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Tro chę hi sto rii

Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych
mo że się po szczy cić pio nier ski mi do ko na nia mi zwią za ny mi z uświa do -
mie niem śro do wi sku dro go we mu, ja ki jest stan prze pi sów tech nicz nych
w dro go wnic twie oraz czym są Nor my Eu ro pej skie i w ja ki spo sób mo -
gą i po win ny być wdro żo ne w kra jo wym dro go wnic twie.

W lip cu 2001 r. Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni
As fal to wych (PSW NA) prze ka za ło Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad oraz In sty tu to wi Ba daw cze mu Dróg i Mo stów wy ko na ne
na ich zle ce nie opra co wa nie pt.: In wen ta ry za cja prze pi sów i do ku men tów
do ty czą cych wy ko na nia ro bót na wierzch nio wych, a w kwiet niu 2002 r. ko -
lej ne pt.: Oce na prze pi sów i do ku men tów tech nicz nych do ty czą cych wy -
ko ny wa nia ro bót na wierzch nio wych. 

W opra co wa niach tych wy ka za no, że obec ne (wów czas i na dal sto -
so wa ne) prze pi sy tech nicz ne w dro go wnic twie nie tyl ko są me ry to rycz -
nie nie kom plet ne, nie spój ne i prze sta rza łe, ale ta kże nie są w ża den sys -
te ma tycz ny spo sób ak tu ali zo wa ne (do sko na lo ne). Wy ka za no rów nież, że
to, co ist nie je w pol skim dro go wnic twie, w dzie dzi nie prze pi sów tech -
nicz nych, nie mo żna na zwać sys te mem – jest to je dy nie zbiór po je dyn -
czych pu bli ka cji bez usta lo nych i praw nie umo co wa nych pro ce dur ich
opra co wy wa nia, we ry fi ka cji, wdra ża nia i sta łe go do sko na le nia. 

Do pod sta wo wych wad oce nia ne go sta nu w za kre sie prze pi sów
tech nicz nych w pol skim dro go wnic twie za li czo no:

 ist nie nie nie licz nych prze pi sów (roz po rzą dzeń) oraz sze re gu ró -
żnych pu bli ka cji tech nicz nych wcho dzą cych w ro lę prze pi sów,
w kon se kwen cji brak jed no znacz ne go od dzie le nia prze pi sów
ob li ga to ryj nych od do ku men tów do do bro wol ne go sto so wa nia,
co two rzy wie le sy tu acji nie jed no znacz nych w co dzien nej prak -
ty ce i po wo du je nada nie gry fu „po tocz nej ob li ga to ryj no ści” pu -
bli ka cjom nie do pra co wa nym i nie zwe ry fi ko wa nym,

 ist nie nie ró żnych pu bli ka cji tech nicz nych do ty czą cych te go sa -
me go za gad nie nia (np. mie szan ka SMA wy stę pu je w Ze szy cie
IB DiM, OST GDD KiA i BZDB DiM),

 nie kom plet ność prze pi sów (roz po rzą dzeń), ro zu mia na, ja ko po -
kry cie prze pi sa mi je dy nie frag men tów tech ni ki dro go wej,

 brak ja sno okre ślo nych pro ce dur do ty czą cych two rze nia
pro jek tów prze pi sów, ich we ry fi ka cji (an kie to wa nia) oraz
try bu dal sze go do sko na le nia,

 nie wła ści we wy ko ny wa nie obo wiąz ku opie ki nad prze pi sa mi
tech nicz no -bu dow la ny mi przez Mi ni ster stwo  In fra struk tu ry (MI),

brak in wen ta ry za cji po trzeb w za kre sie opra co wa nia prze pi sów
i pu bli ka cji nie obli ga to ryj nych (in struk cje, za le ce nia, po rad ni ki)
oraz od po wie dzial no ści za zle ca nie ich opra co wań i kon tro li sto -
so wa nia, 

 umiesz cze nie w jed nym prze pi sie (Roz po rzą dze nie MTiGM
z 1999 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od -
po wia dać dro gi i ich usy tu owa nie) wy ma gań z ró żnych dzie dzin:
pro jek to wa nia geo me trycz ne go, wy mia ro wa nia kon struk cji, ro -
dza jów mie sza nek itp., po wo du je to na stę pu ją ce kon se kwen cje:
– po mie sza nie in for ma cji ró żne go ty pu (geo me tria, kon struk cja

itd.) co zwięk sza praw do po do bień stwo wy stą pie nia błę dów
me ry to rycz nych (opra co wa niem ta kie go prze pi su mu si się
zaj mo wać wie le ze spo łów, co zwięk sza pro blem ko or dy na cji
i ry zy ko bra ku spój no ści me ry to rycz nej),

– brak ja kiej kol wiek pro ce du ry ak tu ali zo wa nia i po pra wia nia za -
pi sów Roz po rzą dze nia (do sko na le nia prze pi su, zgod nie z za -
sa da mi prak se olo gii i obec nym sta nem wie dzy),

 w za kre sie norm i ich wdra ża nia:
– brak okre ślo nej od po wie dzial no ści za in spi ro wa nie i kie ro wa -

nie pra ca mi zwią za ny mi z prak tycz nym wdra ża niem norm EN
do ty czą cych tech ni ki dro go wej, w tym dro go wych wy ro bów
bu dow la nych do wy ko ny wa nia na wierzch ni (kra jo we prze pi sy
apli ka cyj ne do kla sy fi ka cyj nych norm EN),

– brak okre ślo nej od po wie dzial no ści za usta la nie prio ry te tów
w tłu ma cze niu norm EN zwią za nych z tech ni ką dro go wą oraz
uczest nic two w pra cach Ko mi te tów Tech nicz nych Eu ro pej skie -
go Ko mi te tu Tech nicz ne go – TC CEN (śle dze nie tych prac lub
uczest nic two),

– brak me ry to rycz nej ko or dy na cji po mię dzy dzia ła niem MI
a PKN (Pol skim Ko mi te tem Nor ma li za cyj nym),

 brak wcią gnię cia do współ pra cy nad two rze niem pra wa szer -
szych śro do wisk w ce lu we ry fi ka cji za pi sów oraz prze pro wa dze -
nia kon sul ta cji spo łecz nych.

Na le ży za uwa żyć, że żad ne z ww. dwóch opra co wań nie utra ci ło
swo jej ak tu al no ści, o czym świad czy wy ko na na w 2007 r., przez ze spół
spe cja li stów PSW NA pra ca pt.: Ana li za sta nu obec ne go i pro jekt sys te -
mu prze pi sów tech nicz nych do ty czą cych na wierzch ni as fal to wych, o któ -
rej bę dzie jesz cze mo wa w dal szej czę ści ar ty ku łu.

W li sto pa dzie 2003 r., a więc przed wstą pie niem Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej, od by ło się X se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka
k/War sza wy; 25-27 li sto pa da, 2003 r.) pt.: „No we nor my eu ro pej skie
– za da nia dla dro go wnic twa”, na któ rym wy gło szo no 14 re fe ra tów, z któ -
rych [1] i [2] nic nie stra ci ły ze swo jej ak tu al no ści, w od nie sie niu do te -
ma ty ki XXII se mi na rium PSW NA.

Na uka pły ną ca z do tych cza so wych 
prac nad kra jo wy mi do ku men ta mi 
apli ka cyj ny mi do Norm Eu ro pej skich

Konrad Jabłoński*
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W re fe ra cie [1] nie po ja wia się jesz cze po ję cie kra jo we go do ku -
men tu apli ka cyj ne go (KDA) (znaj dzie się do pie ro w [5 i 6]), ale jest już
mo wa o kra jo wych za łącz ni kach do PN -EN i trzech eta pach do cho dze -
nia do usta le nia po zio mów wy ma gań wo bec da ne go wy ro bu bu dow la -
ne go. Stwier dze nia w nim za war te za cho wa ły ak tu al ność. Brak tam je -
dy nie eta pu uzgad nia nia po zio mu wy ma gań ze wszyst ki mi za in te re so -
wa ny mi stro na mi bu dow nic twa dro go we go i uzy ska nia (na pi śmie) kon -
sen su w tym za kre sie. Przy za ło że niu, że kra jo we za łącz ni ki apli ka cyj ne
są czę ścią od po wied niej PN -EN, to pro ces no ty fi ka cji na stę pu je au to -
ma tycz nie po prze ka za niu PN -EN do CEN. War to przy po mnieć za pi sa ne
w [6] eta py:

„Etap 1. Na pod sta wie po sia da nych norm i pro jek tów EN, usta le -
nie li sty wy ma ga nych cech (wła ści wo ści), któ re bę dą wy ma ga ne wo bec
po szcze gól nych wy ro bów, przy czym w pierw szej ko lej no ści na le ży wy -
ko rzy stać do tych cza so we PN i za le ce nia kra jo we.

Etap 2. Usta le nie wy ma gań wo bec po szcze gól nych cech wy ro bów
na pod sta wie do tych cza so wej wie dzy i prak ty ki w Pol sce (…) na le ży
wy ko nać po rów naw cze ba da nia po szcze gól nych cech (wła ści wo ści) wg
do tych cza so wych norm (PN) i no wych norm (PN -EN), aby usta lić
współ czyn ni ki ko rek cyj ne do tych wy ma gań.

Etap 3. Po usta le niu współ czyn ni ków ko rek cyj nych i po wszech nym
wdro że niu no wych me tod ba dań (wg PN -EN) na le ży sko ry go wać wy ma -
ga nia wo bec wy ro bów i wpro wa dzić ba da nia mię dzy la bo ra to ryj ne
spraw dza ją ce po wta rzal ność i od twa rzal ność po szcze gól nych me tod
ba dań”.

W li sto pa dzie 2004 r., a więc kil ka mie się cy po wstą pie niu Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, od by ło się XII se mi na rium tech nicz ne PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 22-24 li sto pa da, 2004 r.) pt.: „Pro ble my wdra -
ża nia norm eu ro pej skich i dy rek tyw UE w dro go wnic twie”, na któ rym wy -
gło szo no 12 re fe ra tów, a re fe ra ty [3] i [4] zwią za ne by ły już z pra ca mi
pod ję ty mi przez PSW NA nad pierw szym pro jek tem do ku men tu apli ka -
cyj ne go do nor my 13043:2004 [5], któ ry zo stał za pre zen to wa ny
na XIII se mi na rium tech nicz nym PSW NA. Pro jekt ten zo stał opra co wa ny
w 2004 r. na zle ce nie PSW NA.

W stycz niu 2005 r. La bo ra to rium Dro go we GDD KiA – Od dział w Po -
zna niu przed ło ży ło spra woz da nie z pra cy na uko wo -ba daw czej pt.: „Po -
rów na nie cech pol skich kru szyw dro go wych wg do tych cza so wych Norm
Pol skich i wpro wa dza nych Norm Eu ro pej skich”. Pra ca ta zo sta ła zle co na
przez Ge ne ral ną Dy rek cje Dróg Kra jo wych i Au to strad pi smem GDD KiA
BRI 3/541/6/04 z dnia 22.04.2004 r. Uzy ska ne wy ni ki zo sta ły za pre zen -
to wa ne w [8] i po zwo li ły na zwe ry fi ko wa nie w 2005 r. po zio mów wy ma -
gań (ka te go rii wła ści wo ści) za pro po no wa nych w pierw szym pro jek cie
kra jo we go do ku men tu apli ka cyj ne go [5] omó wio ne go w [9]. Na wią zu jąc
do po da nych wy żej eta pów, mo żna stwier dzić, że etap 1 i 2 zo sta ły
w peł ni zre ali zo wa ne w za kre sie usta le nia po zio mu wy ma gań wo bec kru -
szyw do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych i po wierzch nio wych utrwa leń.
Nie zre ali zo wa ny etap 3 oraz brak pro to kó łu uzgod nień po zio mów wy ma -
gań spo wo do wał kil ku mie sięcz ną burz li wą dys ku sję po mię dzy pro du -
cen ta mi kru szyw, a dro go wca mi. Brak pro to ko łu uzgod nień jest w dal -
szym cią gu wa dą WT -1, po dob nie jak i po zo sta łych WT.

W kwiet niu 2005 r. od by ło się wspo mnia ne XIII se mi na rium tech -
nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia 2005 r.) pt.:
„Wdro że nie do ku men tu apli ka cyj ne go do nor my PN -EN 13043:2004
– Kru szy wo do mie sza nek bi tu micz nych i po wierzch nio wych utrwa leń”,

na któ rym wy gło szo no 9 re fe ra tów, z któ rych pięć [6, 7, 8, 9 i 10] by ło
ści śle zwią za nych z głów nym te ma tem se mi na rium. Na tym se mi na -
rium, ze spół au tor ski przed sta wił [6] prze gląd eu ro pej skich do ku men -
tów apli ka cyj nych do EN 13043 oraz w [7] pierw szy pro jekt pol skie go
do ku men tu apli ka cyj ne go do PN -EN 13043:2004.

Wnio ski po da ne w pod su mo wa niu re fe ra tu [6] po zo sta ją ak tu al ne;
„W świe tle przed sta wio nych do świad czeń z in nych kra jów, mo żna

przed sta wić pew ne wska zów ki przy dat ne ta kże w Pol sce:
 Do świad cze nia in nych kra jów UE wska zu ją na ko niecz ność po -

dej mo wa nia prac nad do ku men ta mi apli ka cyj ny mi z du żym, na -
wet kil ku let nim wy prze dze niem przed usta no wie niem przez CEN
norm na wy ro by, ta kie jak np.: kru szy wa, as fal ty mo dy fi ko wa ne,
mie szan ki mi ne ral no -as fal to we;

 Gro no osób i or ga ni za cji współ uczest ni czą cych w opra co wa niu
do ku men tu apli ka cyj ne go po win no być sze ro kie i re pre zen to wać
ca ły prze krój śro do wi ska zwią za ne go z bu dow nic twem dro go -
wym, a na le żą do nie go pro du cen ci wy ro bów i ich or ga ni za cje,
wy ko naw cy na wierzch nio wych ro bót dro go wych i pro du cen ci
mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, ad mi ni stra cje dro go we ró -
żnych szcze bli, pro jek tan ci i pra cow ni cy nad zo ru;

 Do ku men ty apli ka cyj ne mo gą ró żnić się nie tyl ko for mą, ale
i za kre sem me ry to rycz nym. For ma i treść do ku men tów za le żna
jest od sto so wa ne go sys te mu obo wią zu ją cych prze pi sów, tra dy -
cji le gi sla cyj nej w da nym kra ju itd.”

W kwiet niu 2006 r. od by ło się XIV se mi na rium tech nicz ne PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia 2006 r.) pt.: „Mie szan ki mi ne -
ral no -as fal to we, no we wy ma ga nia – no we me to dy”, na któ rym wy gło -
szo no 8 re fe ra tów, z któ rych 4 [11, 12, 13, 14] by ły ści śle zwią za ne
z głów nym te ma tem se mi na rium. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je re fe -
rat [12], któ ry nic nie stra cił ze swo jej ak tu al no ści w kon tek ście te ma -
ty ki XXII se mi na rium, gdyż wnio ski sprzed 4 lat mo żna w ca ło ści po wtó -
rzyć rów nież w 2010 r.

My śli i wnio ski z [6] zo sta ły roz wi nię te w [12] na przy kła dzie prac
nad do ku men tem apli ka cyj nym do PN -EN 13043:2004, i po 4 la tach są
na dal ak tu al ne:

„Re asu mu jąc (…) na le ży stwier dzić, że przy to czo ny przy kład nor -
my PN -EN 13043:2004 i zwią za nych z nią me tod ba dań sta no wi do -
świad cze nie jak nie na le ży po stę po wać. Ale wnio ski wy cią gnię te z te go
ne ga tyw ne go do świad cze nia po win ny po słu żyć do zmia ny do tych cza so -
we go po stę po wa nia, a w tym przede wszyst kim:

 pra ce zwią za ne z wdra ża niem norm EN po win ny być ko or dy no -
wa ne i nad zo ro wa ne przez ad mi ni stra cję dro go wą (nie wy klu czo -
ne jest ko niecz ność po wo ła nia np. peł no moc ni ka Ge ne ral ne go
Dy rek to ra Dróg po sia da ją ce go od po wied nie kom pe ten cje
i upraw nie nia do pro wa dze nia ca ło ści prac zwią za nych z nor ma -
li za cją eu ro pej ską);

 ko niecz ne jest za an ga żo wa nie do tych prac wszyst kich uczest -
ni ków pro ce su bu dow la ne go (pro du cen tów wy ro bów dro go -
wych, firm wy ko naw czych, pro jek to wych, jed no stek nad zo ru,
la bo ra to riów dro go wych, ad mi ni stra cji dro go wej oraz pla có wek
na uko wo -ba daw czych);

 wszyst kie po dej mo wa ne dzia ła nia i ich re zul ta ty, wy pra co wa ne
w dro dze kon sen su, po win ny być jaw ne i do stęp ne dla wszyst -
kich za in te re so wa nych (np. w for mie stro ny in ter ne to wej GDD KiA
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lub in nej in sty tu cji, któ rej bę dzie udzie lo ne zle ce nie na wy ko na -
nie od po wied niej czę ści ta kich prac);

 pra ce zwią za ne z apli ka cją norm EN na le ży po dej mo wać już
na eta pie opra co wy wa nych przez CEN pro jek tów tych norm. Do -
ty czy to za rów no norm me tod ba dań jak i norm wy ma gań. W tym
ce lu ko niecz na jest współ pra ca in sty tu cji ko or dy nu ją cej i nad -
zo ru ją cej wdra ża nie norm EN w dro go wnic twie z od po wied ni mi
Ko mi te ta mi Tech nicz ny mi PKN oraz wszyst ki mi in ny mi fir ma mi
i in sty tu cja mi, któ rych uczest nic two bę dzie nie zbęd ne;

 wdra ża nie norm EN bu rzy ist nie ją cy sys tem na szych do ku men -
tów tech nicz nych opar ty na do tych cza so wych nor mach kra jo -
wych (PN). Z te go wzglę du ko niecz ne i bar dzo pil ne jest wy pra -
co wa nie mo de lu two rze nia prze pi sów tech nicz nych w bu dow -
nic twie dro go wym, za rów no w od nie sie niu do sa mych do ku -
men tów apli ka cyj nych (ja ka ma być ich for ma np. wa run ki tech -
nicz ne ja kim po win ny od po wia dać wy ro by lub wa run ki do staw
wy ro bów, wpro wa dza ne roz po rzą dze niem MTiB), jak i po zo sta -
łych do ku men tów, ta kich jak Ogól ne Spe cy fi ka cje Tech nicz ne
(któ re opra co wa no na pod sta wie do tych cza so wych norm kra jo -
wych PN). Wszyst kie OST, w któ rych za kre sie po wsta ły EN, mu -
szą być zmie nio ne. Za rów no for ma jak i treść OST nie przy sta je
zu peł nie do po sta no wień EN;

 w pro gra mo wa niu ww. dzia łań na le ży pa mię tać o po sta no wie -
niach wy ni ka ją cych z dy rek ty wy 98/34/WE, któ ra zo bo wią zu je
wszyst kie kra je UE do udzie le nia in for ma cji Ko mi sji Eu ro pej -
skiej i po zo sta łym człon kom Wspól no ty o opra co wa nych prze -
pi sach tech nicz nych. (…) Prze pi sy tech nicz ne, a ta ki mi są do -
ku men ty apli ka cyj ne do zhar mo ni zo wa nych norm EN na wy ro by,
mu szą być no ty fi ko wa ne w Ko mi sji Eu ro pej skiej na mo cy ww.
dy rek ty wy”.

Lek ce wa że nie przez praw ni ków MI i nie tyl ko przez nich, pro ce su
no ty fi ka cji pro jek tów prze pi sów tech nicz nych, wy ma ga ne go dy rek ty -
wą 98/34/WE [21], uzu peł nio ną dy rek ty wą 98/48/WE [22] świad czy
o zu peł nym nie ro zu mie niu za sad po wo ła nia Unii Eu ro pej skiej do ży cia
oraz o lek ce wa że niu pra wa eu ro pej skie go, do któ re go prze strze ga nia zo -
bo wią zał się pol ski rząd w trak ta cie ak ce syj nym.

U pod staw po wo ła nia UE do ży cia le żą czte ry wol no ści: swo bo da
prze pły wu to wa rów, lud no ści, ka pi ta łu i usług.

Usta no wie nie Norm Eu ro pej skich ma słu żyć eli mi na cji ba rier tech -
nicz nych w swo bod nym ob ro cie to wa ra mi na ob sza rze Wspól no ty Eu ro -
pej skiej. Spra wę ob ro tu wy ro ba mi bu dow la ny mi re gu lu je dy rek ty -
wa 89/106/EWG [23] i z niej wy ni ka, że Nor my Eu ro pej skie do ty czą ce
wy ro bów są nor ma mi kla sy fi ka cyj ny mi, w któ rych po da wa ne są wy ka zy
oce nia nych wła ści wo ści gru py wy ro bów wraz z usta lo ny mi gru pa mi wy -
ma gań (w po sta ci ka te go rii) oraz jed no li ty mi nor ma mi me tod ba dań
wy spe cy fi ko wa nych wła ści wo ści wy ro bów. 

