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Summary
Institute of Mechanized Construction and Rock
Mining in cooperation with Polish Aggregates Producers Association for the second time already organized one of the most important for the branch
events. 2nd Aggregates Producers Forum was held
on 17-18th November 2010 in Warsaw.

Dr Stefan Góralczyk, dyrektor IMBiGS, dokonał uroczystego otwarcia
Forum i przywitał wszystkich zgromadzonych gości

Z życia branży

II Forum
Producentów Kruszyw
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I

nstytut Mechanizacji BudowDyrektor Góralczyk po przedDruga edycja Forum Producennictwa i Górnictwa Skalnego
stawieniu przedstawicieli admitów Kruszyw, która odbyła się
wraz z Polskim Związkiem
nistracji i urzędów stwierdził:
w warszawskim Domu Technika
Producentów
Kruszyw
już
po
– Przemysł kruszyw jest jednym
NOT, objęta została honorowym
z najdynamiczniej rozwijających
patronatem wicepremiera, miniraz drugi podjęli się organizacji
się krajowych przemysłów wystra gospodarki Waldemara Pawjednego z najważniejszych dla
dobywczych, tak pod względem
laka, Ministerstwa Infrastruktury
branży wydarzeń. II Forum Prowielkości eksploatacji, jak inweoraz Ministerstwa Środowiska,
ducentów Kruszyw odbyło się
stycji, rozwoju technologicznego
głównego geologa kraju Henw dniach 17-18 listopada 2010 r.
oraz możliwości produkcyjnych.
ryka Jacka Jezierskiego. Forum
w Warszawie.
Następnie Aleksander Kabziński
zgromadziło 161 uczestników,
dokonał przeglądu zgłoszonych
wśród których znaleźli się dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów ministerstw, w roku ubiegłym wniosków i zreferował podjęte
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo- w celu ich realizacji działania. Prezes Kabziński
wych i Autostrad, reprezentanci organizacji i sto- podkreślił, że choć udało się już wprowadzić wiele
warzyszeń współpracujących z Polskim Związkiem zmian, to jednak należy pamiętać, że spora część
Producentów Kruszyw oraz Instytutem Mechaniza- wniosków nadal wymaga realizacji.
cji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, przedstawi- Następnie przeczytano list od wicepremiera i miniciele uczelni i instytutów badawczych i przedstawi- stra gospodarki Waldemara Pawlaka, w którym zapewnił o swoim pełnym poparciu dla branży oraz
ciele mediów.
Ponadto w Forum uczestniczyli także goście zagra- przypomniał o wyzwaniach, jakie stoją przed proniczni: z Litwy, Ukrainy, Słowacji, którzy byli jedno- ducentami materiałów drogowych: „Wzrost gospocześnie uczestnikami spotkania grupy producentów darczy w Polsce nie może być kontynuowany bez rekruszyw Europy Środkowo-Wschodniej.
alizacji programu budowy dróg, dla którego konieczne
Tematem przewodnim II Forum było bezpieczeń- jest zapewnienie wystarczającej ilości kruszyw o odstwo kruszywowe Polski, a celem – podobnie jak powiedniej jakości. Powierzenie Polsce i Ukrainie orw roku ubiegłym – było spotkanie producentów kru- ganizacji Euro 2012 wymaga mobilizacji wszystkich
szyw z przedstawicielami firm działających na rzecz producentów tej branży”.
wydobycia kopalin do produkcji i samej produk- W dalszej części spotkania poruszono aktualne procji kruszyw z kompetentnymi i odpowiedzialnymi blemy, z jakimi na co dzień borykają się reprezentanprzedstawicielami administracji państwowej, samo- ci branży. Mówiono m.in. o roli górnictwa skalnego
rządowej i organizacji pozarządowych.
w Europejskiej Platformie Surowców Mineralnych
Pierwszy dzień Forum rozpoczął się przywitaniem czy jakości kruszyw i obowiązkach producentów
zgromadzonych gości. Jako pierwsi głos zabrali go- w tym zakresie, oceniono bazę surowcową, dostępspodarze wydarzenia – dyrektor IMBiGS Stefan Gó- ność i ochronę złóż oraz dokonano oceny zapotrzeralczyk i prezes PZPK Aleksander Kabziński.
bowania na kruszywa i możliwości ich produkcji.

