmując także, że do zakończenia budowy planowanych 
dróg krajowych pozostało jeszcze ponad 3 tys. km, oznacza to 
w ciągu sześciu lat (2019–2025) konieczność budowy dróg kra-

! 	

Rys.	2	Program	budowy		dróg	krajowych		2014	–	2023	(2025),[hAps://www.gddkia.gov.pl]Ryc. 2. Program budowy dróg krajowych 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), 
za: https://www.gddkia.gov.pl/userfi les/articles/w/wybudujemy-wiecej-drog-w-
-ramach-_26271/PBDK%202014-2023%20(2025).jpg

																														

  Rys. 3 Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w eksploatacji i w budowie [https://
pl.wikipedia.org/wiki …] Ryc. 3. Długość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w eksploatacji 

i w budowie, za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_i_drogi_ekspreso-
we_w_Polsce#/media/File:PL-Motorways-pl.svg
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jowych (głównie dróg ekspresowych) na poziomie ok. 500 km/r. 
Budowa takiej liczby kilometrów dróg wymaga średniorocznego 
zapotrzebowania na kruszywa drogowe do nawierzchni w wy-
sokości ok. 10 mln/r. Jednak z powodów opóźnień realizacji 
programu i braku pokrycia finansowego budowa nie wszystkich 
planowanych dróg zostanie zakończona do 2023 r., a nawet 
2025 r. Dlatego też przyszły okres podzielono na lata 2019–2021 
(z perspektywą do 2022 r.), w których prawdopodobnie reali-
zacja inwestycji drogowych będzie duża (zgodnie z planami) 
i lata po 2021 r. (po 2022 r.), kiedy możliwe jest mniejsze tempo 
budownictwa drogowego ze względu na wyczerpywanie się 
środków finansowych, szczególnie z dofinansowania unijnego. 
W ciągu trzech, czterech lat można zakładać średnioroczne bu-
dowy ok. 500 km dróg krajowych, natomiast później nastąpi 
raczej spowolnienie i wówczas zapotrzebowanie na kruszywa 
drogowe będzie mniejsze. Do nawierzchni przyjęto średnioroczny 
popyt w wysokości ok. 8 mln t. Uwzględniając znaczący wzrost 
nakładów finansowych na drogi samorządowe, w przybliżeniu 
przyjęto, że zapotrzebowanie na kruszywa mineralne do 2023 r. 
będzie wynosić 80–120 mln t, czyli rocznie ok. 16–24 mln t.

Poza budową lub modernizacją konstrukcji dróg (warstw no-
śnych oraz podbudów zasadniczych) duże ilości kruszyw natural-
nych i alternatywnych, mas ziemnych i skalnych zużywane są do 
budowy nasypów drogowych, dolnych warstw dróg, węzłów, dróg 
dojazdowych, parkingów i innych obiektów niezbędnych w pasie 
drogowym. Wykorzystanie tych mas często przekracza zużycie 
kruszyw na budowę podstawowej konstrukcji drogi. Ich dokładne 
ilości są jednak trudne do dokładnego ustalenia. Znaczna część 
pozyskiwana jest z wykopów w pasie drogowym oraz z wykopów 
obok budowanej drogi. Brakujące ilości dostarczane są z pobliskich 
kopalń kruszyw lub innych surowców skalnych (cementowych, 
wapienniczych itd.). Zakłada się, że jest to ilość ok. dwukrotnie 
większa w stosunku do zużycia na nawierzchnie drogowe. Przyj-
mując te założenia, łączne średnioroczne zapotrzebowanie na 
kruszywa mineralne na drogi w perspektywie trzech, czterech 
lat należy określić na ok. 30 mln t do nawierzchni drogowych 
i 60–70 mln t na zużycie dodatkowe. Po roku 2021 (2022) praw-
dopodobnie zapotrzebowanie na kruszywa drogowe zmniejszy się 
o 20–30%, chyba że szybko uruchomione zostaną nowe znaczące 
środki finansowe na drogi krajowe z budżetu i funduszy unijnych 
z nowej transzy 2021–2027.

