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Zakłady cementowe w Polsce, od kilkunastu lat 
są częścią największych światowych koncer-

nów produkujących cement. Dzięki inwestycjom 
dokonanym w branży cementowej od początku 
prywatyzacji w roku 1993, dziś całkowicie spry-
watyzowane, stanowią czołówkę technologiczną 
zakładów cementowych w Europie i na świecie. 
Stosowane w zakładach cementowych w Polsce 
technologie zarówno procesu, jak i ochrony śro-
dowiska wykorzystują najnowsze rozwiązania 
myśli technicznej w tym zakresie. W roku 2005 
Polska zajmowała 6 miejsce pod względem pro-
dukcji cementu na kontynencie europejskim. Wy-
produkowany w Polsce cement stanowił 0,49% 
całkowitej produkcji na świecie, która wynosiła 
w 2005 r. 2,293 miliarda ton.

Obecnie w przemyśle pracuje 17 nowoczesnych 
pieców metody suchej oraz 4 piece metody mo-
krej. W roku 2006 w rezerwie pozostawały 3 jed-
nostki metody mokrej oraz 1 linia metody suchej. 
Zdolność produkcyjna pieców metody suchej 
w przemyśle cementowym wynosi obecnie około 

For the last several years cement plants in 
Poland have been part of global cement manu-

facturing companies. Owing to investments made 
in the cement industry since the beginning of pri-
vatisation in 1993, presently privatised in 100%, 
they constitute technological leaders among ce-
ment plants in Europe as well as worldwide. The 
technologies applied in cement plants in Poland, 
both concerning the process and environment 
protection, employ the latest solutions of techni-
cal thought in the area. In 2005, Poland ranked 
sixth in cement manufacture on the European 
continent. Cement produced in Poland amounted 
0,49% whole World production which was in 
2005, 2,293 milliard tonnes.

Presently, the industry features 17 modern dry 
kilns and 4 wet kilns. In 2006, the reserve inclu-
ded 3 wet units and 1 dry line. The production ca-
pacity of dry kilns in the cement industry presently 
amounts to approx. 13 million tonnes of cement 
clinker per year, and it may be easily enlarged 
even up to 15 million tonnes per year. After taking 

Cement Industry  
in 2006

Przemysł cementowy  
w roku 2006

Lokalizacja zakładów 
cementowych
Location of cement plants



17

Udział grup cementowych 
w rynku sprzedaży 
cementu w Polsce w 2005 
roku
Share of cement groups in 
the cement sales market in 
Poland in 2005

Właściciele zakładów 
cementowych w Polsce
Owners of cement plants 
in Poland

into consideration also the full use of all wet lines, 
clinker production capacity in Poland may be esti-
mated at approx. 15,5-16 million tonnes per year. 
Such amount of cement clinker is sufficient for 

13 mln ton klinkieru cementowego rocznie i może 
ona zostać łatwo zwiększona nawet do 15 mln 
t/rok. Po uwzględnieniu pełnego wykorzystania 
również wszystkich linii metody mokrej zdolność 
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produkcji klinkieru w Polsce można oszacować na 
około 15,5-16 mln ton klinkieru rocznie. Taka ilość 
klinkieru cementowego pozwala na wyproduko-
wanie rocznie około 20 mln ton cementu.

Rynek
W 2006 roku rynek cementu w Polsce wzrósł 
w sposób rekordowy. Dynamika wzrostu wy-
niosła w roku 2006 aż 21,3%. Takiego przyrostu 
zużycia cementu w Polsce nie odnotowano od 
50 lat. Tendencja wzrostowa dotyczy również 
eksportu cementu i klinkieru. Eksport klinkieru ce-
mentowego wzrósł w 2006 r. ponad dwukrotnie.
W roku 2006 zużycie cementu w kraju wyniosło 14 
394,8 tys. ton rodzimej produkcji  oraz około 230 
tys. ton cementu importowanego. Zużycie cementu 
na jednego mieszkańca wynosi obecnie 385 kg. 
Jest to najwyższa wartość tego wskaźnika od roku 
1980. Jednak w porównaniu do średniej z 15 kra-
jów UE, wynoszącej ok. 500 kg na mieszkańca, jest 
to ciągle dużo mniej. Oczekuje się, że w najbliższej 
przyszłości wskaźnik ten, wzorem takich krajów jak 
Hiszpania czy Irlandia, będzie szybko rósł i może 

