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Rok 2005 przyniósł wiele zmian w kraju, jak rów-

nież w Stowarzyszeniu i branży cementowej. Po 

raz pierwszy od 1989 roku, po założeniu przez 

zakłady wapiennicze odrębnego stowarzyszenia, 

nasza organizacja reprezentuje tylko sektor 

cementowy. Walne zebranie w dniu 23 maja 

2005 r. przyjęło nową nazwę – Stowarzyszenie 

Producentów Cementu. Od 9 grudnia 2005 r. do 

Stowarzyszenia przyjęty został nowy członek, 

firma CEMEX Polska Sp. z o.o. – właściciel za-

kładów cementowych w Chełmie i w Rudnikach. 

Obecnie wszystkie zakłady cementowe w Polsce 

są aktywnymi członkami SPC. W 2005 r. wybra-

no również nowe władze Stowarzyszenia. Skład 

Zarządu VII kadencji (szczegóły na stronie: 

38) pod przewodnictwem Andrzeja Balcerka 

będzie kierował pracami SPC do maja 2007 r. 

Przewodniczący, rysując scenariusz pracy 

Stowarzyszenia, zapowiedział politykę konty-

nuacji i poświęcenie szczególnej uwagi spra-

wie integracji sektora w odniesieniu do nowej 

legislacji, która wprowadza do polskiego prawa 

Dyrektywy UE i Regulacje Komisji Europejskiej. 

Pięć działających w ramach SPC grup roboczych 

zajmuje się monitorowaniem nowelizacji prawa 

w następujących obszarach: handel emisjami 

CO2; technologie przemysłowe; energia i surow-

ce; zdrowie i bezpieczeństwo; produkty, normy 

i rynek. Działalność tych zespołów obejmuje 

nie tylko prace polegające na opiniowaniu 

przygotowywanych w Polsce wdrożeń prawa UE, 

ale również, dzięki współpracy z Europejskim 

Stowarzyszeniem Cementowym – Cembureau, 

umożliwia bezpośrednie przekazywanie uwag do 

projektowanych aktów prawnych UE. Struktura 

grup roboczych SPC odzwierciedla wprowadzo-

ną w 2005 r. strukturę organizacji Cembureau 

i zapewnia kompatybilność i efektywną współ-

pracę pomiędzy sektorem cementowym w Polsce 

a organizacją europejską. 

W całej Europie dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (ang. SME) nowe przepisy doty-

czące funkcjonowania przemysłu stanowią obec-

nie jeden z najważniejszych obszarów zaintere-

sowania. Przedsiębiorstwa podczas planowania 

swoich działań modernizacyjno-inwestycyjnych 

muszą zwracać szczególną uwagę na wymagania 

zawarte w nowych regulacjach prawnych lub, co 

jest coraz częstsze, nawet w projektach nowych 

ustaw! W 2005 r. ruszył w Europie tzw. System 

Handlu Emisjami. W Polsce jest nim objętych 

876 instalacji przemysłowych reprezentujących 

łączną emisję roczną w ilości 238,2 miliona ton 

CO2, w tym wszystkie instalacje produkcji klin-

kieru cementowego z rocznym limitem 11,326 

miliona ton CO2. Dzięki pracy grupy ds. CO2 sek-

tor cementowy w latach 2005-2007 (tzw. pierw-

szy okres handlu) otrzymał przydział emisji, któ-

ry zabezpiecza potrzeby sektora w tym zakresie. 

W roku 2006 przed Stowarzyszeniem stoi równie 

trudne zadanie negocjacji limitu CO2 dla sektora 

na lata 2008-12. Jest to jeden z najważniejszych 

realizowanych obecnie tematów i prace nad nim 

rozpoczęły się już w listopadzie 2005 r. Kolej-

nym bardzo ważnym projektem regulacji doty-

czącej przedsiębiorstw z sektora chemicznego, 

a więc również zakładów cementowych, jest tzw. 

REACH (regulacja w sprawie Rejestracji, Oceny 

i Autoryzacji Chemikaliów). Zespół ekspertów 

reprezentujących sektor cementowy w Europie, 

współpracując z organizacjami narodowymi 

(stowarzyszeniami), jest mocno zaangażowany 

w prace nad tym projektem. W Polsce przedsta-

wiciele SPC ściśle współpracują w ramach prac 

nad REACH z ekspertami z Ministerstwa Środowi-

ska i Ministerstwa Gospodarki.

W zakresie gospodarki odpadami SPC współpra-

cuje z Ministerstwem Środowiska przy aktualiza-

cji opracowanego w 2002 r. Krajowego Planu Go-

spodarki Odpadami. Dokument ten raz na cztery 

lata obowiązkowo poddawany jest przeglądowi. 

Zakłady cementowe, wykorzystujące odpady 

jako dodatki do produkcji oraz współspalające 

odpady, uczestniczą w KPGO. Obecnie członkowie 

Grupy Roboczej „Energia i Odpady” są zaangażo-

wani w prace nad aktualizacją KPGO.

W 2005 r. w UE rozpoczął się również proces 

nowelizacji tzw. dokumentu referencyjnego BAT 

dla przemysłu cementowego. Dokument cha-

rakteryzuje wszystkie podstawowe parametry 

związane z prowadzeniem procesu produkcji. 