Prognozowane łączne zapotrzebowanie na kruszywa dro-
gowe w  najbliższych trzech, czterech latach na poziomie  
90–100 mln t/r stanowi ok. 30% obecnej produkcji kruszyw 
naturalnych (łamanych i żwirowo-piaskowych). Zbliżony udział 
zużycia kruszyw na drogi (25–30%) w ogólnej produkcji kruszyw 
utrzymuje się od kilku lat i nie powinno być problemu z peł-
nym pokryciem zapotrzebowania przez kopalnie. Do niedawna  
(2010–2016) zdolności produkcyjne branży kruszywowej były 
dużo wyższe (350–400 mln t/r) w porównaniu do okresowo 
zmiennego zapotrzebowania budownictwa i innych odbiorców 
(230–350 mln t). Obecnie już tak nie jest, gdyż w niektórych 
kopalniach nastąpiło zmniejszenie wydobycia i produkcji kru-
szyw ze względu na wyczerpywanie się zasobów, dekapitalizację 
maszyn i urządzeń technologicznych oraz uwarunkowania przy-
rodniczo-społeczne (trudności z przedłużeniem lub uzyskaniem 
nowych koncesji na wydobycie kopalin), co powoduje, że rezerwy 
produkcyjne zmniejszyły się pomimo uruchamiania eksploatacji 
nowych lub w przeszłości zaniechanych złóż. Ocenić jednak należy, 

że kopalnie są w stanie zapewnić wykonawcom robót drogowych 
potrzebne ilości kruszyw o odpowiednio dobrej jakości. W latach 
2019–2021 mogą wystąpić okresowe spiętrzenia zapotrzebowania 
na niektóre asortymenty kruszyw (grysy, mieszanki, tłuczeń). 
Opóźnienia w dostawach kruszyw na niektóre budowy (szczegól-
nie dalej oddalone) wynikają przede wszystkim z ograniczonych 
możliwości transportu kolejowego, kumulacji inwestycji kolejo-
wych i zmniejszenia przepustowości linii transportowych. Z tej 
przyczyny w 2018 r. czas towarowego transportu kolejowego 
znacznie się wydłużył. O terminowych dostawach kruszyw w du-
żym stopniu decyduje dobra współpraca producentów z odbior-
cami kruszyw i jednostkami wykonującymi transport.

Podsumowanie

Przyjęty w latach 90. XX w. wraz z modyfikacjami w latach 
2015–2018 Program budowy dróg krajowych zakłada wzrost do 
2023 r. z możliwością przedłużenia do 2025 r. ich długości do 
stanu: autostrady – 1991,2 km, drogi ekspresowe – 5813 km. 
Aktualna (1 lutego 2019 r.) długość autostrad wynosi 1647 km, 
a dróg ekspresowych – 2065 km. Na budowę dróg krajowych 
w latach 2014–2023 planowane są środki finansowe w wyso-
kości 135 mld zł. Ponadto duża część nakładów finansowych na 
budowy infrastrukturalne pokrywana jest z funduszy unijnych 
(spójności i  strukturalne). Niestety na niektóre dotychczas 
nierozpoczęte zadania inwestycyjne brakuje środków. Braki 
te są szacowane na ponad 20 mld zł [13].

W latach 2019–2028 planowane jest znaczne zwiększenie 
nakładów na budowy, przebudowy, modernizacje i remonty 
dróg samorządowych (lokalnych). Dofinansowanie tych przed-
sięwzięć będzie się odbywać głównie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, którego budżet ma wynosić 36 mld zł.

Budownictwo drogowe jest jednym z podstawowych odbiorców 
kruszyw mineralnych. W budowanych nawierzchniach drogo-
wych kruszywa – w zależności od rodzaju nawierzchni i kategorii 
drogi – stanowią 80–95% zużywanych surowców i materiałów. 
W Polsce większość surowców skalnych do produkcji dobrej jakości 
kruszyw drogowych zalega na południu. Dotyczy to szczególnie 
skał magmowych i metamorficznych. W strefie centralnej i po-
łudniowej eksploatowane są głównie skały osadowe (wapienie, 
dolomity, piaskowce kwarcytowe) i kruszywa piaszczysto-żwirowe. 
Piaski i żwiry są eksploatowane w całym kraju, jednak kruszywa 
żwirowe pozyskiwane są głównie na południu.