Wy bór oce nia nych wła ści wo ści wy ro bu(ów) z wy ka zu po da ne go
w nor mie oraz wy bór po zio mów wy ma gań w za le żno ści od prze wi dy wa -
ne go ce lu za sto so wa nia le ży wy łącz nie w ge stii władz ka żde go kra ju, ale
wszyst kie po zo sta łe kra je człon kow skie mu szą być po wia do mio ne o tym
wy bo rze, aby wie dzieć, ja kie kry te ria obo wią zu ją w ob ro cie to wa ra mi
z tym kra jem i wła śnie te mu słu ży no ty fi ka cja pro jek tów kra jo wych do -
ku men tów apli ka cyj nych (prze pi sów tech nicz nych). Gdy by to nie na stą -
pi ło, stwo rzo na by ła by ba rie ra do swo bod ne go ob ro tu to wa ra mi. Brak

no ty fi ka cji w KE ja kie go kol wiek prze pi su tech nicz ne go go dzi w pod sta -
wy UE.

Na le ży jesz cze do dać, że dy rek ty wa [21] w ar ty ku le 1. ustęp 9.
(zmie nio ny dy rek ty wą [22] na ustęp 11.), de fi niu je: 

„11. „prze pi sy tech nicz ne”, spe cy fi ka cje tech nicz ne i in ne wy -
ma ga nia bądź za sa dy do ty czą ce usług, włącz nie z od po wied -
ni mi prze pi sa mi ad mi ni stra cyj ny mi, któ rych prze strze ga nie
jest obo wiąz ko we, de ju re lub de fac to, w przy pad ku wpro wa -
dze nia do ob ro tu, świad cze nia usłu gi, usta no wie nia ope ra to ra
usług lub sto so wa nia w Pań stwie Człon kow skim lub na prze -
wa ża ją cej je go czę ści, jak rów nież prze pi sy usta wo we, wy ko -
naw cze i ad mi ni stra cyj ne Państw Człon kow skich, z wy jąt kiem
okre ślo nych w art. 10, za ka zu ją cych pro duk cji, przy wo zu,
wpro wa dza nia do ob ro tu i sto so wa nia pro duk tu lub za ka zu ją -
cych świad cze nia bądź ko rzy sta nia z usłu gi lub usta na wia nia
do staw cy usług.
Prze pi sy tech nicz ne obej mu ją de fac to:
– prze pi sy usta wo we, wy ko naw cze lub ad mi ni stra cyj ne Pań -

stwa Człon kow skie go, któ re od no szą się do spe cy fi ka cji
tech nicz nych bądź in nych wy ma gań lub za sad do ty czą cych
usług, albo też do ko dek sów za wo do wych lub ko dek sów po -
stę po wa nia, któ re z ko lei od no szą się do spe cy fi ka cji tech -
nicz nych, bądź do in nych wy mo gów lub za sad do ty czą cych
usług, zgod ność z któ ry mi po cią ga za so bą do mnie ma nie
zgod no ści z zo bo wią za nia mi na ło żo ny mi przez wspo mnia ne
prze pi sy usta wo we, wy ko naw cze i ad mi ni stra cyj ne,

– do bro wol ne po ro zu mie nia, w któ rych wła dze pu blicz -
ne są stro ną uma wia ją cą się, a któ re prze wi du ją,
w in te re sie ogól nym, zgod ność ze spe cy fi ka cja mi
tech nicz ny mi lub in ny mi wy mo ga mi al bo za sa da mi do -
ty czą cy mi usług, z wy jąt kiem spe cy fi ka cji od no szą cych się
do prze tar gów przy za mó wie niach pu blicz nych,

– spe cy fi ka cje tech nicz ne lub in ne wy mo gi bądź za sa dy do ty -
czą ce usług, któ re po wią za ne są ze środ ka mi fi skal ny mi lub
fi nan so wy mi ma ją cy mi wpływ na kon sump cję pro duk tów
lub usług przez wspo ma ga nie prze strze ga nia ta kich spe cy -
fi ka cji tech nicz nych lub in nych wy mo gów bądź za sad do ty -
czą cych usług; spe cy fi ka cje tech nicz ne lub in ne wy mo gi
bądź za sa dy do ty czą ce usług po wią za nych z sys te ma mi za -
bez pie cze nia spo łecz ne go nie są ob ję te tym zna cze niem.

a w ustę pie 10. (zmie nio nym dy rek ty wą [22] na ustęp 12.), zde fi -
nio wa no po ję cie pro jek tu prze pi su tech nicz ne go:
„12. „pro jekt prze pi su tech nicz ne go”, tekst spe cy fi ka cji tech -

nicz nej lub in ne go wy mo gu bądź za sa dy do ty czą cej usług,
włącz nie z prze pi sa mi ad mi ni stra cyj ny mi ma ją cy mi na ce lu
ich wdro że nie lub też wła śnie wdro żo ny mi ja ko prze pi sy tech -
nicz ne, tekst bę dą cy na eta pie przy go to wa nia, na któ rym mo -
gą zo stać wpro wa dzo ne za sad ni cze zmia ny;”

W Pol sce prze pi sa mi „de ju re”, a więc i „de fac to” są wy łącz nie
usta wy oraz roz po rzą dze nia wy da ne na pod sta wie de le ga cji za war tych
w tych usta wach.

Gdy by przy kła do wo pro jekt „WT -1” był przy ję ty przez wszyst kie za -
in te re so wa ne stro ny w for mie do bro wol ne go po ro zu mie nia, a za ta ki mo -
żna by uznać pod pi sa ny przez przed sta wi cie li re pre zen tu ją cych wszyst -
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kie stro ny (pro du cen tów kru szyw dro go wych, firm wy ko naw czych, pro -
jek to wych, jed no stek nad zo ru, la bo ra to riów dro go wych, ad mi ni stra cji
dro go wej oraz pla có wek na uko wo -ba daw czych) pro to kół uzgad nia ją cy
i gdy by ten pro jekt był no ty fi ko wa ny w KE, to WT -1 był by prze pi sem
tech nicz nym „de fac to”, cho ciaż nie był by prze pi sem „de ju re”.

W kwiet niu 2007 r. od by ło się XV se mi na rium tech nicz ne PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.) pt.: „Ka tio no we emul -
sje as fal to we. Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we. – Nor ma li za cja i sto so wa -
nie”, na któ rym wy gło szo no 11 re fe ra tów, z te go ści śle zwią za ne z te -
ma ty ką wdra ża nia Norm Eu ro pej skich w za kre sie ka tio no wych emul sji
as fal to wych by ły 4 re fe ra ty [15, 16, 17 i 18]] oraz po jed nym do ty czą -
cym mma [19] i as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi [20]. Na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu ją dwa re fe ra ty [17] i [19]. W [17] przed sta wio no
pierw szy pro jekt do ku men tu apli ka cyj ne go do PN -EN 13808:2005 (U)
opra co wa ne go przez ze spół spe cja li stów PSW NA, a w re fe ra cie [19]
przed sta wio no nie miec ki sys tem prze pi sów tech nicz nych wdra ża ją cych
Nor my Eu ro pej skie, se rii 13108-x, do ty czą ce mma.

W li sto pa dzie 2007 r. od by ło się XVI se mi na rium tech nicz ne PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 15-15.11.2007 r.) pt.: „Pro po zy cja sys te mu kra -
jo wych prze pi sów tech nicz nych – głos bra nży”. To sym po zjum by ło ele -
men tem ostat nie go eta pu pra cy zre ali zo wa nej przez PSW NA na zle ce nie
GDD KiA (za po śred nic twem IB DiM), któ rej ce lem by ło przed sta wie nie ist -
nie ją cej sy tu acji w za kre sie prze pi sów tech nicz nych w pol skim dro go -
wnic twie i w wy bra nych kra jach Unii Eu ro pej skiej oraz pro po zy cji utwo -
rze nia spój ne go sys te mu kra jo wych prze pi sów tech nicz nych do ty czą cych
na wierzch ni as fal to wych. 

Zre ali zo wa na przez PSW NA pra ca skła da ła się z czte rech eta pów:
1) ana li zy sta nu obec nych prze pi sów pol skich do ty czą cych na -

wierzch ni as fal to wych,
2) opi su sys te mów sto so wa nych w wy bra nych kra jach UE,
3) pro po zy cji no we go sys te mu prze pi sów pol skich,
4) an kie ty za cji w bra nży i oce ny for mal no -praw nej pro po no wa ne go

sys te mu. 
Pierw sze 3 eta py prac zo sta ły przed sta wio ne na sym po zjum, a sze -

ro ki głos uczest ni ków w dys ku sji oraz an kie ta by ły ele men ta mi 4 eta pu
pra cy.

W trak cie opra co wa nia pierw sze go eta pu sfor mu ło wa ne zo sta ły na -
stę pu ją ce wnio ski do ty czą ce obec nej sy tu acji w za kre sie ist nie ją cych
prze pi sów: 

1. brak jed no znacz nie okre ślo nej struk tu ry do ku men tów i ich wza -
jem nych re la cji,

2. brak ja sno okre ślo nych pro ce dur do ty czą cych two rze nia pro jek -
tów prze pi sów, ich we ry fi ka cji (an kie to wa nia) i uzgad nia nia oraz
try bu dal sze go do sko na le nia,

3. brak jed no znacz nej od po wie dzial no ści za sys tem prze pi sów
w dro go wnic twie,

4. brak jed no znacz ne go od dzie le nia prze pi sów ob li ga to ryj nych
od do ku men tów do do bro wol ne go sto so wa nia, a ta kże brak wie -
lu prze pi sów, m.in. nie zbęd nych do wdro że nia Norm Eu ro pej -
skich do ty czą cych wy ro bów bu dow la nych sto so wa nych w dro -
go wnic twie,

5. brak od nie sie nia w prze pi sach ist nie ją cych oraz wy ko rzy sty wa -
nych przez pro jek tan tów pu bli ka cjach tech nicz nych do no wych
prze pi sów do ty czą cych wy ro bów bu dow la nych i ich sto so wa nia, 

6. nie pre cy zyj ność oraz po mie sza nie in for ma cji ró żne go ty pu w ist -
nie ją cych prze pi sach oraz brak pro ce dur ak tu ali zo wa nia i po pra -
wia nia tych prze pi sów.

Z po wy ższych wnio sków wy ni ka, że ist nie ją cy w na szym kra ju „zbiór”
prze pi sów – gdyż nie mo żna go na zwać „sys te mem”– sta no wi ba rie rę
roz wo ju bra nży bu dow nic twa dro go we go w Pol sce i ma wpływ na efek tyw -
ność re ali za cji przy szłych i pro wa dzo nych obec nie in we sty cji in fra struk -
tu ral nych. Do świad cze nia in nych kra jów eu ro pej skich, przed sta wio ne
na tym sym po zjum wska za ły na ko niecz ność pod ję cia pil nych dzia łań
w za kre sie stwo rze nia spój ne go sys te mu kra jo wych prze pi sów tech nicz -
nych do ty czą cych nie tyl ko na wierzch ni as fal to wych, ale ca łe go ob sza ru
dro go wnic twa oraz okre śle nia za kre sów od po wie dzial no ści za funk cjo no -
wa nie te go sys te mu po szcze gól nych szcze bli ad mi ni stra cji dro go wej. 

Na pod sta wie ww. ana li zy do tych cza so we go sta nu w kra jo wym dro -
go wnic twie oraz funk cjo no wa nia sys te mów prze pi sów tech nicz nych
w dro go wnic twie wy bra nych kra jów UE o upo rząd ko wa nej go spo dar ce
dro go wej, trzy la ta te mu, w 2007 ro ku PSW NA przed sta wi ło kon cep cję
no we go sys te mu prze pi sów tech nicz nych w pol skim dro go wnic twie
[23]. W ww. opra co wa niu stwier dzo no, że pro po no wa ny no wy sys tem
prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic twie nie mo że ogra ni czyć się wy -
łącz nie do no wej struk tu ry do ku men tów, po nie waż ja sne jest, że ta ki
sys tem po bar dzo krót kim cza sie prze sta nie spraw nie funk cjo no wać (tak
jak obec nie). Bar dzo istot na jest dru ga, in te gral na część sys te mu – pro -
ce du ry funk cjo no wa nia (two rze nia, we ry fi ka cji, uzgad nia nia, wdra ża nia
i ko ry go wa nia). 

Po przed sta wie niu ww. opra co wań, od by ła się dys ku sja, po niej
uczest ni cy se mi na rium, pod kie run kiem wy spe cja li zo wa nej fir my wy -
peł ni li an kie tę do ty czą cą opra co wa ne go pro jek tu sys te mu prze pi sów
tech nicz nych w dro go wnic twie. Wy ni ki tej an kie ty zo sta ły za pre zen to wa -
ne uczest ni kom w dru gim dniu se mi na rium. Zde cy do wa na więk szość
uczest ni ków opo wie dzia ła się za uszcze gó ło wie niem pro jek tu sys te mu
i je go wdro że niem do prak ty ki.

Na za koń cze nie oma wia nia do tych cza so wych do ko nań pol skich dro -
go wców w za kre sie im ple men ta cji Norm Eu ro pej skich do prak ty ki, na le -
ży nie za po mi nać o wa żnej ro li In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów,
któ rą ode grał w pro ce sie or ga ni za cji tłu ma czeń, na zle ce nie GDD KiA, 
po szcze gól nych Norm Eu ro pej skich i dys ku sji nad tre ścią tych tłu ma -
czeń oraz nad pro jek ta mi kra jo wych do ku men tów apli ka cyj nych do
PN -EN 13034:2004 i do se rii norm PN -EN 13108-x, w ra mach spo tkań
gru py ro bo czej ds. Norm Eu ro pej skich (GREN). Uczest nic two (od li sto -
pa da 2002 r. do kwiet nia 2007 r.) w spo tka niach GREN dość licz nej gru -
py dro go wców po zwo li ło im na lep sze zro zu mie nie Norm Eu ro pej skich,
a ta kże na póź niej sze włą cze nie się do dys ku sji nad pro ce sem im ple -
men ta cji EN do kra jo wej prak ty ki.

Pro jekt no we go sys te mu 
prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic twie

Fi nal nie, no wy sys tem za pro po no wa ny w 2007 r. po wi nien skła dać
się z na stę pu ją cych czę ści:

 or ga nu do rad czo -kon sul ta cyj ne go, mo ni to ru ją ce go sys tem z ra -
mie nia Mi ni stra In fra struk tu ry – Ra dy ds. Prze pi sów Tech nicz no -
-Bu dow la nych Dróg i Dro go wych Obiek tów In ży nier skich [da lej
Ra da ds. Prze pi sów], któ ry od cią żył by MI od trud nej i skom pli -
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ko wa nej pra cy zwią za nej z me ry to rycz nym funk cjo no wa niem
oma wia ne go sys te mu,

 no wej struk tu ry i hie rar chii do ku men tów tech nicz nych,
 pro ce dur za pew nia ją cych cią głe funk cjo no wa nie i do sko na le nie

sys te mu.
Do ce lów re ali za cji nad zo ru nad sys te mem prze pi sów tech nicz nych

w dro go wnic twie, za pro po no wa no utwo rze nie Ra dy do spraw Prze pi sów
Tech nicz no -Bu dow la nych Dróg i Dro go wych Obiek tów In ży nier skich
przy Mi ni strze In fra struk tu ry (zwa na da lej ja ko Ra da). Ra da pod le ga ła by
Mi ni stro wi i współ pra co wa ła bez po śred nio z De par ta men tem Dróg i Au -
to strad i z De par ta men tem Praw nym MI. Ta kim cia łem nie jest i nie mo -
że być obec na Sta ła Ko mi sja Re ko men da cji do spraw dro go wnic twa po -
wo ła na przez Mi ni stra In fra struk tu ry.

Do za dań no wo two rzo nej Ra dy ds. Prze pi sów, na ja kiej za le ży
śro do wi sku dro go we mu, na le ża ło by:

 mo ni to ro wa nie funk cjo no wa nia sys te mu prze pi sów tech nicz -
nych w dro go wnic twie,

 przyj mo wa nie re ko men da cji dla Mi ni stra o uru cho mie niu pro ce -
du ry two rze nia no we go prze pi su, no we li za cji ist nie ją ce go lub
je go usu nię cia,

 opi nio wa nie pro jek tów prze pi sów i re ko men do wa nie Mi ni stro wi
pod ję cia de cy zji,

 zle ca nie prac do Grup Ro bo czych bę dą cych czę ścią „wy ko naw -
czą” Ra dy (Gru pa Ro bo cza jest ze spo łem spe cja li stów z da nej
dzie dzi ny, po wo ła nych przez Prze wod ni czą ce go Ra dy do prac
me ry to rycz nych).

Ce lem funk cjo no wa nia Ra dy po win no być wy pra co wa nie kom pro -
mi su w za kre sie prze pi sów tech nicz nych (do ku men tów i wy ma gań)
mię dzy ocze ki wa nia mi WSZYST KICH stron dzia ła ją cych w bra nży dro -
go wej. To nie mo że być ze spół lu dzi skła da ją cy się z jed nej lub dwóch
grup wpły wu, ale au ten tycz na re pre zen ta cja bra nży dro go wej w ob sza -
rze tech ni ki i tech no lo gii.

W opi sie kon cep cji sys te mu prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic -
twie za pro po no wa no, aby Ra da ds. Prze pi sów dzia ła ła na pod sta -
wie na stę pu ją cych za sad:

1. Człon ko wie Ra dy po wo ły wa ni są przez Mi ni stra.
2. Ra da (i jej Gru py Ro bo cze) dzia ła na pod sta wie Re gu la mi nu za -

twier dzo ne go przez Mi ni stra.
3. Skład Ra dy od zwier cie dla sta ły i nie zmie nial ny pa ry tet wszyst -

kich człon ków śro do wi ska dro go we go (13 osób):
a. przed sta wi ciel Mi ni stra – prze wod ni czą cy Ra dy,
b. przed sta wi cie le GDD KiA – 2 miej sca,
c. przed sta wi ciel Kon wen tu Za rząd ców Dróg Wo je wódz kich 

– 1 miej sce,
d. przed sta wi ciel Kon wen tu Za rząd ców Dróg Po wia to wych 

– 1 miej sce,
e. przed sta wi cie le przed się biorstw wy ko naw czych – 3 miej sca

(1 miej sce dla pro jek tan tów, 2 dla przed się biorstw dro go -
wych),

f. przed sta wi cie le pro du cen tów ma te ria łów bu dow la nych 
– 2 miej sca,

g. przed sta wi ciel sto wa rzy szeń bra nżo wych – 1 miej sce,
h. przed sta wi cie le śro do wi ska na uko we go i aka de mic kie go 

– 2 miej sca (w tym jed no sta łe dla IB DiM).

4. Ze swo je go skła du Ra da wy bie ra za stęp cę prze wod ni czą ce go
i se kre ta rza.

5. Ra da funk cjo nu je ka den cyj nie (ka den cja trwa 2 la ta).
6. Przy Ra dzie de le go wa ny jest w cha rak te rze ob ser wa to ra i do rad -

cy przed sta wi ciel de par ta men tu praw ne go MI.
7. Ra da re ali zu je swo je za da nia ko rzy sta jąc z pra cy Grup Ro bo -

czych obej mu ją cych wszyst kie ob sza ry prze pi sów tech nicz nych,
przy kła do wo:
a. pro jek to wa nie geo me trycz ne dróg,
b. pro jek to wa nie obiek tów in ży nier skich,
c. wy mia ro wa nie kon struk cji na wierzch ni i ty po we kon struk cje,
d. geo tech ni ka i ro bo ty ziem ne,
e. pod bu do wy zwią za ne i nie zwią za ne,
f. mie szan ki mi ne ral no -as fal to we i ma te ria ły do ich pro duk cji,
g. mie szan ki be to nu ce men to we go i ma te ria ły do ich pro duk cji,
h. wy po sa że nie dróg (ozna ko wa nie, ba rie ry, ekra ny itp.),

i in ne.
8. Skład Grup Ro bo czych pod le ga ta kim sa mym za sa dom pa ry te tu

ja kim pod le ga Ra da. W uza sad nio nych przy pad kach, np. ze
wzglę du na spe cy fi kę te ma tu pra cy, pa ry tet w Gru pie Ro bo czej
mo że być po mi nię ty. Ze swo je go gro na człon ko wie ka żdej Gru -
py Ro bo czej wy bie ra ją kie row ni ka.

9. Prze wod ni czą cy Ra dy do 31. stycz nia skła da co rocz ne spra woz -
da nie Mi ni stro wi z dzia łań Ra dy, a kie row ni cy Grup Ro bo czych
skła da ją co rocz ne spra woz da nie Prze wod ni czą ce mu Ra dy.

