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Kamień wapienny ze złoża „Czatkowice” 
charakteryzuje się dobrymi parame-
trami chemicznymi oraz stereomecha-
nicznymi. Są to wapienie dolnokarboń-
skie, drobnokrystaliczne, o wysokiej 

zawartości węglanu wapnia, a także śladowych ilo-
ściach metali ciężkich. Charakterystyczne właści-
wości kamienia sprawiły, że znajduje on szerokie 
zastosowanie w przemyśle: energetycznym, hutni-
czym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, 
cukrowniczym, drogownictwie, rolnictwie, czy też 
w przemyśle paszowym. 
Pierwotnie głównymi odbiorcami materiałów wy-
twarzanych przez kopalnię były hutnictwo i przemysł 
chemiczny. Część wyrobów była także wykorzysty-
wana przez przemysł cukrowniczy. Kontrahentami 
pozostawały również firmy z przemysłów, budowni-
czego oraz szklarskiego. W latach 90. głównie z przy-

Wapień z „Czatkowic"
Kopalnia Wapienia „Czatkowice", 
należąca do Grupy TAURON, jest 
odkrywkowym zakładem górniczym, 
eksploatującym wysokiej jakości 
złoża wapieni karbońskich. Zakład 
znajduje się w gminie Krzeszowice 
oddalonej ok. 28 km od Krakowa 
i 54 km od Katowic. „Czatkowice” 
to jeden z największych zakładów tej 
branży w Polsce z rocznym wydoby-
ciem kamienia na poziomie 3 mln t.
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czyn ekonomicznych, a także w związku 
z sytuacją na rynku zbytu, kopalnia zaczę-
ła zmieniać profil produkcji. Spowodowało 
to potrzebę uruchomienia nowych inwesty-
cji, a w konsekwencji budowę przemiałowni 
kamienia wapiennego oraz zakładu kruszyw 
drogowych i budowlanych.

Kopalnia i przemiałownia 
na przestrzeni lat
Przemiałownia kamienia wapiennego jest 
nowoczesnym obiektem, jednym z naj-
większych tego typu w Polsce. Kopalnia jest 
obecnie największym krajowym zakładem 
produkującym wysokiej jakości mączki 
i piaski wapienne, stosowane między inny-
mi jako sorbenty wapienne do odsiarcza-
nia spalin energetycznych metodą mokrą 
oraz w kotłach fluidalnych. Obok energety-
ki produkty mielone znalazły zastosowanie 
w budownictwie, drogownictwie, rolnic-
twie, górnictwie oraz przemysłach szklar-
skim i paszowym. Całość inwestycji została 
zrealizowana z uwzględnieniem rygory-
stycznych wymagań środowiskowych. Uru-

chomienie tak dużych projektów, których 
łączna wartość nakładów inwestycyjnych 
w latach 1996-1999 wyniosła ponad 
50 mln zł, stało się dla firmy przełomowym 
momentem, a bogata oferta produktów po-
zwoliła zaspokoić potrzeby dotychczaso-
wych i przyszłych klientów.
Pod koniec czerwca 2005 roku zakończono 
budowę węzła magazynowo-załadowczego 
sorbentów na samochody. Uruchomienie 
węzła zwiększyło możliwości spedycyjne, 
w znacznym stopniu ograniczyło ruch sa-
mochodów na terenie kopalni, a co za tym 
idzie – również emisję hałasu oraz zapy-
lenia. 
W listopadzie 2008 r. w Kopalni Wapie-
nia „Czatkowice” oddano do eksploatacji 
drugą linię przemiału kamienia wapienne-
go. Ta nowa inwestycja zakończyła dwu-
nastoletni okres modernizacji zakładu. 
Dzięki budowie drugiej linii przemiału Ko-
palnia „Czatkowice” weszła do grupy naj-
większych w kraju producentów produktów 
mielonych i stała się największym dostaw-
cą sorbentów dla energetyki.
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Od listopada 2010 roku Kopalnia Wapienia 
„Czatkowice” jest częścią Grupy TAURON. 
Zgodnie z założeniami właściciela kopal-
nia w Czatkowicach stała się strategiczną 
bazą surowców, w tym sorbentów wapien-
nych, wykorzystywanych w procesie od-
siarczania spalin. W ciągu swojej działal-
ności zakład istotnie zmienił swój sposób 
funkcjonowania, przekształcając się w wio-
dącego producenta sorbentów w Polsce.
W maju 2015 r. nastąpiło oficjalne otwar-
cie nowego złoża w Kopalni Wapienia 
„Czatkowice”. Nowa inwestycja objęła ok. 
50 ha powierzchni i przedłuża funkcjono-
wanie kopalni aż do 2060 r.