cement production at a level of approx. 20 million 
tonnes per year. 

The market
In 2006, the cement market in Poland grew in 
a record manner. The growth dynamics in 2006 
amounted to as much as 21,3%. Such growth in 
cement consumption in Poland was not recorded 
for 50 years. The growing tendency also refers to 
the export of cement and clinker. The export of ce-
ment clinker raised more than doubled in 2006.
In 2006 cement consumption in Poland amoun-
ted to 14,394,8 thousand tonnes of domestic 
production and approx. 230 thousand tonnes 
of imported cement. Cement consumption per 
capita presently amounts to 385 kg. This is the hi-
ghest value of the index since 1980. However, as 
compared to the average in the EU 15 countries, 
amounting to approx. 500 kg per capita, this is 
still much lower. It is expected that, in the nearest 
future, similarly as in Spain or Ireland, the index 
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osiągnąć w najbliższych kilku latach poziom 500-
-600 kg cementu na mieszkańca.

Przemysł cementowy sprzedał w 2006 r. ogółem 
14 811,8 tys. ton cementu, to jest 20% więcej niż 
w roku 2005. Zakłady cementowe wyeksporto-
wały 417,1 tys. ton cementu oraz 676,6 tys. ton 
klinkieru cementowego.
Cechą charakterystyczną rynku cementu w Polsce 
jest stosunkowo duże zapotrzebowanie na cement 
workowany – w roku 2006 stanowiło ono około 
29% całkowitej sprzedaży. Wyraźny spadek tego 
wskaźnika z poziomu 33% w roku 2005 świadczy 
o zwiększeniu udziału w sektorze budownictwa 
tzw. dużych inwestycji. W krajach z „dojrzałą” go-
spodarką rynkową zapotrzebowanie odbiorców na 
cement workowany wynosi jednak tylko kilkana-
ście procent. Pod tym względem rynek nasz znacz-
nie się różni. O udziale dużych inwestycji świadczy 
również duży wzrost zapotrzebowania na cementy 
wyższych klas wytrzymałościowych. W roku 2006 
branża dostarczyła na rynek o około 45-60% więcej  
cementów klasy 42,5 niż w roku 2005.

will grow fast to achieve a level of 500-600 kg of 
cement per capita over the next few years.

In 2006, the cement industry sold a total of 
14,811,8 thousand tonnes of cement, which is 
20% more than in 2005. Cement plants exported 
417,1 thousand tonnes of cement, and 676,60 
thousand tonnes of cement clinker.
A characteristic feature of the cement market 
in Poland is the rather high demand for cement 
in bags – in 2006 it constituted approx. 29% 
of total sales. A clear drop in this index from a 
level of 33% in 2005 testifies to the increase 
in the share of large investments in the con-
struction sector. In developed countries, the 
demand of clients for cement in bags, however, 
amounts to only several percent. In this respect, 
our market is much different. The share of large 
investments is also testified to by a high growth 
in demand for higher endurance class cement. 
In 2006, the industry supplied the market with 
approx. 45-60% more of class 42,5 cement than 
in 2005.