10. Ka żdy czło nek Ra dy lub Gru py Ro bo czej, któ ry nie bie rze udzia łu
w pra cach przez okre ślo ny w Re gu la mi nie okres cza su, jest au to -
ma tycz nie usu wa ny z li sty człon ków, a na je go miej sce de le go -
wa ny jest przez od po wied nią część śro do wi ska je go na stęp ca.

11. Mi ni ster za pew nia środ ki do funk cjo no wa nia Ra dy i Grup Ro bo -
czych. W ra mach fi nan so wa nia po kry wa się na stę pu ją ce wy dat ki:
a. or ga ni za cji spo tkań i dzia ła nia,
b. wy na gro dze nia człon ków Ra dy i ew. Grup Ro bo czych (płat ne

od spo tka nia i od wy ko na ne go „dzie ła” – nie prze wi du je się
wy na gro dze nia za „etat”),

c. kosz ty de le ga cji i diet człon ków Ra dy i ew. Grup Ro bo czych,
d. kosz ty eks per tyz za ma wia nych przez Ra dę i Gru py Ro bo cze,
e. kosz ty prac zwią za nych z opra co wa niem, we ry fi ka cją i wdra ża -

niem prze pi sów tech nicz nych.
12. Wszyst kie pra ce Ra dy są jaw ne i po da wa ne do pu blicz nej wia do -

mo ści przez ser wis in ter ne to wy Ra dy, zgod nie z [24]1).
W dal szej czę ści pro jek tu sys te mu prze pi sów tech nicz nych przed -

sta wio no na stę pu ją ce za ło że nia do pro ce dur sta no wią cych in te -
gral ną część sys te mu prze pi sów:

 opra co wy wa nie pro jek tów prze pi sów,
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1) Jak wy ni ka z art. 1 ust. 1 tej usta wy, ka żda in for ma cja o spra wach pu blicz nych sta no wi
in for ma cję pu blicz ną w ro zu mie niu usta wy i pod le ga udo stęp nie niu na za sa dach i w try -
bie okre ślo nych w ni niej szej usta wie. Po nad to zaś art. 4. ust. 1 pkt. 5 wska za nej usta wy
sta no wi, że obo wią za ne do udo stęp nia nia in for ma cji pu blicz nej są wła dze pu blicz ne oraz
in ne pod mio ty wy ko nu ją ce za da nia pu blicz ne, pod mio ty re pre zen tu ją ce in ne oso by lub
jed nost ki or ga ni za cyj ne, któ re wy ko nu ją za da nia pu blicz ne lub dys po nu ją ma jąt kiem pu -
blicz nym. Z art. 6 ust. 1 pkt. b i c po wo ła nej wy żej usta wy wy ni ka, że in for ma cją pu blicz -
ną pod le ga ją ca udo stęp nie niu jest w szcze gól no ści: in for ma cja o pro jek to wa niu ak tów
nor ma tyw nych, jak i pro gra mach w za kre sie re ali za cji za dań pu blicz nych, spo so bie ich
re ali za cji, wy ko ny wa niu i skut kach re ali za cji tych za dań.



 we ry fi ka cja pro jek tów prze pi sów,
 wdra ża nie prze pi sów,
 wdra ża nie nor my EN do ty czą cej me tod ba dań i nie ma ją cej

wcze śniej od po wied ni ka kra jo we go,
 wdra ża nie nor my EN do ty czą cej me tod ba dań i ma ją cej od po -

wied nik kra jo wy,
 wdra ża nie nor my kla sy fi ka cyj nej do wy ro bu bu dow la ne go

– two rze nie kra jo we go do ku men tu apli ka cyj ne go do nor my EN,
 do sko na le nie prze pi sów.
Pod czas two rze nia za ry su pro ce dur ob słu gu ją cych sys tem prze pi -

sów kie ro wa no się kil ko ma za sa da mi.
 Pierw szą z nich by ło po dej ście zna ne z sys te mów ja ko ści

ISO 9001, w któ rych isto tą funk cjo no wa nia ja kie go kol wiek
przed się wzię cia (or ga ni za cji, pro ce su itp.) jest wy raź nie od -
dzie le nie eta pów ini cjo wa nia (in spi ra cji), wy ko na nia, we -
ry fi ka cji, wdro że nia i do sko na le nia oraz opi sa nia ich z po -
da niem od po wie dzial no ści. W ten spo sób przed sta wio no
w opra co wa niu wszyst kie pro ce du ry.

 Dru gą jest za sa da upodmio to wie nia wszyst kich grup dzia -
ła ją cych na ryn ku dro go wym, bez szcze gól ne go uprzy wi le jo -
wa nia żad nej z nich. Do tych cza so we do świad cze nia z two rze -
niem ró żnych do ku men tów tech nicz nych (nie tyl ko prze pi sów)
po ka za ły, że więk szość tre ści wpi sy wa nych do pro jek tów by ła
w ma łym za kre sie kon sul to wa na we wnątrz śro do wi ska, a we ry fi -
ka cja by ła ogra ni czo na i stąd nie sku tecz na (w fi nal nym prze pi -
sie znaj do wa ło się jed nak wie le błę dów). 

 Trze cia do ty czy włą cze nia w pro ce sy do ty czą ce prze pi sów
re guł gry ryn ko wej, stąd do pusz cze nie roz strzy gnięć w prze -
tar gu pu blicz nym przy ści śle okre ślo nych wy ma ga niach me ry to -
rycz nych wo bec uczest ni ków prze tar gu. Wy ni ka to z do tych cza -
so wej prak ty ki two rze nia (nie licz nych) roz po rzą dzeń opar tej
na pra cy ró żnych ze spo łów, gdy tym cza sem na te re nie kra ju ist -
nie je obec nie sze reg pod mio tów od po wied nio wy po sa żo nych
sprzę to wo i za trud nia ją cych spe cja li stów, zdol nych do opra co -
wy wa nia i we ry fi ka cji pro jek tów prze pi sów. Pro wa dze nie ba dań
w ce lu two rze nia i we ry fi ka cji prze pi sów jest kwa li fi ko wa ne ja ko
pra ca ba daw cza, mo żli we jest za tem swo bod ne sta wia nie wy ko -
naw com wy ma gań me ry to rycz nych, po nie waż nie ma obo wiąz -
ku wy bo ru ofe ren ta wy łącz nie na pod sta wie kry te rium naj ni ższej
ce ny. Two rze nie ja kie go kol wiek mo no po lu w dzie dzi nie opra co -
wy wa nia i we ry fi ka cji pro jek tów prze pi sów tech nicz nych od by -
ło by się ze szko dą dla ja ko ści prac, za ło żo no się więc, że zgod -
nie z za sa da mi wcze śniej wy mie nio ny mi, przy udzia le Ra dy
(Grup Ro bo czych) mo żli we są dzia ła nia opar te o roz wią za nia
wol ne go ryn ku, a ja kość do ku men tów bę dzie wła ści wa. 

 Czwar ta to peł na jaw ność i trans pa rent ność pro ce sów oraz
po dej mo wa nia de cy zji. Stąd pod sta wą dzia ła nia Ra dy i MI
w tym za kre sie po win ny stać się jaw ne pro ce du ry, pro to ko ły
i wy ni ki gło so wań. Wszyst kie te go ty pu in for ma cje po win ny się
zna leźć na stro nie in ter ne to wej Ra dy, w wi try nie MI. Na tej wi -
try nie po win ny być rów nież umiesz cza ne tek sty po szcze gól nych
pro jek tów prze pi sów oraz wy ni ki ba dań (spra woz da nia) do ty czą -
cych np. przyj mo wa nych po zio mów wy ma gań wła ści wo ści wy -
ro bu, któ re go do ty czy pro jekt prze pi su.

Pro jekt sys te mu prze wi du je, że za kres prac za le ży od za da nia, ja kie
ma być wy ko na ne – ak tu ali za cja ist nie ją ce go roz po rzą dze nia lub opra -
co wa nie no we go. 

 W za kre sie roz po rzą dzeń ist nie ją cych, któ re wy ma ga ją ak tu -
ali za cji i po pra wek mo żli we jest wy da nie roz po rzą dze nia zmie -
nia ją ce go roz po rzą dze nie. Tą dro gą mo żli we jest do ko na nie sto -
sow nych zmian. Ka żda zmia na po win na jed nak uwzględ niać eli -
mi na cję wszyst kich do strze żo nych uste rek i błę dów.

 W za kre sie roz po rzą dzeń nie ist nie ją cych, ko niecz na jest
do ich wy da nia sto sow na de le ga cja usta wo wa. Zgod nie z tre ścią
art. 92 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, roz po rzą dze nia są
wy da wa ne przez or ga ny wska za ne w Kon sty tu cji, na pod sta wie
szcze gó ło we go upo wa żnie nia za war te go w usta wie i w ce lu jej
wy ko na nia. Upo wa żnie nie po win no okre ślać or gan wła ści wy
do wy da nia roz po rzą dze nia i za kres spraw prze ka za nych do ure -
gu lo wa nia oraz wy tycz ne do ty czą ce tre ści ak tu. Or gan upo wa -
żnio ny do wy da nia roz po rzą dze nia nie mo że prze ka zać swo ich
kom pe ten cji in ne mu or ga no wi. Ozna cza to, że w pierw szej ko -
lej no ści na le ży do ko nać no we li za cji usta wy o dro gach
pu blicz nych i do pie ro w na stęp stwie tej no we li za cji mo -
żna wy dać roz po rzą dze nie (o ile w obec nej UDP nie ma
od po wied niej de le ga cji). Trze ba pod kre ślić, że de le ga cja
usta wo wa przy bie ra po stać prze pi su za wie ra ją ce go wska za nia,
któ ry or gan ma wy dać roz po rzą dze nie i o ja kiej tre ści. W prze -
ciw nym ra zie wy da ne roz po rzą dze nie nie mo że obo wią zy wać, ja -
ko nie znaj du ją ce opar cia w usta wie.

Upły wa trze ci rok od opra co wa nia ww. pro jek tu sys te mu, ale wi dać,
że ani GDD KiA, ani IB DiM oraz MI nie są za in te re so wa ne upo rząd ko wa -
niem ist nie ją ce go fa tal ne go sta nu w tym za kre sie.

Być mo że uszcze gó ło wie nie i wdro że nie pro jek tu te go sys te mu wy -
ma ga prze ła ma nia ko lej nej ba rie ry men tal nej, ale mo im zda niem bez li -
kwi da cji tej ba rie ry, nie uda się po pra wić ja ko ści kra jo wych prze pi sów
tech nicz nych w dro go wnic twie, a w kon se kwen cji ja ko ści na szych dróg.

Zda ję so bie spra wę, że li kwi da cja ba rier men tal nych nie jest spra -
wą ła twą i być mo że po trzeb ne są przej ścio we eta py pro wa dzą ce do wy -
zna czo ne go ce lu – peł ne go wpro wa dze nia sys te mu prze pi sów tech nicz -
nych w kra jo wym dro go wnic twie. Skła nia mnie do te go sta no wi sko
przed sta wi cie li Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad pre zen -
to wa ne na XV se mi na rium tech nicz nym PSW NA (Ja chran ka k/War sza -
wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.), któ rzy wy ra ża li po gląd, że w za kre sie two -
rze nia prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic twie po win na być przy wró -
co na ro la ja ką wcze śniej peł ni ła Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Pu blicz nych
(po przed nicz ka GDD KiA).

Uwzględ nia jąc fakt, że na obec nym eta pie dez in te gra cji ka dry w kra -
jo wym dro go wnic twie, GDD KiA dys po nu je naj le piej przy go to wa ną ka drą
do kie ro wa nia pro ce sem opra co wy wa nia pro jek tów prze pi sów tech nicz -
nych w za kre sie dróg pu blicz nych, mo żna by po wie rzyć jej ro lę ko or dy na -
to ra, za miast po wo ły wać Ra dę do spraw Prze pi sów Tech nicz no -Bu dow la -
nych Dróg i Dro go wych Obiek tów In ży nier skich przy Mi ni strze In fra struk -
tu ry. Jed nak Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to strad, któ re mu mi -
ni ster wła ści wy ds. trans por tu mógł by po wie rzyć za da nie przy go to wy wa -
nie pro jek tów prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic twie, mo ni to ro wa nie
i do sko na le nie, łącz nie ze zle ca niem nie zbęd nych prac na uko wo -ba daw -
czych do ich opra co wy wa nia, po wi nien ści śle współ dzia łać z po zo sta ły mi
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za rząd ca mi dróg pu blicz nych, or ga ni za cja mi wy ko naw ców, sto wa rzy szeń
na uko wo -tech nicz nych i bra nżo wych, aby uwzględ nia jąc wszyst kie za sa -
dy, któ ry mi się kie ro wa no przy opra co wy wa niu pro jek tu wspo mnia ne go
sys te mu prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic twie, wy pra co wy wać do -
bro wol ne po ro zu mie nia, w któ rych wła dze pu blicz ne są stro ną
uma wia ją cą się, a któ re prze wi du ją, w in te re sie ogól nym, zgod -
ność z Nor ma mi Eu ro pej ski mi lub in ny mi wy mo ga mi.

Uwzględ nia jąc do tych cza so we do świad cze nia wy ni ka ją ce z prac
nad pro jek ta mi kra jo wych do ku men tów apli ka cyj nych w dro go wnic twie
(KDA), któ re by ły opra co wy wa ne przez:

1. gru py ro bo cze „ad hoc”
2. Ko mi te ty Tech nicz ne PKN,

mo żna stwier dzić, że tryb opra co wy wa nia KDA do Norm Eu ro pej skich,
na obec nym eta pie jest naj wła ściw szym, gdyż kra jo we za łącz ni ki (NA)
do PN -EN „z urzę du” są no ty fi ko wa ne przez PKN w Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, a więc są le gal ny mi do ku men ta mi od nie sie nia do oce ny zgod no -
ści, ozna ko wa nia i do pusz cza nia do ob ro tu wy ro bów bu dow la nych, zaś
WT re ko men do wa ne przez MI nie upraw nia ją do te go.

Ze sta wie nie opra co wa nych KDA do PN -EN przed sta wia ta be la.

Do tych czas opra co wa ne pro jek ty kra jo wych do ku men tów 
apli ka cyj nych do PN -EN

Wy ro by wg PN -EN Gru pa „ad hoc” Ko mi tet Tech nicz ny PKN

Kru szy wa do mma 
i po wierzch nio wych WT -1 –
utrwa leń, 
wg PN -EN 13043

Mie szan ki 
mi ne ral no -as fal to we, WT -2 –
wg se rii norm 
PN -EN 13108-x

As fal ty mo dy fi ko wa ne 
po li me ra mi, – Za łącz nik kra jo wy NA
wg PN -EN 14023

As fal ty dro go we, 
wg PN -EN 12591 – Za łącz nik kra jo wy NA

Ka tio no we emul sje 
as fal to we, WT -3 Za łącz nik kra jo wy NA
wg PN -EN 13808

Mie szan ki nie zwią za ne, 
wg PN -EN 13285 prWT -4 ? 2)

Mie szan ki zwią za ne, 
wg PN -EN 14227/1-5 prWT -5 ? 2)

Wa da mi try bu opra co wy wa nia KDA przez gru py „ad hoc”, są:
 kom plet ny brak przej rzy sto ści i za sad ich po wo ły wa nia (re pre -

zen ta tyw ność),

 brak pro ce dur pra cy (jak to ma się od by wać),
 brak jaw no ści two rze nia pro jek tów,
 brak pro to ko łów uzgod nień (kto, co i kie dy pro po no wał, co usta -

lo no),
 nie wia do mo, kto po no si od po wie dzial ność za pro jek ty,
 nie wia do mo, ja ka jest ro la au to rów tzw. pierw sze go pro jek tu,
 brak pro ce dur an kie to wa nia w bra nży, oraz spo so bu dys ku sji

zgła sza nych uwag i za strze żeń (do bro wol ne uzgod nie nie w in te -
re sie pu blicz nym – kon sens),

 w kon se kwen cji bra nża jest za ska ki wa na no wy mi do ku men ta mi,
z któ ry mi się nie iden ty fi ku je,

 na wet oso by wy mie nio ne, jak współ two rzą cy da ne do ku men ty
nie iden ty fi ku ją się z ni mi!

Przy two rze niu KDA przez KT PKN:
 ure gu lo wa na jest pro ce du ra przy na le żno ści do KT, 
 ure gu lo wa ne za sa dy pra cy i pra wa gło so wa nia,
 brak jaw no ści two rze nia pro jek tów,
 są pro to ko ły uzgod nień (kto, co i kie dy pro po no wał, co usta lo no),
 wia do mo, kto po no si od po wie dzial ność za pro jek ty,
 wia do mo, ja ka jest ro la au to rów tzw. pierw sze go pro jek tu,
 są pro ce du ry an kie to wa nia w bra nży, oraz spo so bu dys ku sji

zgła sza nych uwag i za strze żeń. Ale tryb an kie to wa nia przez PKN
(an kie ta po wszech na) jest ma ło efek tyw ny – trze ba to zmie nić
w try bie ro bo czym!

 w NA do norm PN -EN nie ma wy mie nio nych au to rów, z ty mi do -
ku men ta mi mo że się iden ty fi ko wać tyl ko Ko mi tet Tech nicz ny!

Tryb pra cy w ra mach KT PKN nad za łącz ni ka mi kra jo wy mi do
PN -EN wy ma ga do pra co wa nia pod wzglę dem jaw no ści i przej rzy sto ści
pro ce du ry, ale w znacz nym stop niu unie mo żli wia po są dze nie twór ców
o ma ni pu lo wa nie wy ma ga nia mi w czy imś in te re sie i dla te go, w od nie -
sie niu do wy ro bów bu dow la nych i norm kon struk cyj nych (tzw. „Eu ro ko -
dy”) pro po nu ję zre zy gno wać z pra cy w gru pach „ad hoc” i przejść
na pra cę w Ko mi te tach Tech nicz nych PKN. 

Ten tryb umo żli wia pra wi dło we i le gal ne opra co wy wa nie wy ma gań
wo bec wy ro bów ob ję tych nor ma li za cją eu ro pej ską, ale po zo sta je
do ure gu lo wa nia ca ły ob szar wy ko ny wa nia ro bót na sie ci dróg pu blicz -
nych oraz ich od bio ru, któ ry nie jest ob ję ty nor ma li za cja eu ro pej ską,
gdyż na le ży do kom pe ten cji władz kra jów człon kow skich UE, a więc
pro jek ty prze pi sów tech nicz nych nie mo gą po wsta wać w ra mach KT
PKN. Pro jek ty KDA do te go ob sza ru mo gły by być opra co wy wa ne
pod egi dą GDD KiA. Jed nak do ich le gal no ści w ra mach prze pi sów UE
ko niecz na jest ich no ty fi ka cja w Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Pod su mo wa nie – na uka pły ną ca z do tych cza so wych 
prac nad kra jo wy mi do ku men ta mi apli ka cyj ny mi 
do Norm Eu ro pej skich

1. Z prze glą du dzia łań Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na -
wierzch ni As fal to wych w cza sie ostat nich dzie się ciu lat w dzie -
dzi nie prze pi sów tech nicz nych w pol skim dro go wnic twie wy ni ka,
że mi mo traf nych dia gnoz ist nie ją ce go sta nu oraz kon struk tyw -
nych pro po zy cji na pra wy te go sta nu, do tych czas nie uzy ska no
istot nej po pra wy w za kre sie prze pi sów tech nicz nych. Naj więk szą
bo lącz ką i przy czy ną do tych cza so wych nie po wo dzeń jest przede
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tych PN-EN w postaci załączników krajowych (NA).



wszyst kim brak w na szym kra ju sys te mu two rze nia i cią głe go do -
sko na le nia tych prze pi sów. Z te go wzglę du oce na do tych cza so -
wych dzia łań, a w tym opu bli ko wa nych WT -1, WT -2 i WT -3 nie
mo że być po zy tyw na, bo przede wszyst kim cha rak te ry zu ją się
one wa da mi „le gi sla cyj ny mi”, ale nie tyl ko: 
– WT -1, brak pro to ko łu uzgod nień oraz brak no ty fi ka cji w KE

unie mo żli wia uzna nia ich, ja ko prze pi su „de fac to” – to jest
tyl ko li te ra tu ra tech nicz na do do bro wol ne go sto so wa nia; 

– WT -2, brak pro to ko łu uzgod nień oraz brak no ty fi ka cji w KE
unie mo żli wia uzna nia ich, ja ko prze pi su „de fac to” – to jest
rów nież tyl ko li te ra tu ra tech nicz na do do bro wol ne go sto so wa -
nia, ale do dat ko wą wa dą sys te mo wą jest do łą cze nie do WT -2
wy tycz nych (spe cy fi ka cji) wy ko na nia i od bio ru ro bót dro go -
wych, któ re po win ny być od dziel nym prze pi sem tech nicz nym
nie za le żnym od apli ka cji norm se rii PN -EN 13108-x. Za in te re -
so wa ne przy go to wy wa nym pro jek tem kra jo we go do ku men tu
apli ka cyj ne go (KDA) stro ny (pro du cen ci mie sza nek mi ne ral -
no -as fal to wych, fir my wy ko naw cze, pro jek to we, jed nost ki nad -
zo ru, la bo ra to ria dro go we, ad mi ni stra cja dro go wa oraz pla -
ców ki na uko wo -ba daw cze) nie otrzy ma ły spra woz da nia z wy -
ni ka mi mia ro daj nych ba dań po rów naw czych, na pod sta wie,
któ rych za pro po no wa no po zio my wy ma gań; 

– pro jekt WT -3 opra co wa ny przez ze spół PSW NA, ale wy ni ki ba -
dań po rów naw czych wy ko na ne na zle ce nie GDD KiA przez 
IB DiM, nie zo sta ły udo stęp nio ne za in te re so wa nym stro nom.
Brak pro to ko łu uzgad nia ją ce go przez za in te re so wa ne stro ny
(pro du cen tów ka tio no wych emul sji as fal to wych, firm wy ko -
naw czych, pro jek to wych, jed no stek nad zo ru, la bo ra to riów dro -
go wych, ad mi ni stra cji dro go wej oraz pla có wek na uko wo -ba -
daw czych) oraz brak no ty fi ka cji w KE unie mo żli wia uzna nie
ich, ja ko prze pi su „de fac to” – to jest rów nież tyl ko li te ra tu ra
tech nicz na do do bro wol ne go sto so wa nia.

