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Sprzedaż cementu w Polsce (członkowie SPC)
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PRZEMYSŁ CEMENTOWY – BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
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Udział w produkcji cementu, krajowych producentów na podstawie danych z 2014 
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Polityka klimatyczna EU 
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• przemysł cementowy w Polsce realizuje unijne 

wymagania Polityki Klimatycznej

• w porównaniu do  1998r. osiągnęliśmy 26% redukcji 

rocznej emisji CO2 na tonę KLINKIERU

• w Polsce produkujemy cement w oparciu o NAJNOWSZE 

ROZWIĄZANIA techniczne i technologiczne

POLITYKA KLIMATYCZNA UE

produkcja cementu to EMISJA CO2

tzw. PALIWOWA i PROCESOWA
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EMISJA CO2 przez zakłady cementowe w Polsce (kgCO2/tonę klinkieru):
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PROCESOWA– 63%
EMISJA
PALIWOWA– 37%

Aktualnie BENCHMARK:  2013-2020 = 766 kg/tonę klinkieru

ZAGROŻENIE REFORMY wynikające z obniżenia „benchmarku klinkierowego”

to KONIEC PRODUKCJI KLINKIERU POLSCE i w EU!!!
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REFORMA EU ETS – Europejski System Handlu Emisjami

• Trudne negocjacje w sprawach 

przemysłu w roku 2016

• Wygrana bitwa w Parlamencie 

Europejskim w marcu 2017

• Obecnie prowadzony jest 

Trialogue:

Rada

Europejska

Komisja

Europejska

Parlament

Europejski



• NIEPRZEMYŚLANA polityka klimatyczna może 

doprowadzić do wyprowadzenia produkcji cementu 

poza granice Unii Europejskiej 

• INNOWACYJNE zastosowanie

betonu w budownictwie drogowym i 

mieszkaniowym to kierunki dla ewolucji

POLITYKI KLIMATYCZNEJ

PRZEMYSŁ CEMENTOWY - WSPÓLNIE BUDUJEMY POLSKĘ

PODUMOWANIE – Reforma EU ETS 

KIERUNKI



• Cementownie są obecnie jedynym sektorem 

przemysłowym w Polsce wykorzystującym paliwa 

alternatywne na bazie odpadów komunalnych (tzw. RDF)

Paliwa alternatywne – rozwiązaniem dla środowiska
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Świat EU Polska

• aktualnie zużycie 

wynosi ponad 1,4 mln 

ton paliw 

alternatywnych, w tym 

około 1 mln ton to 

frakcje komunalne
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Zapobieganie powstawaniu 
odpadów

Przygotowanie do ponownego 
użycia

Recykling

Unieszkodliwianie
(składowanie, spalanie bez odzysku energii)

Inne metody odzysku
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100% recyklingu materiałowego

Co-processing w cementowni
100% odzysku energii

Co-processing w   gospodarce o obiegu zamkniętym!
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• termiczne przekształcanie paliw alternatywnych w 

cementowniach to nie tylko odzysk energii, ale także 

odzysk materiałowy

• cementownie to partner dla samorządów w 

realizacji poziomów odzysku materiałowego 

• emisja CO2 z termicznego przekształcania 

odpadów w zakładach powinna być wyłączona z 

Systemu Handlu Emisjami CO2 - podobnie jak ETS 

nie obejmuje emisji ze spalarni

Paliwa alternatywne – rozwiązaniem dla polskiego 

środowiska!

PRZEMYSŁ CEMENTOWY - WSPÓLNIE BUDUJEMY POLSKĘ



KE - PAKIET ZIMOWY

Według Stowarzyszenia Producentów Cementu: 

➢ stwarza zagrożenie znacznego wzrostu cen energii 

elektrycznej w Polsce

➢ cement produkowany w Polsce może utracić konkurencyjność

w stosunku do cementów importowanych z innych krajów 

PRZEMYSŁ CEMENTOWY - WSPÓLNIE BUDUJEMY POLSKĘ



Stowarzyszenie Producentów Cementu 

SPOTKANIE PRASOWE SPC

BHP w transporcie w przemyśle cementowym



Struktura zatrudnienia:

Przemysł cementowy w Polsce zatrudnia bezpośrednio ok. 4000 osób.