Wyniki przemysłu 
cementowego w latach 
2004 -2006
Cement industry results in 
2004 -2006
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Wyniki przemysłu cementowego w latach 1995-2006
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 Eksport i import cementu w latach 1999-2006
 Export and import of cement in 1999-2006

Produkcja
Produkcja cementu w roku 2006 wyniosła 
14 616,6 tys. ton i była wyższa 19% w porówna-
niu do roku poprzedniego. Wzrost na tym samym 
poziomie dotyczy również produkcji klinkieru ce-
mentowego, którego w 2006 r. wyprodukowano 
11 163,1 tys. ton. Okres największego wzrostu 
zapotrzebowania na cement to tradycyjnie okres 
miesięcy ciepłych od kwietnia do października, 
w których rynek miesięcznie zużywał ponad 
1,6 mln ton. Ze względu na duże potrzeby rynku 
w 2006 uruchomione zostały 2 linie produkujące 
klinkier metodą mokrą, które dotąd pozostawały 
rezerwie produkcyjnej. W okresie najbliższych 
kilku lat przemysł cementowy może w pełni za-
spokoić zapotrzebowanie rynku nawet przy utrzy-
mującym wzroście popytu. Zdolność produkcyjna 
branży w roku 2006 wykorzystana była bowiem 
w około 80%. Jeżeli potrzeby rynku wzrosną 

Production
Cement production in 2006 amounted to 
14616,6 thousand tonnes and was 19% higher 
in comparison to the previous year. Growth 
at the same level also refers to cement clinker 
production which, in 2006, achieved the level 
of 11163,1 thousand tonnes. The period of the 
greatest growth in demand for cement is tradi-
tionally during the warm months, from April to 
October, where the market, on a monthly basis, 
consumed over 1,6 million tonnes. Due to the 
high market demand in 2006, two wet produc-
tion lines were launched. Over the coming years, 
the cement industry may fully satisfy market 
demand even in the case of persisting growth 
in demand. The industry’s production capacity 
in 2006 was used in approx. 80%. If market 
demand increases in excess of 18-18,5 million 
tonnes of cement per year, it will be necessary to 
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perform modernisations and investments in the 
sector.
The market was supplied with over 30 types of 
cement, satisfying all client requirements as to the 
desired cement properties. The structure of mar-
ket demand on the market for particular basic ce-
ment classes in 2006 was presented in the graph. 
The technology of cement manufacture in Poland 
is based in 98% on the modern dry production 
method. It is characterised by an approx. 50% 
lower demand for energy than the clinker burning 
technology in wet kilns. In 2006, in Poland except 
of dry method kilns also 4 wet lines operated. 
Characteristic heat consumption for clinker bur-
ning in 2006 for the entire industry amounted to 
3499 kJ/kg of clinker on average (3429 kJ/kg just 
for the dry method). In 2005, this, in the entire in-
dustry, was respectively 3455 kJ/kg of clinker, and 
3387 kJ/kg of clinker for the dry method.

powyżej 18-18,5 miliona ton cementu rocznie, 
konieczne będzie podjęcie w sektorze działań mo-
dernizacyjnych i inwestycyjnych.
Na rynek dostarczono ponad 30 rodzajów cemen-
tu, zaspokajając wszystkie wymagania odbiorców 
co do pożądanych przez nich własności cemen-
tów. Strukturę zapotrzebowania rynku na po-
szczególne podstawowe klasy cementu w 2006 r. 
przedstawiono na diagramie. 
Technologia wytwarzania cementu w Polsce 
oparta jest w 98% na nowoczesnej, tzw. suchej, 
metodzie produkcji. Technologia ta charakteryzuje 
się około 50% niższym zapotrzebowaniem na 
energię niż technologia wypału klinkieru w pie-
cach metody mokrej. W roku 2006, oprócz pieców 
suchych pracowały również 4 jednostki metody 
mokrej. Jednostkowe zużycie ciepła na wypał 
klinkieru wyniosło w 2006 roku średnio dla całego 
przemysłu 3499 kJ/kg klinkieru (w tym dla metody 

Sprzedaż cementu luzem i w workach w latach 1999-2006
Sales of bulk cement and in bags in 1999-2006

Rodzaje cementów produkowane w roku 2006
Types of cement manufactured in 2006
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suchej 3429 kJ/kg). W roku 2005 było to odpo-
wiednio w całym przemyśle 3455 kJ/kg klinkieru, 
a dla metody suchej 3387 kJ/kg klinkieru.
Minimalizacja zużycia energii cieplnej na wypalanie 
klinkieru ma podstawowe znaczenie dla producen-
tów, gdyż paliwo stanowi jedną z największych po-
zycji, w kosztach wytwarzania cementu. W 2005 r. 
ze spalania paliw zastępczych przemysł uzyskał 
13,9% energii cieplnej potrzebnej na wypalanie klin-
kieru, w roku 2006 uzysk ciepła z paliw zastępczych 
wyniósł już 19%. Systematyczny wzrost stosowania 
odzysku energetycznego z odpadów powodowany 
jest zarówno uwarunkowaniami ekonomicznymi, 
jak i udziałem przemysłu cementowego w działa-
niach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
Odzyskana z odpadów energia pozwala oszczędzić 
zasoby naturalne, a dzięki technologii polegającej na 
współspalaniu do atmosfery nie emituje się więcej 
CO2, który jest głównym składnikiem tzw. gazów 
cieplarnianych. Kolosalne znaczenie ma również 

The minimisation of heat consumption for clinker 
burning is fundamental to manufacturers, as fuel is 
one of the largest items in cement manufacturing 
costs. In 2005, burning alternative fuels yielded 
13,9% of heat needed for clinker burning, while in 
2006 heat yield from alternative fuels amounted 
to 19%. Systematic growth in the use of energy 
recovered from waste is caused both by the eco-
nomy, and the participation of the cement industry 
in activities aimed at protecting the nature and 
environment. Energy recovered from waste allows 
for saving natural resources and, owing to the tech-
nology of co-combustion, less CO2 is emitted into 
the air, as this is the main component of greenho-
use gases. This is especially important that serious 
amount of wastes is eliminated from the environ-
ment. The cement industry aims to replace even up 
to 40% of energy needed for the process owing to 
energy recovery from waste. Nowadays such para-
meters are achieved at most of EU countries. 

Zużycie ciepła w przemyśle cementowym w latach 1995-2006
Heat consumption in the cement industry in 1995–2006

Zużycie energii elektrycznej w latach 1995-2006
Electricity consumption in 1995-2006
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The industry is also characterised by a consump-
tion of electricity that is significantly lower than 
before. In 2005, it amounted to 101,0 kWh/tonne 
of cement manufactured, while presently it stands 
at 100,1 kWh/tonne. As compared to other coun-
tries, this is even several percent less.

The environment
For years, cement plants have been running 
their business aiming to apply the philosophy of 
sustainable development. This involves care not 
only for the business’s economic results, but also 
the conservation and even improvement of the 
natural environment and securing the needs and 
conditions of living for future generations. 
The modernisation of cement plants has allowed 
for the radical limitation of dust and gas emissions 
into the air. In 2006, dust emissions from IPPC 
installations amounted to 1699,9 tonnes, which 
constitutes emissions at a level of 0,13 kg of dust 

fakt, że w ten sposób utylizowane są uciążliwe dla 
środowiska odpady. Przemysł cementowy dąży do 
zastąpienia nawet 40% energii potrzebnej na pro-
wadzenie procesu właśnie dzięki energetycznemu 
wykorzystaniu odpadów. Takie właśnie wskaźniki 
osiąga się w chwili obecnej w krajach europejskich.
Przemysł charakteryzuje również zdecydowanie 
niższe niż przed laty zużycie energii elektrycznej. 
W 2005 r. wynosiło ono 101,0 kWh/tonę wypro-
dukowanego cementu, a obecnie jest to wartość 
100,1 kWh/tonę. W porównaniu do innych krajów 
jest to nawet o kilkanaście procent mniej.