2. Wo bec opo rów praw ni ków (w MI) – być mo że uza sad nio nych
wzglę da mi bra ku w usta wach jed no znacz ne go upo wa żnie nia mi -
ni stra wła ści we go ds. trans por tu – aby wpro wa dzić KDA do
PN -EN 13043:2004 roz po rzą dze niem MI, na le ża ło al bo wpro wa -
dzić po praw ki do od po wied niej usta wy (np. o wy ro bach bu dow -
la nych lub o dro gach pu blicz nych) upo wa żnia ją ce MI do wpro -
wa dza nia KDA w try bie roz po rzą dze nia, al bo też pod jąć de cy zję
o wdra ża niu KDA w try bie za łącz ni ków kra jo wych (NA) do od po -
wied nich norm. Ani jed ne go, ani dru gie go na wet nie roz pa try wa -
no, tyl ko stwo rzo no atra pę prze pi su w po sta ci re ko men do wa nych
WT. Po nie waż tryb atra py prze pi su jest wa dli wy, na le ży: 
a) przy jąć, że KDA bę dą za łącz ni ka mi kra jo wy mi (NA) do od po -

wied nich PN -EN, no ty fi ko wa ny mi przez PKN w KE, a więc bę -
dą prze pi sa mi tech nicz ny mi „de fac to”. Ko niecz ne jest jed nak
zgło sze nie się do skła du po szcze gól nych Ko mi te tów Tech nicz -
nych PKN wszyst kich stron za in te re so wa nych po praw ny mi
prze pi sa mi tech nicz ny mi (pro du cen tów wy ro bów, firm wy ko -
naw czych, pro jek to wych, jed no stek nad zo ru, la bo ra to riów dro -
go wych, ad mi ni stra cji dro go wej oraz pla có wek na uko wo -ba -
daw czych), aby opra co wa ne i uzgod nio ne NA przez te KT speł -

nia ły wy móg do bro wol ne go uzgod nie nia wszyst kich za in te re -
so wa nych stron (art. 1 dy rek tyw [22, 23]). Nie zbęd ne jest rów -
nież, aby zna la zły się środ ki na zle ca nie prac na uko wo -ba daw -
czych ma ją cych na ce lu usta la nie mia ro daj nych po zio mów
wy ma gań i wy ja śnia nie za ist nia łych wąt pli wo ści me ry to rycz -
nych, zwią za nych z tre ścią pro jek tów KDA, a ta kże na opra co -
wa nie pro jek tów KDA do po zo sta łych PN -EN. Ka żde spra woz -
da nie z tych ba dań po win no być udo stęp nio ne wszyst kim za -
in te re so wa nym stro nom, naj le piej, aby by ły pu bli ko wa ne w in -
ter ne cie, gdyż in for ma cje za war te w tych spra woz da niach po -
win ny da wać wszyst kim re pre zen tan tom stron wie dzę nie zbęd -
ną do rze czo wej dys ku sji i wła ści we go gło so wa nia.

b) wdro żyć sys tem prze pi sów tech nicz nych opra co wa ny w 2007 r.
przez spe cja li stów PSW NA i za opi nio wa ny po zy tyw nie przez ze -
spół praw ni ków – le gi sla to rów. Na eta pie uszcze gó ła wia nia te -
go pro jek tu mo żna wró cić do za pro po no wa ne go tam roz wią za -
nia, czy li za twier dza nia KDA roz po rzą dze nia mi MI, al bo zre zy -
gno wać z za twier dza nia KDA przez MI i zde cy do wać się na two -
rze nie tyl ko prze pi sów tech nicz nych „de fac to” przez opra co -
wy wa nie za łącz ni ków NA do PN -EN. Przy tym roz wią za niu (tzn.
z za łącz ni ka mi NA) po zo sta nie nie ure gu lo wa ny ob szar zwią za ny
z wy ma ga nia mi do ty czą cy mi wy ko na nia i od bio ru ro bót dro go -
wych, któ re po win ny być opra co wy wa ne w in te re sie pu blicz -
nym (peł niąc ro lę jed ne go z bar dzo wa żnych ele men tów sys te -
mu dro go we go). Zgod nie z de le ga cją (art. 17) Usta wy o Dro -
gach Pu blicz nych [24], or ga nem od po wie dzial nym za prze pi sy
tech nicz no -bu dow la ne w dro go wnic twie jest mi ni ster wła ści wy
do spraw trans por tu. Jak wy ni ka z oce ny przed sta wio nej wcze -
śniej, w opi nii śro do wi ska dro go we go, obo wią zek ten nie jest
na le ży cie wy ko ny wa ny. Śro do wi sko dro go we w Pol sce zda je
so bie spra wę, że MI sa mo nie jest i nie bę dzie w sta nie spro -
stać te mu obo wiąz ko wi. Ja sne jest, że wła ści wa re ali za cja te go
obo wiąz ku wy ma ga stwo rze nia od po wied niej struk tu ry or ga ni -
za cyj nej współ pra cu ją cej z PKN, pod le głej Mi ni stro wi In fra -
struk tu ry i współ pra cu ją cej z od po wied ni mi Wy dzia ła mi De par -
ta men tów MI, w skład któ rej we szli by przed sta wi cie le ca łe go
śro do wi ska tech nicz ne go dro go wnic twa. 

W związ ku z ba rie rą men tal ną, któ ra ujaw ni ła się po (opra co wa niu
w 2007 r.) wspo mi na ne go pro jek tu sys te mu prze pi sów tech nicz nych
w dro go wnic twie i uwzględ nia jąc fakt, że na obec nym eta pie dez in te gra -
cji ka dry w kra jo wym dro go wnic twie, GDD KiA dys po nu je naj le piej przy -
go to wa ną ka drą do kie ro wa nia pro ce sem opra co wy wa nia pro jek tów
prze pi sów tech nicz nych w za kre sie dróg pu blicz nych, mo żna by po wie -
rzyć jej ro lę ko or dy na to ra, za miast po wo ły wać Ra dę do spraw Prze pi sów
Tech nicz no -Bu dow la nych Dróg i Dro go wych Obiek tów In ży nier skich
przy Mi ni strze In fra struk tu ry. Przyj mu jąc ten wa riant roz wią za nia GDD KiA
po win na za pew nić peł ną jaw ność i trans pa rent ność na wszyst kich eta -
pach prac, gdyż nikt nie chce być za ska ki wa ny no wy mi wy ma ga nia mi,
któ rych nie ro zu mie.

Bez tych roz wią zań cha os w pol skim dro go wnic twie bę dzie na ra stał,
a za kil ka lat za brak nie w na szym kra ju pie nię dzy na utrzy ma nie wa dli -
wie wy ko na nych w tych la tach dróg. 
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Bi blio gra fia:

1. Ja błoń ski K. – STRA BAG: Wy bra ne pro ble my zwią za ne z wdra ża niem norm Eu ro pej -
skich do ty czą cych na wierzch ni as fal to wych; ma te ria ły kon fe ren cyj ne – X se mi na rium
tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 25-27 li sto pa da, 2003 r.)

2. Wa lęc ka H. K. – STRA BAG, Żu rek B. PSW NA: Ak tu al ny stan prze pi sów tech nicz nych
w dro go wnic twie; ma te ria ły kon fe ren cyj ne -X se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja -
chran ka k/War sza wy; 25-27 li sto pa da, 2003 r.)

3. Wa lęc ka H. K. – STRA BAG,: Obec na sy tu acja w za kre sie wdra ża nia norm eu ro pej skich
PN -EN na me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych i na wierzch ni as fal to wych;
ma te ria ły kon fe ren cyj ne – XII se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza -
wy; 22-24 li sto pa da, 2004 r.) 

4. Ja błoń ski K. STRA BAG: Cha rak te ry sty ka pa kie tu norm PN -EN do ty czą cych kru szyw
do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych; ma te ria ły kon fe ren cyj ne – XII se mi na rium tech -
nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 22-24 li sto pa da, 2004 r.)

5. Ja błoń ski K., Wa lęc ka H. K. STRA BAG i Żu rek B. PSW NA: „Pro jekt wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać kru szy wa do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
i do po wierzch nio wych utrwa leń” – kar ta pro gra mo wa – War sza wa, PSW NA; li -
piec 2004, (Koń co we opra co wa nie pod zmie nio nym ty tu łem: DO KU MENT APLI KA -
CYJ NY do nor my PN -EN 13043:2004 – Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz nych i po -
wierzch nio wych utrwa leń sto so wa nych na dro gach, lot ni skach i in nych po wierzch -
niach prze zna czo nych do ru chu – DA/PN -EN 13043 – Pro jekt; War sza wa, PSW NA;
ma rzec 2005)

6. Ja błoń ski K., Wa lęc ka H. K. STRA BAG i Żu rek B. PSW NA: Eu ro pej skie do ku men ty
apli ka cyj ne do nor my EN 13043:2002; ma te ria ły kon fe ren cyj ne -XIII se mi na rium
tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia, 2005 r.)

7. Wilk E, Wit czak S. – TPA: Po rów na nie me tod ba daw czych wg PN -EN i PN dla kru szyw
gru bych sto so wa nych do mma; ma te ria ły kon fe ren cyj ne -XIII se mi na rium tech nicz ne
PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia, 2005 r.)

8. Bog dań ski B. La bo ra to rium Dro go we GDD KiA w Po zna niu: Po rów na nie cech pol skich
kru szyw dro go wych wg do tych cza so wych i wpro wa dza nych norm; ma te ria ły kon fe ren -
cyj ne -XIII se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet -
nia, 2005 r.)

9. Ja błoń ski K., Wa lęc ka H. K. STRA BAG i Żu rek B. PSW NA: Pro jekt pol skie go do ku men -
tu apli ka cyj ne go wdra ża ją ce go nor mę PN -EN 13043:2004; ma te ria ły kon fe ren cyj ne -
XIII se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia, 2005 r.)

10. Bła że jow ski K. – OR LEN As falt: Pró ba in ter pre ta cji wy ma gań dla uziar nie nia kru szyw
wg PN -EN 13043:2004; ma te ria ły kon fe ren cyj ne -XIII se mi na rium tech nicz ne PSW -
NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia, 2005 r.)

11. Gach A. – UDT: Za sa dy sta no wie nia i re gu la cji unij nych prze pi sów tech nicz nych; ma -
te ria ły kon fe ren cyj ne XIV se mi na rium tech nicz ne go PSW NA (Ja chran ka k/War sza -
wy; 19-21 kwiet nia 2006 r.) 

12. Wa lęc ka H. K. – STRA BAG: Do ku men ty apli ka cyj ne ja ko me to da wpro wa dza nia norm
eu ro pej skich do prze pi sów kra jo wych; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XIV se mi na rium tech -
nicz ne go PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia 2006 r.)

13. Ja błoń ski K. – PSW NA: Ak tu al ny stan prac nad se rią norm EN 13108 – mie szan ki mi -
ne ral no -as fal to we; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XIV se mi na rium tech nicz ne go PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia 2006 r.)

14. Bła że jow ski K. – OR LEN As falt: Za kła do wy sys tem kon tro li w pro duk cji mie sza nek mi -
ne ral no -as fal to wych; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XIV se mi na rium tech nicz ne go PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 19-21 kwiet nia 2006 r.)

15. Ja błoń ski K. – PSW NA: Nor my Eu ro pej skie do ty czą ce ka tio no wych emul sji as fal to -
wych; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XV se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War -
sza wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.)

16. Li piń ska -Wi śniew ska H. – IN RE CO i Berg P. – BI TU POL: Wpro wa dze nie do ob ro tu wy -
ro bów bu dow la nych a Za kła do wa Kon tro la Pro duk cji. Ka tio no we emul sje as fal to we;;
ma te ria ły kon fe ren cyj ne XV se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza -
wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.)

17. Czuj -Pę kal ska A. – LO TOS As falt i Po bo ży Wł. – BI TU POL: Pro po zy cja wy ma gań wo -
bec ka tio no wych emul sji as fal to wych w Pol sce wg PN -EN 13808:2005 (U); ma te ria -
ły kon fe ren cyj ne XV se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 25-27
kwiet nia 2007 r.)

18. Szcze pa niak Z. – IB DiM: Cha rak te ry sty ka me tod ba dań emul sji as fal to wych we dług
Norm Eu ro pej skich; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XV se mi na rium tech nicz ne PSW NA (Ja -
chran ka k/War sza wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.)

19. Drüschner L.- FGSV: Wdro że nie Norm Eu ro pej skich dla mie sza nek mi ne ral no -as fal -
to wych w Niem czech; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XV se mi na rium tech nicz ne PSW NA
(Ja chran ka k/War sza wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.)

20. Bła że jow ski K. – OR LEN As falt: Pro po zy cja wy ma gań wo bec po li me ro as fal tów dro go -
wych we dług PN -EN 14023; ma te ria ły kon fe ren cyj ne XV se mi na rium tech nicz ne
PSW NA (Ja chran ka k/War sza wy; 25-27 kwiet nia 2007 r.)

21. Dy rek ty wa 98/34/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 22 czerw ca 1998 r. usta na wia ją -
ca pro ce du rę udzie la nia in for ma cji w za kre sie norm i prze pi sów tech nicz nych (98/34/WE)

22. Dy rek ty wa 98/48/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 20 lip ca 1998 r. zmie nia ją ca
pro ce du rę udzie la nia in for ma cji w za kre sie norm i prze pi sów tech nicz nych 

23. Bła że jow ski K. i Ja błoń ski K.: „Pro jekt no we go sys te mu prze pi sów tech nicz nych
w dro go wnic twie”. Pra ca nie pu bli ko wa na, sfi nan so wa na przez GDD KiA, wy ko na na
przez ze spół spe cja li stów po wo ła nych w PSW NA w 2007 r. 

24. Usta wa z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o in for ma cji pu blicz nej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198,
z póź niej szy mi zmia na mi)

25. Usta wa z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pu blicz nych ((Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z póź niej szy mi ogło szo ny mi w Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, 
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720)
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Ar ca dis to jed na z naj więk szych firm do rad czych i in ży nier skich
na świe cie. W ran kin gu te go ty pu firm zaj mu je 10-te miej sce. W Pol sce
fir ma bie rze udział we wszyst kich du żych pro jek tach au to stra do wych
i pro gra mie bu do wy dróg kra jo wych oraz w pro jek tach ko le jo wych. 
Ar ca dis dys po nu je w swo jej struk tu rze or ga ni za cyj nej wszyst ki mi spe -
cja li sta mi po trzeb ny mi do wy ko ny wa nia kom plek so wych pro jek tów

(w bra nży dro go wej, mo sto wej, ko le jo wej, ochro ny śro do wi ska i ar chi -
tek tu ry kra jo bra zu, geo lo gii, geo de zji, bra nży wod no -ka na li za cyj nej,
ener ge tycz nej i te le ko mu ni ka cyj nej oraz in nych).

Fir ma od wie lu lat przy wią zu je du żą wa gę do przy go to wy wa nia
Szcze gó ło wych Spe cy fi ka cji Tech nicz nych (SST) – ja ko czę ści prac zle -
co nych przez klien ta, wy ko ny wa nych w ra mach pro jek tu tech nicz ne go.
Ar ca dis ma wła sną ba zę SST, ale do ka żde go pro jek tu ba za ta jest do -
sto so wy wa na na pod sta wie ogól nych spe cy fi ka cji klien ta, do świad czeń
z po przed nich pro jek tów, zdo by wa nych w wy ni ku pro wa dzo nych nad zo -

Do tych cza so we do świad cze nia 
fir my Ar ca dis w przy go to wy wa niu 
spe cy fi ka cji tech nicz nych na ro bo ty 
as fal to we z wy ko rzy sta niem WT -2

Ry szard Ku rek, Han na Ra dec ka, Bro ni sław Je fi mow*

* Ry szard Ku rek, Han na Ra dec ka, Bro ni sław Je fi mow 
– Arcadis Sp. z o.o.



rów au tor skich oraz in we stor skich, wy ma gań szcze gól nych klien ta, wy -
ma gań ró żnych użyt kow ni ków/wła ści cie li urzą dzeń ob cych (któ re są
prze bu do wy wa ne w ra mach pro jek tu), wy ma gań ochro ny śro do wi ska,
obo wią zu ją cych roz po rzą dzeń oraz no wych pu bli ka cji tech nicz nych,
w tym rów nież WT -1, WT -2 i WT -3.

W ostat nim cza sie fir ma wy ko ny wa ła kil ka du żych pro jek tów tech -
nicz nych w tra dy cyj nym sys te mie (pro jekt za ma wia ny przez in we sto ra),
z wy ko rzy sta niem wy ma gań tech nicz nych, re ko men do wa nych przez Mi -
ni stra In fra struk tu ry i za le ca nych przez GDD KiA tj. WT -1, WT -2, WT -3.
By ły to pro jek ty od cin ków au to strad A 1 i A4, oraz dróg eks pre so wych
S7, S5, S 11, S 8. 

Pro jek ty te zo sta ły przy go to wa ne i nie któ re są już po pro ce sie prze -
tar go wym, a in ne ak tu al nie są w trak cie pro ce du ry prze tar go wej Nie ma -
my więc peł ne go ob ra zu do świad czeń z ca łe go pro ce su in we sty cyj ne -
go w za kre sie sto so wa nia no wych wy ma gań tech nicz nych d/t SST na ro -
bo ty as fal to we. Przed sta wi my je dy nie ró żne po dej ście na szych klien tów
tj. 5 Od dzia łów GDD KiA w pro ce sie two rze nia tych spe cy fi ka cji.

Opra co wa nie SST dla ro bót za sad ni czych, w tym w szcze gól no ści
dla ro bót as fal to wych, od by wa się po przez wspól ne usta le nie wy ma gań
z La bo ra to rium Dro go wym (LD) klien ta. Jest to w pew nym sen sie
„wspól ny pro dukt” (pro jek tan ta i LD/klien ta) kon sul to wa ny i osta tecz nie
opi nio wa ny przez LD i za twier dzo ny przez in we sto ra.

Przy go to wu jąc SST dla warstw as fal to wych po słu żo no się tra dy cyj -
nym, do tych czas obo wią zu ją cym 10-punk to wym ukła dem Ogól nych
Spe cy fi ka cji Tech nicz nych (OST). Wpro wa dzo no za pi sy WT -2, od po -
wied nio dla da ne go punk tu spe cy fi ka cji, uwzględ nia jąc wy ma ga nia wo -
bec ma te ria łów, uziar nie nia, za le ceń tech no lo gicz nych, kon tro li ja ko ści
jak po da no w WT -2. Wzo ru jąc się na do tych cza so wych OST po mi nię to
jed nak w SST roz dział 7 WT -2, do ty czą cy Za kła do wej Kon tro li Pro duk cji
(ZKP), ogra ni cza jąc go je dy nie do pod kre śle nia ko niecz no ści zor ga ni -
zo wa nia i sto so wa nia ZKP przez pro du cen ta mie sza nek mi ne ral no -as fal -
to wych (mma).

Przy do bo rze as fal tu ode szli śmy od za pi sów WT -2 stro ni ca 22 
Ta be la 1 przyj mu jąc, że WT -2 do pusz cza zbyt sze ro ki za kres ro dza jów
as fal tów do mma na po szcze gól ne war stwy w roz bi ciu na ka te go rie ru -
chu. W tym przy pad ku wró co no do za pi sów „sprzed WT -2”. Po zo sta wi -
li śmy na to miast do wol ność wy bo ru wy mia ru mie szan ki w za le żno ści
od gru bo ści da nej war stwy (ta be la 59).

