
GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

4   

PROGNOZA ZUŻYCIA KRUSZYW W POLSCE DO 2030 ROKU W NAWIĄZANIU 
DO MOŻLIWYCH SCENARIUSZY ROZWOJU KRAJU 

FORECASTING CONSUMPTION OF AGGREGATES IN POLAND TILL 2030 WITH REGARD 
TO POSSIBLE SCENARIOS OF THE COUNTRY’S DEVELOPMENT

W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane, piaski oraz żwiry dla budownictwa liniowego i 
kubaturowego do 2030 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i 
spowolnienia gospodarczego. Zidentyfikowano kluczowe czynniki mogące wpłynąć na przyszły poziom krajowego zapotrzebowa-
nia na kruszywa oraz dokonano ich weryfikacji celem wskazania czynników priorytetowych. Za najważniejsze uznano dynamikę 
rozwoju budownictwa i postęp w realizacji programów budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejących odcinków sieci drogo-
wej i kolejowej. Na tej podstawie obliczono przyszłe zapotrzebowanie na kruszywa w budownictwie, kolejnictwie i drogownictwie 
dla poszczególnych scenariuszy rozwoju kraju. 

Słowa kluczowe: kruszywa piaskowo-żwirowe, kruszywa łamane, inwestycje drogowe i kolejowe, budownictwo kubaturowe

Demand for construction aggregates till 2030 with respect to three scenarios of the country’s development (dynamic develop-
ment, moderate development and economic slowdown) was estimated. Key factors influencing future demand for aggregates were 
identified and verified with regard to their importance. Dynamics in the building construction sector and progress in the construc-
tion of new roads and modernization of existing road and rail networks were found to be the most crucial factors. Future demands 
for construction aggregates were calculated for different scenarios of the country’s development.

Key words: sand and gravel, crushed stone aggregates, road and rail investments, building construction

Marta Resak, Anna Nowacka, Halina Tomaszewska - Poltegor- Instytut IGO, Wrocław

Wprowadzenie

Kamienie łamane, żwiry oraz piaski eksploatowa-
ne są w Polsce przede wszystkim na potrzeby krajowe. 
Kamienie łamane w postaci kruszywa wykorzystywane 
są bezpośrednio  w budownictwie drogowym jako skład-
nik mieszanek mineralnych i mineralno-asfaltowych, 
a także w budownictwie ogólnym jako składnik różnego rodzaju 
betonów. Piaski i żwiry wykorzystywane są do produkcji betonu 
i innych materiałów budowlanych. Ponadto służą do budowy 
nasypów pod budynki, dróg czy linii kolejowych oraz do 
wykonywania prac ziemnych związanych z wyrównywaniem, 
stabilizacją czy wymianą gruntów. Największe ilości kruszyw 
odbierane są przez inwestycje drogowe na terenie całego kraju. 
Natomiast przemysł betonowy produkuje materiały budowlane 
przede wszystkim dla aglomeracji miejskich i dużych skupisk 
ludności, gdzie motorem rozwoju jest budownictwo ogólne.

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna intensyfikacja wy-
dobycia kamieni łamanych i kruszyw piaskowo-żwirowych na 
potrzeby drogownictwa i budownictwa. W roku 2011 zanoto-
wano rekordowe wydobycie tych surowców. Kamieni łamanych 
i blocznych wydobyto łącznie 84,6 mln t - o ponad 21 mln t 
więcej niż w roku poprzednim [1]. Natomiast wydobycie natu-
ralnych piasków i żwirów wyniosło aż 248,7 mln ton - w sto-
sunku do roku 2010 zanotowano ponad 50% wzrost [1]. Ilości 
te okazały się zaskakujące, gdyż wydobycie kamieni łamanych 
i blocznych oraz piasków i żwirów początkowo szacowano 
na odpowiednio 65 i 160 mln ton [2, 3]. Największy wzrost 
wydobycia nastąpił w rejonach intensywnych prac drogowych, 

Introduction

In Poland natural stone, gravel and sand are mostly extrac-
ted to meet the country’s needs. Natural stones are directly 
used as crushed aggregates in road bases, subbases and asphalt 
concrete layers, or in the building construction as components of 
different types of concrete. Sand and gravel are used in the ma-
nufacturing of concrete and other building products. Moreover, 
they are used for constructing embankments for buildings, roads 
or railways and earthworks such as land leveling, stabilization 
or soil exchange. The largest amount of aggregates is consumed 
by road investments localized over the whole country. Concrete 
industry produces construction materials mainly for big cities 
and population centers, where development is enhanced by the 
building construction sector.

Extraction of natural aggregates for purposes of road and 
building construction has intensified over the last years. In 2011 
it reached an extraordinary value. The total amount of extracted 
natural stone increased up to 84.6 Mio. tons which is ca. 21 
Mio. tons more than in the previous year [1]. The extraction of 
sand and gravel reached 248.7 Mio. tons – the 50%-increase 
was observed [1]. The recorded amounts were unexpected; 
the extraction of natural stone and sand/gravel had been pre-
viously predicted at 65 and 160 Mio. tons, respectively [2, 3]. 
The highest increase was recorded in the vicinity of large road 
construction sites where huge amounts of aggregates were used. 
In order to define possibilities for maintaining high levels of 
aggregates production the forecasts of their consumption were 
prepared for the period of over a dozen of years (until 2030). 
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gdzie wykorzystywane są ogromne ilości kruszyw. W celu okre-
ślenia możliwości utrzymania wysokiego poziomu produkcji 
kruszyw podjęto próbę opracowania prognoz ich zużycia w 
najbliższych kilkunastu latach (do 2030 roku). Utrzymanie się 
trendu wzrostowego jest mało prawdopodobne.