Prezes Polskiego Związku Producentów
Kruszyw Aleksander Kabziński podsumował
ubiegłoroczne Forum, a następnie życzył
uczestnikom owocnych obrad

W tym roku, w wyniku zgłoszonego przez uczestników ubiegłorocznego Forum zapotrzebowania
na bezpośrednie spotkania specjalistów, drugiego dnia
Forum zorganizowano spotkania w grupach tematycznych z odpowiedzialnymi i kompetentnymi przedstawicielami administracji rządowej w zakresie:
• kruszyw do budowy dróg publicznych,
• realizacji zasad zrównoważonego rozwoju podczas
wydobycia kopalin do produkcji kruszyw,
• ochrony złóż kopalin do produkcji kruszyw.
I tak 18 listopada organizatorzy zaprosili uczestników Forum do udziału w dwóch warsztatowych
spotkaniach grup tematycznych. Gościem I grupy
– „Kruszywa do budowy dróg krajowych” – był dyrektor departamentu technologii GDDKiA Wacław
Michalski. Podczas spotkania porównano potrzeby
ilościowo-rodzajowe kruszyw, jakie według Generalnej Dyrekcji potrzebne będą do budowy i przebudowy dróg krajowych, i skonfrontowano je z moż-

W Forum udział wziął m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Olgierd Dziekoński

Podczas otwarcia II Forum Producentów Kruszyw głos zabrał główny geolog kraju
Henryk Jacek Jezierski

Z życia branży

Wiceprezes Lafarge Kruszywa i Beton
Sp. z o.o. Paweł Jagusiak podczas wystąpienia mówił o gospodarce złożami kopalin do
produkcji kruszyw naturalnych
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Spotkania grup tematycznych, zaplanowane na drugi dzień Forum, były okazją do merytorycznych dyskusji

liwościami producentów. Tematem drugiej grupy
była ochrona złóż w planowaniu przestrzennym
i zrównoważony rozwój. W tej grupie udział wzięli
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd
Dziekoński oraz Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu, główny geolog kraju w Ministerstwie Infrastruktury.
Podczas Forum specjaliści w dziedzinie eksploatacji kopalin skalnych rozmawiali m.in. na temat
bazy surowcowej, dostępności i ochrony złóż, a także o jakości kruszyw i obowiązkach producentów.
Poruszono również kwestie dotyczące roli górnictwa skalnego w Europejskiej Platformie Surowców
Mineralnych. Wszystkie informacje oraz opinie
przedstawione na II Forum Producentów Kruszyw

pozwoliły stwierdzić, że Polska posiada wystarczającą bazę zasobową do produkcji kruszyw w ilości
wystarczającej do pokrycia potrzeb krajowych. Pomimo pewnych trudności nasz kraj ma zapewnione
bezpieczeństwo kruszywowe, a zasoby polskich kruszyw są na tyle duże, że mogą pokryć nawet zwiększone zapotrzebowanie.
W imieniu organizatorów zapraszamy na III Forum
Producentów Kruszyw, które odbędzie się w listopadzie 2011.
W czasie II Forum powołano Komisję Wniosków,
której działanie pozwoliło sformułować projekt
wniosków – zaprezentowali je w podsumowaniu dyrektor IMBiGS dr Stefan Góralczyk i prezes PZPK
Aleksander Kabziński. 
q