Du żą po mo cą przy opra co wy wa niu SST dla warstw as fal to wych
oka za ła się OST opra co wa na przez Bra nżo wy Za kład Do świad czal ny Bu -
dow nic twa Dro go we go i Mo sto we go dla war stwy ście ral nej z SMA, po -
rząd ku ją ca układ spe cy fi ka cji.

Przy kła dy nie pre cy zyj nych za pi sów WT -2

Pro ble mem przy opra co wy wa niu no wych spe cy fi ka cji dla warstw
as fal to wych by ły nie zbyt zro zu mia łe za pi sy WT -2, brak pew nych tech no -
lo gii lub po bie żne po trak to wa nie wa żnej i co raz czę ściej sto so wa nej
mie szan ki AC WMS. Ilu stru ją to ni żej po da ne przy kła dy.

 WT -2 pkt. 8.8.1.5 Za war tość wol nych prze strze ni. Nie ja sno po -
da na od chył ka za war to ści wol nych prze strze ni w sto sun ku
do war to ści do pusz czal nych i tu nie ma peł niej ja sno ści jak
trak to wać za pi sy ww. punk tu. Po nie waż za pi sy te mo gą być ró -
żnie in ter pre to wa ne, nie któ rzy Za ma wia ją cy na ka zu ją po mi nię -

cie wy ma gań do ty czą cych do pusz czal nych od chy łek za war to ści
wol nych prze strze ni. 

 WT -2 nie po da ją, we dług któ rej me to dy na le ży spraw dzać za -
war tość wol nych prze strze ni w wy ko na nej war stwie.
Ta kże za pis: „lub wy jąt ko wo po wtór nie roz grza nej prób ki po bra nej
z na wierzch ni” jest sprzecz ny z Ta be lą 59, w któ rej po da no wy ma -
ga ną za war tość wol nych prze strze ni w war stwie. Jak rów nież z za -
pi sem pkt. 8.8.2.2, któ ry ta kże ob li gu je do spraw dze nia za war to -
ści wol nych prze strze ni w wy ko na nej war stwie. 

 Ko lej nym pro ble ma tycz nym za gad nie niem jest pkt. 8.7.3 Wła -
ści wo ści prze ciw po śli zgo we. W punk cie tym opi sa no me to dę
po mia ru przy uży ciu opo ny te sto wej o roz mia rze 185/70 R14.
W za kre sie do pusz czal nych war to ści mia ro daj ne go współ czyn -
ni ka tar cia jest ode sła nie do roz po rzą dze nia MTiGM w spra wie
wa run ków tech nicz nych dla dróg, w któ rym po da na jest in na
opo na te sto wa roz mia ru 5,60Sx13. Ma my du że wąt pli wo ści, co
do uzy ski wa nych wy ni ków i ich in ter pre ta cji przez Wy ko naw cę
i Nad zór Za ma wia ją ce go.

Po przed sta wie niu na szych SST Za ma wia ją cym otrzy ma li śmy sze -
reg uwag. Z ana li zy tych uwag wy ni ka, że po szcze gól ni Za ma wia ją cy
ma ją ró żne po dej ście do nie któ rych za gad nień. Po ni żej omó wio no naj -
istot niej sze ró żni ce w po dej ściu Za ma wia ją ce go do za pi sów spe cy fi ka -
cji tech nicz nych dla warstw as fal to wych:

 Układ spe cy fi ka cji – zo stał za ak cep to wa ny, za jed nym wy jąt -
kiem, w któ rym za żą da no wpro wa dze nia za pi sów z WT -2 do ty -
czą cych ZKP.

 Ma te ria ły – as falt
W tym przy pad ku są ró żne po dej ścia – w za le żno ści od Za ma -
wia ją ce go ak cep to wa no na sze po dej ście do ty czą ce wy bra nia
jed ne go ro dza ju as fal tu, lub zwra ca no uwa gę, że WT -2 do pusz -
cza wię cej ro dza jów as fal tu dla da nej mie szan ki i war stwy.

 Kru szy wa
W przy pad ku do bo ru kru szyw nie by ło roz bie żno ści po mię dzy
Za ma wia ją cy mi. Za pro po no wa na przez nas zmia na w sto sun ku
do WT -2 do ty czą ca kru szy wa na war stwę wią żą cą z AC WMS tzn.
przy pi sa nie dla tej mie szan ki kru szy wa z ta bel 2.1-2.3 WT -1, za -
miast przy pi sa nych przez WT -2 ta bel 1.1÷1.3 zo sta ła za ak cep -
to wa na przez Za ma wia ją cych.

 Krzy we uziar nie nia mie sza nek
W za le żno ści od Za ma wia ją ce go by ła ak cep ta cja do pusz cze nia
wy mia rów mma, jak po da no w WT -2 lub na rzu ce nie tyl ko jed ne -
go wy mia ru mma.

 Mi ni mal na za war tość as fal tu w mma 
W jed nym przy pad ku, na po le ce nie Za ma wia ją ce go, usu nię to
wzór na ob li cza nie za war to ści as fal tu w za le żno ści od gę sto ści
uży te go kru szy wa.

 Do pusz czal ne od chył ki za war to ści as fal tu lub po szcze gól nych
frak cji kru szyw 
W za le żno ści od Za ma wia ją ce go po zo sta wio no za pi sy jak w WT -2
lub po zo sta wio no, na żą da nie Za ma wia ją ce go, od chył ki tyl ko dla
licz by wy ni ków >20.

Po wy żej po da ne przy kła dy, są tyl ko nie któ ry mi, wy bra ny mi za gad -
nie nia mi i trud no ścia mi, ja kie na po tka no na eta pie przy go to wy wa nia
SST dla warstw as fal to wych.
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Ko men tarz do WT -2

Wstęp

Do tych cza so wy sys tem spo rzą dza nia Szcze gó lo wych Spe cy fi ka cji
Tech nicz nych (SST) opar ty na Ogól nych Spe cy fi ka cjach Tech nicz nych
(OST), po mi mo wie lu nie ści sło ści, był czy tel ny i sta no wił zro zu mia ły
ję zyk tech nicz ny dla wszyst kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go.
Sys tem ten po zwa lał na eli mi no wa nie za ist nia łych błę dów w OST oraz
wpro wa dza nie wy ma gań do sto so wa nych do no wych tech no lo gii.

Obec nie wpro wa dzo ne wy ma ga nia tech nicz ne WT -2 przy czy ni ły się
w na szej oce nie do po wsta nia pew ne go „cha osu” po przez ró żne po dej ście
i in ter pre ta cje po szcze gól nych za pi sów WT -2 przez Od dzia ły GDD KiA, co
w re zul ta cie do pro wa dza do po wsta wa nia ró znych spe cy fi ka cji ba zu ją cych
na tym sa mym do ku men cie wyj ścio wym.

Ogól ne uwa gi do WT -2 w obec nej for mie:
 WT -2 są, bo uka za ły się dru kiem, ma ją re ko men da cję Mi ni stra

In fra struk tu ry. 
Ale mo żna po wie dzieć, że prak tycz nie ich nie ma, bo są ja kąś
kom pi la cją nie ugrun to wa nych sze rzej wy ma gań, po cho dzą cych
z ró żnych źró deł.
Po nad to IB DiM za po wie dział już wy da nie er ra ty, a GDD KiA zbie -
ra opi nie na te mat WT -2, a więc chy ba ta kże my śli o zmia nach.
Na ka żdym se mi na rium czy kon fe ren cji tech nicz nej sły szy się
kry tycz ne gło sy pod ad re sem pro jek tan tów, że zro bi li złe spe cy -
fi ka cje, ale jak ma ją zro bić do brze, gdy nie ma so lid nej pod sta -
wy w prze pi sach.
Ge ne ral nie pro jek tan ci nie wy my śla ją no wych prze pi sów i wy -
ma gań, oni po win ni cy to wać głów nie pod sta wę, na któ rej na le -
ży się opie rać, ale ta pod sta wa w chwi li obec nej jest wię cej niż
chwiej na i nie pew na.

 Za kres wy bra nych i za nie cha nych tech no lo gii w WT -2
• Tech no lo gie tra dy cyj ne, wy stę pu ją ce w WT -2: be ton as fal to -

wy, SMA, as falt la ny.
• Tech no lo gia już sto so wa na w kra ju: be ton as fal to wy o wy so kim

mo du le sztyw no ści – po trak to wa na jest w WT -2 bar dzo po -
wierz chow nie (w WT -1 nie za ist nia ła ta tech no lo gia w ogó le).

• Tech no lo gie cał ko wi cie no we, nie spraw dzo ne w Pol sce: as -
falt po ro wa ty, BBTM.

• Tech no lo gie za nie cha ne w sto sun ku do nor my PN -S -96025: as -
falt pia sko wy i pia sek oto czo ny as fal tem. Ta ostat nia tech no lo gia,
ja ko jed na z warstw pod bu do wy, by ła z po wo dze niem sto so wa -
na przed la ty w Pol sce oraz na au to stra dach fran cu skich i w go -
rą cym kli ma cie Li bii, zna ją ją Niem cy, więc przy spo dzie wa nych
okre so wych kło po tach ma te ria ło wych i po wszech nie do stęp nym
pia sku w Pol sce, re zy gna cja z tej tech no lo gii, szcze gól nie
na dro gach dru go rzęd nych, wy da je się co naj mniej dziw na. 

 W WT -2 nie ma po dzia łu na dro gi głów ne i dru go rzęd ne w sen -
sie tech no lo gicz nym. 
W sen sie ru cho wym jest po dział, są od dziel ne ko lum ny w ta be lach,
ale ka żdą tech no lo gię mo żna za sto so wać za rów no na dro dze o ru -
chu KR6 jak i na dro dze o ru chu KR1, mo że za wy jąt kiem AC WMS.
Ta kże dro gie ma te ria ły, np. po li me ro as fal ty mo żna wg WT -2 sto -
so wać na wet na dro gach o ru chu KR1.

Ka żdy kraj, oprócz dróg głów nych, zaj mu je się ta kże dro ga mi
dru go rzęd ny mi, na któ rych sto so wa ne są oszczęd niej sze tech -
no lo gie i ma te ria ły, oraz są spe cjal ne ko mi te ty tech nicz ne do ta -
kich dróg.

Wy bra ne przy kła dy błę dów i bra ków w WT -2

 Błę dy lub nie ści sło ści ter mi no lo gicz ne w WT -2 w roz dzia le 5:
• uży to okre śleń „pod bu do wa gór na” i „pod bu do wa dol na”, po -

przed nio uży wa no okre śleń „pod bu do wa za sad ni cza” i „pod -
bu do wa po moc ni cza”,

• nie ka żda war stwa „ulep szo ne go pod ło ża” jest war stwą mro -
zo ochron ną, co su ge ru ją ry sun ki 1 i 2,

• po nad to w WT -2 uży to na stę pu ją cych okre śleń zwią za nych
z pod ło żem grun to wym: „pod ło że grun to we ro dzi me”, „pod -
ło że grun to we na sy po we”, „war stwa ulep szo ne go pod ło ża
(war stwa mro zo ochron na)”, pod czas gdy w nor mie na ro bo ty
ziem ne PN -S -02205 wy stę pu ją in ne okre śle nia zwią za ne
z pod ło żem, ta kie jak: „pod ło że na wierzch ni”, „ulep szo ne
pod ło że na wierzch ni”, „pod ło że dro go wej bu dow li ziem nej”,
„pod ło że wzmoc nio ne na sy pu”. Nie jest ja sne na ile te okre -
śle nia, wy stę pu ją ce w dwóch ró żnych do ku men tach, są ze so -
bą po wią za ne lub są to żsa me.

 Po łą cze nia mię dzy war stwo we
W WT -2 w roz dzia le 5 pod kre śla się wa żność do bre go po łą cze -
nia warstw dla do brej pra cy ca łej kon struk cji na wierzch ni, na to -
miast nie po da no ni gdzie w tre ści me to dy ba da nia tych po łą -
czeń, ani wy ma gań licz bo wych w za kre sie sczep no ści po szcze -
gól nych warstw as fal to wych. Na szym zda niem na le ży uzu peł nić
WT -2 o te wy ma ga nia.

 Ob ni żo ne wy ma ga nia ja ko ścio we
W WT -2 znaj du ją się sfor mu ło wa nia, któ re mo gą za chę cać Wy ko -
naw ców do re ali zo wa nia ro bót o gor szej ja ko ści. Ma my tu na my śli
do star cza nie mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (mma) na jed ną
bu do wę z kil ku wy twór ni lub od kil ku pro du cen tów, szcze gól nie,
gdy do ty czy to war stwy ście ral nej, lub ob ni że nie wy ma gań od no -
śnie tem pe ra tu ry oto cze nia w trak cie re ali za cji warstw as fal to wych.
Na szym zda niem mo żna do pu ścić ta kie po dej ście w szcze gól -
nych przy pad kach, ale nie mo że to stać się re gu łą.

 Pro po zy cje po wierzch nio we go uszczel nie nia warstw wią żą cej
lub pod bu do wy po zo sta wio nych bez przy kry cia na okres zi my.
Pro po zy cje te na su wa ją wąt pli wo ści. Po pierw sze jak to wy ko nać
i co z tym uszczel nie niem po okre sie zi my zro bić? Po dru gie no -
wo cze sne war stwy ście ral ne wca le nie są ta kie szczel ne (np.
SMA, o as fal tach po ro wa tych nie wspo mi na jąc) i wresz cie war -
stwa wią żą ca lub pod bu do wa wy ko na na z AC WMS czę sto mo że
być o szczel no ści po rów ny wal nej z war stwą ście ral ną, np. SMA.

 Pro jek to wa nie em pi rycz ne i funk cjo nal ne
Po dzie la my po gląd, że pro jek to wa nie funk cjo nal ne ma przed so -
bą przy szłość, gdyż po zwa la le piej wnik nąć w struk tu rę mma,
a ta kże pro gno zo wać dal sze jej za cho wa nie się w kon struk cji na -
wierzch ni.
Nie zro zu mia łe na to miast jest dla cze go pro jek to wa nie mma me to -
dą em pi rycz ną lub funk cjo nal ną po wo du je uży cie ró żnych krzy -
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wych uziar nie nia, a w szcze gól no ści uży cia dra stycz nie ró żnej ilo -
ści as fal tu w swo im skła dzie (po rów nu jąc np. tab. 7 i tab. 11).
Prze cież mma nie za le żnie od me to dy pro jek to wa nia bę dzie mu -
sia ła pra co wać ma jąc tyl ko 3% as fal tu lub od po wied nio 4%, a to
dra ma tycz nie zmie nia sy tu ację pra cy obu tych mie sza nek.

 Za war tość wol nych prze strze ni po da na w ta be lach: 8, 9, 10, 12 i 13
Uwa ża my, na pod sta wie ba dań zmę cze nio wych mma, pro wa -
dzo nych m.in. przez IB DiM, że gór na gra ni ca wol nych prze strze -
ni w war stwie pod bu do wy z be to nu as fal to we go na po zio -
mie 10% jest błęd nie usta lo na. Na szym zda niem mma o ta kim
po zio mie wol nych prze strze ni bę dzie nie od por na na zmę cze nie.
Gór na gra ni ca wol nych prze strze ni po win na być usta lo na na po -
zio mie 7% (maks 8%). Dla po rów na nia AC WMS ma 2-5% wol -
nych prze strze ni (tab. 59).

Uwa gi do ty cza ce tech no lo gi AC WMS

Jest to na szym zda niem wa żna i przy szło ścio wa tech no lo gia. Być
mo że, że naj wa żniej sze dro gi (au to stra dy, eks pre so we) trze ba pro jek to -
wać na okres 30 lat, zgod nie z ze szy tem nr 70 IB DiM. Po nie waż w pro -
po zy cjach kon struk cji na wierzch ni pro jek to wa nych na 30 lat klu czo wą
ro lę od gry wa ją war stwy z udzia łem AC WMS na le ży uszcze gó ło wić
wszyst kie pa ra me try tej tech no lo gii.

 W któ rych war stwach sto so wać AC WMS?
W Pol sce przy ję ło się sto so wa nie w 2-ch war stwach: wią żą cej
i pod bu do wie, jed nak nie któ rzy (np. fir ma NY NAS) uwa ża ją, że
naj więk szy sens ma sto so wa nie tej mie szan ki w war stwie pod -
bu do wy, po nie waż wte dy mo żna za osz czę dzić do 25% na gru bo -
ści war stwy.
W WT -2 na stro ni cy 40 znaj du ją się na stę pu ją ce sfor mu ło wa nia:
„AC WMS mo że być sto so wa ny do war stwy pod bu do wy
i do war stwy wią żą cej”
„Na le ży sto so wać AC WMS w dwóch war stwach: pod bu do wy
i wią żą cej (lub tyl ko w war stwie wią żą cej)”.
Na to miast nor ma tyw fran cu ski prze wi du je uży cie tej mie szan ki
w war stwie pod bu do wy i war stwie po ni żej pod bu do wy (ba se, fo -
un da tion).

 Ja ki ro dzaj mie szan ki?
We Fran cji są dwie kla sy EME (od po wied ni kiem w Pol sce jest
AC WMS): kla sa 1 z mniej szą ilo ścią as fal tu i kla sa 2 z więk szą
ilo ścią as fal tu.
Opo wia da my się zde cy do wa nie za sto so wa niem kla sy 2, a więc
z więk szą ilo ścią as fal tu o współ czyn ni ku k ≥ 3,4. Współ czyn nik k
(ang. bin der rich ness mo du lus lub franc. mo du le de ri ches se) nie
ma jak do tych czas od po wied ni ka w Pol sce. Mo że po wi nien zo stać
wpro wa dzo ny? 

 Ro dzaj as fal tu
Opo wia da my się za sto so wa niem as fal tu twar de go 20/30 ja ko
od po wied nie go do pol skich wa run ków kli ma tycz nych, na to miast
as fal ty 10/20 i 15/25 uwa ża my za zbyt twar de, a za tem nie przy -
dat ne.

 Uziar nie nie mie szan ki mi ne ral nej
Praw do po dob nie we Fran cji nie ma ty po wych krzy wych uziar -
nień dla tej tech no lo gii.

W WT -2 uziar nie nie jest zbli żo ne do uziar nie nia be to nu as fal to -
we go jak na war stwę ście ral ną, zresz tą wcze śniej sze za le ce nia
IB DiM też szły w tym kie run ku.

 Ce chy kru szy wa sto so wa ne go do AC WMS
Pierw sze za sto so wa nia AC WMS mia ły bar dzo wy gó ro wa ne wy -
ma ga nia od no śnie wła ści wo ści kru szy wa. W mia rę uzy ski wa nia
do świad cze nia wy da je się, że nie któ re wy ma ga nia mo gły by być
nie co zła go dzo ne. Nie mniej np. LA dla war stwy wią żą cej po win -
no kształ to wać się na po zio mie oko ło 30 a dla pod bu do wy oko -
ło 40. (w WT -2 LA dla obu warstw jest usta lo ne na po zio mie 40).

Ba da nia zwią za ne 
z pro jek to wa niem funk cjo nal nym AC WMS

 Mo duł sztyw no ści
Mo duł sztyw no ści zo stał usta lo ny na po zio mie 14 000 MPa
w temp. 10°C i przy czę sto tli wo ści 10 Hz, pod czas gdy we Fran -
cji wy no si licz bo wo też 14 000 MPa, ale w temp. 15°C
i przy czę sto tli wo ści 10 Hz (co w przy bli że niu od po wia da oko -
ło 17 000 MPa w 10°C), a więc po win ni śmy ra czej mó wić o be -
to nie as fal to wym o pod wy ższo nym mo du le sztyw no ści, a nie
o wy so kim mo du le sztyw no ści.

 Od por ność zmę cze nio wa
W WT -2 tzw. ε6 ≥130 mi kro od kształ ceń w temp. 10°C i przy 10 Hz.
We Fran cji licz bo wo dla EME kl. 2 jest to sa mo, ty le tyl ko że
usta lo no je w tem pe ra tu rze 10°C, ale przy 25 Hz czę sto tli wo ści.

 Od por ność na ko le ino wa nie 
Uwa ża my, że tę wa żną tech no lo gię na le ży pro jek to wać bar dzo
sta ran nie i dla te go opo wia da my się za uży ciem du żego apa ratu
LCPC (tak jak WT -2 przy ję to w od nie sie niu do mie szan ki
BBTM), bo wiem wte dy mo żna wy ko rzy stać spraw dzo ne wy ma -
ga nia fran cu skie. Są one na stę pu ją ce: ko le ina ≤ 7,5% w 60°C
po 30 000 cy kli.