Założenia budowy scenariuszy

Podstawą do opracowania scenariuszy wykorzystania kru-
szyw było zidentyfikowanie czynników kluczowych mogących 
wpłynąć na przyszły poziom zapotrzebowania na kruszywa. 
Są to:
-  tempo realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych 

dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i 
kolejowej,

-  prognozowana dynamika rozwoju budownictwa,
-  wysokość środków unijnych przewidzianych na realizację poli-

tyki spójności w kolejnym okresie budżetowym 2014 – 2020,
-  stopień wykonania długoterminowych planów rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju powiązany z wysokością 
środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje,

-  prognozowana dynamika wzrostu produktu krajowego 
brutto.
Po zidentyfikowaniu kluczowych czynników dokonano 

ich weryfikacji celem wskazania czynników priorytetowych 
w analizowanym obszarze tematycznym. Z punktu widzenia 
przyszłej produkcji kruszyw za najważniejsze czynniki uznano 
dynamikę rozwoju budownictwa związaną z ogólnym rozwo-
jem gospodarczym kraju i postęp w realizacji programów budo-
wy nowych dróg, a przede wszystkim modernizacji istniejącej 
sieci drogowej i kolejowej.

Na tej podstawie opracowano prognozy zapotrzebowania 
na kruszywa dla budownictwa liniowego i kubaturowego dla 
trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamiczne-
go, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego.

Pierwszy scenariusz zakłada rosnącą produkcję materiałów 
budowlanych, których składnikiem jest kruszywo piaskowo-
-żwirowe i łamane, związaną z postępującym rozwojem gospo-
darczym kraju i powstawaniem coraz większej ilości obiektów 
budownictwa, głównie mieszkaniowego i komercyjnego. Drugi 
i trzeci scenariusz zakłada umiarkowany i niewielki wzrost 
produkcji materiałów budowlanych. W przypadku budownic-
twa liniowego scenariusze zakładają różne tempo rozbudowy 
i modernizacji sieci drogowej zależne od wysokości środków 
unijnych i budżetowych kierowanych na nowe inwestycje w 
ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Budowa scenariuszy rozwoju kraju i związana z tym 
prognoza zapotrzebowania na kruszywa

Scenariusz dynamicznego rozwoju
Scenariusz dynamicznego rozwoju przy zakładanym wzro-

ście PKB powyżej 4% przewiduje:
- rozwój budownictwa,
- duże tempo rozbudowy i modernizacji sieci drogowej,
- duże tempo modernizacji sieci kolejowej,
- wysoki stopień wykonania długoterminowych planów 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Rozwój budownictwa oznacza rosnącą produkcję mate-

riałów budowlanych, w tym mieszanek betonowych i prefa-
brykowanych wyrobów betonowych. Zapotrzebowanie na 

Maintaining growth rate seems, however, unlikely.

Assumptions behind the scenarios

In order to build scenarios of aggregates utilization the key 
factors influencing future demand for construction aggregates 
were identified. These are:
-  realization rate of investment projects concerning the exten-

sion and modernization of road and rail networks,
-  forecasts of construction industry dynamics,
-  amount of funds available in the framework of the European 

Union cohesion policy in the next budget period 
 2014-2020,
-  realization degree of long term socioeconomic development 

plans associated with the amount of state budget resources 
allocated to investments,

-  foreseen GDP growth.
The key factors were verified to indicate the ones having the 

highest priority. In scope of future production of aggregates the 
most crucial factors are: dynamics in the building construction 
sector linked to the overall country’s development and progress 
in the construction of new roads and modernization of existing 
transportation networks.

On this basis future demands for construction aggregates 
for three scenarios of the country’s development were calcula-
ted. The scenarios consider: dynamic development, moderate 
development and economic slowdown. The first scenario fo-
resees growing production of building materials consuming 
sand, gravel and crushed stone which is associated with the 
country’s development and growing number of commercial 
and residential buildings. The second and the third scenario 
foresee moderate and little growth in manufacturing building 
products, respectively. In case of road and railway construction 
the scenarios anticipate different degrees of extension and 
modernization of transportation networks. The degree mostly 
depends on the amount of the national and European funds to 
be allocated to new investments over the next years.