Produkcja kruszyw łamanych z uwagi na uwarunkowania 
geologiczne skoncentrowana jest (ponad 90% wydobycia kra-
jowego) w trzech regionach: dolnośląskim (wraz z wojewódz-
twem opolskim), świętokrzyskim i małopolsko-śląskim. Dyspro-
porcje pomiędzy rozmieszczeniem dobrej jakości dostępnych 
zasobów do produkcji naturalnych kruszyw w poszczególnych 
regionach kraju skutkują koniecznością międzyregionalnych 
przewozów kruszyw drogowych na duże odległości (400 km 
i więcej), co odbywa się głównie stosunkowo drogim i uciążli-
wym transportem samochodowym. W ograniczonym zakresie 
(10–20%) do transportu kruszyw drogowych wykorzystywany 
jest przewóz kolejowy, a tylko sporadycznie transport wodny.

Na dolne konstrukcje nawierzchni drogowych oraz do 
budowy nasypów i innych towarzyszących obiektów dro-
gowych w dużych ilościach stosowane są kruszywa żwiro-
wo-piaskowe. Żwiry i piaski eksploatowane są we wszyst-
kich województwach i w obszarze bałtyckim. Zagrożeniem 
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w produkcji kruszyw żwirowych jest pogarszanie się jakości 
bazy surowcowej złóż. Na wyczerpaniu są złoża żwirowe, 
maleje również udział zasobów złóż żwirowo-piaskowych, 
a wzrasta udział zasobów złóż piaskowych (PP > 75), gdy 
tymczasem budownictwo potrzebuje coraz więcej kruszyw 
o uziarnieniu grubym. Ten fakt powoduje okresowe trud-
ności ze zbytem frakcji drobnych (piaskowych) kruszyw, 
które w największych ilościach stosuje się w budownictwie 
drogowym do wykonywania podbudów i innych obiektów 
ziemnych oraz w rekultywacji terenów pogórniczych i po-
przemysłowych.

Z przeprowadzonych szacunkowych obliczeń wynika, że 
łączne średnioroczne zapotrzebowanie na kruszywa mine-
ralne na drogi krajowe i samorządowe w perspektywie trzech, 
czterech lat (2019–2021 do 2022 r.) powinno się kształtować 
w wysokości zbliżonej do ok. 30–34 mln t/r do nawierzchni 
drogowych i 60–70 mln t/r na zużycie dodatkowe w pasach 
drogowych. Może to stanowić ok. 30% produkowanych w kraju 

kruszyw naturalnych. Taki udział zużycia kruszyw drogowych 
w łącznej produkcji kruszyw naturalnych utrzymuje się w Polsce 
w ostatnich latach i nie powinno być problemów z zaopatrze-
niem, poza możliwymi spiętrzeniami i wydłużeniem czasu 
przewozu kruszyw od producenta do wykonawców robót. 
Problemy te są jednak niezależne od producentów kruszyw.

Po roku 2021 (2022) prawdopodobnie zapotrzebowanie na 
kru szywa drogowe zmniejszy się o 20–30%, chyba że szybko 
uruchomione zostaną nowe znaczące środki fi nansowe na drogi 
krajowe z budżetu i funduszy unijnych z nowej transzy 2021–2027.
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Na rynku księgarskim ukazała się mo-
nografi a pod redakcją prof. dr. hab. inż. 
Wiesława Kozioła Wydobycie i produkcja 
drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz 
technologie ich zagospodarowania. Jej au-
torami są dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. 
IMBiGS, oraz mgr inż. Jarosław Stankiewicz.

Książka stanowi bogate źródło wiedzy o za-
sobach złóż żwirów i piasków, ich wydobyciu 
w różnych regionach kraju oraz zastosowaniu 
w budownictwie i  innych sektorach gospo-
darki. Zmiany bazy surowcowej polegające 

na zmniejszaniu się udziału w zasobach i produkcji kruszyw po-
szukiwanych (defi cytowych) na rynku żwirów powodują wzrost 
wydobycia drobnych, trudno zbywalnych frakcji piaskowych 
(0–2 mm), które dotychczas miały ograniczone zastosowanie 
w budownictwie.

