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Wywiad 
z Andrzejem Wyszyńskim 

– Prezesem Zarządu PSWNA
Karolina Kołodziejczyk: Jakie czynniki w minionym roku miały 
największy wpływ na rozwój branży drogowej?

Andrzej Wyszyński: Z pewnością jednym z najbardziej istotnych 
czynników kształtujących branżę w ubiegłym roku były problemy 
z rentownością kontraktów, które spowodowane były wzrostem 
cen. Sytuacja ta zagraża egzystencji firm i jest czynnikiem 
mocno destabilizującym rynek robót drogowych. Podobnie jest  
z wypowiedzeniami umów na kontraktach o dużym stopniu opóźnienia, 
które było działaniem pomagającym w finalizacjach kontraktów.  
Niestety, uwidoczniły się w tym przypadku skutki braku wcześniejszej 
weryfikacji rzetelnych wykonawców, jak i braku waloryzacji cen. Skutkuje 
to między innymi opóźnieniami na kontraktach oraz znacznym wzrostem 
cen dla inwestora. Krokiem w dobrym kierunku było wprowadzenie umów  
z nowym podejściem do rewaloryzacji kontraktów przez GDDKiA, 

wdrażających zabezpieczenia dla nowo podpisywanych kontraktów. 
Niestety, nie wprowadzono regulacji rozwiązujących systemowo 
sposób rewaloryzacji kontraktów, które zaczęły być realizowane 
we wcześniejszym okresie. Dalej utrzymuje się niepewność firm, 
które w wyniku wzrostu cen w ostatnich latach kontynuują prace 
na nierentownych kontraktach. Systemowe rozwiązanie tego 
typu problemów wpłynęłoby na stabilizacje rynku, szczególnie, że  
w ciągu najbliższych lat czeka nas okres dużych inwestycji drogowych. 
Stabilizacji rynku i realizacji kontraktów zgodnie z planem, służy  
z pewnością wprowadzenie przez GDDKiA możliwości wyboru dla 
wykonawców dogodnej dla nich technologii wykonywania nawierzchni. 
Pomaga ono w optymalizacji kosztów i zasobów wykonawczych 
do realizacji kontraktu w danej lokalizacji. Ogranicza problemy  
z logistyką kruszyw i dostępnością kadry. Wcześniejsze rozwiązanie  
o budowie dróg tylko w technologii betonowej uważamy za szkodliwe.  
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Narażało program budowy dróg na niepotrzebne perturbacje w trakcie 
kumulacji robót, gdy zdecydowanie większość wykonawców jest 
przygotowana do realizacji prac w technologii asfaltowej. Poprzednie 
rozwiązania zmuszały wykonawców i lokalną administrację do 
realizacji kontraktów w technologii betonu cementowego w miejscach,  
gdzie występowały tylko kruszywa alkaliczne.

KK: Jakie były najważniejsze wydarzenia z ramach działalności 
PSWNA w 2019 roku?

AW: W tym miejscu wspomnieć trzeba ostatnie seminarium PSWNA, 
które było doskonałym miejscem do podsumowania 20-lecia istnienia 
stowarzyszenia. Oczywiście, podczas spotkania istotnym było poruszenie 
takich istotnych zagadnień, jak recykling i analiza całkowitych kosztów 
życia nawierzchni. W trakcie seminarium odbyły się również otwarte 
posiedzenia naszych komisji tematycznych. Zależy nam na tym, aby 
raz do roku odbywało się duże, 
ogólnopolskie spotkanie branży 
drogowej, na którym poruszane będą 
tematy technologiczne, dotyczące 
przepisów technicznych oraz spraw 
związanych z funkcjonowaniem 
branży drogowej. Planujemy, aby 
to spotkanie stało się jednym z 
wiodących wydarzeń w kalendarzu 
branży drogowej w Polsce. Dlatego 
też, w październiku 2020 r. planujemy 
wspólnie z OIGD organizację dużego 
seminarium. Jako stowarzyszenie 
stawiamy na aktywne uczestnictwo 
również w lokalnych seminariach w 
Polsce. Chcemy być partnerem takich 
organizacji jak Konwent Zarządców 
Dróg Powiatowych, Konwent 
Zarządców Dróg Wojewódzkich, 
SIiTK oraz firm komercyjnych 
organizujących seminaria lokalne. 
Naszym celem jest popularyzacja 
wiedzy, aktualnych kierunków rozwoju 
i wyzwań stojących przed branżą drogową. Uważamy, że w jedności jest 
siła. Był to też jeden z powodów, dla których stwierdziliśmy, że warto 
stworzyć Białą Księgę Drogownictwa, która wyartykułuje najważniejsze 
problemy branży, a podpisanie jej przez wszystkie organizacje branżowe 
wzmocni jej przekaz. Na co dzień współpracujemy z przedstawicielami 
tych organizacji w ramach Rady Ekspertów zamiarem wypracowywania 
lepszych rozwiązań. Od momentu jej powołania aktywnie bierzemy 
udział w pracach tego ciała. Naszym celem jest aktywny udział w 
dialogu z administracją drogową, w drodze poszukiwań rozwiązań 
usprawniających proces budowy dróg w Polsce. Dlatego też, jeśli 
wypracowujemy jakieś ciekawe inicjatywy, z którymi kierujemy się do 
administracji państwowej, to staramy się znaleźć sprzymierzeńców wśród 
innych organizacji, aby zwiększyć skuteczność tych wystąpień. Podobnie 
wspieramy inicjatywy innych organizacji lub podejmujemy je wspólnie. 
Szczególnie blisko współpracujemy z OIGD i PZPB, gdzie uzupełniamy 
się kompetencyjnie. Przystąpiliśmy także do organizacji europejskiej 
zrzeszającej producentów emulsji asfaltowych. Jest to naturalny 

krok w celu współpracy w zakresie wdrażania technologii drogowych 
emulsji asfaltowych. Jako członek takiego stowarzyszenia, zapewniamy 
sobie bezpośredni dostęp do zagadnień i wyzwań jakie dotyczą rynku 
europejskiego. Możemy uczestniczyć w pracach międzynarodowej 
organizacji i mieć wsparcie od niej w rozwiązywaniu problemów u 
nas. Reorganizacji uległa także praca samego stowarzyszenia, oparta 
głównie na aktywności członków w pracy komisji. To tam rodzą się 
inicjatywy i rozwiązania, które jako stowarzyszenie staramy się wdrażać. 
Obecnie działają trzy komisje ds. recyklingu, emulsji asfaltowych oraz 
promowania nawierzchni asfaltowych na drogach samorządowych. 
Zainteresowanych zapraszamy do pracy w tych zespołach. Czekamy 
również na nowe inicjatywy ze strony naszych członków i nie tylko.

KK: Z jakimi największymi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć 
w roku 2020?

AW:  Za cel na ten rok postawiliśmy 
sobie rozwiązanie problemów ze 
stosowaniem granulatu z frezowania 
nawierzchni. Naszym zdaniem, 
nawierzchnie asfaltowe nadają się 
do tego, by stosować wobec nich 
gospodarkę zamkniętego cyklu 
obiegu. Dlatego też, we współpracy  
z OIGD wystąpiliśmy do Ministerstwa 
Infrastruktury oraz Ministerstwa 
Klimatu w kwestii zmiany klasyfikacji 
destruktu asfaltowego jako odpadu. 
Działania te są prośrodowiskowe i 
docelowo mają się przyczynić do 
likwidacji barier w rozwoju recyklingu 
starych nawierzchni asfaltowych. 
Odmiennym zagadnieniem, niemniej 
istotnym będzie aktywny udział  
w procesie tworzenia systemu 
Certyfikacji Firm Wykonawczych. 
Wynika to z powtarzających się 
sytuacji, w których przetargi 
wygrywane były przez podmioty, 

które nie miały odpowiedniego potencjału wykonawczego,  
a ich przewaga konkurencyjna opierała się wyłącznie na korzystnej  
cenie. W efekcie wiele przetargów trzeba było rozstrzygać na nowo. 
Przyczyniło się to do wzrostu cen na kontraktach i znacznych opóźnień  
w oddawaniu nowych odcinków dróg. Sytuacja ta wpływała negatywnie 
na stabilność polskiego rynku i hamowała rozwój odpowiedzialnych 
firm. Sposobem na stabilizację rynku w tym aspekcie byłaby konkretna 
forma certyfikacji firm. W związku z tym, prosimy naszych członków o 
zgłaszanie do nas pomysłów w tym temacie, jak również informacji jak 
to wygląda na innych rynkach.

Ponadto, pragniemy stale poszerzać stowarzyszenie o nowych członków, 
do którego grona serdecznie zapraszamy wszystkie firmy.

KK: Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad 
z Tomaszem Żuchowskim

– Dyrektorem GDDKiA

Karolina Kołodziejczyk: Jakie czynniki w minionym roku miały 
największy wpływ na rozwój branży?

Tomasz Żuchowski: W minionym roku wprowadziliśmy wiele zmian, 
których efekty są już widoczne. Na początku 2019 roku wprowadziliśmy 
nowe mechanizmy waloryzujące nowe kontrakty. Pozwoliło to 
ustabilizować rynek w obszarze nowych inwestycji. W przypadku 
starszych kontraktów większość firm przyznała, że nie da się wprowadzić 
jednego, wspólnego rozwiązania. Wtedy pokrzywdzeni zostaliby oferenci 
z kolejnych miejsc w przetargach, składający oferty przemyślane 
i prawidłowo skalkulowane. Stąd każde waloryzacyjne roszczenie 
będziemy traktować indywidualnie. 

Dynamicznie reagowaliśmy na zmiany na rynku i realne możliwości 
branży. Dlatego w przypadku powtórzonego przetargu na budowę 
autostrady A18 Żary Zachód - Iłowa, w zadaniu realizowanym  
w systemie tradycyjnym, zdecydowaliśmy się na zoptymalizowanie 
zakresu prac i zastosowanie wyłącznie kryterium ceny. W efekcie 
przy założeniu tych samych kryteriów jakościowych, w pierwszym 
przetargu oferty przekraczały kosztorys, a drugie postępowanie 
mające niższy budżet zakończyło się podpisaniem umowy  
za kwotę niższą o kilkadziesiąt milionów złotych niż pierwotnie na ten 
cel zakładano.

Kolejnym, ważnym czynnikiem jest wprowadzona przez nas możliwość 
wyboru rodzaju nawierzchni. Firma przystępująca do przetargu może 
zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem 

Zmiany
i nowe możliwości

w branży
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dostosować ofertę. Oczywiście podczas samej realizacji wykonawca 
musi zachować określone przez nas wymagania jakościowe. 
Zoptymalizowaliśmy procedury przetargowe. Wypracowaliśmy nowy 
harmonogram dla postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego 
dotyczący robót prowadzonych w 
trybie przetargu nieograniczonego  
w procedurze odwróconej.

Dodam też, że w celu umożliwienia 
firmom lepszego przygotowania się 
do przetargów, w tym analizy ryzyka 
i możliwości wykonania zadania, 
wyznaczamy dłuższe (niż ustawowe) 
pierwotne terminy składania ofert.

W minionym roku dokonaliśmy 
także tego, co wielu wydawało 
się niemożliwe. Mam na myśli 
obwodnicę Częstochowy, gdzie w 
2019 roku musieliśmy rozwiązać 
umowę z nierzetelnym wykonawcą. 
Sprawnie wyłoniliśmy nowego 
wykonawcę  w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia na najpilniejsze prace 
na A1 i równolegle przygotowaliśmy 
przetargi na zadania umożliwiające 
otwarcie drogi jeszcze w 2019 roku.  
W efekcie 23 grudnia ruch 
został przeniesiony na nową, 
autostradową obwodnicę. 
Cel został osiągnięty dzięki trafnym i odpowiedzialnym  
decyzjom inwestora oraz wytężonej pracy wszystkich nowych 
wykonawców. Kontrakt to zobowiązanie dwóch stron. 

KK: Jakie są plany GDDKiA i z jakimi największymi wyzwaniami 
trzeba będzie się mierzyć w roku 2020? Jakie są obecnie największe 
wyzwania związane z Programem Budowy Dróg w Polsce?

TŻ: Największym i najbardziej 
oczywistym wyzwaniem jest sprawna 
realizacja Programu Budowy 
Dróg Krajowych. Co ważne, przy 
uniknięciu „przegrzania” rynku, 
czyli zapewnienie stałego dopływu 
zleceń, dostosowanego do mocy 
przerobowych branży. Luka w 
zamówieniach, jak i ich zbyt duża 
liczba to sytuacje niepożądane, które 
negatywnie wpływają na branżę oraz 
poziom cen.

W 2020 roku jeszcze większą uwagę 
będziemy poświęcać kwestiom 
bezpieczeństwa i utrzymaniu 
obecnej sieci drogowej. Będziemy 
kontynuować audyt przejść 
dla pieszych, aby docelowo 
ustandaryzować ich lokalizacje i 
sposób realizacji, w tym oświetlenia 
i oznakowania. W ramach Programu 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 
będziemy kontynuować 
przygotowywane lub już rozpoczęte 
zadania. Są nimi m.in. wymiana 
nawierzchni, przebudowa skrzyżowań, 

budowa rond, sygnalizacji świetlnych czy uspokajanie ruchu poprzez 
wytyczanie wysepek. Dbamy nie tylko o kierowców, ale również o pieszych  
i rowerzystów. Dlatego w wielu miejscach zostaną zbudowane chodniki 
oraz zatoki autobusowe. Zrealizujemy nowe doświetlenie kolejnych 

przejść dla pieszych oraz ustawimy ogrodzenia w celu ochrony pieszych 
i oddzielenia ich od ruchu samochodowego. Powstaną kolejne drogi 
rowerowe i zostaną wytyczane nowe przejścia dla pieszych i kładki nad 
drogami.

Z kolei na drogach szybkiego ruchu dużym wyzwaniem jest walka  
z niepożądanymi nawykami kierowców, takimi jak np. jazda  
„na zderzaku”. Będziemy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury 
podejmować działania, aby zwiększać świadomość kierowców w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2020 roku przeprowadzimy 
również Generalny Pomiar Ruchu i Generalny Pomiar Hałasu, które 
realizujemy co pięć lat.

KK: Czy i jak z roku na rok zmienia się rynek drogowy?

TŻ: Każdy rynek ewoluuje. Ważne, aby 
inwestor pokroju GDDKiA nie był tylko 
biernym obserwatorem, ale potrafił 
podejmować odpowiedzialne i trudne 
decyzje. Nasze działania kształtują 
rynek. Zmiany, które wprowadzamy 
m.in. w realizacji kontraktów, w 
postępowaniach przetargowych mają 
na celu skuteczną finalizację zadań 
drogowych przez wykonawców.

GDDKiA troszcząc się o interes Skarbu 
Państwa, a więc i podatnika, dba  
o odpowiednio płynny postęp 
prac, jak i prawidłową realizację 
kontraktów. To baza wytyczająca 
kierunki działań GDDKiA  
zdefiniowanych na skuteczną 
realizację powierzonych zadań 
inwestycyjnych.

Obecnie sytuacja na rynku, 
patrząc przez pryzmat rzetelności 
wykonawców i wypełniania zapisów 
umownych, wygląda lepiej niż 
choćby 5 lat temu. Równocześnie 
obserwujemy napływ nowych firm 
startujących w przetargach. Robimy wszystko, aby nasz rynek był jak 
najbardziej konkurencyjny i otwarty, jednak przy zachowaniu standardów 
jakości realizowanych inwestycji. 

Chcemy otwartości rynku budownictwa drogowego, ale w taki sposób, 
aby premiować solidnych oferentów i rzetelnych wykonawców. Dlatego 
wspólnie z organizacjami branżowymi szukamy możliwości opracowania 
systemu certyfikowania rzetelnych wykonawców. Analizujemy różne 
rozwiązania stosowane w krajach UE. W naszej ocenie certyfikaty powinna 
przyznawać niezależna instytucja, monitorująca nie tylko kontrakty 
realizowane dla GDDKiA, ale także dla innych inwestorów publicznych 
i prywatnych. Takie rozwiązanie minimalizowałoby ryzyko startu  
w przetargach nierzetelnych firm, a także wykluczało wielomiesięczne 
spory przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczące weryfikacji potencjału 
wykonawcy. Proponujemy również wprowadzenie systemu zachęt  

i kar, np. dodatkowych punktów w kolejnych przetargach za sprawną 
realizację wcześniejszych kontraktów drogowych lub kolejowych, a jeśli 
wykonawca z premedytacją opuścił kontrakt albo mocno spóźnił się  
z inwestycją, to byłby czasowo wykluczany z nowych przetargów.

KK: W jakim zakresie dialog z branżą i wymiana poglądów  
z wykonawcami inwestycji drogowych w Polsce przekłada się na 
bieżącą działalność GDDKiA?

TŻ: Dialog z branżą ma bardzo wymierne efekty. Widać to w już podjętych 
działaniach, o których wspomniałem wcześniej, takich jak chociażby 
nowe zasady waloryzacji kontraktów, możliwość wyboru technologii 
konstrukcji drogi przez wykonawcę, czy też bieżące modyfikacje 
kryteriów w przetargach. 

Podkreślam,  że nadal jesteśmy 
otwarci na dialog, dlatego świadomie  
i odpowiedzialnie podejmujemy 
decyzje związane z nowymi 
przetargami. Chodzi o możliwość 
wybierania jak najrzetelniejszych 
wykonawców przy optymalnej 
cenie. W ok. 90 proc. ostatnich 
przetargów mieliśmy prośbę o 
przesunięcie terminu z uwagi na brak 
mocy przerobowych związanych 
z przygotowaniem oferty. Często 
wychodziliśmy naprzeciw potrzebom 
branży. Bierzemy bowiem pod uwagę 
kondycję całego rynku, który rozkłada 
się m.in. na inwestycje liniowe  
i kubaturowe.

Wspólnie z branżą i środowiskiem 
naukowym podejmujemy działania 
dotyczące możliwości łatwiejszego 
powtórnego wykorzystania destruktu 
pozyskanego w czasie budowy lub 
remontów odcinków dróg. Jest to 
cenny materiał powstający w wyniku 
frezowania warstw nawierzchni 
istniejących dróg, który można 

wykorzystać ponownie w mieszankach mineralno-asfaltowych jako 
częściowy substytut kruszywa lub jako czysty składnik do utwardzania 
poboczy, podbudów drogowych, dróg serwisowych, zjazdów itp. Recykling 
usprawniłoby wprowadzenie przepisów określających warunki utraty 
statusu odpadu dla destruktu asfaltowego. Łatwiejszy recykling destruktu  
to mniejsze zużycie surowców naturalnych, ograniczenie transportu 
kruszywa z wykorzystaniem samochodów ciężarowych, mniej 
zanieczyszczeń, hałasu i większe bezpieczeństwo na drogach. To także 
mniejsza emisja pyłów generowanych przy wydobyciu i transporcie.  
To również gospodarka o obiegu zamkniętym, wykorzystująca 
poprzednio wbudowane materiały.

KK: Dziękujemy za rozmowę.
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Tak jak przewidywaliśmy rok wcześniej, ostatnie dwanaście 
miesięcy było trudne dla branży budowlanej. W 2019 roku 
branża wciąż borykała się z efektami nadmiernego wzrostu 

kosztów dla kontraktów publicznych podpisanych kilka lat temu 
oraz z ich waloryzacją. Mieliśmy też często do czynienia z sytuacjami 
niedoszacowania budżetów zamawiającego w stosunku do cen 
rynkowych i w konsekwencji unieważnianiem przetargów. Na kilkunastu 
dużych kontraktach generalni wykonawcy zeszli z placów budów. W 
zeszłym roku wzrost produkcji budowlano-montażowej wyhamował 
do poziomu 2,6%. To siedmiokrotnie mniej w odniesieniu do tego 
samego okresu 2018 r., kiedy ten sam wzrost wynosił 18%. Czujemy się 
i jesteśmy odpowiedzialni za nasze kontrakty. Dotrzymujemy słowa, 
rozmawiamy o kosztach, ale jednocześnie budujemy i doprowadzamy 
kontrakty do końca. Kończymy również prace na budowach po naszych 
poprzednikach, którzy zeszli z kontraktów.

W przypadku podwykonawców, ich rentowność mocno wzrosła  
w ostatnich latach, nawet do 11-12% w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw. Rentowność dużych firm budowlanych jest cały czas 
na niskim poziomie 3-4%. Dostępność pracowników nieznacznie się 
poprawiła, ale cały czas szacujemy, że w branży budowlanej brakuje 
około 80 tysięcy ludzi w stosunku do potrzeb na rynku.

Sytuacja Budimex’u na tym tle jest korzystniejsza. Sprzedaż po trzech 
kwartałach 2019 roku była porównywalna rok do roku i osiągnęła poziom 
5,38 mld złotych. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,0%. 

Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 2,7%, znacznie 
powyżej benchmarku rynkowego. Portfel zamówień Grupy Budimex 
utrzymał się na wysokim poziomie 10,7 mld złotych. Dzięki podpisaniu 
kolejnego kontraktu kolejowego na linii Most Wisła – Czechowice – 
Dziedzice – Zabrzeg, weszliśmy do grona liderów w tym obszarze. 
Atrakcyjnie wyglądają również prace w segmencie hydrotechnicznym, 
gdzie z sukcesem realizujemy m.in.: zbiornik przeciwpowodziowy  
w Raciborzu oraz zbiornik poprzemysłowy dla KGHM.

Cały czas rozwijamy nasz park maszynowy, w tym do modernizacji linii 
kolejowych. W tym roku prace zaczną kolejne jednostki sprzętowe, 
umożliwiające realizację prac sieciowych własnymi siłami, takie jak m.in: 
pociąg sieciowy, platformy wyposażone w systemy do montażu sieci 
trakcyjnej, czy pojazdy dwudrogowe.
Wyzwaniem w 2020 roku będą z pewnością samorządy, które ograniczają 
inwestycje na skutek dziur w budżetach. Dużym znakiem zapytania są 
nowe firmy z Chin na polskim rynku, które pozyskują pierwsze kontrakty 
drogowe i kolejowe. Istotnym jest, aby nasze rządy traktowały równie 
odpowiedzialnie firmy budowlane, które są od lat na polskim rynku, 
tu płacą podatki i zatrudniają polskich inżynierów – niezależnie 
od tego jaki kapitał stoi za tymi przedsiębiorstwami. Przejawem 
patriotyzmu gospodarczego Budimex’u i innych poważnych firm jest 
nie „najniższa cena”, ale związanie z polskim rynkiem, dotrzymywanie 
słowa, współpraca z polskimi dostawcami i podwykonawcami, kadra 
inżynierska i sprzętowa.

Dariusz Blocher 
Prezes Budimex SA 

2019 rok był dla spółki LOTOS Asfalt bardzo intensywny. Wiosną 
zaczęła napływać do Europy zanieczyszczona ropa ze Wschodu. 
Dzięki szybkiej reakcji Grupy LOTOS i zapewnieniu wysokiego 

przerobu ropy zaspokoiliśmy zwiększone potrzeby rynku krajowego 
i eksportowego, choć dwie rafinerie niemieckie w Leunie i Schwedt 
czasowo ograniczyły produkcję.

W drugiej połowie ubiegłego roku uruchomiliśmy kluczową inwestycję 
dla całej naszej grupy kapitałowej – Projekt EFRA – dzięki której 
docelowo pozyskiwać będziemy dodatkowo ok. 1 mln ton paliw rocznie. 
Uruchomiliśmy również inwestycję, która zwiększy nasze możliwości 
produkcyjne w zakresie asfaltów modyfikowanych.

Zarząd LOTOS Asfalt przyjął pozytywnie zaopiniowaną przez Radę 
Nadzorczą oraz zatwierdzoną przez Zgromadzenie Wspólników spółki 

Strategię rozwoju do 2024 roku. Dokument ten odzwierciedla naszą 
determinację dalszego rozwoju nie tylko ilościowej, ale i jakościowej 
sprzedaży asfaltów w celu budowy i utrzymania infrastruktury drogowej 
w Polsce oraz Europie.

Stawiamy także na rozwój nowych technologii. Wraz z instytutami 
naukowymi uczestniczymy w badaniach, których celem jest 
wypracowanie optymalizacji konstrukcji asfaltowej nawierzchni 
drogowej dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych.

W przyszłość patrzymy z optymizmem. Nowe przetargi ogłaszane przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, środki na budowę 
dróg lokalnych wyasygnowane z Funduszu Dróg Samorządowych,  
jak i rządowy program budowy 100 obwodnic pozwalają nam sądzić,  
iż popyt na asfalt w najbliższych latach wzrośnie.

Cezary Godziuk 
Prezes LOTOS Asfalt
Sp. z o. o.
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Rok 2019 był dla nas rokiem trudnym, nawet bardzo trudnym. 
Niestety, nie uchroniliśmy się od kilku upadłości, a kilka 
kontraktów musiało zostać rozpisanych na nowo. Okres ten 

charakteryzował się finalizacją projektów pozyskanych w latach  
2015-16, w tym kontraktów trudnych dla GW, które były obciążone  
dużym wzrostem cen. Wyniki spółek budowlanych, szczególnie tych  
dużych w roku 2019, nadal będą obciążone efektami finalizacji tych 
nierentownych kontraktów. Pozytywem jest z pewnością stabilizacja 
zasobów i cen na rynku. 

Perspektywy na rok 2020 są zadawalające. Wykonawcy zaczynają 
realizować kontrakty pozyskane w latach 2018-19, które wyceniane 
były już po aktualnych cenach, a portfele są dosyć dobrze wypełnione.  
Na lata 2020-21 należy patrzeć z umiarkowanym, ale jednak 
optymizmem. Podsumowując, w najbliższym czasie życzyłbym sobie 
„nudy” i ustabilizowanego działania.

Piotr Kledzik  
Prezes PORR S.A.

Rok 2019 upłynął pod znakiem problemów z kontraktami 
sprzed 2018, które nie zostały objęte kontraktową waloryzacją. 
Mieliśmy do czynienia z drastyczną zmianą bazy kosztowej 

(szacujemy, że było to nawet 30%), jednak obciążenie finansowe nie 
było jedyną konsekwencją. Sytuacja ta implikowała liczne odstąpienia, 
bankructwa, a także utratę zaufania instytucji finansowych do całej 
branży. Wszystko to bardzo mocno zakłócało realizację planów nie 
tylko samych inwestorów, ale także wykonawców i dostawców. Również 
budżet inwestorski nie przewidywał wzrostu cen w takim wymiarze, 
co zaowocowało przesunięciem w czasie, lub nawet unieważnieniem 
licznych inwestycji. Bezpośrednim efektem tej sytuacji był znaczący 

spadek inwestycji w drugiej połowie roku, co dodatkowo pogłębił efekt 
kalendarza wyborczego. 

Spowolnienie to miało swoje pozytywne strony, ponieważ pozwoliło na 
wyhamowanie wzrostu cen, co generalnie odciążyło rynek i poprawiło 
dostępność zasobów. Niestety nie były to jedyne konsekwencje tej 
sytuacji, ponieważ z drugiej strony pojawiły się problemy dostawców 
z realizacją planu sprzedażowego masy i kruszyw i innych zasobów 
zarezerwowanych na potrzeby niezrealizowanych kontraktów. Ten nagły 
spadek popytu przełożył się również na zmniejszenie portfela zamówień 
w roku 2020.

Nicolas Dépret  
Prezes Eurovia Polska S.A. 

Wszystkie te perturbacje, które miały miejsce w ubiegłych latach sprawiły, 
że najpilniejszą potrzebą rynku jest obecnie osiągnięcie stabilizacji. Od 10 
lat mamy do czynienia z bardzo agresywnymi cyklami rynkowymi, które 
osłabiły kondycję całej branży. Na szczęście podejmowane są już pierwsze 
kroki, mające na celu normalizację sytuacji. Nowe regulacje w Prawie 
Zamówień Publicznych usprawniające proces przetargowy oraz koszyk 
rozwiązań dotyczący waloryzowania kontraktów na pewno przełożą się 
na uproszczenie kwestii proceduralnych. Optymizmem napawają również 
programy rządowe jak np. Mosty dla regionów, czy też obietnice dotyczące 
budowy 100 obwodnic oraz powołanie Funduszu Dróg Samorządowych.  

Tego rodzaju inwestycje średniej wielkości, są także bardzo  
korzystne dla lokalnych firm, zwłaszcza jeśli będą one właściwie 
rozłożone w czasie.

Nie wiemy jeszcze na ile samorządy poradzą sobie z planami 
inwestycyjnymi w kontekście wzrostu kosztów energii czy wynagrodzeń. 
Z uwagą przyglądamy się również planom dotyczącym perspektywy 
unijnej na kolejne lata. Oczywiście, dziś trudno jeszcze określić kiedy 
będą odczuwalne wyniki tych działań, ale jeśli zapowiedzi rządu się 
sprawdzą, możemy patrzeć w przyszłość z większym optymizmem.

W mojej ocenie, miniony 2019 rok nie sprostał oczekiwaniom 
i nadziejom branży drogowej. Trudno nie zauważyć coraz 
pełniejszej sieci dróg krajowych i autostrad. Widoczna była 

również aktywność wykonawców na sieci dróg lokalnych. Jednakże ten 
budujący obraz zakłócony został przez widok licznych placów budów 
opuszczonych przez wykonawców. Negatywne opinie o drogowcach to 
tylko jeden z efektów nieporozumień pomiędzy branżą a inwestorami. 
O ile wielkie firmy, często przeceniające swoje możliwości, mają 
wystarczający potencjał aby przetrwać, to dla małych i średnich 
podwykonawców taka sytuacja może oznaczać upadek.  

Dla nas to był rok pełen niepokoju, ze względu na okoliczności 
pozostające zupełnie poza naszą kontrolą. Sankcje gospodarcze 
nałożone przez amerykańską administrację na Wenezuelę dotykają 
pośrednio i nas. Ropa naftowa, z której produkowaliśmy większość 
naszych produktów płynęła do Europy coraz cieńszym strumieniem. 
Zapewnienie ciągłości zakontraktowanych dostaw wymagało od nas 
szczególnej dokładności. Szczęśliwie udało nam się w pełni wywiązać 
ze wszystkich zobowiązań i zamknąć rok bez reklamacji. Był to również 
kolejny rok bez wypadków przy pracy, z czego jestem niezmiernie dumny. 
Rok 2020 również zapowiada się nadzwyczaj ciekawie. Nasi technolodzy 
opracowują nowe lepiszcza, produkowane z alternatywnych gatunków 
ciężkiego surowca, które mogłyby zastąpić asfalty dotychczas przez nas 
oferowane po wyczerpaniu zapasów ropy wenezuelskiej. Zależy nam 
na tym, aby marka Nynas pozostała na rynku robót drogowych i nadal 
oznaczała trwałość i niezawodność.

Polska branża drogowa stanie przed wieloma wyzwaniami  
w nadchodzącym okresie. Plany inwestycyjne są imponujące. Program 
budowy 100 obwodnic jest kolejną celną inicjatywą. Jednakże, bez 
osiągnięcia stanu, w którym wszyscy uczestnicy procesu budowy dróg 
mają wspólny cel i koncentrują się na jego najlepszej realizacji może 
być bardzo trudny. Osiągnięcie kompromisu w sprawie waloryzacji 
długoterminowych kontraktów drogowych uważam za kluczowe dla 
przyszłości polskiego drogownictwa. Zaostrzenie kryteriów wyboru 
wykonawcy jest również bardzo ważnym zadaniem. Zbyt wiele kosztuje 
nas wszystkich dopuszczanie firm nieodpowiedzialnych lub bez 
odpowiedniego zaplecza do realizacji inwestycji. Zakrojony na tak wielką 
skalę program budowy dróg, zamiast budować potęgę branży, wypełnia 
portfele kancelarii prawnych. 

Drogowcy powinni na poważnie zmierzyć się z ograniczeniem śladu 
węglowego. Wyłączenie destruktu asfaltowego z listy odpadów 
byłoby otwarciem drzwi do popularyzacji recyclingu. Nadchodzi czas 
wymiany warstw ścieralnych najstarszych odcinków autostradowych 
i ilość dostępnego materiału o w pełni udokumentowanym składzie 
i pochodzeniu, co mogłoby z powodzeniem wspomóc materiałowo 
niejedną inwestycję. Więcej zaufania lub odwagi do stosowania  
w szerszym zakresie technologii na zimno i na ciepło stanowiłoby kolejny 
wkład drogowców w zrównoważony rozwój kraju.

Grzegorz Sochański  
Dyrektor Zarządzający 
Nynas Sp. z o. o. 
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Podsumowanie prac komisji 

Rok 2019 był dla komisji emulsyjnej niewątpliwie rokiem ciekawym. 
Spotkania przedstawicieli komisji poświęcone były dalszej pracy 
nad przygotowaniem tekstów promujących technologie emulsyjne.  
Część z tych treści w wersji skróconej planujemy wkrótce zamieścić na 
stronie internetowej Stowarzyszenia, żeby przybliżyć zarządcom dróg 
samorządowych ekonomicznie korzystne sposoby na przedłużenie 
żywotności dróg, właśnie dzięki zastosowaniu technologii emulsyjnych. 
Chcielibyśmy jednak, żeby zwieńczeniem naszej wielomiesięcznej 
pracy było wydanie w niedalekiej przyszłości polskiego poradnika, 
dotyczącego stosowania emulsji asfaltowych zarówno do technologii 
utrzymaniowych oraz remontowych, jak i do budowy nowych dróg.  
Takie poradniki są obecne na rynku europejskim, ale zazwyczaj  
odnoszą się do realiów ekonomicznych, technicznych oraz stosowanych 
praktyk w innych krajach. Członkowie komisji emulsyjnej stwierdzili 
zasadność powstania takiej publikacji, która przedstawiałaby 
powszechnie znane i stosowane  w świecie technologie z zastosowaniem 
emulsji asfaltowych z uwzględnieniem potrzeb i realiów rynku polskiego. 
Taki poradnik byłby publikacją przeznaczoną zarówno dla projektantów, 
wykonawców, jak i zarządców dróg. W skrócie – chcemy, aby prace 
komisji emulsyjnej przyczyniły się do podniesienia świadomości 
wszystkich uczestników procesów budowy, utrzymania i remontów 
dróg wykorzystujących technologie oparte na emulsjach asfaltowych.

Znaczącym wydarzeniem dla naszej działalności było przystąpienie 
PSWNA do międzynarodowego stowarzyszenia producentów 
emulsji asfaltowej – International Bitumen Emulsion Federation. 
Dzięki członkostwu w tym stowarzyszeniu, mamy kontakt  
z wysokiej klasy specjalistami z zagranicy zajmującymi się produkcją 

i stosowaniem emulsji w budownictwie drogowym. Wiążemy  
z tym  ogromne oczekiwania oraz nadzieję, że kontakty te przyczynią się 
do wzbogacenia naszych przyszłych publikacji o specjalistyczną wiedzę 
dotyczącą tematyki emulsyjnej. 

Chciałbym tutaj wspomnieć o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu, 
które wpłynęło na działalność komisji. W ostatnim kwartale 2019 r. 
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych objęło 
patronatem honorowym cykl „Seminariów Warsztatowych – Drogi 
Publiczne”. W ramach współpracy PSWNA z Wydawnictwem Elamed, 
wydawcą „Magazynu Autostrady”, „Dróg Publicznych” i czasopisma 
„Mosty”, organizatorem tychże wydarzeń, przedstawiciele komisji 
emulsyjnej mają możliwość przedstawienia prezentacji tematycznych 
związanych z technologiami emulsyjnymi. Dzięki tego rodzaju 
wydarzeniom, nasze przesłanie poparte argumentami, zachęcające 
do coraz powszechniejszego stosowania emulsji asfaltowej może 
być prezentowane wśród zarządców dróg samorządowych. Jest to 
dla nas niepowtarzalna i wspaniała możliwość, za którą dziękujemy 
organizatorom Seminariów Warsztatowych.

Liczę na to, że m.in. dzięki rozpoczętym w 2019 r. inicjatywom 
związanym ze współpracą z stowarzyszeniem IBEF oraz z Seminariami 
Warsztatowymi, rok 2020 będzie dla Komisji Emulsyjnej obfitował  
w wiele nowych możliwości promowania zalet stosowania technologii 
emulsyjnych, czego sobie i innym przedstawicielom komisji emulsyjnej 
serdecznie życzę.

Dawid Żymełka 
Przewodniczący komisji emulsyjnej

Jak efektywnie wykorzystać środki z FDS poprzez wybór optymalnej 
technologii? Przed takim wyzwaniem stoją współcześni inwestorzy  
i wielu z nich z sukcesem realizuje projekty infrastrukturalne decydując 
się na nowoczesne technologie asfaltowe. Drogi samorządowe cechują 
się dużą różnorodnością w zakresie funkcji i obciążenia ruchem. Jest 
to najliczniejsza, 95% grupa dróg publicznych, obejmująca ciągi 
gminne, powiatowe i wojewódzkie. Sieć dróg samorządowych jest 
ogromnie ważna dla każdej społeczności. Nie tylko umożliwia dotarcie 
do miejsca zamieszkania, ale też wspiera proces urbanizacji i rozwój 
lokalnej społeczności, zapewnia bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy 
mikro-regionów. Przed zarządcami tych dróg stoi trudne zadanie 
utrzymania insfrastruktury drogowej w dobrym stanie. Biorąc pod 
uwagę obecny, nienajlepszy stan techniczny dróg samorządowych w 
Polsce, zarządcy potrzebują efektywnych technologii budowy i napraw 
charakteryzujących się wysoką trwałością przy niewygórowanych 
kosztach. Nowoczesne technologie asfaltowe dają ogromne 
możliwości w tym zakresie. Zarządcy dróg chcąc wydłużyć trwałość 
nawierzchni i zminimalizować ilość zabiegów utrzymaniowych a 
tym samym podnieść efektywność ekonomiczną inwestycji, stosują 
coraz trwalsze i ciekawsze rozwiązania. Należą do nich technologie 
bazujące na asfaltach wysokomodyfikowanych i modyfikowanych 
polimerami, które dzięki swoim parametrom zapewniają wysoką 
trwałość i odporność na koleinowanie. Zastosowanie polimeroasfaltów 
w dwóch warstwach konstrukcji nawierzchni powoduje wzrost jej 
trwałości przynajmniej o 20-25%. Jest to ważne tym bardziej, że 
w Polsce od niedawna, poprzez konieczność dostosowania się do 
regulacji unijnych, na każdej drodze publicznej mogą poruszać się bez 

specjalnych zezwoleń pojazdy o nacisku osi 11,5 (115 kN). Do tej pory, 
na drogach niższych klas (G,Z, LiD) dopuszczalne były mniejsze naciski  
na pojedynczą oś pojazdów niż na drogach klasy (A,S i GP). Oznacza to  
w praktyce, że obecnie na drogi zaprojektowane na niższe obciążenia,  
mogą wjechać bardzo ciężkie pojazdy, co w konsekwencji spowoduje 
większe zniszczenie tych dróg. Właściwe wykorzystanie FDS może 
przyczynić się do usprawnienia procesu inwestycji drogowych i do 
poprawy stanu dróg. Efektywne w produkcji i układaniu mieszanki 
mineralno-asfaltowe dają możliwość szybkiego wznowienia  
ruchu po wykonaniu nawierzchni. Idealną do tego celu 
technologią jest SMA 16 JENA, jednowarstwowa nawierzchnia,  
która dzięki swoim właściwościom pozwala na wbudowanie jednej 
nośnej warstwy o grubości od 4 do 10 cm zamiast dwóch. Ograniczają 
koszty i czas wbudowania, tym samym koszty społeczne, jak i pozwalają 
na optymalne wykorzystanie środków publicznych.

Realizację tych celów wspomagają dodatkowo energooszczędne, 
ekologiczne technologie asfaltowe na ciepło. Pozwalają one nie tylko 
na produkcję i wbudowanie nawierzchni w niższych temperaturach, 
ale również dają możliwość zastosowania większej ilości materiałów  
z recyklingu. Dzięki nim powstaje tańsza mieszanka mineralno-asfaltowa, 
która jest dobrze urabialna i zagęszczalna nawet w niskiej temperaturze. 
Przekłada się to na równomierne i jednorodne ułożenie nawierzchni,  
a także zapewnia odporność na wodę i mróz. Tak wyglądają naprawy 
dróg samorządowych budowane z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii asfaltowych.

Agnieszka Kędzierska
Przewodnicząca komisji ds. promowania 

i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych

Trwałe i optymalne technologie dla dróg samorządowych szansą na dobre 
wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych
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NEWSY BRANŻOWEPODSUMOWANIE PRAC KOMISJI 

Rok 2019 w komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych 
z wykorzystaniem granulatu, można uznać jako owocny. Efektem 
prac było m.in. wydanie broszury informacyjnej promującej granulat 
asfaltowy. W syntetycznej formie ujęto zalety techniczne, ekonomiczne 
oraz ekologiczne produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych 
z dodatkiem granulatu. Broszurę chcemy udostępniać m.in. na 
seminariach, konferencjach drogowych, w jednostkach samorządowych 
itp. 