Building of country’s development scenarios and 
forecasting demand for aggregates

The scenario of dynamic development
The scenario of dynamic development with assumed GDP 

growth above 4% foresees:
- construction sector development,
- high degree of extension and modernization of road network,
- high degree of modernization of railway network,
- high realization rate of long term socioeconomic develop-

ment plans.
The construction sector development means growing 

production of building materials including concrete mixes and 
prefabricated concrete products. The demand for sand, gravel 
and crushed stone used in different types of concrete mixes 
and products was calculated based on the forecast of cement 
production until 2030 prepared by The Gdańsk Institute for 
Market Economics [4] The average composition of available 
concrete mixes was incorporated in the calculation – the follo-
wing proportion of components was used: cement - 17.5% and 
aggregates with sand - 82.5% (including crushed stone - 12.3%, 
which is mostly a component in high performance concrete). 

The amount of aggregates that is needed for different ty-
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kruszywa piaskowo-żwirowe i łamane do produkcji różnego 
rodzaju betonów obliczono na podstawie prognozy produkcji 
cementu opracowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową [4] do 2030 roku. Do obliczeń przyjęto uśredniony 
skład dostępnych mieszanek betonowych, w którym składniki 
występują w następujących proporcjach: cement - 17,5% oraz 
kruszywo łącznie z piaskiem - 82,5% (w tym 12,3% stanowi 
kruszywo łamane używane głównie do betonów wysokowar-
tościowych).

Ilość kruszyw potrzebnych do produkcji różnego rodzaju 
betonów szacuje się na około 370 mln ton w latach 2012-2015, 
w tym kruszyw łamanych do betonów wysokowartościowych 
ok. 55 mln ton, 486 mln ton w latach 2016-2020, w tym kruszyw 
łamanych ok. 72 mln ton oraz 1 154 mln ton w latach 2021-
-2030, w tym 172 mln ton kruszyw łamanych (tab.3).

Poprzez duże tempo rozbudowy i modernizacji sieci dro-
gowej rozumie się (tab.1):
- dokończenie planowanej sieci dróg ekspresowych i auto-

strad przed 2030 r. [5],
- utrzymanie obecnego tempa budowy i modernizacji 

sieci dróg wojewódzkich i lokalnych (oznacza to bu-
dowę i przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych w tempie około 800 - 1000 km na rok) [6],

- realizację projektów dotyczących dróg powiatowych i 
gminnych [7] na zaplanowanym poziomie (oznacza to 
budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych w 
tempie około 4 tys. km na rok).
Duże tempo modernizacji sieci kolejowej oznacza realiza-Duże tempo modernizacji sieci kolejowej oznacza realiza-Duże tempo modernizacji sieci kolejowej

cję Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2013 
roku z perspektywą do 2015 r. [8] na zaplanowanym poziomie 
i kontynuowanie prac modernizacyjnych po 2015 r. na poziomie 
wyższym, czyli objęcie remontami średnio 1000 torokilometrów 
rocznie do 2015 r., a następnie wzrost długości remontowanych 
torów do 2000 km rocznie (do 2020 r.). Zwiększenie tempa 
modernizacji linii kolejowych po 2015 roku może nastąpić 
wskutek zmiany kierunku realizacji unijnej polityki spójności 
i kierowania większych środków finansowych na infrastrukturę 
transportową bardziej przyjazną środowisku.

Zgodnie z powyższymi założeniami, szacuje się, że zużycie 
kruszyw łamanych na potrzeby drogownictwa i kolejnictwa 
będzie wynosić: około 185 mln ton w latach 2012-2015, 320 
mln ton w latach 2016-2020 i 527 mln ton w latach 2021-2030 
(tab. 1 i 2). Większe zużycie kruszyw w latach 2016-2020 oraz 
jego spadek po roku 2020 wynika z planów ukończenia budo-
wy całej sieci autostrad i wszystkich priorytetowych ciągów 
ekspresowych przed 2020 rokiem (założono, że pozostałe ciągi 
ekspresowe ukończone zostaną do 2030 r.). Prognozowane 
zużycie kruszyw łamanych obliczono korzystając z metodyki 
przedstawionej w [9] zakładając ok. 15% rezerwę w jednost-
kowym zużyciu kruszyw łamanych. 

Łączne zapotrzebowanie kruszyw piaskowo-żwirowych i ła-
manych na potrzeby budownictwa liniowego i kubaturowego sza-
cuje się w przypadku dynamicznego rozwoju kraju na około 925 
mln ton w latach 2012-2015, 1 510 mln ton w latach 2016-2020 oraz    
2 688 mln ton w latach 2021-2030. Przewiduje się, że średnio-
roczne zużycie kruszyw będzie najwyższe około roku 2020, 
kiedy to osiągnie wartość ok. 310 mln ton (rys. 1). 

Scenariusz umiarkowanego rozwoju 
Scenariusz umiarkowanego rozwoju przy zakładanym 

wzroście PKB w granicach 2 - 4% przewiduje:

pes of concrete is estimated for 370 Mio. tons in 2012-1015, 
including 55 Mio. tons of crushed stone for high performance 
concrete, 486 Mio. tons in 2016-2020, including ca. 72 Mio. 
tons of crushed stone and 1 154 Mio. tons in 2021-2030, inc-
luding ca. 172 Mio. tons of crushed stone (Tab. 3).

The high degree of extension and modernization of road 
network means (Tab. 1):network means (Tab. 1):network
- finalizing the planned network of expressways and high-

ways until 2030 [5],
- maintaining the present rate of modernization and construc-

tion of regional and local roads (it means the modernization 
and construction of ca. 800 – 1000 km of regional, district 
and communal roads per year) [6],

- realization of projects that concern district and communal 
roads on the planned level (meaning the construction and 
reconstruction of ca. 4 thousand km of district and com-
munal roads per year) [7].
The high degree of modernization of railway network

means realizing “The Long-term Railway Investment Pro-
gramme up to 2013 and the Perspectives until 2015”[8] on the 
planned level and continuation of the programme after 2015 
on the higher level - meaning the modernization of 1000 km 
of single rail tracks per year until 2015 and the increase of the 
total length of modernized tracks to 2000 km per year (up to 
2020). Enhancing the rate of railway modernization after 2015 
is likely to happen due to the change of the EU cohesion po-
licy direction to allocate more funds to more environmentally 
friendly transportation infrastructure.

Accordingly to the aforementioned assumptions, it is esti-
mated that the consumption of crushed aggregates for road and 
rail infrastructure will be 185 Mio. tons in 2012-2015, 320 Mio. 
tons in 2016-2020 and 527 Mio. tons in 2021-2030 (Tabs. 1 
and 2). Larger consumption in 2016-2020 and its decrease after 
2020 derives from the plans of finalizing the construction of all 
highways and priority expressways until 2020 (the remaining 
expressways will be constructed until 2030). The assumed 
consumption of crushed aggregates was calculated with use of 
methodology presented in [9]. Moreover, 15%-reserves in uni-
tary consumption of crushed stone were taken into account.

The total demand for sand, gravel and crushed stone for 
the purposes of construction industry in case of dynamic deve-
lopment is estimated for ca. 925 Mio. tons in 2012-2015, 1 510 
Mio. tons in 2016-2020 and 2 688 Mio. tons in 2021-2030. It is 
foreseen that aggregates consumption will be the highest around 
2020 when it reaches ca. 310 Mio. tons per year (Fig. 1).

The scenario of moderate development
The scenario of moderate development with assumed GDP 

growth between 2 and 4% foresees:
- moderate development of the construction sector,
- moderate degree of extension and modernization of road 

network (Tab .1),
- maintaining the degree of railway network modernization 

[8],
- construction and modernization of ca. 400 – 500 km of 

regional, district and communal roads per year,
- realization of projects that concern ca. 2 thousand km of 

district and communal roads per year,
- moderate realization rate of long term socioeconomic 

development plans made for the country.
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- umiarkowany rozwój budownictwa,
- umiarkowane tempo rozbudowy i modernizacji sieci dro-

gowej (tab.1), 
- utrzymanie tempa modernizacji sieci kolejowej [8],
- budowę i modernizację sieci dróg wojewódzkich i lokal-

nych na poziomie ok. 400-500 km/rok,
- realizację projektów dotyczących dróg powiatowych i 

gminnych na poziomie około 2 tys. km /rok,
- umiarkowany stopień wykonania długoterminowych pla-

nów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Rozwój budownictwa kubaturowego jest na poziomie o 

10% niższym niż w scenariuszu dynamicznego rozwoju - ilość 
kruszyw potrzebnych dla budownictwa kubaturowego szacuje 
się na ok. 332 mln ton w latach 2012-2015, w tym kruszyw 
łamanych do betonów wysokowartościowych ok. 50 mln ton, 
438 mln ton w latach 2016-2020, w tym kruszyw łamanych 
ok. 65 mln ton oraz 1 038 mln ton w latach 2021-2030, w tym 
155 mln ton kruszyw łamanych (tab.3).

Zmianie ulega także rozbudowa i modernizacja sieci drogo-
wej. Zakłada się zakończenie budowy planowanej sieci dróg eks-
presowych i autostrad przed 2030 r., lecz budowa priorytetowych 
ciągów ekspresowych nie będzie zakończona przed 2020 rokiem. 
Łączna ilość kilometrów zbudowanych i zmodernizowanych 
dróg wojewódzkich i lokalnych będzie o połowę mniejsza niż w 
scenariuszu dynamicznego rozwoju. Tempo modernizacji sieci 
kolejowej będzie utrzymane, co oznacza, że Wieloletni Program 
Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektywą 2015 reali-
zowany będzie na zaplanowanym poziomie, a po 2015 r. nastąpi 
kontynuacja prac modernizacyjnych na poziomie zbliżonym, czyli 
obejmie remontami średnio 1000 torokilometrów rocznie.

Na podstawie powyższych założeń, szacuje się, że zużycie 
kruszyw łamanych na potrzeby drogownictwa i kolejnictwa będzie 
wynosić: około 140 mln ton w latach 2012-2015, 190 mln ton w 
latach 2016-2020 i 340 mln ton w latach 2021-2030 (tab. 2).

Łączne zapotrzebowanie kruszyw piaskowo-żwirowych i ła-
manych na potrzeby budownictwa liniowego i kubaturowego sza-
cuje się w przypadku umiarkowanego rozwoju kraju na około 722 
mln ton w latach 2012-2015, 978 mln ton w latach 2016-2020 oraz 
1 900 mln ton w latach 2021-2030. Przewiduje się, że średnio-
roczne zużycie kruszyw będzie wahać się w okolicach 170 - 210 
mln ton, a w przypadku kruszyw łamanych – 45 - 55 mln ton 
na rok (rys. 1 i 2). 