Zarówno znane, jak i nowe kierunki i technologie zastosowania 
drobnych asortymentów kruszyw w budownictwie oraz poza nim 
wskazują na potrzebę ich większego wykorzystania, a w przy-
padku braku okresowego zapotrzebowania – selektywnego 
składowania dla zastosowania w przyszłości.

Przeprowadzona w książce analiza jest pierwszą próbą pa-
rametrycznego określenia zmian jakości udokumentowanych 
i eksploatowanych zasobów żwirów i piasków. Wyniki analizy 
powinny przyczynić się do opracowania dokładniejszych prognoz 
rynkowych zapotrzebowania i produkcji kruszyw naturalnych 
w skali kraju i w poszczególnych regionach, w tym szczególnie 
kruszyw żwirowo-piaskowych.

Z uwagi na kompleksowe ujęcie problematyki drobnych frakcji 
kruszyw, przedstawienie aktualnego stanu i prognoz zmian 
monografi a jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się 
wydobyciem, produkcją i zastosowaniem kruszyw naturalnych 
(geologów, górników, technologów, zarządów kopalń itp.), a także 
projektantów, pracowników naukowo-badawczych i studentów 
kierunków górnictwo i geologia, materiały budowlane, ochrona 
środowiska.

Książkę można kupić za pośrednictwem strony internetowej: 
http://www.imbigs.pl/sklep-online.
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Jakie rodzaje kruszyw składają się na ofertę rynkową Kopalni Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.?  
Jak zorganizowana jest produkcja?

Daniel Kłosowski,  
prezes zarządu, 
Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Kopalnie Porfiru 
i Diabazu Sp. z o.o. wydobywa i przerabia 
skały pochodzenia wulkanicznego 
o bardzo wysokich wskaźnikach 
wytrzymałościowych i czyste ekologicznie. 

Produkcja firmy to szeroka gama kruszyw znajdujących 
zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie, budownictwie 
oraz w tworzeniu małej architektury. Wykorzystywane są m.in. 
przy budowie autostrad, dróg krajowych, samorządowych, 
gminnych, linii kolejowych sieci PKP i linii tramwajowych, 
lotnisk, parkingów i budowli hydrotechnicznych. 
W naszej ofercie znajdują się kruszywa spełniające 
wymagania norm europejskich, m.in. grysy, tłucznie, 
klińce, niesorty, kamień łamany. Mamy duże możliwości 
produkcyjne i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom 
naszych klientów. Wytwarzając kruszywa najwyższej 
jakości, stosujemy system zakładowej kontroli 
produkcji. Nasze kruszywa są dostarczane na ważne 
budowy w kraju i spełniają oczekiwania inwestorów, co 

poparte jest licznymi listami referencyjnymi. 
Grupę KPiD stanowią również dwie inne spółki.  
Spółka ADD Asfalt już od 10 lat funkcjonuje w branży 
drogowej – produkuje i sprzedaje masy bitumiczne, 
a oprócz tego świadczy usługi związane z wykonawstwem 
nawierzchni asfaltowych. Spółka osiąga sukcesy, ponieważ 
kładzie nacisk na jakość. Stawia przy tym także na kadrę 
doskonałych fachowców z dużym doświadczeniem, wiedzą 
oraz dbałością o wytwarzane produkty i świadczone 
usługi. Dlatego też Spółka cieszy się dobrą kondycją 
i uznaniem na rynku. Siedziba ADD Asfalt znajduje 
się w Krakowie, a otaczarnia, czyli wytwórnia mas 
bitumicznych, zlokalizowana jest na terenie Kopalni 
Diabazu Niedźwiedzia Góra.  
Druga Spółka – MKM Kruszywa – zajmuje się eksploatacją 
żwiru. Żwirownia znajduje się w Nowej Białej koło 
Nowego Targu i jest m.in. głównym dostawcą kruszyw 
na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna 
Biała – Chabówka. Firma przeszła swego rodzaju rewolucję 
związaną z zarządzaniem i organizacją. Zmodernizowano 
także ciąg technologiczny. Dzięki tym zmianom przyszłość 
spółki rysuje się optymistycznie. 
Zapraszam do współpracy z naszymi firmami.

Kruszywa do budowy dróg  POLSKA

55 Marzec – Kwiecień  2019   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne


