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Przed nami  
1800 km

Rynek budownictwa drogowego ma niebawem powrócić do dwucyfrowej  
dynamiki wzrostu, przekonują eksperci. Jak wykorzystać nową szansę?  

Jak uniknąć błędów przeszłości? I czy firmy są przygotowane do nowej perspektywy? 

Zbigniew 
Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
ministerstwo infrastruktury 
i Rozwoju
 
Program budowy dróg kra-
jowych na lata 2014-2023 
przewiduje 93 mld zł na 
budowę ok. 1800 km no-
wych odcinków dróg eks-

presowych i autostrad 
oraz 35 obwodnic. Obec-
nie pracujemy nad stra-
tegiczną oceną oddziały-
wania na środowisko dla 
Programu. Dzięki niemu 
chcemy kontynuować bu-
dowę głównych ciągów 
dróg ekspresowych i au-
tostrad, m.in. A1, A2, S3, 
S5, S6, S7, S17, S19 czy 
też S61. Dotychczas po-
wstało już ponad 3000 km 
dróg szybkiego ruchu. Po-
mimo dużej skali inwesty-
cji realizowanych w po-
przednich latach polska 
sieć dróg krajowych na-

dal wymaga rozwoju. Dla-
tego tak istotne są dal-

sze inwestycje w głów-
nych ciągach, w szczegól-
ności zapewnienie połą-
czeń pomiędzy najwięk-
szymi ośrodkami gospo-
darczymi.
W kończącej się perspek-
tywie na drogi krajowe 
mieliśmy do wykorzysta-
nia ponad 47 mld zł z UE. 
Praktycznie wszystkie wy-
datki zostały już zrefun-
dowane. Pokazuje to, że 
GDDKiA bardzo dobrze 
poradziła sobie z wyko-
rzystaniem unijnych środ-
ków. Ze zdobytych do-
świadczeń wyciągnęliśmy 
wnioski. Nie chcielibyśmy 
powtórzyć sytuacji z po-
przedniej perspektywy, 
gdzie znaczne refundacje 
zaczęły napływać do Pol-
ski w czwartym roku re-
alizacji. Dlatego pierwsze 
przetargi dla zadań z roz-
dania 2014-2020 ogłosili-
śmy już w 2013 r., tak aby 
w pierwszym roku nowej 
perspektywy podpisywać 
umowy i rozpoczynać re-
alizacje. Z jednej strony 
pozwoli to na racjonal-
ne rozłożenie wydatków 
w czasie, a z drugiej – na 
szybsze pozyskanie refun-
dacji z UE.

michał 
daszkiewicz
dyrektor Pionu betonu  
cemeX Polska
 
CEMEX Polska z opty-
mizmem patrzy na spo-
dziewany w najbliż-
szych latach wzrost popy-
tu na materiały budowla-
ne, w szczególności prze-
znaczone na rozwój in-
frastruktury. Widzimy, że 
już w 2015 r. rozpoczyna 
się realizacja wielu istot-
nych dla kraju inwesty-
cji, a apogeum w segmen-
cie infrastruktury nastąpi 
w latach 2016-2018. Cie-
szy nas decyzja w sprawie 
budowy ponad 800 km 
dróg w technologii betono-
wej, podjęta przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad, po-
nieważ naszym zdaniem 
jest to strategiczny krok 
w kierunku najlepszego 
wykorzystania środków 
unijnych. Drogi betonowe 
przyczynią się do popra-
wy bezpieczeństwa i trwa-

łości, a jednocześnie są 
rozwiązaniem zapewnia-
jącym oszczędności w ca-
łym okresie użytkowa-
nia drogi. CEMEX Polska 
chce aktywnie włączyć się 
w program budowy dróg 

krajowych i wykorzystać 
czekające nas szanse.
Doświadczenia z poprzed-
niego okresu budżetowa-
nia inwestycji ze środ-
ków europejskich nie by-

ły najlepsze. Upadłości 
firm, zmiany wykonaw-
ców czy presja najniższej 
ceny wynikały z nieodpo-
wiedniego podejścia firm 
wykonawczych i dostaw-
ców materiałów budowla-
nych. Miejmy nadzieję, że 
tym razem branża budow-
lana odpowiedzialnie włą-
czy się w realizację pro-
jektów, ucząc się na błę-
dach z przeszłości. Prio-
rytetem muszą być jakość 
oraz trwałość wykonywa-
nych konstrukcji przy za-
chowaniu standardów 
bhp oraz zrównoważone-
go rozwoju.

Odpowiedzialne 
wykorzystanie 
szansy.

Przygotowaliśmy 
największy do tej pory 
plan inwestycji 
drogowych w Polsce.
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Przyborowski
Prezes Zarządu
LotoS asfalt
 
Spółka LOTOS Asfalt jest 
przygotowana do zwiększo-
nego zapotrzebowania ryn-
ku na asfalty drogowe, któ-
re nastąpi w kolejnych la-
tach w związku z urucho-
mieniem nowej perspekty-
wy unijnej. Jesteśmy w sta-
nie realizować dostawy bez 
obaw o dostępność, termi-
nowość i wysoką jakość na-
szych produktów. Nasz sys-
tem logistyczny zdał egza-
min w latach 2010-2012 
podczas budowy dróg przed 
EURO 2012. LOTOS Asfalt 
posiada najnowocześniejszą 
bazę produkcyjną asfaltów 
drogowych w Polsce. Zakła-
dy produkcyjne zlokalizowa-
ne są w trzech miejscach, 
dzięki czemu dostarczamy 

produkty na terenie całego 
kraju. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom klientów, wpro-
wadziliśmy na rynek nowe 
produkty: asfalty modyfi-
kowane gumą, przeznaczo-
ne do budowy cichych na-
wierzchni drogowych, oraz 
asfalt WMA, ekologiczny 
i ekonomiczny produkt, któ-
ry pozwala na wydłużenie 
sezonu budowlanego.

michał wrzosek
Prezes Zarządu
PeRi Polska
 
Cokolwiek by mówić o tem-
pie powstawania nowych 
dróg i autostrad, każdy kie-
rowca zdecydowanie odczu-
wa znakomite podniesienie 
standardu podróży na od-
cinkach, na których zostały 
one już zbudowane. A w dą-
żeniu do celu nie przekro-
czyliśmy jeszcze półmetka. 
Jest oczywiste, że hasło (do-
stosowane do aktualnego fi-
nansowego wsparcia unij-
nego) – „Perspektywa 2014-
2020”, nie oznacza wcale, że 
po roku 2020 budowa dróg 
w Polsce całkowicie się za-

trzyma. Dalej będą one po-
trzebne i dalej będą budo-
wane, choć najprawdopo-
dobniej już w oparciu o lek-
ko odmienny sposób finan-
sowania. Nie jest przecież 
możliwe, aby w ciągu kilku 
lat nadrobić 60-letnie zale-
głości. Należy mieć nadzie-
ję, że w ciągu najbliższych 
siedmiu lat program budo-
wy dróg będzie lepiej skoor-
dynowany i nie skumuluje 
się ponownie na okresie ro-
ku czy dwóch lat. W takim 
przypadku szaleńcze tempo 
budowy połączone z dalej 
królującym, pomimo wielu 
zapewnień o zmianach, kry-
terium najniższej ceny za-
gwarantowałoby, że po roku 
2020 oprócz nowych dróg 

do wybudowania mieliby-
śmy całą masę prawie no-
wych dróg (zarówno tych 
z lat 2007-2013, jak rów-
nież tych z 2014-2020) wy-
magających pilnego remon-
tu i naprawy.

Spółka LOTOS Asfalt 
jest przygotowana. 

W dążeniu do celu nie 
przekroczyliśmy jeszcze 
półmetka.

Bilfinger wykonawcą remontu mostu 
Łazienkowskiego w Warszawie 
10 kwietnia przedstawiciele konsorcjum firm Bilfinger Infrastructu-

re i Przedsiębiorstwa Usług Technicz-
nych „Intercor" oraz Zarządu Dróg Miej-
skich w Warszawie podpisali umowę na 
remont mostu Łazienkowskiego. War-
tość kontraktu to ponad 104 mln zł brut-
to. Projekt przygotowała firma Transpro-
jekt Warszawa. Remont mostu jest aktu-
alnie jedną z najważniejszych inwesty-
cji w stolicy.

Metoda przebudowy zaproponowana 
przez Bilfinger Infrastructure jest nowa-
torska i przygotowana specjalnie dla mostu Łazienkowskiego. Pozwala 
jednocześnie rozbierać zniszczone elementy i montować nowe. Rozbiór-
ka starej konstrukcji będzie się odbywać na środku przeprawy. Montaż 
konstrukcji stalowej będzie odbywał się metodą nasuwania. Od połowy 
września będą trwały prace na nasuniętej konstrukcji, czyli izolacje, ukła-
danie masy asfaltowej i roboty antykorozyjne. Umowa zakłada uzyskanie 
przejezdności przeprawy do 31 października 2015 r. Do połowy 2016 ro-
ku na moście będą trwały jeszcze prace związane z wypełnianiem izola-
cji czy malowaniem pasów. Prace na moście ruszyły 13 kwietnia.

Leasing 0% 
Sytuacja makroekonomiczna i ożywienie na rynku budowlanym po-

wodują, że coraz więcej firm z branży rozbudowuje park maszynowy. 
Dla planujących inwestycje Idea Leasing przygotowała specjalną ofertę 
„Leasing 0%”, w ramach której – przy określonych parametrach leasingu 
operacyjnego – suma opłat wynosi jedynie 100%.

Przedsiębiorcy nie muszą zatem kupować maszyn budowlanych 
w całości za gotówkę, bo skorzystanie z finansowania zewnętrznego nie 
wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ponadto można skorzystać 
z efektu tarczy podatkowej dzięki zaliczeniu czynszu inicjalnego i rat do 
kosztów uzyskania przychodu. W ramach promocji „Leasing 0%” można 
sfinansować zarówno sprzęt nowy, jak i używany.

MAN Trucknology® Days 2015
Na przybyłych do Mona-

chium gości MAN czekał bo-
gaty program przygotowa-
ny od hasłem „Trucks. Power. 
Performance”. Z tej okazji or-
ganizatorzy zaprezentowa-
li ponad 240 pojazdów cię-
żarowych. Podczas licznych 
prezentacji eksperci omawia-
li właściwości pojazdów cię-
żarowych MAN stosowanych 
w różnych branżach – w bu-
downictwie, transporcie cięż-

kim, w gospodarce komunalnej, ruchu dostawczym i dalekobieżnym oraz 
w rolnictwie i leśnictwie. Impreza nie ogranicza się jednak tematycznie wy-
łącznie do pojazdów ciężarowych. Do największych hitów imprezy nale-
ży zaliczyć prezentację nowego typoszeregu silników D38 o mocy od 520 
do 640 KM, dostępnego w pojazdach MAN TGX. Top of the Range stano-
wią silniki o mocy 640 KM instalowane w czteroosiowych ciężkich ciągni-
kach siodłowych.
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Doka dostarczy szalunki na S8
Doka Polska w pierwszym kwartale 2015 r. podpisała umowę z włoską spółką Astaldi na 

dostawę szalunków budowy jednego z podlaskich odcinków drogi ekspresowej S8 Warsza-
wa – Białystok. Realizowany odcinek drogi obejmuje fragment trasy od Wiśniewa do Mężeni-
na o długości 15,4 km. Kontrakt obejmuje 15 obiektów mostowych, w tym 8 obiektów zapro-

jektowanych na prefabrykowanych 
belkach typu Kujan, 6 obiektów mo-
nolitycznych sprężanych o przekro-
jach dwu- lub czterobelkowych oraz 
jeden przepust ekologiczny z blachy 
perforowanej.

W lutym rozpoczęły się pierwsze 
dostawy materiałów, a już w mar-
cu firma Doka rozpoczęła dostawy 
szalunków na pierwsze ustroje no-
śne tj. system wież podporowych  
Staxo 100 i deskowania Top 50 dla 

obiektu WE-14a oraz system ciężkich podparć SL-1 i wieże Staxo 40 na wiadukt ekologicz-
no/drogowy WE/PZ-10. Obydwa obiekty są realizowane w ciągu istniejącej drogi krajowej.  
Nowy odcinek S8 ma być gotowy z końcem 2016 r.

NIK gromi GDDKiA
Jak wynika z opublikowanego  

15 kwietnia br. raportu Najwyższej Izby 
Kontroli, podczas prowadzenia najwięk-
szych inwestycji drogowych Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła za-
pewnić wystarczająco dobrego nadzo-
ru nad jakością robót drogowych. Żad-
na z dróg oddanych do ruchu w latach 
2008-2009 nie była objęta monitoringiem 
jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 ro-
ku. W konsekwencji monitoringiem ja-
kości robót nie objęto więc blisko 40% 
dróg o łącznej długości 834 km, odda-
nych do użytku od stycznia 2008 do koń-
ca marca 2013 roku. Wady i usterki wy-
stąpiły na ponad 70% odcinków zba-
danych przez NIK. Z kolei niewłaści-
wie opracowana dokumentacja projekto-
wa była podstawą uzasadnionych rosz-
czeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł 
– związanych z koniecznością wykony-
wania dodatkowych robót i prac napraw-
czych.                                    Źródło: NIK

Przejazdy awaryjne  
na autostradzie A1 
Autostrada A1, zwana także Autostradą Bursztynową, jest 

jednym z dwóch głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce. 
Jak każda droga publiczna, powinna posiadać prze-
jazdy awaryjne, umożliwiające przejazd po-
jazdów z jednej jezdni na drugą, oraz 
zapewniać sprawne odprowa-
dzenie wody powierzch-
niowej (roz. MTB i GM, 
Dz.U.1999.43.430 §158). 
Odwodnieniem przejaz-
dów awaryjnych (na od-
cinku Toruń-Stryków) 
zajmowała się firma HAURATON – zaproponowała ona zasto-
sowanie niezawodnych i wytrzymałych korytek FASERFIX®BIG 
BL (rys.). Kanały liniowe FASERFIX®BIG z monolityczną opaską 
są zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe wymagania od-
wadniania nawierzchni narażonych na duże obciążenia sił dy-
namicznych, ciągłą eksploatację oraz ekstremalne obciążenia 
ruchu ciężkiego. Dlatego też tak doskonale sprawdzają się dla 
takiego typu inwestycji jak na autostradzie A1.

Trwa budowa obwodnicy Bełchatowa
Postępy prac na budowie obwodnicy Bełchatowa są widoczne. 

Obecnie trwają rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 
Sukcesywnie przebudowywane są kolizje sanitarne, kanalizacji desz-
czowej, melioracyjne, teletechniczne i energetyczne. Na prawie 3/4 
odcinka obwodnicy został już zdjęty humus (żyzna warstwa gleby). 
Rozpoczęły się także roboty ziemne – wykonywanie wykopów i na-
sypów. Tu poziom zaawansowania prac wynosi odpowiednio 10% 

i 20%. Równocześnie pro-
wadzone są prace zwią-
zane z odwodnieniem 
i wzmocnieniem korpusu 
drogowego. Trwa budo-
wa dróg dojazdowych, na 
niektórych odcinkach zo-
stała już ułożona podbu-
dowa z kruszywa. Na dro-
gach wojewódzkich (484 

i 485) budowane są bajpasy, którymi podczas prowadzenia prac zo-
stanie poprowadzony ruch. Postęp prac jest także widoczny na przy-
szłych obiektach mostowych, gdzie są budowane podpory, ławy 
fundamentowe oraz zbrojenia. Umowa z łódzkim Oddziałem GDD-
KiA na budowę obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8, 
o wartości 119,4 mln zł netto, została podpisana 31 grudnia 2014 ro-
ku. Na realizację inwestycji Budimex ma 19 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy.

Zmiana na stanowisku p.o. Generalnego Dyrektora  
Dróg Krajowych i Autostrad 
Na wniosek minister Marii Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała z funkcji p.o. Generalnego Dyrekto-

ra Dróg Krajowych i Autostrad Ewę Tomalę-Borucką. Jednocześnie na to stanowisko został tymczaso-
wo powołany Tomasz Rudnicki, dotychczasowy zastępca Generalnego Dyrektora DKiA.

Decyzja o natychmiastowym odwołaniu Tomali-Boruckiej z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora zo-
stała podjęta ze względu na interes i dobro GDDKiA. Niezależnie od tej decyzji prowadzone jest postę-
powanie konkursowe wyboru nowego szefa GDDKiA, które toczy się od 1 kwietnia 2015 r. Tomasz Rud-
nicki był zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od lutego 2008 roku. Odpowia-
dał za realizację inwestycji drogowych.d
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je Modernizacja gdańskiego lotniska dzięki asfaltom z LOTOSU
Spółka LOTOS Asfalt dostarcza wysokiej jakości asfalty modyfikowane (MODBIT) przy trwającej moderniza-

cji drogi startowej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Podniesienie kategorii podejścia (tzw. ILS) z 
dotychczasowej pierwszej do drugiej należy do najtrudniejszych z dotychczas realizowanych inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk. Efektem 
podniesienia kategorii będzie możliwość lądowania w Gdańsku przy dużo gorszych warunkach atmosferycznych. Inwestycja ta jest niezwykle 
skomplikowana logistycznie, gdyż dotyczy m.in. remontu drogi startowej przy zachowaniu optymalnej zdolności operacyjnej lotniska.

Asfalty modyfikowane MODBIT produkcji LOTOS Asfalt to wyroby o wysokiej jakości, które w zastosowaniu drogowym wykazują zwiększoną 
odporność na odkształcenia plastyczne (koleiny) i spękania niskotemperaturowe warstw nawierzchni. Asfalty modyfikowane to asfalty naftowe, 
przy produkcji których zastosowano m.in. polimery. Do tej pory asfalty (klasyczne i modyfikowane) oraz emulsje asfaltowe z LOTOSU były wy-
korzystywane podczas prac drogowych m.in. na lotniskach w Gdańsku, Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy.