Sektor cementowy jako pierwszy zostaje objęty 

Stowarzyszenie
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nowelizacją. Proces ten ma zostać zakończony 

w roku 2007 r. Obecnie Stowarzyszenie uczest-

niczy w gromadzeniu danych służących opra-

cowaniu zmian do obecnego BAT-u. Następnie 

jesienią 2006 r. specjaliści z przemysłu cemento-

wego będą brać udział w pracach nad opiniowa-

niem projektu nowelizacji tego podstawowego 

dokumentu dla sektora cementowego. W oparciu 

o wytyczne zawarte w BAT konstruowanych jest 

bowiem wiele innych aktów i regulacji dotyczą-

cych przemysłu cementowego, m.in. Dyrektywa 

IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie

Zanieczyszczeń), regulacje dotyczące współspa-

lania, standardy emisyjne i oddziaływania na 

środowisko oraz wiele innych.

Stowarzyszenie propaguje efektywny i bezpiecz-

ny sposób unieszkodliwiania odpadów palnych 

poprzez współspalanie w piecach do wypału 

klinkieru. Jest to niewątpliwie jedna z najlep-

szych metod postępowania z odpadami palnymi, 

które nie mogą zostać poddane recyklingowi 

surowcowemu. W 2005 r. Stowarzyszenie wydało 

aktualizację broszury informacyjnej „Współspala-

nie paliw alternatywnych w przemyśle cemen-

towym – zrównoważony rozwój”. W roku 2006, 

w maju, Stowarzyszenie organizuje seminarium 

na ten temat, adresowane do urzędników ochro-

ny środowiska, przedstawicieli samorządów, 

organizacji ekologicznych i środowisk lokalnych.

Wspólnie ze spółką Polski Cement, Stowarzysze-

nie jest organizatorem czwartej już konferencji 

„Dni Betonu”, promującej technologie betonowe 

w budownictwie i drogownictwie. W to duże 

przedsięwzięcie zaangażowani są przedstawiciele 

zarządu Stowarzyszenia, a Radę Programową 

konferencji tworzą wybitni przedstawiciele nauki 

z dziedziny technologii budowlanych. Tegorocz-

ne spotkanie odbędzie się w październiku w 

Wiśle. Konferencja, jako wydarzenie cykliczne, 

na trwałe wpisana jest w kalendarz spotkań 

środowisk budowlanych w Polsce.

Ważnym wydarzeniem w 2005 r. było organizo-

wane przez SPC Walne Zgromadzenie wspomnia-

nego już Europejskiego Stowarzyszenia Cemen-

towego – Cembureau. Po raz pierwszy odbyło się 

ono w Polsce, która jest członkiem tej organiza-
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cji od roku 1993. Stowarzyszenie Producentów 

Cementu odebrało decyzję z zarządu Cembureau 

o powierzeniu organizacji tego spotkania jako 

ogromne wyróżnienie dla działalności Stowarzy-

szenia oraz docenienie Polski jako producenta 

cementu w Europie.

Przygotowania organizacyjne trwały dwa 

lata. Walne Zgromadzenie Cembureau odbyło 

się w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2005 

w hotelu Intercontinental. Wzięło w nim udział 

168 delegatów z 25 krajów. Obrady Walnego 

Zgromadzenia, składające się z dwóch sesji, 

otworzył dr Alessandro Buzzi – prezydent Cem-

bureau. Referat wprowadzający pt. „Nowe kraje 

członkowskie UE – szanse i zagrożenia” wygłosił 

Janusz Lewandowski – poseł Parlamentu Euro-

pejskiego, szef Komisji Budżetowej Parlamentu. 

Sesja I przebiegała pod hasłem „Post-Kioto 

Era” i poświęcona była zagadnieniom rozwoju 

przemysłu w kontekście ochrony klimatu i emisji 

dwutlenku węgla. Sesja II obejmowała sprawy 

statutowe i organizacyjne Cembureau.

W 2005 r. Stowarzyszenie aktywnie wspierało 

organizację obchodów „Solidarność – Droga 

do Zjednoczonej Europy” odbywających się we 

wrześniu i w październiku w Brukseli. Impreza 

pod patronatem Lecha Wałęsy, Jerzego Buzka 

i Bronisława Geremka była wspaniale przygo-

towanym i zrealizowanym projektem przybliża-

jącym społeczeństwu Europy historię i wkład 

Solidarności w zmiany ustrojowe w Europie, 

mające miejsce w latach osiemdziesiątych. Za-

proszenie przez organizatorów do udziału w tym 

wydarzeniu Stowarzyszenie poczytuje sobie za 

duże wyróżnienie.

Stowarzyszenie oprócz organizowanych włas-

nych seminariów i konferencji bierze czynny 

udział w wydarzeniach, spotkaniach i debatach 

poświęconych ochronie środowiska, rozwojowi 

przemysłu i sektora budowlanego. W roku 2006 

Stowarzyszenie Producentów Cementu przystę-

puje do międzysektorowej grupy, w skład której 

wejdą organizacje sektorów produkcji: szkła, 

gipsu, drewna, stali, ceramiki, kruszyw i innych, 

która to grupa postanowiła rozpocząć wspólne 

działania w celu stworzenia w Polsce rozwiązań 

systemowych i narzędzi umożliwiających szybszy 

rozwój sektora budowlanego.

Obrady Walnego Zgromadzenia Cembureau w czerwcu 2005 roku w Warszawie

Obchody „Solidarność – Droga do Zjednoczonej Europy” w Brukseli