W tym ok. 3350 osób jest związanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym.

W ciągu roku w naszym przemyśle pracuje nawet do 8000 podwykonawców.

Z przemysłem cementowym w Polsce współpracuje ok. 6000 kierowców.

Poza spełnianiem wymagań prawnych, wszystkie zakłady cementowe mają wdrożone

podwyższone standardy oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zarówno pracowników, jak i podwykonawców.

Struktura zatrudnienia i standardy BHP



W ostatnich latach nasze zakłady zostały gruntownie zmodernizowane, a szczególny wysiłek

skierowany był na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

W efekcie tych działań:

• wyeliminowaliśmy wiele prac szczególnie niebezpiecznych

• zminimalizowaliśmy narażenie pracowników, podwykonawców na czynniki szkodliwe –

hałas, zapylenie, wibracje

• zautomatyzowaliśmy procesy produkcji oraz zastosowaliśmy nowoczesne zabezpieczenia

BHP

• poprawiliśmy bezpieczeństwo w zakresie ruchu wewnątrzzakładowego

Współpraca w ramach SPC



Oprócz inwestycji bardzo istotne jest podnoszenie świadomości oraz promowanie kultury

bezpieczeństwa wśród naszych pracowników, podwykonawców, a także w społecznościach

lokalnych.

Realizujemy to między innymi poprzez organizowanie:

• DNI BHP

• Specjalistycznych szkoleń dla pracowników

• Szkoleń wzmacniających przywództwo BHP naszych kierowników

• Kampanii promujących zasady bezpiecznej pracy

• Szkoleń dla dzieci

Współpraca w ramach SPC



Pomimo naszych starań wypadki nadal się zdarzają. Ich liczba waha się od 10 do 20 rocznie

we wszystkich zakładach cementowych. To pokazuje, iż musimy nadal koncentrować się na

poprawie standardów bezpieczeństwa.

W ramach SPC stworzyliśmy zespół roboczy do spraw BHP, który ma na celu wymianę

doświadczeń oraz stałe podnoszenie standardów BHP w branży cementowej, powyżej

wymagań prawnych. Realizujemy to poprzez:

• wymianę Dobrych Praktyk

• wzajemne audyty w zakładach

• konferencje poświęcone tematyce BHP

• opracowywanie wspólnych dla branży wymagań BHP w stosunku do podwykonawców

Współpraca w ramach SPC



Współpraca w ramach SPC

Celem zespołu ds. BHP jest wymiana doświadczeń oraz stałe podwyższanie

standardów BHP, m.in. poprzez:

• opracowywanie wspólnych wymagań dla pracowników,

• opracowywanie wspólnych wymagań dla podwykonawców,

• audyty w zakładach cementowych – wymiana spostrzeżeń i doświadczeń,

• udział w konferencjach międzysektorowych.

W ramach działania zespołu, w przemyśle cementowym została wdrożona

europejska umowa społeczna dotycząca ochrony pracowników przed respirabilną

krzemionką krystaliczną. NEPSI



Współpraca w ramach SPC

Zespół BHP przygotowuje i wdraża w zakładach rozwiązania w zakresie:

• Bezpieczeństwa podwykonawców.

• Bezpieczeństwa w transporcie.

• Bezpieczna praca w środowisku respirabilnej krzemionki krystalicznej.

• Minimalne i maksymalne wymagania dla pojazdów (cementowozów).

• Powstał film „Bezpieczna praca w przemyśle cementowym.



Bezpieczeństwo w transporcie

CEL:

Celem projektu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w transporcie, w

szczególności u podwykonawców i kierowców zewnętrznych. Wytyczne będą

dotyczyły transportu, rozładunku i załadunku materiałów, zarówno na terenie

zakładu jak i poza nim.