Scenariusz spowolnienia gospodarczego
Scenariusz spowolnienia gospodarczego przy zakładanym 

wzroście PKB poniżej 2% przewiduje:
- spowolniony rozwój budownictwa,
- wolne tempo rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i 

kolejowej,
- niezadowalający stopień wykonania długoterminowych pla-

nów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Spowolniony rozwój budownictwa oznacza nieznacznie rosnącą Spowolniony rozwój budownictwa oznacza nieznacznie rosnącą Spowolniony rozwój budownictwa

produkcję materiałów budowlanych, w tym mieszanek betonowych 
i prefabrykowanych wyrobów betonowych. Ilość kruszyw potrzeb-
nych do produkcji różnego rodzaju betonów szacuje się na około 
295 mln ton w latach 2012-2015 , 390 mln ton w latach 2016-2020 
i około 923 mln ton w latach 2021-2030. Zużycie kruszyw łama-
nych do betonów wysokowartościowych szacuje się odpowiednio 
na około 44 mln ton, 58 mln ton oraz 138 mln ton (tab.3). Ilości 
te rosną co roku nieznacznie, gdyż prognozuje się niewielki 
wzrost produkcji cementu.

Development of the building construction sector is assumed 
at the level lower by 10% compared to the scenario of dynamic 
development which means that the amount of aggregates that 
is needed for buildings is estimated for 332 Mio. tons in 2012-
-1015, including 50 Mio. tons of crushed stone for high perfor-
mance concrete, 438 Mio. tons in 2016-2020, including ca. 65 
Mio. tons of crushed stone and 1 138 Mio. tons in 2021-2030, 
including ca. 155 Mio. tons of crushed stone (Tab. 3).

The rate of road network extension and modernization is also 
lower in this scenario. It is assumed that the planned construction 
of new expressways and highways will be finalized by 2030 but 
the construction of priority express routes will not be done by 2020. 
The total length of modernized and newly constructed regional 
and local roads will be smaller by half compared to the scenario 
of dynamic development. The modernization rate of railway 
network will be maintained which means that “The Long-term 
Railway Investment Programme up to 2013 and the Perspectives 
until 2015”will be realized as planned and continued after 2015 
at the similar level – about 1000 km of single rail tracks per year 
will be modernized.

Based on the aforementioned assumptions, it is estimated that 
the consumption of crushed aggregates for road and rail infra-
structure will be ca. 140 Mio. tons in 2012-2015, 190 Mio. tons in 
2016-2020 and 340 Mio. tons in 2021-2030 (Tab. 2).

The total demand for sand, gravel and crushed stone for the 
purposes of construction industry in case of moderate development 
is estimated for ca. 722 Mio. tons in 2012-2015, 978 Mio. tons in 
2016-2020 and 1 900 Mio. tons in 2021-2030. It is foreseen that 
aggregates consumption will oscillate around 170-210 Mio. tons 
and in case of crushed stone – around 45-55 Mio. tons per year 
(Figs. 1 and 2).

The scenario of economic slowdown
The scenario of economic slowdown with assumed GDP 

growth lower than 2% foresees:
- slower development of construction sector,
- slow rate of modernization and extension of road and rail 

network,
- unsatisfactory realization rate of the long term socioeconomic 

development plans made for the country..
The slower development of the construction sector means 

insignificantly growing production of building materials including 
concrete mixes and prefabricated concrete products. The amount of 
aggregates that is needed for different types of concrete is estimated 
for 295 Mio. tons in 2012-1015, 390 Mio. tons in 2016-2020 and 
923 Mio. tons in 2021-2030. The consumption of crushed stone 
for high performance concrete is estimated for 44, 58 and 138 Mio. 
tons, respectively (Tab. 3). The amounts get only slightly higher 
over the years because the estimated production of cement will 
grow insignificantly.

The slow rate of modernization and extension of road network
means that the planned construction of new expressways and high-
ways will be extended beyond 2030 and the total length of moderni-
zed and newly constructed regional and local roads will be smaller 
by 75% compared to the scenario of dynamic development.

The slow rate of modernization and extension of rail network
means that “The Long-term Railway Investment Programme up 
to 2013 and the Perspectives until 2015”will be realized at much 
lower level (by 50%) than planned [8] and continued after 2015 
at the same low level – about 500 km of single rail tracks per year 
will be modernized.
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Wolne tempo rozbudowy i modernizacji sieci drogowej 
oznacza, że budowa planowanej sieci dróg ekspresowych i 
autostrad będzie wydłużona w czasie i nie zostanie ukończona 
przed 2030 rokiem, a łączna ilość kilometrów zbudowanych 
i zmodernizowanych dróg wojewódzkich i lokalnych będzie 
o trzy czwarte mniejsza niż w scenariuszu dynamicznego 
rozwoju. 

Wolne tempo modernizacji sieci kolejowej oznacza reali-Wolne tempo modernizacji sieci kolejowej oznacza reali-Wolne tempo modernizacji sieci kolejowej
zację Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2013 
roku z perspektywą 2015 na poziomie o połowę niższym niż 
planowany [8] oraz kontynuację prac modernizacyjnych na 
podobnym poziomie po roku 2015 (objęcie remontami średnio 
500 torokilometrów rocznie).