Pod su mo wa nie

 Ko niecz ne jest wpro wa dze nie ko rekt i uzu peł nień do WT -2;
 Nie zbęd ne jest stwo rze nie sys te mu mo ni to ro wa nia sto so wa nia

w prak ty ce re ko men do wa nych wa run ków tech nicz nych (WT)
i ich wpły wu na za cho wa nie się na wierzch ni;

 Ko niecz ne jest sze ro kie pro pa go wa nie WT wśród ich od bior ców
tj. pro jek tan tów, wy ko naw ców ro bót, ze spo łów nad zo ru i tech -
no lo gów Za ma wia ją ce go;

 Wa żnym ele men tem wdra ża nia WT po win ny być szko le nia
wszyst kich stron kon trak tu w za kre sie od bio ru ro bót i sto so wa -
nych po trą ceń, obej mu ją ce ta kże in ter pre ta cję za pi sów WT
– na przy kła dach;

 Nie zbęd na jest sta ła współ pra ca śro do wi ska na uko we go i prak -
ty ków w za kre sie po pra wia nia za pi sów WT -2.

Ar ty kuł przy go to wa ny przez ze spół au tor ski z fir my AR CA DIS na pod -
sta wie re fe ra tu za pre zen to wa ne go na XXII Se mi na rium Tech nicz nym
PSW NA w dniach 8-9 kwiet nia 2010 r. w Mie dze szy nie
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Hi sto ria La far ge w Pol sce

Fir ma La far ge roz po czę ła w Pol sce dzia łal ność w 1996 ro ku od za -
ku pu ce men tow ni „Ma ło goszcz” i „Ku ja wy”. W na stęp nych la tach, wzo -
rem in nych ryn ków ca łe go świa ta, na któ rych obec ny jest kon cern, roz -
wi ja na by ła dzia łal ność fir my w bra nży pro duk cji be to nu i kru szyw. 

W 1997 ro ku ofi cjal nie otwar ty zo stał od dział La far ge Kru szy wa
w War sza wie. W 1999 ro ku roz po czę ła się sprze daż kru szyw wa pien nych
klien tom w re gio nie woj. Ku jaw sko -Po mor skie go. W na stęp nych la tach
fir ma za in we sto wa ła w za kup ko pal ni Rad ko wi ce (1999 r.), otwar ciu za -
kła dów prze ro bu i prze ła dun ku kru szyw na gra ni cy wschod niej (2000 r.),
żwi row ni Rud no (2000 r.), Gli no, Ostro wi te, Sę pól no, Gry ży ce, Dę bi -
na Łę tow ska oraz ko pal ni ba zal tu Lu bień i Su li ków, ko pal ni me la fi ru
Świer ki, ko pal ni do lo mi tu Du bie/Ru da wa i pia skow ca Kli ku szo wa, Po rąb -
ka, Ten czyn. In ten syw ny roz wój tych za kła dów i ko pal ni po zwo lił na ofe -
ro wa nie klien tom sze ro kie go asor ty men tu kru szyw bu dow la nych. 

Pro jekt „Ku ja wy”

Fir ma La far ge Kru szy wa i Be ton Sp. z o.o. swo im klien tom pra gnie
ofe ro wać wy rób o gwa ran to wa nej, pew nej i sta bil nej ja ko ści. Zmien ność
zło ża „Ku ja wy” i ro sną ce ocze ki wa nia klien tów wy so ko sta wia ją po -
przecz kę przed pro du cen tem, któ ry chce być po strze ga ny ja ko „do staw -
ca ja ko ści”. Nor ma PN -EN 13043 „Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz -
nych i po wierzch nio wych utrwa leń sto so wa nych na dro gach, lot ni skach
i in nych po wierzch niach prze zna czo nych do ru chu” wska zu je, że do -
staw ca kru szy wa po wi nien ba dać i de kla ro wać pa ra metr mro zo od por no -
ści jeden raz w ro ku. 

Więk szość złóż nie za le żnie od ro dza ju ska ły (na wet tych naj tward -
szych) zmie nia się znacz nie czę ściej niż raz do ro ku, dla te go też fir ma
La far ge stwier dzi ła, że naj wa żniej szym za da niem od po wie dzial ne go pro -
du cen ta jest za pew nie nie sta bil ne go pa ra me tru mro zo od por no ści ska ły
wa pien nej. W 2008 r. zo stał za ini cjo wa ny pro jekt, któ ry przez wie le lat
ist niał w Ko pal ni Ku ja wy w wie lu „nie za le żnie ży ją cych” czę ściach.

Cel pro jek tu „Ku ja wy”

Głów nym ce lem pro jek tu jest wy se lek cjo no wa nie ska ły o naj lep szej
mro zo od por no ści i za pew nie nie sta bil no ści te go pa ra me tru. 

W pro jek cie prze wi dzia ne jest ba da nie nie tyl ko war to ści mro zo od -
por no ści ska ły, ale zna le zie nie in nych cech ma te ria łu, któ re wska żą,

w spo sób mo żli wie naj szyb szy, kru szy wo o wy so kiej od por no ści na dzia -
ła nie mro zu. Zna le zie nie ta kich cech prze pro wa dza ne jest po przez okre -
śle nie ko re la cji mię dzy po szcze gól ny mi pa ra me tra mi kru szy wa.

Or ga ni za cja pro jek tu „Ku ja wy”

Ca ły pro jekt pro wa dzo ny jest w la bo ra to rium La far ge Kru szyw i Be -
ton (LKiB) na Ku ja wach przy współ pra cy la bo ra to rium La far ge Ce ment
(LC). Ba da nia prze pro wa dza ne są przez czte ro oso bo wy, wy kwa li fi ko wa -
ny ze spół la bo ra to rium LKiB, któ re wy po sa żo ne jest w na stę pu ją cy
sprzęt:

 zestawy do wykonywana analizy sitowej – sita, wstrząsarki,
 kruszarka szczękowa (przygotowanie prób do badania

mrozoodporności, badanie LA), 
 dwie automatyczne komory do badania mrozoodporności

kruszyw – działające zarówno wg PN-B-06714-19 (badanie
w wodzie i w 2% NaCl) jak i wg PN-EN 1367-1:2007 (badanie
w wodzie) oraz wg PN-EN 1367-6:2008 (badanie w 1% NaCl), 

 automatyczny ubijak do badania metodą Proctora 
wg PN-EN 13286-2:2007, 

 urządzenie do badania przepływu kruszyw drobnych 
wg PN-EN 933-6:2002, 

 zestaw sprzętu do oznaczania gęstości ziaren i nasiąkliwości
wg PN-EN 1097-6:2002, 

 bęben LA do oznaczanie rozdrabiania kruszyw wg
PN-EN 1097-2:2000, 

 zestaw do badania błękitem metylenowym 
wg PN-EN 933-9:2001. 

Za kres ba dań

La bo ran ci w ra mach pro jek tu „Ku ja wy” prze pro wa dza ją ba da nia
mro zo od por no ści, na sią kli wo ści i ba da nie błę ki tem me ty le no wym. Ba -
da nia mro zo od por no ści kru szyw są prze pro wa dza ne zgod nie z nor mą
PN -B -06714-19 w wo dzie, na sią kli wość wy ko ny wa na jest wg nor my
PN -EN 1097-6:2002, ba da nia błę ki tem me ty le no wym jest prze pro wa -
dza ne zgod nie z nor mą PN -EN 933-9:2001. 

Do dat ko wo ze stro ny La far ge Ce ment do star cza ne są wy ni ki ba dań
pod sta wo we go skła du che micz ne go ska ły: Al2O3, SiO2, Fe 2O3, CaO,
MgO. Ba da nia che micz ne na zwier ci nach po bie ra nych przed od strza łem
są prze pro wa dza ne w LC w spek tro me trze rent ge now skim XRF Oxford
Lab -X3500 na le żą cym do kla sy spek tro me trów ED XRF.

Ja kość zło ża ka mie nia wa pien ne go
w Wa pien nie – za le żność mię dzy 
ba da ny mi pa ra me tra mi w teo rii i prak ty ce

Ma rek Kra jew ski*
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Pro ce du ra ba daw cza

Pro ce du ra ba daw cza roz po czy na się w mo men cie po bra nia zwier ci -
ny z od wier tów przed od strza łem. Zwier ci ny do star cza ne są do la bo ra -
to rium LC ce lem wy ko na nia ana li zy che micz nej. Za raz po od strza le ska -
ły w ka mie nio ło mie, po bie ra ne są pró by. Od po wied nio po dzie lo ne
i ozna czo ne pró by, z ró żnych po zio mów ko pal ni, są do star cza ne do la -
bo ra to rium LKiB, gdzie na stę pu je ich wstęp na ob rób ka me cha nicz -
na na szczę ko wej kru szar ce la bo ra to ryj nej. Ob rób ka ta (z ma te ria -
łu 40/100 mm) ma na ce lu przy go to wa nie prób o od po wied nim uziar -
nie niu do dal sze go eta pu ba dań. I tak ba da nie na sią kli wo ści i mro zo od -
por no ści prze pro wa dza się na frak cji 8/16 mm, ba da nie błę ki tem me ty -
le no wym na frak cji 0/2 mm.

Po prze pro wa dze niu ba dań, otrzy ma ne wy ni ki ze sta wia ne są for mie
ta be li, w któ rej znaj du je się do kła da lo ka li za cja pró by po bra nej z wy ro -
bi ska. Lo ka li za cja pró by ozna czo na jest za po mo cą od bior ni ka GPS
wska zu ją ce go nie tyl ko dłu gość i sze ro kość geo gra ficz ną, ale rów nież
wy so kość nad po zio mem mo rza.

Opra co wa nie wy ni ków

Dzię ki ta kie mu ze sta wie niu (ta be la poniżej) mo żna za cząć okre ślać
współ czyn nik ko re la cji li nio wej me to dą Pe ar so na. W ten spo sób La far ge
otrzy mu je bo ga tą ga mę za le żno ści, za po mo cą któ rych mo żna stwier dzić
czy mię dzy ba da ny mi pa ra me tra mi ist nie je ko re la cja i ja ka jest jej si ła.

Wy ni ki ba dań i omó wie nie za le żno ści

Za le żność mię dzy mro zo od por no ścią a na sią kli wo ścią
Dla ba da nia mro zo od por no ści kru szy wa wy ko ny wa ne go 

wg PN -B -06714-19 w wo dzie szu ka ny jest zwią zek mię dzy in ny mi pa -
ra me tra mi ska ły. Jed nym z tych pa ra me trów jest na sią kli wość. Współ -
czyn nik ko re la cji mię dzy war to ścią mro zo od por no ści a na sią kli wo ści
wy no si 0,72. Czy li ist nie je sil na i wy raź na za le żność. Pa ra metr na sią kli -
wo ści od dzia łu je na pa ra metr mro zo od por no ści.
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Za le żność mię dzy mro zo od por no ścią a błę ki tem me ty le no wym
Ko lej ne pa ra me try, mię dzy któ ry mi ba da na jest za le żność to mro -

zo od por ność i błę kit me ty le no wy. W tym przy pad ku współ czyn nik ko re -
la cji wy no si 0,28. Czy li po rów na nie tych dwóch cech nie wy ka zu je sil -
nej za le żno ści i nie bę dzie bra ne pod uwa gę przy bez po śred nim roz po -
zna wa niu mro zo od por no ści ska ły.

Za le żność mię dzy błę ki tem me ty le no wym a na sią kli wo ścią
W przy pad ku po rów na nia błę ki tu me ty le no we go z na sią kli wo ścią,

współ czyn nik ko re la cji rów na się 0,3 i nie wy ka zu je związ ku mię dzy ty -
mi ce cha mi.

Za le żność mię dzy błę ki tem me ty le no wym a SiO2

Po rów na nie wpły wu SiO2 na błę kit me ty le no wy wy ka zu je, że ist nie -
je mię dzy ty mi pa ra me tra mi bar dzo sil na za le żność na po zio mie współ -
czyn ni ka ko re la cji 0,8.

Za le żność mię dzy błę ki tem me ty le no wym a Al2O3

Współ czyn nik ko re la cji 0,5 tych cech ska ły wska zu je na śred nią ko -
re la cję i mo żna stwier dzić, że je den pa ra metr już od dzia ły wu je na dru gi.

Za le żność mię dzy błę ki tem me ty le no wym a Fe 2O3.
Je że li po rów nać za le żność mię dzy błę ki tem me ty le no wym a Fe 2O3

to wy raź nie mo żna za ob ser wo wać sil ną za le żność ko re la cyj ną na po zio -
mie współ czyn ni ka ko re la cji 0,7.

Za le żność mię dzy na sią kli wo ścią a SiO2

Mię dzy pa ra me trem na sią kli wo ści a SiO2 ist nie je śred nia ko re la cja
na po zio mie 0,4, któ ra jed nak wska zu je na dzia ła nie jed ne go pa ra me tru
na dru gi.
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Za le żność mię dzy na sią kli wo ścią a Al2O3

Związ ki gli nu Al2O3 mo gą wy wie rać wpływ na na sią kli wość ska ły,
na co wy ka zu je współ czyn nik ko re la cji na po zio mie 0,5.

Wnio ski

Ka żde po rów na nie ba da nych pa ra me trów mię dzy so bą da je ob raz, jak
sil na jest mię dzy ni mi ko re la cja. I tak okre śla jąc po ziom szko dli wych py łów
za po mo cą ba da nia błę ki tem me ty le no wym, mo że my jed no cze śnie spo dzie -
wać się ten den cji wzro sto wej za war to ści związ ków gli nu i krze mu. Co wię -
cej, za wy żo na za war tość tych pier wiast ków su ge ru je, że ska ła mo że wy ka zy -
wać więk szą po dat ność na na sią ka nie. Przy wy so kiej na sią kli wo ści po gar -
sza ły się pa ra me try od por no ści kru szy wa na za mra ża nie i od mra ża nie. Ina -
czej jest w przy pad ku ni skich war to ści na sią kli wo ści, wte dy to ska ła ce chu -
je się znacz ną po pra wą od por no ści na szko dli we wa run ki at mos fe rycz ne.

Pod su mo wa nie 

Ba da nie mro zo od por no ści jest ba da niem dłu go trwa łym. Dzię ki
okre śle niu in nych pa ra me trów ska ły wa pien nej, ist nie je mo żli wość wy -
ka za nia z du żym praw do po do bień stwem jak bar dzo kru szy wo jest wy -
trzy ma łe na nie ko rzyst ne wa run ki at mos fe rycz ne. Ba da nie na sią kli wo ści
trwa za le d wie do bę i mo żna je uznać za szyb kie. Na to miast ba da nia

che micz ne da ją wy nik na tych mia sto wy, dzię ki któ re mu mo że my okre -
ślić, na ja kim po zio mie ska ła jest na sią kli wa. To sa mo do ty czy ba da nia
ja ko ści py łów okre śla ne za po mo cą błę ki tu me ty le no we go – dzię ki któ -
re mu w bar dzo szyb ki spo sób okre śla się po ziom związ ków che micz -
nych, któ rych wy so ki po ziom zwięk sza nie ko rzyst nie na sią kli wość, któ -
rej zbyt wy so ki po ziom po gar sza mro zo od por ność ska ły.

Dal sze ba da nia

Obec nie, po mi mo że, zdo by li śmy już wie dzę na te mat pod sta wo wych
po wią zań po mię dzy po szcze gól ny mi pa ra me tra mi ska ły, uwa ża my, że
pro jekt nie jest za koń czo ny. Do obec nych ok. 50 wy ni ków (przy po mnij my,
że zgod nie z PN-EN 13043 50 wy ni ków mro zo od por no ści pro du cent mo -
że mieć po 50-ciu la tach, po nie waż nor ma do pusz cza tyl ko jed no ba da -
nie na rok i to wy star cza ja ko wskaź nik mro zo od por no ści ska ły), La far ge
pla nu je do dać ko lej ne wy ni ki ba dań po twier dza ją ce po sta wio ne te zy. 

Do pro jek tu „Ku ja wy” prze wi dzia ne jest włą cze nie ba da nia kru szy -
wa na roz dra bia nie w bęb nie Los An ge les oraz wpro wa dze nie zu peł nej
no wo ści, ja ką jest nor ma AS 1141.21 wg któ rej okre śla się war tość kru -
sze nia kru szy wa gru bo ziar ni ste go. Nor ma ta przed sta wia me to dę usta le -
nia zmian wy trzy ma ło ści kru szy wa za rów no su che go jak rów nież w sta -
nie na sy co nym. Ba da nie to wykonuje się na kru szy wie o stan dar do wych
wy mia rach od 9,5 mm do 13,2 mm. Ba da nie prze pro wa dza się w sta lo -
wych cy lin drach o od po wied nich roz mia rach, któ re po przy go to wa niu
pod da je się mia żdże niu w pra sie. Po ba da niu okre śla się ja ka ilość ma -
te ria łu prze cho dzi przez si to te sto we 2,36 mm i ob li cza war tość kru sze -
nia ba da ne go kru szy wa. Wy ni ki otrzy ma ne za po mo cą te go ba da nia bę -
dzie mo żna po rów nać do in nych pa ra me trów ska ły, szu ka jąc ko re la cji
mię dzy war to ścią kru sze nia a mro zo od por no ścią.

Dzię ki pro jek to wi „Ku ja wy” pro duk cja gry sów i mie sza nek wa pien -
nych od by wa się przy cał ko wi tym za cho wa niu re żi mu ja ko ścio we go,
zwłasz cza w aspek cie mro zo od por no ści go to we go wy ro bu. Se lek tyw ne
do bie ra nie ska ły wa pien nej o naj wy ższych pa ra me trach za pew nia do sta -
wę klien to wi kru szy wa o wy so kiej i kon tro lo wa nej ja ko ści, co prze kła da
się na za do wo le nie w re la cji do staw ca – od bior ca.
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W dniach 8-9 kwiet nia 2010 r. w Cen trum Kon fe ren cyj nym Ho te lu
BOSS w Mie dze szy nie w War sza wie od by ło się XXII Se mi na rium Tech -
nicz ne PSW NA zor ga ni zo wa ne pod ha słem:

„Wy ma ga nia Tech nicz ne w teo rii i prak ty ce”

Se mi na rium to by ło od po wie dzią na po trze bę opra co wa nia i wdro -
że nia od po wied niej ja ko ści prze pi sów tech nicz nych, na któ re ocze ku je
śro do wi sko dro go we zwią za ne z pro jek to wa niem i wy ko naw stwem na -
wierzch ni as fal to wych.

Te ma tem prze wod nim se mi na rium by ło omó wie nie pro ble mów
zwią za nych ze sto so wa niem Wy ma gań Tech nicz nych WT -1, WT -2 i WT -3
re ko men do wa nych przez Mi ni stra In fra struk tu ry, jak rów nież dys ku sja
na ich te mat:

 WT -1 – Kru szy wa do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych i po -
wierzch nio wych utrwa leń na dro gach pu blicz nych

 WT -2 – Na wierzch nie as fal to we na dro gach pu blicz nych
 WT -3 – Ka tio no we emul sje as fal to we na dro gach pu blicz nych
Uzna jąc te ma ty kę se mi na rium za bar dzo wa żną dla bie żą ce go

i przy szłe go funk cjo no wa nia firm wy ko naw stwa dro go we go na pol skim
ryn ku in we sty cyj nym, za pro szo no do jej za pre zen to wa nia sze ro kie gro -
no pre le gen tów m. in.: przed sta wi cie li in we sto ra, firm wy ko naw czych,
pla có wek na uko wo -ba daw czych, nad zo ru in ży nier skie go, firm pro jek to -
wych oraz firm con sul tin go wych. 

Na wstę pie Pre zes Sto wa rzy sze nia Da riusz Sło twiń ski do ko nał
po wi ta nia uczest ni ków i ofi cjal ne go otwar cia se mi na rium, któ re zgro ma -
dzi ło ko lej ny raz już re kor do wą licz bę uczest ni ków – 185 osób – o czym
świad czyć mo że za in te re so wa nie te ma ty ką „Wy ma gań Tech nicz nych”.

Pan Pre zes w swo im wy stą pie niu przed sta wił cel i te ma ty kę se mi -
na rium, jak rów nież za chę cił uczest ni ków do ak tyw ne go udzia łu w dys -

ku sji. W pro gra mie zo stał prze wi dzia ny wy jąt ko wo dłu gi czas na py ta -
nia, dys ku sje i pod su mo wa nie po szcze gól nych se sji te ma tycz nych. 

Dwu dnio wą kon fe ren cję po dzie lo no na 3 se sje, ka żdą pro wa dzo ną
przez in ne go prze wod ni czą ce go. Pierw sze go dnia 8 kwiet nia 2010 r. ob -
ra dy przed po łu dnio wej se sji by ły po świę co ne WT -1. Se sji tej prze wod -
ni czył prof. Je rzy Pi łat. Po po łu dniu te go dnia pre zen to wa ne by ły za gad -
nie nia do ty czą ce WT -2. Se sję tą po pro wa dził prof. Piotr Ra dzi szew ski.
Dru gie go dnia se mi na rium, Pre zes Da riusz Sło twiń ski po pro wa dził
ostat nią, trze cią se sję, w trak cie któ rej pre zen to wa ne by ły za gad nie nia
do ty czą ce WT -3 oraz do tych cza so we do świad cze nia w przy go to wa niu
spe cy fi ka cji tech nicz nych (SST) z wy ko rzy sta niem WT. Ka żdą se sję za -
my kał czas prze zna czo ny na py ta nia i dys ku sję, po czym prze wod ni czą -
cy do ko ny wał krót kie go pod su mo wa nia.