Transport produktów i surowców po drogach publicznych jest realizowany

przez firmy zewnętrzne. Warunki transportu naszych produktów i produktów

pokrewnych (beton, kruszywa) są identyczne niezależnie od tego, z którym

producentem cementu współpracuje firma transportowa.

Przemysł cementowy podejmuje działania mające na celu podniesienia

bezpieczeństwa w ramach transportu naszych produktów, w szczególności

na drogach publicznych.



Bezpieczeństwo w transporcie

DZIAŁANIA

- opracowanie i wdrożenie wspólnych wymagań dla kierowców i pojazdów,

- opracowanie i wdrożenie metod szkolenia i podnoszenia świadomości 

kierowców (check-listy, broszury, platforma e-szkoleniowa),

- współpraca z branżami powiązanymi (kruszywa, beton).

Docelowo projekt będzie realizowany wspólnie z firmami transportowymi.
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Beton w budownictwie mieszkaniowym



Lp. Państwo
Ludność 
(w mln)

Mieszkania na 1000 mieszkańców 

Rok
Ogółem Stale zamieszkałe

1. Austria 8,4 528,6 434,5 2012

2. Bułgaria 11,0 483,4 415,7 2011

3. Czechy 10,4 455,8 393,3 2011

4. Francja 62,7 518,1 431,9 2010

5. Grecja 10,8 590,3 381,1 2011

6. Hiszpania 46,8 538,5 386,3 2011

7. Irlandia 4,5 434,8 359,5 2011

8. Niemcy 80,2 514,8 486,4 2011

9. Polska 38,5 350,4 325,2 2011

10. Węgry 9,9 441,8 393,7 2011

Europa-28 501,2 485,2 412,8 2011

Źródło: Eurostat 

Mieszkania w krajach UE (wybrane kraje) 





Beton w budownictwie mieszkaniowym

 Tylko technologie betonowe (monolityczne i prefabrykowane) pomogą 

nam zrealizować ambitne plany rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego w Polsce

 Niski koszt budowy i użytkowania budynków z wykorzystaniem 

betonu pozwoli zwiększyć dostępność mieszkań na rynku

 Konstrukcje betonowe są bardzo trwałe i z powodzeniem mogą służyć 

mieszkańcom przez 100 lat

 Wysoka zdolność „adaptacyjna” budynków z betonu pozwala 

dostosować funkcje do potrzeb mieszkańców



57%25%

11%
7%

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w Europie w %

Ogrzewanie pomieszczeń Podgrzewanie wody

Urządzenia elektryczne i oświetlenie Gotowanie

Beton w budownictwie mieszkaniowym



BETON W BUDYNKACH TO: 

➢ Redukcja zużycia energii do ogrzewania od 10 do 15%

➢ Redukcja energii elektrycznej do systemów klimatyzacji nawet do 50% 

➢ Ze względu na „masę betonu” we wnętrzach mieszkań wolniej zachodzą 

zmiany temperatury

➢ Beton jest materiałem niepalnym, dlatego konstrukcja posiada doskonałą 

ognioodporność

➢ Betonowe domy są bardzo ciche! Beton redukuje wibracje i nie 

transmituje dźwięku!

Beton w budownictwie mieszkaniowym



Beton w budownictwie mieszkaniowym

BezpieczeństwoZdrowieOszczędność



Zastosowanie prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym 
– doświadczenia producenta 

Przemysław Borek, 18 kwietnia 2018 r.
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lata doświadczenia 

w branży 

prefabrykacji

1 500

osób pracujących 

w Grupie Kapitałowej

107 tys. m3

prefabrykatów  

wyprodukowanych 

w 2016

#1

Lider rynku 

prefabrykatów 

żelbetowych w Polsce

Poznań
Moce produkcyjne 

362 400 m2 / rok – płyty

67 200 m3 / rok –

struktura

Bielsko – Biała 
Moce produkcyjne Bielsko-

Biała

• 18 000 m3 / rok – struktura

Gdańsk 
Moce produkcyjne Gdańsk

• 32 400 m3 / rok – docelowe 

moce 4Q 2016

Warszawa
Zawarta 

umowa, 

planowane

przejęcie 2016 

150

mln PLN
obrót roczny w 

Szwecji –

budownictwo 

mieszkaniowe

ok. 1 000
mieszkań 

rocznie
realizowanych w 

Skandynawii

5-6 mies.