Z życia branży

Ustalenia z II Forum Producentów Kruszyw
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Warszawa, 17-18 listopada 2010 r.
Ustalenia organizacyjne
1. Koordynatorem realizacji i informacji pozostaje Polski
Związek Producentów Kruszyw.
2. Kontynuowane będą działania we wszystkich niezakończonych przedsięwzięciach.
3. Ustalenia zostaną uporządkowane w dotychczasowych obszarach tematycznych.
4. Ustalenia skierowane zostaną do adresatów w administracji państwowej, wynikających z zakresu obowiązków.
5. Ustalenia skierowane zostaną do osób, których postawa świadczy o zrozumieniu problemów i rzeczywistym zainteresowaniu ich realizacją.
6. Do czasu uruchomienia portalu KRUSZYWA informacje w sprawie ustaleń i inne informacje Forum będą
umieszczane na stronie www.forum.imbigs.org.pl.
Obszar gospodarki złożem
1. Niezbędny aktywny udział środowiska w przygotowaniu i realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK), połączony z uzyskaniem właściwego miejsca ochrony złóż kopalin
eksploatowanych oraz perspektywicznych.
2. Niezbędny aktywny udział przedsiębiorców górniczych w Zespołach Lokalnej Współpracy (ZLW),
działających na rzecz opracowania Planów Zadań
Ochronnych (PZO), obszarów Natura 2000, realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
(RDOŚ), w latach 2010 i 2011.
3. Niezbędny aktywny udział przedsiębiorców w opracowaniu zasad i kryteriów waloryzacji złóż kopalin jako

podstawy do ich ochrony w planach i studiach przestrzennego zagospodarowania.
4. Koordynacja działań na rzecz:
• likwidacji wydobycia kopalin bez koncesji,
• zinwentaryzowania i zagospodarowania nieczynnych (porzuconych) wyrobisk,
• ustalenia procedury kompensacji lasów likwidowanych na gruntach prywatnych dla umożliwienia wydobycia kopalin.
5. Udział w przygotowaniu i wdrożeniu Strategii Surowcowej Polski.
Obszar jakości kruszyw
1. Opracowanie Krajowego Dokumentu Aplikacyjnego
(NA) do norm PN-EN. Kruszywa do: mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek mineralnych, podsypek
kolejowych, betonów. W odniesieniu do betonów,
przez zebranie dotychczasowych wyników badań
i doświadczeń wiodących producentów, powołanie
kompetentnego zespołu opracowującego projekt.
2. Ciągły udział w opracowaniu Przepisów Technicznych
dla dróg publicznych oraz określenia zasady ich aktualizacji i nowelizacji.
3. Kontynuacja działań na rzecz:
• upowszechnienia przepisów technicznych, wytycznych technicznych w zakresie właściwości i wymagań
dla kruszyw,
• doprowadzenia do powszechnego stosowania znaku CE jako obowiązku producenta i odbiorcy w procesie wprowadzania wyrobu budowlanego na rynek
oraz użycia w obiektach budowlanych,

Obszar transport i logistyka
1. Działanie na rzecz stosowania w prawie wobec materiałów sypkich (kruszyw) zasady kontroli ciężaru
całkowitego pojazdów w miejscu nacisku na oś. Promocja i upowszechnienie wśród producentów
kruszyw powszechnej postawy: NIE PRZEŁADOWUJĘ.
2. Współdziałanie ze wszystkimi, których rzeczywistym
celem jest znaczące zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozie kruszyw od producenta
do miejsc jego użycia.
3. Działania na rzecz rozwiązań systemowych w zakresie
wywozu kruszyw ze składów producentów, po drogach lokalnych, gminnych, powiatowych.
4. Działanie na rzecz stworzenia systemu finansowania
przebudowy i naprawy dróg gminnych i powiatowych
w miejscach wywozu kruszyw, użycie w tym dużych
budów liniowych.
5. Działanie na rzecz uznania zasad:
• współodpowiedzialności przedsiębiorcy za Całkowity Ciężar Pojazdu dla materiałów sypkich (kruszywa),
• załadowca kruszyw nie jest upoważnionym organem kontrolnym i przez to nie ma pełnego wpływu
pełnego na przewoźnika.
Obszar prawo
1. Udział i dążenie do zakończenia procesu legislacyjnego nowego prawa geologicznego i górniczego.
2. Udział w opracowaniu założeń do rozporządzeń wynikających z nowego prawa geologicznego i górniczego, a po jego uchwaleniu samych rozporządzeń.
3. Utworzenie i działanie w grupie szczególnego zainteresowania utrzymaniem po maju 2012 r. zapisów
o niezaliczaniu mas ziemnych i skalnych w górnictwie
odkrywkowym do odpadów wydobywczych (szczególny priorytet).
Obszar bezpieczeństwa w pracy
1. Współdziałanie w zakresie realizacji misji organów
nadzoru łączącej funkcje kontrolne i doradcze, w tym
poprzez działanie jego reprezentantów jako kontrolujących, ale i doradzających rozwiązania problemów
przedsiębiorcom górniczym.
2. Działanie na rzecz określenia rzeczywistego poziomu
zagrożenia, związanego z wydobyciem kopalin i pro-

dukcją kruszyw i odzwierciedlenie tego w stopie procentowej składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Skuteczne rozpowszechnianie dobrych praktyk polskich przedsiębiorców górniczych w zakresie bezpieczeństwa w pracy.
4. Udział polskich przedsiębiorców w międzynarodowych konkursach branżowych w zakresie wdrażania
autorskich rozwiązań związanych z bezpieczeństwem
w pracy oraz ochrony środowiska.
5. Organizacja warsztatów, szkoleń, seminariów, umożliwiających wiodącym producentom promowanie
sprawdzonych rozwiązań.
Obszar techniki i technologii
1. Współorganizacja pierwszych Targów Kruszywa
naturalne i wtórne, wg zasady „dla kruszyw i z kruszyw” w obiekcie EXPO Silesia w dniach 23-25 listopada 2011 r.
2. Organizowanie warsztatów umożliwiających przedstawienie w dyskusji przyjętych ustaleń w zakresie
techniki i technologii przez specjalistyczny nadzór
górniczy, dostawców maszyn i urządzeń, dostawców
usług i osoby kierownika oraz dozoru odkrywkowych
zakładów górniczych.
3. Działanie na rzecz Muzeum Drogownictwa w Szczucinie przez przekazywanie eksponatów oraz korzystanie
z jego bazy szkoleniowo-hotelowej.
Obszar komunikacji środowiska i działania
w instytucjach i organizacjach
1. Przygotowanie projektu uruchomienia portalu internetowego Kruszywa.
2. Aktywny udział PZPK w pracach Komitetów Technicznych PKN.
3. Aktywne korzystanie z uprawnień organizacji uprawnionej do wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniach o zamówieniach publicznych.
4. Działanie na rzecz powołania Polskiej Platformy Surowców Mineralnych jako płaszczyzny współdziałania
i realizacji potrzeb przedsiębiorców górniczych przez
instytucje naukowo-badawcze.
5. Podjęcie działań na rzecz reprezentowania w organizacjach Unii Europejskiej polskich przedsiębiorców
górniczych przez rzeczywiste autorytety, akceptowane przez środowisko.
6. Aktywne uczestnictwo w działaniu Grupy Producentów Kruszyw Europy Środkowo-Wschodniej.
7. Współorganizacja i przygotowanie 3. Międzynarodowego Forum Producentów Kruszyw, w dniach 23-25 listopada 2011 r. w Sosnowcu, połączonego z polską
prezydencją w Unii Europejskiej.
8. Udział przedsiębiorców producentów we wszelkiego
rodzaju konferencjach, sympozjach, warsztatach, które organizują samorządy wszystkich szczebli w celu
zmiany wizerunku branży.
q
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• monitorowania szczegółowych specyfikacji oraz warunków przetargów w celu eliminacji zapisów wobec kruszyw innych niż określenie ich właściwości i wymagań,
• upowszechnienia informacji o strukturze asortymentowej produkowanych kruszyw w celu pełnego ich
wykorzystania, a przez to zwiększenia ich dostępności
i obniżenia kosztów użycia,
• uruchomienie projektu Marka PZPK Dobre Kruszywo.
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