Na podstawie przedstawionych założeń, szacuje się, że zużycie 
kruszyw łamanych na potrzeby drogownictwa i kolejnictwa będzie 

Based on the aforementioned assumptions, it is estimated 
that the consumption of crushed aggregates for road and rail 
infrastructure will be ca. 107 Mio. tons in 2012-2015, 102 Mio. 
tons in 2016-2020 and 180 Mio. tons in 2021-2030 (Tab. 2).

The total demand for sand, gravel and crushed stone for 
the purposes of construction industry in case of economic 
slowdown is estimated for ca. 580 Mio. tons in 2012-2015, 611 
Mio. tons in 2016-2020 and 1 218 Mio. tons in 2021-2030. It 
is foreseen that aggregates consumption will oscillate around 
120-140 Mio. tons and in case of crushed stone – around 30-35 
Mio. tons per year (Figs. 1 and 2).

The future demands for construction aggregates for the 
three scenarios of the country’s development are presented in 
Figs. 1 and 2. The curves showing the predicted demands for 
aggregates were confronted with the forecasts of aggregates 

Rys. 1. Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa w kraju do 2030 roku (na podstawie [1], [2], [3] i obliczeń własnych)
Fig. 1. The three scenarios showing the country’s demand for construction aggregates until 2030 (based on [1], [2], [3] and the authors’ own calculations)

Rys. 2. Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa łamane w kraju do 2030 roku (na podstawie [1], [2], [3] i obliczeń własnych)
Fig. 2. The three scenarios showing the country’s demand for crushed aggregates until 2030 (based on [1], [2], [3] and the authors’ own calculations)
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Tab.1.  Zrealizowane i planowane inwestycje infrastruktury drogowej i kolejowej wraz z szacunkowym zużyciem kruszyw łamanych (na podstawie 
 [5, 6, 7, 8] i obliczeń własnych; planowane inwestycje wg scenariusza dynamicznego rozwoju)
Tab.1.  Finalized and planned road and railway investments with the estimated consumption of crushed aggregates (based on [5, 6, 7, 8] and the authors’ own 

calculations; planned investments in accordance to the scenario of dynamic development)

Programy budowy 
i modernizacji 

sieci drogowej i kolejowej
Programmes of extension and modernization 

of road and railway networks

Inwestycje 
oddane do 

eksploatacji 
w latach 

2007-2011
Investment 

projects 
finalized in 
2007-2011

Inwestycje obecnie 
w realizacji (+ 

oddane na początku 
2012r.)

Investment projects 
being realized 

(+ finalized at the 
start of 2012)

Inwestycje przeznaczone do realizacji wg 
scenariusza dynamicznego rozwoju (szacunkowo)

Investment projects planned to be realized 
according to the scenario of dynamic 

development (approximately)

w latach/in 
2012-2015

w latach/in 
2016-2020

w latach/in 
2021-2030

DROGI / ROADS[km]

POIŚ 
i inne

POIŚ 
and other

Budowa
Construction

Autostrady
Highways 298,6 642,7

1x2 2x2 1x2 2x2 1x2 2x2

70,9 142,8 0,0 125,0 0,0 0,0
Drogi 

ekspresowe 
Expressways

442,6 630,7
1x2 2x2 1x2 2x2

111,0 2234,6 52,7 1777,2

Drogi 
krajowe
National 

roads

152,9 86,5 386,4
Przebudowa 

+wzmocnienia
Reconstruction

+improvements
546,6 20,6 613,3

RPO

Budowa
Construction

Drogi 
wojewódzkie, 

powiatowe 
i gminne
Regional, 

district and 
communal 

roads

362,0 486,0

4496,3 8992,5

Przebudowa
Reconstruction 3613,0 3532,0

RPW

Budowa
Construction 3,7 18,6 0,0

Przebudowa
Reconstruction 1,4 76,6 5,8

NPPDL

Budowa
Construction

Drogi 
powiatowe 
i gminne
District 

and 
communal 

roads

529,1 40,8

12450,0 20000,0 40000,0
Przebudowa

Reconstruction 5625,1 452,5

Remont
Renovation 1859,1 208,6

KOLEJ / RAILWAYS [kmt / km of single rail tracks]

POIŚ, RPO 
i inne

and other

Remont
Renovation

Linie kolejowe
Railway lines 1664,3 2367,2 2400,0 10000,0 10000,0

SZACOWANE ZUŻYCIE KRUSZYWA ŁAMANEGO [mln t] 
 ESTIMATED CONSUMPTION OF CRUSHED STONE [Mio. t]

w latach/in 
2007-2011

w latach/in
2012-2015

w latach/in 
2016-2020

w latach/in
2021-2030

220,9 185,6 320,3 527,1
POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/Operational Programme Infrastructure and Environment
RPO – Regionalne Programy Operacyjne/Regional Operational Programmes
RPW - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej/Operational Programme Development of Eastern Poland 
NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych/National Programme for the Local Roads Reconstruction
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extraction until 2020 prepared by A. Kabziński [2] and by 
AGH [3]. The latter attempt to demonstrate the relationship 
between the extracted amounts and GDP growth. In case of 
crushed stone, gravel and sand calculated together the curves 

wynosić: około 107 mln ton w latach 2012-2015, około 102 mln ton 
w latach 2016-2020 i ok. 180 mln ton w latach 2021-2030 (tab. 2). 