zaplanowanie 

inwestycji w tym 

prefabrykacja- przed 

rozpoczęciem montażu
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PROJEKTOWANIE

TRANSPORT

PRODUKCJA

MONTAŻ
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Prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym

1

Rosnące znaczenie konstrukcji 

prefabrykowanych w 

budownictwie

2

3

4

Zalety: szybkość, niezależność od pogody, jakość, 

trwałość, dzięki mniejszym przekrojom więcej PUM-u z 

działki

Odpowiednio zaprojektowane 

elementy można sprefabrykować

Unifikacji podlegają nie tylko elementy prefabrykowane, 

ale również otwory okienne i drzwiowe

Ściany zewn. Jedno lub dwuwarstwowe (sandwiche możliwe, ale drogie) mogą mieć 

zamontowane okna. Wszystkie ściany z „elektryką” i „pod malowanie” 

Braki na rynku pracy sprawiać będą, że koszty 

budowy w technologii tradycyjnej będą 

wzrastać

Wybór prefabrykacji gwarantuje stałość cen i 

pewność realizacji projektu zgodnie z terminami

Właściwy czas na przygotowanie 

projektu i uzgodnień min. 4 miesiące

6

7

8

5
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Elementy budownictwa mieszkaniowego

Ściany

z wbudowanymi 

instalacjami 

elektrycznymi

z wbudowanymi 

oknami oraz 

parapetami

z elewacją  

malowaną, 

tynkowaną lub 

ceglaną

z elewacją ze 

wzorem z matrycy 

(np. kaszubskiej)

Stropy

płyty typu filigran lub 

filigran sprężony

płyty sprężone 

kanałowe (HC)

płyty sprężone 

pełne „Szwedki”

Klatki schodowe

schody zabiegowe schody z 

okładziną z 

terrazzo

Balkony

wbudowane marki 

do balustrad

z zastosowaniem łączników 

eliminujących mostki 

termiczne
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Znaczące realizacje Pekabex w ostatnich latach
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Znaczące realizacje Pekabex w ostatnich latach



Perspektywy rozwojowe 
polskiej gospodarki

Bohdan Wyżnikiewicz

Warszawa, 18 kwietnia 2017 r.



Aktualne prognozy PKB dla Polski 

i UE-28

2017 2018 2019

Polska

Min. Finansów (zał. budżetu na 2017 r. ) 3,6 3,8 3,9

KE (Zimowa prognoza, 17 lutego 2017 r.) 3,2 3,1 b.d.

IPAG 3,2 3,3 3,0

Konsensus londyński (20 marca 2017 r.) 3,2 3,2 b.d.

NBP (Raport o inflacji (marzec 2017) 3,7 3,2 3,3

UE-28

KE (Zimowa prognoza) 1,8 1,8 b.d.

43

Źródła: Min. Finansów, Komisja Europejska: European Economic Forecast
Winter 2017, IPAG, Consensus Economics Inc., NBP



Prognozy tempa wzrostu nakładów 

inwestycyjnych w Polsce, w proc.
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Prognoza produkcji cementu w Polsce, 

mln ton
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DROGI BETONOWE – MĄDRE BUDOWANIE NA LATA











DROGI BETONOWE – MĄDRE BUDOWANIE NA LATA



DROGI BETONOWE – MĄDRE BUDOWANIE NA LATA



DROGI BETONOWE – MĄDRE BUDOWANIE NA LATA



drogi betonowe
– mądre budowanie na lata

Seminarium 

Centrum Kongresowe Targi Kielce

10 maja 2017 r., godz. 11.00 – 15.00