Odbyliśmy kilka spotkań komisji w tym otwarte posiedzenie 
podczas 40. Jubileuszowego Seminarium PSWNA. Przewodniczący 
komisji przedstawił cele i założenia komisji, opowiedział  
o pierwszych działaniach, a także o problemach ze stosowaniem 
granulatu, z którymi producenci mma, wykonawcy, jednostki 
samorządowe spotykają się na co dzień. Rozmowy i dyskusje  
z samorządcami, przedstawicielami branży drogowej pokazały,  

że istnieje duże pole do działania w kwestii m.in. prawnych,  
wskazywania zalet oraz korzyści ze stosowania granulatu. 

Podczas rozmów zrodziła się m.in. inicjatywa, aby podjąć temat 
problemów regulacji prawnych produktu jakim jest destrukt/granulat.  
W styczniu 2020 roku PSWNA wraz z OIGD wystosowały prośbę do 
Ministra Klimatu oraz Ministra Infrastruktury o wsparcie swoich działań  
w kwestii utraty statusu odpadu dla materiału pochodzącego z recyklingu 
tj. destruktu asfaltowego. Liczymy na oddźwięk i deklarujemy wsparcie 
w działaniach w tym temacie.

Rok 2020 będzie stanowił kontynuację zaplanowanych działań, 
które postawiono przy powołaniu komisji: stworzenie instrukcji 
dot. produkcji i stosowania granulatu oraz dalsza promocja  
i działalność informacyjno-szkoleniowa.

Łukasz Bargenda
Przewodniczący komisji ds. promowania 

i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu

„Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne” to doskonała platforma wymiany doświadczeń branży 
infrastrukturalnej. W dniach 5-6 lutego br. w Rucianem-Nidzie na Mazurach odbyła się kolejna edycja 
Seminariów, zorganizowanych przez redakcję „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”.

Spotkania te mają na celu przedstawienie kompleksowych 
rozwiązań dla dróg lokalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu wyboru 
nawierzchni drogowych i chodnikowych. Podczas wydarzenia blisko 
90 uczestników miało okazję wysłuchać 14 referatów. Wśród nich 
znaleźli się przedstawiciele PSWNA – Adam Wojczuk oraz Janusz 

Hariasz, którzy opowiedzieli o korzyściach z wykorzystania technologii 
asfaltowych na drogach samorządowych. Podczas spotkania uczestnicy 
mieli również możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej 
obejmującej zwiedzanie zabytkowego młyna, elektrowni wodnej na 
rzece Krutynia, nasypu zlikwidowanej linii kolejowej, sklepionego 
mostu kolejowego nad kanałem łączącym Jezioro Kołowinek  
z Jeziorem Mokre oraz zniszczonego mostu nad rzeką Krutynią. 

Relacja z Seminariów Warsztatowych

Źródło: Magazyn Autostrady, Mosty
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Najpopularniejsze 
posty PSWNA

25 lutego 2020
Destrukt asfaltowy w świetle prawa traktowany jest jako odpad,  
a nie produkt uboczny powstający w procesie frezowania nawierzchni dróg, 
przydatny do recyklingu. Branża widzi dużą potrzebę zmian w tej kwestii 
oraz wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Wiąże się to z faktem, 
że ponowne wykorzystanie destruktu niesie ze sobą wiele korzyści dla 
środowiska naturalnego. Łatwiejszy recykling tego materiału to mniejsze 
zużycie surowców naturalnych oraz ograniczanie transportu kruszywa  
z wykorzystaniem samochodów ciężarowych, co może wpłynąć pozytywnie 
na redukcję zanieczyszczeń, hałasu oraz większe bezpieczeństwo na 
drogach.

Dlatego też między innymi PSWNA w porozumieniu z OIGD wystosowały 
prośbę do Ministra Klimatu oraz Ministra Infrastruktury o wsparcie 
inicjatywy utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego. Inicjatywa 
ta popierana jest szeroko przez środowisko branży budowlanej oraz 
środowiska naukowe.

#PSWNA #nawierzchnieasfaltowe #asfalt

Obserwuj nas!

17 stycznia 2020
PSWNA objęło patronatem XVIII Seminarium eSeMA 2020. Podczas 
spotkania dyskutowane będą tematy związane z technologią SMA, 
mieszankach o nieciągłym uziarnieniu, jakość, specyfikacje nawierzchni 
asfaltowych w Europie i Polsce. Omówione zostaną również nowe 
koncepcje oraz nowe technologie nawierzchni asfaltowych, a także 
zaprezentowane doświadczenia z rynku drogownictwa Niemiec, 
Holandii, Słowenii. Przedstawiciel PSWNA wygłosi prezentację „Sytuacja 
branży drogowej, stan obecny i perspektywy” odnośnie ogólnych 
spraw dotyczących drogownictwa. Wydarzenie odbędzie się w dniach  
29-31.01.2020 r. w Hotelu Arłamów. 

#PSWNA #nawierzchnieasfaltowe #asfalt

Obserwuj nas!

29 stycznia 2020
PSWNA oraz OIGD wspólnie wystosowały prośbę do Ministra 
Klimatu oraz Ministra Infrastruktury o wsparcie swoich działań  
w kwestii utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego - materiału 
pochodzącego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych infrastruktury 
drogowej. Utrata statusu odpadu przez destrukt asfaltowy  
w następstwie podjętych prac legislacyjnych, przyniosłaby  
w konsekwencji wiele korzyści środowiskowych.

Więcej na stronie:  
http://www.pswna.pl/…/oigd-oraz-pswna-wnioskuja-o-utrate-s…/

#PSWNA #OIGD #nawierzchnieasfaltowe #asfalt

https://www.facebook.com/PSWNA/photos/a.292537234575629/795804937582187/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PSWNA/photos/a.292537234575629/777032002792814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PSWNA/photos/a.292537234575629/768949763601038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PSWNA/
https://twitter.com/pswna1
https://www.linkedin.com/company/pswna/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/PSWNA/
https://twitter.com/pswna1
https://www.linkedin.com/company/pswna/?viewAsMember=true
http://www.pswna.pl/news/oigd-oraz-pswna-wnioskuja-o-utrate-statusu-odpadu-przez-destrukt-asfaltowy/?fbclid=IwAR3dwYZS8vBB8302g69C9r2yyzjEDMRkk8O_J2QyKBUbiYOCL62VHuYCicQ
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