Łączne zapotrzebowanie kruszyw piaskowo-żwirowych 
i łamanych na potrzeby budownictwa liniowego i kubaturo-

              Lata
             Years
                                                                              
                                       Scenariusz                                       Scenariusz
                                         Scenario                                         Scenario

Scenariusz 
dynamicznego 

rozwoju
Scenario of dynamic 

development

Scenariusz umiarkowanego 
rozwoju

Scenario of moderate 
development

Scenariusz spowolnienia 
gospodarczego

Scenario of economic 
slowdown

 Drogi i kolej/Roads and railways 1

[mln t/Mio. t]

2012-2015

Kruszywa ogółem2

Aggregates in total2 556.3 390.8 285.3

 -w tym kruszywo łamane
-including crushed stone 185.6 138.5 106.9

 2016-2020

Kruszywa ogółem2

Aggregates in total2 1024.1 540.6 222.6

 -w tym kruszywo łamane
-including crushed stone 320.3 189.2 101.1

 2021-2030

Kruszywa ogółem2

Aggregates in total2 1534.2 861.7 295.7

-w tym kruszywo łamane
-including crushed stone 527.0 339.4 179.4

Tab.2. Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa dla budownictwa liniowego w zależności od scenariusza rozwoju kraju (na podstawie obliczeń własnych)
Tab. 2. Predicted consumption of aggregates for road and railway construction depending on the country’s development (based on the authors’ own calculations)

1 Drogi i kolej/Roads and railways –  zapotrzebowanie kruszyw dla drogownictwa i kolejnictwa/demand for aggregates used in road and railway construction
2 Kruszywa ogółem/Aggregates in total – łącznie kruszywo piaskowo-żwirowe i łamane/sand, gravel and crushed stone calculated in total

               
              
              Lata
             Years

Scenariusz
Scenario

Scenariusz 
dynamicznego 

rozwoju
Scenario of dynamic 

development

Scenariusz umiarkowanego 
rozwoju

Scenario of moderate 
development

Scenariusz spowolnienia 
gospodarczego

Scenario of economic 
slowdown

Budownictwo/Building construction 1

[mln t/Mio. t]

2012-2015

Cement 78.5 70.7 62.8

Kruszywa ogółem2

Aggregates in total2 369.0 332.1 295.2

-w tym kruszywo łamane
-including crushed stone 54.9 49.5 43.9

2016-2020

Cement   103.5 93.2 82.8
Kruszywa ogółem2

Aggregates in total2 486.5 437.8 389.2

-w tym kruszywo łamane
-including crushed stone 72.5 65.2 57.9

2021-2030

Cement 245.5 220.9 196.4
Kruszywa ogółem2

Aggregates in total2 1153.9 1038.5 923.1

   -w tym kruszywo łamane
-including crushed stone 171.9 154.7 137.5

1 Budownictwo/Building construction -  zapotrzebowanie kruszyw dla budownictwa kubaturowego/demand for aggregates used in building construction
2 Kruszywa ogółem/Aggregates in total – łącznie kruszywo piaskowo-żwirowe i łamane/sand, gravel and crushed stone calculated in total

Tab.3. Prognozowane zapotrzebowanie na kruszywa dla budownictwa kubaturowego w zależności od scenariusza rozwoju kraju (na podstawie obliczeń własnych)
Tab.3. Predicted consumption of aggregates for building construction depending on the country’s development (based on the authors’ own calculations)
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show some correlation between the scenarios of dynamic and 
moderate development and the GDP growth of 4 and 2 %, 
respectively.

In case of crushed aggregates the demands predicted in the 
presented scenarios significantly differ from the forecasts by [3] 
which depend on the GDP growth. The scenario of moderate 
development, however, shows similarity to the predictions 
presented by A. Kabziński [2].

Summary

1.  In scope of future production of aggregates the most crucial 
factors are: dynamics in the building construction sector and 
progress in the construction of new roads and modernization 
of existing road and rail networks.

2.  The consumption of construction aggregates will be different 
for three scenarios of the country’s development 

3.  According to the scenario of dynamic development 556 Mio. 
tons of construction aggregates will be consumed in 2012-
-2015 by all road and railway investments, including 185 
Mio. tons of crushed stone, and 369 Mio. tons will be used 
in production of concrete mixes and prefabricated concrete 
products, including 55 Mio. tons of crushed aggregates.

4.  The scenarios of moderate development and economic slow-
down assume that the aggregates consumption in 2012-2015 
will be by 22 and 37% lower compared to the scenario of 
dynamic development, respectively.

5.  In case of dynamic development it is estimated that yearly 
consumption of crushed aggregates will reach 80 Mio. tons 
around 2020 and later it will oscillate around 70 Mio. tons 
per year. In case of economic slowdown and associated 
decrease of road and rail investments it is assumed that the 
consumption of crushed stone after 2015 will oscillate around 
30-35 Mio. tons per year. 