W pierw szej se sji pre le gen ci za pre zen to wa li na stę pu ją ce re fe ra ty:
 Da riusz Sy bil ski (IB DiM) – Pro ble my prak ty ki sto so wa nia

WT -1 i WT -2
Au tor w pre zen ta cji omó wił pro ces wdra ża nia WT -1 i WT -2, jak rów -

nież przed sta wił na pod sta wie przy kła dów od stęp stwa od WT -1 i WT -2
w SST oraz nie któ re ujaw nio ne bra ki w WT -2. Szcze gól ną uwa gę zwró cił
na ko niecz ność we ry fi ka cji wy ma gań współ czyn ni ka tar cia na wierzch ni.

W pod su mo wa niu pro fe sor Da riusz Sy bil ski mó wił o po trze bie no -
we li za cji (er ra ty) WT -2, wnie sie nia zmian w Roz po rzą dze niu Mi ni stra
Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej z 1999 r. w spra wie wa run ków ja kim
po win ny od po wia dać dro gi pu blicz ne i ich usy tu owa nie, ko niecz no ści
wpro wa dze nia wy mo gu sto so wa nia WT -2 bez do wol no ści in ter pre ta cyj -
nej pro jek tan tów, umo żli wie niu wy bo ru wy mia ru mie szan ki mi ne ral no -
-as fal to wej przez wy ko naw cę ro bót oraz wpro wa dze niu mo żli wo ści au -
tor skich roz wią zań pro jek tan tów w pro jek tach spe cjal nych, np. na -
wierzch nie dłu go wiecz ne (pro jek to wa ne na 40 i wię cej lat). 

W związ ku z przy go to wy wa niem er ra ty WT -1 i WT2, któ ra ma być
go to wa na ko niec czerw ca 2010 r., Pro fe sor w swo jej wy po wie dzi, za -
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chę cił przed sta wi cie li firm do prze sy ła nia uwag do WT -1 i WT -2 do In -
sty tu tu. Wszyst kie uwa gi zo sta ną prze dys ku to wa ne pod czas spo tkań ro -
bo czych przed sta wi cie li firm i in sty tu cji pra cu ją cych nad ty mi do ku -
men ta mi. Wkrót ce do ku ment ten ma zo stać prze sła ny do Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry do za twier dze nia.

 Kon rad Ja błoń ski (PSW NA) – Na uka pły ną ca z do tych cza -
so wych prac nad kra jo wy mi do ku men ta mi apli ka cyj ny mi
do Norm Eu ro pej skich

Au tor prze sta wił do ko na nia PSW NA w cią gu dzie się cio let niej dzia -
łal no ści zwią za ny mi z uświa do mie niem śro do wi sku dro go we mu:

• ja ki jest stan prze pi sów tech nicz nych w dro go wnic twie,
• czym są Nor my Eu ro pej skie 
• w ja ki spo sób mo gą i po win ny być wdro żo ne Nor my Eu ro pej skie

w kra jo wym dro go wnic twie.
Au tor w swo jej pre zen ta cji przy wo łał naj wa żniej sze dzia ła nia Sto -

wa rzy sze nia w za kre sie in wen ta ry za cji i oce ny kra jo wych prze pi sów
tech nicz nych, opra co wa nia do ku men tów apli ka cyj nych do norm EN,
przy go to wa nia i wdro że nia sys te mu prze pi sów tech nicz nych w dro go -
wnic twie. 

Dzię ki pra cy ko mi sji PSW NA oraz za pra sza nych do współ pra cy
spe cja li stów z in nych or ga ni za cji i firm po wsta ło wie le do ku men tów
oraz pio nier skich pro jek tów zwią za nych z wdro że niem i funk cjo no wa -
niem prze pi sów tech nicz nych w pol skim dro go wnic twie.

Peł ny tekst ar ty ku łu, przy go to wa ny przez Au to ra na pod sta wie pre -
zen ta cji wy gło szo nej pod czas XXII se mi na rium zo stał za mie szo ny w ni -
niej szym nu me rze Kwar tal ni ka. Za chę ca my do prze czy ta nia.

 Wa cław Mi chal ski (GDD KiA) – Ja kość dróg w świe tle wy -
ma gań tech nicz nych

W swo jej pre zen ta cji Au tor do ko nał kom pi la cji przy czyn złej ja ko -
ści wy ko ny wa nych ro bót dro go wych w Pol sce, do któ rych za li czył:

• wpro wa dze nie no wych prze pi sów tech nicz nych bez przy go to wa -
nia pod staw usta wo wych, 

• brak kra jo wych za łącz ni ków do norm EN,
• nie wła ści wą in ter pre ta cję ist nie ją cych prze pi sów, 
• wy biór cze sto so wa nie ob cych roz wią zań,
• sa mo wo lę pro jek tan tów,

• uzna wa nie przez Wy ko naw ców za sa dy – bu du ję na okres gwa -
ran cji,

• sto so wa nie naj tań szych ma te ria łów i mi ni mal nych wy ma gań.
W pre zen ta cji szcze gó ło wo zo sta ły przed sta wio ne dzia ła nia Ge ne -

ral nej Dy rek cji, któ re ma ją wpły nąć na po pra wę ja ko ści wy ko ny wa nych
dróg w Pol sce:

• utwo rze nia Pio nu Tech no lo gii w Od dzia łach GDD KiA, 
• re or ga ni za cji La bo ra to riów OLD (do sprzę to wie nie, utwo rze nie la -

bo ra to riów nie sta cjo nar nych, ujed no li ce nie struk tu ry la bo ra to -
riów sta cjo nar nych, prze gląd kadr tech nicz nych), 

• przy go to wa nie do no we li za cji spe cy fi ka cji tech nicz nych (utwo -
rze nie ko mi te tu ste ru ją ce go, po wo ła nie grup ro bo czych),

• wpro wa dze nie mie sięcz ne go mo ni to rin gu ja ko ści, 
• przy go to wa nie no we li za cji Wy ma gań Tech nicz nych WT -1 i WT -2, 
• ak tu ali za cja ka ta lo gów ty po wych na wierzch ni, 
• opra co wa nie no wych Wy ma gań Tech nicz nych na na wierzch nie

be to no we. 
Ko lej nym punk tem pre zen ta cji by ło omó wie nie naj czę ściej spo ty -

ka nych wad trwa łych na wierzch ni as fal to wych w Pol sce, m. in.: 
• sto so wa nie nie wła ści wych mie sza nek (o złej za war to ści as fal tu

i złym za gęsz cze nieu), 
• brak sczep no ści mię dzy war stwo wych, 
• wa dli wie wy ko na ne po łą cze nia po dłu żne i po przecz ne, 
• nie wła ści we wy koń cze nie warstw z mie sza nek as fal to wych, 
• brak za gęsz cze nia po bo czy, 
• ukry wa nie wad ob ja wia ją cych się w cza sie bu do wy. 
Do dat ko wo Au tor wzbo ga cił swo ją pre zen ta cję zdję cia mi z bu dów,

któ re nie ste ty nie by ły naj lep szą wi zy tów ką na szych Wy ko naw ców.
 Bog dan Bog dań ski (GDD KiA La bo ra to rium Po znań) – Po -

rów na nie krzy wych gra nicz nych uziar nie nia mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych z WT

W pre zen ta cji Au tor do ko nał ana li zy po rów naw czej: krzy wych gra -
nicz nych uziar nie nia oraz za war to ści wol nych prze strze ni mie sza nek mi -
ne ral no -as fal to wych za pro jek to wa nych wg WT -2 oraz wg sta rej nor my
PN -S 96025:2000. Zba da ne zo sta ły:

• be ton as fal to wy (war stwa pod bu do wy, wią żą ca, wy rów naw cza
i ście ral na),
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• be ton as fal to wy WMS (war stwa pod bu do wy i wią żą ca),
• ma styks gry so wy SMA (war stwa ście ral na),
• as falt la ny (war stwa wią żą ca i ście ral na),
• be ton as fal to wy do cien kich warstw BBTM (war stwa ście ral na).
Wy ni ki ba dań wy ka za ły znacz ne zmia ny w uziar nie niu po szcze gól -

nych mma za pro jek to wa nych wg WT -2 w po rów na niu do pro jek to wa -
nych do tych czas wg PN. 

Na pod sta wie przed sta wio nej ana li zy Au tor sfor mu ło wał na stę pu ją -
ce wnio ski: 

• na le ży utrzy mać do tych cza so we (wg PN) po la do bre go uziar nie -
nia dla BA (AC) oraz zwią za ne z uziar nie niem pa ra me try (wol ne
prze strze nie) ba zu jąc na wie lo let nich, ogól nie po zy tyw nych do -
świad cze niach, usta la jąc je dy nie no we rzęd ne dla no we go ze sta -
wu sit, 

• do pro jek to wa nia kla sycz nych BA sto so wać wy łącz nie me to dą
em pi rycz ną,

• me to dę funk cjo nal ną za re zer wo wać wy łącz nie do pro jek to wa nia
BA WMS (EME). Przy for mu ło wa niu po la do bre go uziar nie nia,
a ta kże wy ma gań sko rzy stać z wie lo let nich fran cu skich do świad -
czeń,

• w przy pad ku SMA i AL (MA) utrzy mać no we pro po zy cje, li cząc
na wie lo let nie nie miec kie do świad cze nia,

• do BBTM po trzeb nych choć by z uwa gi na ko niecz ność re duk cji
ha ła su pod cho dzić z du żą roz wa gą i in dy wi du al ny mi do świad -
cze nia mi.

 Bog dan Bog dań ski (GDD KiA La bo ra to rium Po znań)
– Pró by pro jek to wa nia be to nów as fal to wych me to dą em -
pi rycz ną wg WT -2

W La bo ra to rium GDD KiA w Po zna niu prze pro wa dzo no sze reg prób za -
pro jek to wa nia me to dą em pi rycz ną be to nów as fal to wych wg ak tu al nej wer -
sji WT -2, a na stęp nie spo rzą dzo no prób ki z tych BA i pod da no je ba da niom.
Au tor przed sta wił pro ce du ry przy go to wa nia ba da nych pró bek oraz omó wił
po szcze gól ne pa ra me try, któ re zo sta ły zba da ne. Pod czas wy stą pie nia wy ra -
ził swo je wąt pli wo ści zwią za ne z in ter pre ta cją oma wia nych wy ni ków. Zwró -
cił uwa gę na roz bie żno ści i ró żne in ter pre ta cje zwią za ne m.in. z okre śle niem
za war to ści as fal tu, czy też tem pe ra tu ry pro duk cji i wbu do wa nia mma, któ re
mo gą być przy czy ną złe go sta nu wy ko ny wa nych na wierzch ni.

Pod su mo wu jąc Au tor za pre zen to wał wnio ski z prze pro wa dzo nych
ba dań, któ re być mo że bę dą wska zów ką dla osób, któ re są od po wie -
dzial ne za two rze nie WT:

• wg ak tu al nej wer sji WT -2 nie da się za pro jek to wać pra wi dło wo
me to dą em pi rycz ną be to nów as fal to wych na war stwy ście ral ne
i wią żą ce dróg ob cią żo nych ru chem ka te go rii KR 3 – 6,

• wy ma ga nia od no śnie wol nych prze strze ni są sła bo sko re lo wa ne
z dys ku syj ny mi po la mi do bre go uziar nie nia,

• przy ję to chy ba nie wła ści we mi ni mal ne za war to ści le pisz cza,
• na le ży bli żej wy ja śnić po ję cie mi ni mal nej za war to ści le pisz cza,
• wy ma ga nia od no śnie ko le ino wa nia w ma łym urzą dze niu do ko le -

ino wa nia są nie re ali stycz ne, przy ję te bez ja kich kol wiek ba dań
po rów naw czych.

 An drzej Sko necz ny (PSW NA/WKSM) 
– WT -1 pro po zy cje do sto so wa nia teo rii do prak ty ki

W swo jej pre zen ta cji Au tor do ko nał szcze gó ło wej ana li zy do ku -
men tu WT -1 Kru szy wa 2008:

• co jest nie ak tu al ne, 
• co nie ma za sto so wa nia,
• co po win ni śmy zmie nić.
Za pro po no wał kil ka zmian, któ re po win ny być wpro wa dzo ne do no -

we li zo wa nej wer sji WT -1. 
 Ma rek Kra jew ski (La far ge Kru szy wa i Be ton/PZPPK)

– Pro po no wa ne uwa gi do WT -1 i WT -2
Au tor pre zen ta cji szcze gó ło wo omó wił wy ma ga nia dla kru szyw ta -

kich pa ra me trów jak:
• mro zo od por ność wg WT-1,
• ka te go rie uziar nie nia wg WT -1 i WT-2.
W swo ich wnio skach Au tor pod kre ślił m.in., iż: 
• ba da nia wy ka za ły, że wy ma ga nie mro zo od por no ści wg PN -B jest

bar dziej ostre niż wg PN -EN, przy któ rej nie ma my do świad cze nia, 
• nie mo że my „za wę żać” frak cji wy ma ga nia mi po da ny mi w WT -2,

gdyż przy pro duk cji wy bra nych frak cji spo wo du je to szyb sze zu -
ży cie złóż, przy wie lo krot nym kru sze niu gor sze ja ko ścio wo kru -
szy wa (więk sze za py le nie), a w koń co wym efek cie spo wo du je
pod nie sie nie kosz tów pro duk cji mma.
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 Igor Rut t mar (TPA) – Oce na ja ko ści na wierzch ni i wy ma -
ga nia tech nicz ne w prak ty ce

Ty tu łem wstę pu Au tor przed sta wił ak tu al ne pro ble my dro go wnic -
twa w Pol sce, do naj wa żniej szych z nich za li czył: 

• wy so kie tem po pro wa dze nia ro bót – Ilość kosz tem ja ko ści?,
• wy gry wa nie prze tar gów po naj ni ższych ce nach,
• du ża ilość prze tar gów – brak do świad czo ne go, wy kwa li fi ko wa ne -

go i kom pe tent ne go per so ne lu w wy ko naw stwie, nad zo rach, ad -
mi ni stra cji dro go wej, biu rach pro jek to wych,
– ogra ni czo na do stęp ność ma te ria łów w se zo nie, 
– pro ble my lo gi stycz ne pro duk cji kru szyw – bra ki 8/11, nad -

miar 2/5, 
– za ostrzo ne wy ma ga nia wo bec kru szyw (nie uza sad nio ne wy eli -

mi no wa nie lo kal nych ma te ria łów),
• brak spój no ści (brak sys te mu prze pi sów tech nicz nych) i kla row -

no ści (jed no znacz ność in ter pre ta cji) wy ma gań tech nicz nych,
• do wol ność (cha os) w two rze niu wy ma gań SST.
To wa żne czyn ni ki, któ re wpły wa ją na złą ja kość bu do wa nych dróg!

W swo jej pre zen ta cji Au tor przed sta wił i omó wił no we Wy ma ga nia
Tech nicz ne WT -2, któ rych opra co wa nie, jak okre ślił Au tor, są pró bą po -
pra wy prze pi sów, jed nak nie speł ni ły one na szych ocze ki wań, gdyż brak
ich osta tecz nej an kie ty za cji i wdro że nia do re ali za cji. Po nad to jest wie -
le roz bie żno ści i brak po wią zań z in ny mi prze pi sa mi. Wy ma ga nia WT
wpro wa dzo no bez wcze śniej szej we ry fi ka cji (ba dań), wy stę pu je rów nież
wie le nie zgod no ści z EN w nie któ rych punk tach (nad miar wy ma gań), jak
rów nież for ma praw na WT jest wciąż nie zna na, gdyż ich sto so wa nie jest
nie obli ga to ryj ne. A za tem głów ny mi wnio ska mi z przed sta wio nej pre -
zen ta cji są:

• ko niecz ność stwo rze nia pro ce dur tech nicz nych (in struk cji ba -
daw czych) do ty czą cych jed no znacz no ści wy ko ny wa nia ba dań
wg no wych PN -EN, na wzór nie miec kich TP A -StB, np.:
– ob li cza nia „po praw ki” na za war tość as fal tu wg PN -EN

12697-1,
– jak wy ko nać cykl (e) za mra ża nia pod czas okre śla nia wra żli wo -

ści pró bek as fal to wych na wo dę wg PN -EN 12697-12, me to -
da A, 

– wy ko ny wa nia ba da nia ko le ino wa nia w ma łym apa ra cie 
wg PN -EN 12697-22 – ja ka po win na być gru bość ba da nej
prób ki dla da nej war stwy,

– przy go to wy wa nia pró bek do ba da nia np. ko le ino wa nia (po sta -
rza nie prób ki od po wia da ją ce eta po wi pro duk cji/trans por tu/
wbu do wa nia),

– okre śle nia gę sto ści w wo dzie wg PN -EN 12697-5 (np. jak
zmniej szać na pię cie po wierzch nio we wo dy, jak od po wie trzać
prób kę,..)

– itd.
• ko niecz ność prze pro wa dza nia po rów naw czych ba dań mię dzy la -

bo ra to ryj nych. 
 Ma ria Bo gac ka (Biu ro Usług In ży nier skich), Ha li na 

Sar liń ska (Po li mex -Mo sto stal) – Uwa gi do WT1 i WT2
w opar ciu o ba da nia la bo ra to ryj ne wy ko na ne w la -
tach 2008-2009

Au tor ki pre zen ta cji przed sta wi ły i omó wi ły wy ni ki ba dań mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych uzy ska ne w la tach 2008-2009 z trzech la bo ra to -
riów dro go wych: La bo ra to rium Dro go we Woj ciech Bo gac ki, Mo ta -En gil
oraz Po li mex -Mo sto stal. 

Ana li zie pod da no wy bra ne mie szan ki, któ rych pa ra me try zo sta ły do -
kład nie okre ślo ne. Ze sta wie nie wszyst kich wy ni ków i wy mia na do świad -
czeń po zwo li ły na przed sta wie nie wnio sków z prze pro wa dzo nej ana li zy
w for mie uwag, py tań i wąt pli wo ści. Wy wo ła ło to ak tyw ną dys ku sję wśród
uczest ni ków se mi na rium na te mat wy ma gań za war tych w WT -1 i WT -
-2. I tym ra zem nie ste ty, wnio sek jest je den, że pro jek to wa nie mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych w Pol sce na dal od by wa się me to dą prób i błę dów.

Na za koń cze nie pra co wi te go dnia Pre zes PSW NA po dzię ko wał
wszyst kim uczest ni kom se mi na rium za tak cen ne ko men ta rze i dys ku -
sje, przy tej oka zji po dzię ko wał rów nież Spon so rom wrę cza jąc dy plo my
z po dzię ko wa nia mi, za wspar cie fi nan so we. Otrzy ma li je: Stra bag
– spon sor ge ne ral ny; Lo tos As falt – spon sor głów ny; ATM Au dyt, Dy na -
pac, La far ge Kru szy wa i Be ton – spon so rzy. Pa tro nat me dial ny nad se -
mi na rium ob ję ły cza so pi sma: „Au to stra dy” oraz „Pol skie Dro gi”, któ re
rów nież otrzy ma ły dy plo my z po dzię ko wa nia mi.
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Wie czo rem wszy scy uda li się na uro czy stą ko la cję, któ ra jak za wsze
trwa ła do bia łe go ra na.

W drugim dniu seminarium swoje prezentacje wygłosili:
 Ze non Szcze pa niak (IB DiM) – Dro go we emul sje as fal to we

– WT -3 za le ty, wa dy i per spek ty wy
Au tor przed sta wił w licz bach pro duk cję emul sji as fal to wych w Pol -

sce w la tach 1993-2007. Omó wił ró żne tech no lo gie ich sto so wa nia, jak
rów nież za pre zen to wał ak tu al ny stan prze pi sów do ty czą cy emul sji as fal -
to wych i zmia ny, któ re wkrót ce ma ją na stą pić po wpro wa dze niu nor my
PN -EN 13808: 2010 za wie ra ją cej za łącz nik kra jo wy (NA) do tej nor my. 

W pre zen ta cji zo sta ły przed sta wio ne i omó wio ne za sa dy za sto so -
wań emul sji wg Wy ma gań Tech nicz nych WT -3, jak rów nież przy kła dy
wy ma gań wo bec ka tio no wych emul sji as fal to wych m. in.: do złą cza nia
warstw (ZM) oraz do mie sza nek mi ne ral no -emul syj nych (MME). 

 An drzej Wy szyń ski (PSW NA) – Ak tu al na sy tu acja od no -
śnie do ku men tu apli ka cyj ne go do PN -EN 13808

Wy gło szo na pre zen ta cja przez prze wod ni czą ce go Ko mi sji ds.
Emul sji PSW NA An drze ja Wy szyń skie go zo sta ła przy go to wa na
przy współ pra cy Pa na Wło dzi mie rza Po bo że go, któ ry jest prze wod ni czą -
cym Gru py Ro bo czej PSW NA ds. Emul sji – nie ste ty nie mógł uczest ni -
czyć w se mi na rium. 