CEMEX Polska dostarcza beton  
na budowę dróg ekspresowych 
Jedną z budów, na którą obecnie CEMEX dostarcza 73 tys. m3 betonu, jest dro-

ga ekspresowa S7, łącząca przyszłą obwodnicę Radomia z granicą województw 
mazowieckiego i świętokrzyskiego. Generalnym wykonawcą jest firma Dragados. 
Przedmiotem prac jest dostosowanie obecnie jednojezdniowej drogi do parame-
trów trasy ekspresowej na długości 22 km. Beton wykorzystywany jest na roboty 
palowe oraz budowę wiaduktów. Kolejne 36 tys. m3 betonu CEMEX zostanie zuży-
tych na budowie 9,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn 
– Ostróda Północ. Inwestycja obejmuje również przebudowę dwóch istniejących 
węzłów drogowych „Miłomłyn Północ” (obecnie „Winiec”) i „Miłomłyn Południe” 
(obecnie „Tarda”). Aktualnie odbywa się betonowanie fundamentów obiektów mo-
stowych oraz przejść dla zwierząt. Generalnym wykonawcą tej budowy jest konsor-
cjum Budimex i Ferrovial Agroman.
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Maciej Marciniak
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Producentów 
Betonu Towarowego

Wiele lat spędziłem poza granicami Polski, 
wiele kilometrów przejechałem właśnie po 

betonowych nawierzchniach. Zalety takiego rozwiązania są po-
wszechnie znane – trwałość, niskie koszty eksploatacji, bezpie-
czeństwo. O ileż łatwiej prowadzi się samochód nocą po jasnej na-
wierzchni…
Jest jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt – beton jest tworzywem 
lokalnym: produkuje się go z zastosowaniem polskiego cementu 
w oparciu o kruszywa, które siłą rzeczy pochodzą zwykle z niezbyt 
oddalonych kopalń. To bardzo ważny społeczny czynnik regional-
nego rozwoju.
Oczywiście cieszymy się z decyzji GDDKiA o dywersyfikacji rodzajów 
nawierzchni głównych dróg i autostrad w Polsce. Istotniejsza jest jed-
nak, moim zdaniem, świadomość lokalnych samorządów i nadzieja, 
że wiele powiatowych, gminnych dróg powstanie w technologii beto-
nowej. Musimy wiele zrobić, aby przekonać tych decydentów do zalet 
betonowej nawierzchni i obalić ciągle jeszcze silnie funkcjonujące 
błędne mity o wysokich kosztach i trudnościach takiej budowy.
Jako stowarzyszenie zrzeszające wytwórców betonu towarowego 
zapewniamy, że w Polsce istnieje potężny potencjał produkcyjny 
i w pełni wystarczające zaplecze technologiczne, aby praktycznie 
w każdym zakątku kraju mogła zostać wybudowana droga z betonu.
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„Tak” dla betonu
GDDiKA zapowiada wybudowanie blisko  

800 km autostrad i dróg ekspresowych z nawierzchnią 
betonową. Jakie są zalety tej technologii?

System wysokonośnych 
rusztowań podporowych VST 
firmy PERI 
Cechy wyróżniające:
najniższe nakłady robocze oraz najwyższa nośność układu • 
podporowego na rynku;
nowa jakość: mała liczba standardowych łączników oraz moż-• 
liwość szybkiego i łatwego montażu;
modularne wieże podporowe 2 × 2 m w rzucie podstawowym, • 
skonstruowane na bazie systemu VARIOKIT – możliwość bu-
dowy wież o wymiarach do 10 × 10 m w planie, łączenia w ze-
stawy, wykonywania płaskich tarcz podporowych (przy zacho-
waniu pełnej nośności – do 700 kN na jeden słupek);
możliwość montażu wież w pełnym zakresie wysokości  • 
od 1 do 40 m (jako elementy wolnostojące, kotwione do funda-
mentu lub przestrzenne rusztowania podporowe);
nowatorski element: głowica VST 100 o wysokości 1 m, która • 
umożliwia regulację konstrukcji pod pełnym obciążeniem przez 
jedną osobę za pomocą zestawu hydraulicznego – redukcja 
czasu, kosztów dodatkowego sprzętu oraz robocizny;
pomosty robocze oraz systemowe łączniki umożliwiające zin-• 
tegrowanie z systemem PERI UP Rosset.

KOMENTARZ
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