6.  The presented scenarios indicate lower consumption of aggre-
gates in 2012 compared to the previous year regardless of the 
assumed rate of the country’s development. In the optimistic 
scenario the consumption will go back to the level of  2010. 
The year 2011 can be recognized as extraordinary regarding the 
amount of constructed roads and accompanying production of 
aggregates.

7.  Slowing down of the investments in road infrastructure will 
create a need to reduce production of aggregates and will 
be followed by restructuring in the aggregates production 
sector, since other sectors of construction industry do not 
generate such demands for aggregates which can prevent 
reducing production levels.

Praca została wykonana w ramach projektu pt: ,,Strategie 
i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzysta-
nia złóż surowców skalnych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

The activities have been performed in the framework of 
the project entitled: “Strategies and Technological Scenarios 
of Management and Utilization of Natural Stone Deposits” co-
-financed by the European Regional Development Fund within 
the Operational Programme - Innovative Economy.

wego szacuje się w przypadku spowolnienia gospodarczego na 580 
mln ton w latach 2012-2015, 611 mln ton w latach 2016-2020 oraz 
1 218 mln ton w latach 2021-2030. Przewiduje się, że średnioroczne 
zużycie kruszyw będzie wahać się w okolicach 120 - 140 mln ton, a w 
przypadku kruszyw łamanych – 30 - 35 mln ton na rok (rys. 1 i 2).

Zapotrzebowanie na kruszywo w zależności od scenariusza rozwo-
ju gospodarczego kraju przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Wynikowe 
krzywe prognozowanego zapotrzebowania na kruszywa porównano z 
prognozami wydobycia kruszyw do 2020 roku opracowanymi przez A. 
Kabzińskiego [2] oraz prognozami przygotowanymi przez AGH [3]. 
Te ostatnie przedstawiają zależność wielkości wydobycia kruszyw 
od wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). W przypadku 
kruszyw łamanych i piaskowo-żwirowych traktowanych łącz-
nie zauważamy pewną zbieżność scenariuszy dynamicznego 
i umiarkowanego rozwoju z prognozami dla dynamiki PKB utrzy-
mującej się na poziomie, odpowiednio 2 i 4%. 

W przypadku kruszyw łamanych prognozowane zapotrzebowa-
nie w przedstawionych scenariuszach odbiega od prognoz obliczonych 
na podstawie tempa wzrostu PKB [3]. Natomiast scenariusz umiarko-
wanego rozwoju wykazuje zbieżność z prognozą opracowaną przez 
A. Kabzińskiego [2]. 

Podsumowanie 

1.  Prognozując przyszłe zapotrzebowanie na kruszywa za naj-
ważniejsze czynniki uznano dynamikę rozwoju budownictwa i 
postęp w realizacji programów budowy nowych dróg, a przede 
wszystkim modernizacji istniejącej sieci drogowej i kolejowej.

2.  Zużycie kruszyw na potrzeby drogownictwa, kolejnictwa i 
budownictwa kubaturowego będzie zróżnicowane dla trzech 
scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju. 

3.  Według scenariusza dynamicznego rozwoju łącznie na realizację 
wszystkich inwestycji drogowych i kolejowych w latach 2012 
– 2015 wykorzystanych zostanie około 556 mln ton kruszyw, 
w tym prawie 185 mln ton kruszyw łamanych, a na potrzeby 
produkcji mieszanek betonowych i prefabrykowanych wyrobów 
betonowych – 369 mln ton, w tym 55 mln ton kruszyw łama-
nych. 

4.  Scenariusze umiarkowanego rozwoju i spowolnienia gospodar-
czego zakładają, że zużycie kruszyw w latach 2012 – 2015 będzie 
mniejsze o odpowiednio 22 i 37% w porównaniu ze scenariuszem 
dynamicznego rozwoju.

5.  W przypadku dynamicznego rozwoju szacuje się, że średnio-
roczne zużycie kruszyw łamanych osiągnie poziom 80 mln ton 
około roku 2020, a w latach późniejszych będzie oscylować 
wokół 70 mln ton. W przypadku spowolnienia gospodarczego 
i związanego z tym dużego spadku ilości inwestycji liniowych 
szacuje się, że zużycie kruszyw łamanych po 2015 roku będzie 
wahać się w okolicach 30-35 mln ton rocznie.

6.  Przedstawione scenariusze wskazują na spadek ilości zużywa-
nych kruszyw w 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim 
niezależnie od przyjętego tempa rozwoju kraju.  W wariancie 
optymistycznym przewiduje się powrót do poziomu z roku 2010. 
Rok 2011 wydaje się być rekordowym pod względem tempa 
budowy dróg, a więc i produkcji kruszyw. 

7.  Spowolnienie inwestycji w drogownictwie wpłynie na ko-
nieczność zmniejszenia produkcji i w następstwie konieczność 
restrukturyzacji w branży producentów kruszyw, gdyż inne 
sektory budownictwa nie generują aż takiego zapotrzebowania, 
by zapobiec ograniczeniu produkcji.
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