W swo jej pre zen ta cji Au to rzy przed sta wi li i omó wi li bar dzo do kład -
nie pra ce Ko mi sji PSW NA ds. Emul sji nad do ku men ta mi od 2007 ro ku:
Wy ma gań Tech nicz nych WT -3 oraz za łącz ni ka kra jo we go NA do nor my
PN -EN 13808 oraz ró żni ce w opra co wa niu i za sto so wa niu tych do ku -
men tów, któ re to wska zów ki bę dą po moc ne w pra wi dło wym funk cjo no -
wa niu tych do ku men tów w naj bli ższej przy szło ści.

 Pa weł Berg (BI TU NO VA) – Wy ma ga nia Tech nicz ne WT -3
– naj więk sze wy zwa nia

Au tor w swo jej pre zen ta cji na pod sta wie do ku men tów: WT -2, WT -3
oraz za łącz ni ka kra jo we go do nor my NA PN -EN 13808 i kon kret nych
przy kła dów – omó wił pro ble my w pro jek to wa niu, pro duk cji i wy ko naw -
stwie ka tio no wych emul sji as fal to wych.

Brak spój no ści po mię dzy ty mi do ku men ta mi oraz wy stę pu ją ce ró żni -
ce zwią za ne z ró żną in ter pre ta cją wy ma gań wo bec emul sji, ma ją istot ny
wpływ na ich pra wi dło we za sto so wa nie w dro go wnic twie, są to m.in.:

• mo żli wość ró żnych in ter pre ta cji za sto so wa nia w po szcze gól nych
gru pach,

• nie ści sło ści w za pi sach wła ści wo ści do ró żnych za sto so wań,
• brak istot nych ozna czeń wła ści wo ści,
• brak mo żli wo ści cer ty fi ka cji ZKP na zgod ność z WT -3,
• du że kosz ty utrzy ma nia sys te mu ZKP w obec nym kształ cie pro -

ce su cer ty fi ka cji – 35 ro dza jów emul sji 
Wnio skiem na przy szłość z przed sta wio nej pre zen ta cji jest by do -

sko na lić za pi sy w WT -2, WT -3 i NA do PN -EN 13808 na za sa dzie
„sprzę że nia zwrot ne go” w opar ciu o ba da nia i in for ma cje ze bra ne ze
śro do wi ska bra nżo we go.

 Ry szard Ku rek, Han na Ra dec ka, Bro ni sław Je fi mow 
(Arcadis) – Do tych cza so we do świad cze nia fir my Ar ca dis
w przy go to wy wa niu spe cy fi ka cji tech nicz nych na ro bo ty
as fal to we dla au to strad i dróg eks pre so wych z wy ko rzy -
sta niem WT -2

W imie niu ze spo łu au tor skie go pre zen ta cję na se mi na rium wy gło -
sił Ry szard Ku rek. Ar ty kuł przy go to wa ny przez ze spół au tor ski, na pod -
sta wie pre zen ta cji, zo stał za miesz czo ny w obec nym nu me rze Kwar tal ni -
ka, Ar ty kuł za wie ra m. in.:

• in for ma cje do ty czą ce fir my Ar ca dis na świe cie i w Pol sce,
• przy go to wy wa nie SST w Ar ca dis,
• przy kła dy nie pre cy zyj nych za pi sów WT -2,
• ró żne po dej ścia Za ma wia ją cych do WT -2 – przy kła dy i ogól ne

uwa gi.
Za pra sza my do prze czy ta nia te go ar ty ku łu.
 Boh dan Do łżyc ki (VIA Con sul ting) – Spe cy fi ka cje tech -

nicz ne w świe tle za pi sów WT
W swo jej pre zen ta cji Au tor przed sta wił wa żne za gad nie nia zwią za -

ne z usy tu owa niem WT w sys te mie praw nym, a ta kże omó wił wy ma ga -
nia za war te w spe cy fi ka cjach tech nicz nych w świe tle za pi sów WT, m in.
wy ma ga nia wo bec:

• wła ści wo ści wy ro bów bu dow la nych (du że zmia ny – no we wy ma -
ga nia, pro blem z de fi nio wa niem ma te ria łów – cy to wać re ko men -
da cje czy sto so wać za pi sy wy bra ne z PN -EN),

• sprzę tu i ma szyn (brak więk szych kon se kwen cji),
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• środ ków trans por tu (brak więk szych kon se kwen cji), 
• wy ko na nia ro bót (głów ne pro ble my dla Wy ko naw cy/In we sto ra

– gdyż WT po da ją war to ści nie za wsze mo żli we do speł nie nia),
• przed mia ru i ob mia ru ro bót (brak więk szych kon se kwen cji), 
• spo so bu od bio ru ro bót bu dow la nych (brak więk szych kon se -

kwen cji).

Au tor w swo jej pre zen ta cji zwró cił uwa gę na fakt wzro stu kosz tu bu -
do wy dróg, wy ni ka ją cy z wy gó ro wa nych wy ma gań w WT, ta kich jak m.in.:

• zbyt wy gó ro wa ne wy ma ga nia wo bec kru szyw,
• zbyt wy so kie wy ma ga nia od por no ści na ko le ino wa nie,
• pre fe ro wa nie as fal tów mo dy fi ko wa nych. 

Wy gło szo ne re fe ra ty wy wo ła ły du że za in te re so wa nie i dys ku sję
na te mat „Wy ma gań Tech nicz nych”. Se sja po świę co na WT -2 by ła bez
wąt pie nia naj bar dziej burz li wa, do ku ment ten z pew no ścią wy ma ga
naj więk szych zmian i po pra wek. Więk szość uczest ni ków zgo dzi ła się
jed nak iż, po mi mo nie do cią gnięć Wy ma ga nia Tech nicz ne są jak naj -
bar dziej po trzeb ne, ale ich opra co wa nie i do sko na le nie wy ma ga współ -
pra cy i to le ran cji ze stro ny wszyst kich uczest ni ków pro ce su in we sty -
cyj ne go.

Pod su mo wa nia se mi na rium do ko nał Pre zes PSW NA, któ ry po dzię -
ko wał wszyst kim pre le gen tom za przy go to wa nie i wy gło sze nie bar dzo
in te re su ją cych pre zen ta cji, a uczest ni kom se mi na rium za ak tyw ny
udział w dys ku sjach. To z pew no ścią wy jąt ko we spo tka nie, po dob nie
jak po przed nie, by ło ko lej nym do sko na łym fo rum do wy mia ny do -
świad czeń i opi nii wśród gro na za pro szo nych eks per tów i uczest ni ków
se mi na rium.

W Ustro niu w dniach 3-5 marca 2010 r. już po raz ósmy spo tka li
się uczest ni cy kon fe ren cji „Emul sje as fal to we w dro go wnic twie”, któ rej
po my sło daw cą i or ga ni za to rem jest fir ma IC SO Che mi cal Pro duc tion
Sp. z o.o. z Kę dzie rzy na Koź la. Współ or ga ni za to rem te go rocz nej kon fe -
ren cji by ła fir ma LO TOS As falt Sp. z o.o. Kon fe ren cję zor ga ni zo wa no we
współ pra cy me ry to rycz nej z In sty tu tem Ba daw czym Dróg i Mo stów 
(IB DiM) oraz Pol skim Sto wa rzy sze niem Wy ko naw ców Na wierzch ni As -
fal to wych (PSW NA). Udział w niej wzię li pro du cen ci emul sji as fal to -
wych oraz przed sta wi cie le firm wy ko naw czych. Kon fe ren cja tra dy cyj nie
już od by wa ła się w mię dzy na ro do wym gro nie, z udzia łem go ści z Fran -
cji i Nie miec.

Pod czas kon fe ren cji wy słu cha no sze ściu re fe ra tów, pre zen tu ją cych
za gad nie nia praw ne i tech no lo gicz ne zwią za ne z pro duk cją ka tio no wych
emul sji as fal to wych oraz ich sto so wa niem w bu dow nic twie dro go wym. 

Pierw szy re fe rat, za pre zen to wa ny przez An drze ja Mi chał ka
z fir my SAT Sp. z o.o., pt. „Do świad cze nia, wnio ski i uwa gi do ty -
czą ce pod bu dów z mie szan ki m -c -e w świe tle ba dań i spo strze żeń

na prze strze ni ostat nich 12 lat” do ty czył roz wo ju tej tech no lo gii i mo -
żli wo ści jej sto so wa nia w ak tu al nych wa run kach. Za sto so wa nie mie sza nek
mi ne ral no -ce men to wo -emul syj nych w tech no lo gii zwa nej re cy klin giem
na zim no po le ga na prze two rze niu ist nie ją cych, zde gra do wa nych na -
wierzch ni w peł no war to ścio wą war stwę kon struk cyj ną. W tej me to dzie
wy ko rzy sty wa ne są naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, umo żli wia ją ce cał -
ko wi te uży cie wcze śniej wbu do wa nych ma te ria łów dro go wych, w tym
rów nież sto so wa nych kie dyś na wierzch ni smo ło wych. Od po wied nie prze -
two rze nie tych ma te ria łów oraz do da nie wła ści wych spo iw (hy drau licz -
nych) i le pisz czy (na ba zie as fal tu) oraz ma te ria łu mi ne ral ne go, po zwa la
na prze kształ ce nie znisz czo nych na wierzch ni w peł no war to ścio we war -
stwy kon struk cyj ne (pod bu do wy o cha rak te rze po dat nym i o od po wied niej
no śno ści). Przed sta wio ne po wy żej ar gu men ty prze ma wia ją za po pu la ry -
zo wa niem tej tech no lo gii.

Na stęp ne dwa re fe ra ty, tj. za pre zen to wa ny przez Ze no na
Szcze pa nia ka (IB DiM) – „Emul sje as fal to we – Za kła do wa Kon -
tro la Pro duk cji (ZKP) – ewo lu cja w kie run ku PN -EN 14733”, oraz
Wło dzi mie rza Po bo że go (PSW NA) „Ak tu al na sy tu acja od no śnie
do ku men tu apli ka cyj ne go do PN -EN 13808”, do ty czy ły cią gle
obec ne go pro ble mu wdra ża nia Norm Eu ro pej skich. W pierw szym przy -
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pad ku po sta no wień Nor my Eu ro pej skiej do ty czą cych ZKP, w dru gim
– wy ma gań wo bec ka tio no wych emul sji as fal to wych (Wy ma ga nia Tech -
nicz ne – Ka tio no we emul sje as fal to we na dro gach pu blicz nych, WT -3).
Za gad nie nia te wy wo ła ły oży wio ną dys ku sję, po nie waż są one dzi siaj
istot ny mi pro ble ma mi pro du cen tów dro go wych emul sji as fal to wych. 

W ko lej nej pre zen ta cji pt. „Otwar ci na przy szłość”, 
Ka zi mierz Krzynó wek (LO TOS As falt), przed sta wił na po cząt ku za ło -
że nia pro gra mu 10+, któ ry jest stra te gicz nym za da niem in we sty cyj nym
re ali zo wa nym przez Gru pę LO TOS. Głów nym ce lem pro gra mu jest zwięk -
sze nie zdol no ści prze ro bo wych ro py naf to wej z po zio mu 6 mln ton/rok
do 10,5 mln ton/rok, czy li wzrost wy daj no ści o 75%, co za pew ni no wa
in sta la cja at mos fe rycz nej i pró żnio wej de sty la cji ro py. Dru ga część tej
pre zen ta cji do ty czy ła mo żli wo ści pro duk cyj nych i lo gi stycz nych LO TOS
As falt. Spół ka dys po nu je ak tu al nie jed ny mi z naj więk szych w Eu ro pie in -
sta la cji, prze zna czo nych do pro duk cji as fal tów zwy kłych i mo dy fi ko wa -
nych. Po ten cjał wy twór czy za kła dów na le żą cych do LO TOS As falt to oko -
ło 1 mln ton as fal tów rocz nie. Dzię ki opi sa nym wy żej in we sty cjom pro -
duk cja as fal tów wzro śnie w 2010 ro ku o dal sze 30%. Ten wzrost pro duk -
cji po cią ga za so bą ko niecz ność dal sze go roz wo ju mo żli wo ści lo gi stycz -
nych, któ re szcze gó ło wo zo sta ły przed sta wio ne w pre zen ta cji. 

W na stęp nym wy stą pie niu, za ty tu ło wa nym „Ko rzy ści wy ni ka -
ją ce z mo dy fi ka cji Bu to na lem NS 198 w za sto so wa niu do emul syj -
nych tech no lo gii po wierzch nio wych”, przed sta wi ciel fir my BASF -
-BTC – Ger hard Vo gel z Nie miec, omó wił me cha nizm mo dy fi ka cji
emul sji as fal to wych dys per sja mi la tek so wy mi oraz ich za sto so wa nie
w dro go wych tech no lo giach emul syj nych. Mo dy fi ka cja przy po mo cy dys -
per sji la tek so wej pro wa dzi do utwo rze nia w as fal cie prze strzen nej sie ci po -
li me ro wej ty pu „pla stra mio du”. Po pra wia to za rów no wy trzy ma łość wy so -
ko tem pe ra tu ro wą jak i ela stycz ność ni sko tem pe ra tu ro wą, a ta kże ela stycz -
ność i sprę ży stość na wierzch ni. Tech no lo gie utrzy ma nio we z uży ciem
emul sji (szcze gól nie cien kie war stwy na zim no) zy sku ją na po pu lar no ści
z po wo du swo jej wszech stron no ści i efek tyw no ści. Sto so wa nie w tych
tech no lo giach emul sji mo dy fi ko wa nych dys per sją la tek so wą, za pew nia
po pra wę od por no ści wy ko na nej war stwy na ko le ino wa nie, po zwa la
na prze no sze nie wy ższe go po zio mu na prę żeń po wo do wa nych co raz cię -
ższym ru chem dro go wym, zwięk sza od por ność zmę cze nio wą na wierzch ni. 

Ko lej na pre zen ta cja pt. „Za sto so wa nie as fal tów twar dych
w emul sjach do po łą czeń mię dzy war stwo wych”, wy gło szo na

przez przed sta wi cie la fran cu skiej fir my CE CA – Ri char da 
Sta chy rę, ob ra zo wa ła wy ni ki prac la bo ra to ryj nych ma ją cych na ce lu
opra co wa nie re cep tur emul sji sto so wa nych do skle jeń mię dzy war stwo -
wych, pro du ko wa nych z uży ciem as fal tów o pe ne tra cji 35/50, 50/70
i 70/100. Od kil ku lat ob ser wu je się znacz ny wzrost za sto so wa nia ka tio -
no wych emul sji as fal to wych do po łą czeń mię dzy war stwo wych. Prze pro -
wa dzo ne licz ne ba da nia nie po zo sta wia ją żad nych wąt pli wo ści, że po łą -
cze nia mię dzy war stwo we, wy ko na ne za rów no w trak cie bu do wy no wych
dróg, jak rów nież w pro ce sie mo der ni za cji sta rych kon struk cji, przed łu -
ża ją w spo sób zna czą cy ży wot ność tych dróg i wzmac nia ją ich no śność
w po rów na niu z dro ga mi, na któ rych te go za bie gu nie wy ko na no. Ba da -
nia wy ka za ły, że ży wot ność dro gi w trak cie bu do wy któ rej wy ko na no pra -
wi dło wo złą cze nia mię dzy war stwo we wzra sta 3,8-krot nie. Prak tycz nie
kon struk cje ta kie nie wy ka zu ją uszko dzeń przez oko ło 20 lat, bez te go za -
bie gu oko ło 7-8 lat (przy po rów ny wal nym ob cią że niu ru chem). Sku tecz -
ność skle je nia mię dzy war stwo we go za le ży od pra wi dło we go wy bo ru sto -
so wa nej emul sji pod wzglę dem ro dza ju le pisz cza i cha rak te ru skle ja nych
warstw, wła ści we go do bo ru ilo ści emul sji, pra wi dło we go wy ko na nia
skle je nia. Jak wy ka za ły ba da nia, do skle jeń mię dzy war stwo wych na le ży
sto so wać emul sje wy two rzo ne z uży ciem as fal tu o pe ne tra cji zbli żo nej
do pe ne tra cji as fal tu sto so wa ne go do pro duk cji mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych. Mak sy mal na war tość pe ne tra cji as fal tu w emul sji sto so wa -
nej do skle je nia mię dzy war stwo we go po win na wy no sić mak sy mal nie
jed ną kla sę wy żej, np. je śli w mie szan ce mi ne ral no -as fal to wej uży to as -
falt 35/50, do złą cze nia warstw mo żna użyć emul sję wy pro du ko wa ną
z as fal tem 50/70. W oma wia nej pre zen ta cji przed sta wio no re zul ta ty ba -
dań, któ rych wy ni kiem by ło opra co wa nie re cep tur emul sji z udzia łem ta -
kich wła śnie as fal tów. Zo sta ły one opra co wa ne na ba zie as fal tów o pe ne -
tra cji 35/50, 50/70, 70/100 pro du ko wa nych przez pol skie ra fi ne rie. Re -
cep tu ry te do stęp ne są w ma te ria łach kon fe ren cyj nych i z uwa gi na zna -
cze nie skle jeń mie dzy war stwo wych w kon struk cjach dro go wych, na le ży
ży czyć, aby by ły po wszech nie i pra wi dło wo wy ko rzy sty wa ne. 

Przed sta wio ne na kon fe ren cji re fe ra ty by ły ści śle ad re so wa ne
do spe cja li stów zaj mu ją cych się pro duk cją i sto so wa niem ka tio no wych
emul sji as fal to wych. Sta no wi ły oka zję do po sze rze nia wie dzy fa cho wej,
pre zen ta cji no wych osią gnięć w za kre sie tech no lo gii pro duk cji, jak i za -
sto so wań ka tio no wych emul sji as fal to wych w dro go wnic twie. 
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Uczestnicy konferencji na temat emulsji asfaltowych (Fot. ICSO)
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W dniu 7 kwiet nia br. w Ho te lu Boss w Mie dze szy nie od by ło się
Wal ne Ze bra nie Człon ków PSW NA, pod czas któ re go do ko na no wy bo ru
no wych władz Za rzą du, człon ków Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Są du Ko le -
żeń skie go IV -tej ka den cji.

Na funk cję Pre ze sa Za rzą du ponownie zo stał wy bra ny Da riusz 
Sło twiń ski z fir my Stra bag Sp. z o.o.

Do Ko mi sji Re wi zyj nej zo sta li wy bra ni:
Lech Bia ły – (KPRD Sp. z o.o.)
Piotr Mo ty ka – (MO TA -EN GIL Cen tral Eu ro pe S.A.)
Ta de usz Owsiak – (Stra bag Sp. z o.o.) 

Do Są du Ko le żeń skie go zo sta li wy bra ni:
Ma riusz Fe renc – (Mas falt Sp. z o.o.)
Ja cek Ha rat – (PO LI MEX -MO STO STAL S.A.)
Sta ni sław Wasz kie wicz – (DRO GO POL Sp. z o.o.)

Skład oso bo wy Za rzą du:
Pre zes – Da riusz Sło twiń ski (Stra bag Sp. z o.o.)
Wi ce pre zes – An drzej Wy szyń ski (CO LAS Pol ska Sp. z o.o.) 
Se kre tarz – Pa weł Lu dwig (MO TA -EN GIL Cen tral Eu ro pe S.A.) 
Skarb nik – Adam Woj czuk (LO TOS As falt Sp. z o.o.) 
Czło nek Za rzą du – Je rzy Wój cik (BU DI MEX S.A.) 
Czło nek Za rzą du – Ja nusz Dró żdż

(PBDiM Mińsk Ma zo wiec ki Sp. z o.o.) 

Wy bo ry władz PSW NA

Z życia Stowarzyszenia

Wy bo ry władz EAPA
W dniu 21 maja 2010 r. od by ło się Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków

EAPA, któ re wy bra ło wła dze na lata 2010-2012 w skła dzie:

Pre zy dent – Alan Mac ken zie – MPA, Wielka Brytania
V -ce Pre zy dent – Je an -Lo uis Mar chand – USIRF, Fran cja

Człon ka mi Ko mi te tu Wy ko naw cze go EAPA (Exe cu ti ve Com mit tee) 
zo sta li wy bra ni:

• Ay berk Ozcan – ASMUD, Tur cja
• Bjřrnar Bro der stad – FAV, Nor we gia
• Da riusz Sło twin ski – PSW NA, Pol ska
• Bernd Lan ge – DAV, Niem cy
• Jor ge Or tiz – ASEF MA, Hisz pa nia

Se kre tarz Ge ne ral ny – Si mon van  der  Byl, Wielka Brytania

Walne Zebranie Członków PSWNA
(Fot. PSWNA)

Od lewej: Paweł Ludwig, Jerzy Wójcik, Dariusz Słotwiński 
i Adam Wojczuk (Fot. PSWNA)