Wydobycie i ekologia
W związku z tym, że nowo eksploatowa-
ne złoże jest położone w parku krajobrazo-
wym, graniczy z rezerwatem przyrody oraz 
obszarem Natura 2000, Kopalnia podję-
ła szereg działań proekologicznych, obej-
mujących m.in. nasadzenie 100 tys. drzew 
i utworzenie tym samym pasa ochronne-
go o powierzchni 33 ha, będącego miejscem 
siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt, 
w tym żerowiska i korytarza migracyjnego 
dla nietoperzy. Dokonano również 

przeniesienia okazów gatunków roślin 
chronionych na stanowiska zastępcze 
oraz wykonano ogrodzenie herpetologicz-
ne w celu wyeliminowania niekorzystnego 
oddziaływania eksploatacji na płazy i gady. 
Po zakończeniu inwestycji, po roku 2060, 
cały obszar wyrobiska zostanie zrekulty-
wowany i na powrót stanie się lasem. 

Transport produktów
Dotychczas kopalnia przy realizacji do-
staw produktów mielonych korzystała wy-
łącznie z transportu zapewnianego przez 
wyspecjalizowane podmioty zewnętrz-
ne. Ze względu na zwiększające się zapo-

trzebowanie na usługi transportowe, które 
wpłynęło na wzrost cen oraz zmniejszenie 
dostępności usług, a także istniejące ryzy-
ko braku możliwości realizacji złożonych 
zamówień zdecydowano się na zakup spe-
cjalistycznych środków transportu. W roku 
2019 kopalnia zakupiła pięć ciągników sio-
dłowych z naczepami, a kolejne dwa w roku 
2021. Nowa flota ciężarowa umożliwiła do-
starczanie sorbentów do oczyszczania spa-
lin w procesie produkcji elektrycznej, ale 
także produktów wykorzystywanych w rol-

Po zakończeniu inwestycji, po roku 2060, cały obszar wyrobiska zostanie 
zrekultywowany i na powrót stanie się lasem
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nictwie, chemii budowlanej, wytwórniach 
mas bitumicznych oraz betoniarniach. 
Nowe zestawy ciężarowe wywożą codzien-
nie z terenu kopalni 1000 t produktów mie-
lonych. 

Produkty kopalni
Wraz z rozwojem kopalni zmieniały się 
również produkty oraz ich zastosowanie. 
W segmencie kruszyw odpowiedzią na ro-
snące wymagania kontrahentów było m.in. 
zwiększenie podaży oferowanych frakcji 
grysowych wykorzystywanych do produk-
cji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 
produkcji betonu. Jednocześnie następo-
wał dynamiczny rozwój oferowanej palety 
kruszyw wykorzystywanych jako materiał 
do podbudowy dróg. Branże wykorzystu-
jące produkty mielone zyskały możliwość 
zakupu m.in. wapna nawozowego, kilku 
frakcji produktów paszowych oraz wypeł-
niaczy. Uruchomiono również pakowalnię, 
która poszerzyła gamę produktów kopal-
ni o produkty pakowane w worki papierowe 
oraz big-bag. W 2017 r. sfinalizowano pro-
ces brandingu produktowego, czego efek-
tem było stworzenie unikalnych nazw pro-
duktowych, takich jak: Skycal, Bitumcal, 
Animacal, Budocal, Gruntcal, Technocal, 
czy Betoncal.

Jakość asortymentu
Wysoka jakość produktów Kopalni Wapie-
nia „Czatkowice” jest wynikiem systema-
tycznej kontroli jakości surowca, półpro-

duktu oraz produktu gotowego. Kopalnia 
posiada nowoczesne laboratorium wypo-
sażone w odpowiedni sprzęt, który pozwala 
doświadczonej kadrze pracowników Dzia-
łu Kontroli Jakości prowadzić badania pro-
duktów w zakresie analizy chemicznej su-
rowca i produktów, granulacji, zawartości 
pyłów i ich jakości, wskaźnika płaskości 
i kształtu, gęstości nasypowej, wskaźni-
ka piaskowego, wilgotności i białości. Dział 
Kontroli Jakości prowadzi również badania 
w zakresie określania pozostałych parame-
trów charakteryzujących produkty kopalni, 
takich jak: sorpcja, reaktywność, odporność 
na rozdrabnianie i ścieranie, nasiąkliwość 
oraz mrozoodporność. Oferowane produkty 
spełniają wymagania następujących norm:
• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,
• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bi-

tumicznych i powierzchniowych utrwa-
leń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu,

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiąza-
nych i hydraulicznie związanych materia-
łów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym,

• PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kole-
jową,

• PN-S-060102 Drogi samochodowe. Pod-
budowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie,

• PN-R-64802 Pasze. Kreda Pastewna,
• PN-G-11020 Górnictwo. Pył kamienny 
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