Środowisko
Od lat zakłady cementowe prowadzą swoją dzia-
łalność starając się w jak największym stopniu 
stosować założenia filozofii zrównoważonego 
rozwoju. Polega ona na dbałości nie tylko o efekt 
ekonomiczny pochodzący z prowadzonej działal-
ności, ale także w takim samym stopniu na trosce 

Udział ciepła z paliw alternatywnych  
w latach 1997-2006
The share of heat from alternative fuels  
in 1997-2006
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Zużycie odpadów jako dodatków w produkcji 
klinkieru i cementu w roku 2005-2006
Use of waste as additives in clinker and 
cement production in 2005-2006

o zachowanie, a nawet poprawę środowiska 
naturalnego oraz zabezpieczeniu potrzeb i warun-
ków życia przyszłych pokoleń ludzkich. 
Modernizacja zakładów cementowych pozwoliła 
radykalnie ograniczyć emisję pyłów i gazów do 
atmosfery. W 2006 r. emisja pyłów z instalacji 
IPPC wyniosła 1699,9 ton, co stanowi emisję na 
poziomie 0,13 kg pyłu na tonę wyprodukowanego 
cementu. W roku 2005 było to 0,135 kg na tonę 
wyprodukowanego cementu. Przed procesem 
prywatyzacji tj. na początku lat dziewięćdziesiątych 
emisja pyłów z polskich cementowni wynosiła oko-
ło 5 kg pyłu na tonę wyprodukowanego cementu.
Dzięki zmniejszeniu jednostkowego zużycia ciepła 
na wypalanie klinkieru zmalała emisja gazów do 
atmosfery. Emisja dwutlenku węgla, głównego 
składnika gazów odlotowych, wyniosła w 2006 r. 
9,708 mln ton CO2. W ramach systemu handlu emi-
sjami, w którym uczestniczy przemysł cementowy 
stosuje się tzw. branżowy wskaźnik emisyjności, 
który dla przemysłu cementowego w Polsce wyno-
si 0,662 kg CO2 na kilogram cementu. Wielkość ta 
stanowi praktycznie najniższy możliwy teoretycznie 
poziom, który mogą spełnić jedynie najnowocze-
śniejsze instalacje produkujące cement.
Środowisko odnosi również korzyści z działalności 
przemysłu. Wspomniane wcześniej wykorzystywa-
nie paliw z odpadów pozwala zmniejszyć zużycie 
paliw naturalnych, tym samym chronić zasoby na-
turalne – zgodnie z zasadą zrównoważonego roz-
woju. W skali globalnej przyczynia się również do 
ograniczenia emisji gazów i zmniejszenia ilości od-
padów wywożonych na składowiska. Spalanie pa-
liw zastępczych jest bowiem efektywnym i najbar-
dziej ekonomicznym sposobem utylizacji odpadów, 
z pełnym wykorzystaniem zawartej w nich energii 
na proces technologiczny. W 2005 r. zużyto 329,92 
tys. ton paliw alternatywnych. Ilość ta w 2006 r. 
wyniosła 436,11 tys. ton. Należy zaznaczyć, że 

per tonne of cement manufactured. In 2005, this 
was 0.135 kg per tonne of cement manufactured. 
Before privatisation, namely in the early 1990’s, 
dust emissions in Polish cement plants amounted 
to approx. 5 kg of dust per tonne of cement ma-
nufactured.
Owing to the fall in characteristic heat consump-
tion for clinker burning, gas emissions decreased. 
The emission of carbon dioxide, the main compo-
nent of waste gases in 2006 amounted to 9,708 
million tonnes. Within the Emission Trading Sys-
tem, in which the cement industry participates, 
the “industry emission coefficient” is applied, 
which amounts to 0,662 kg of CO2 per kilogram 
of cement for the industry in Poland. This amount 
practically constitutes one of the lowest possible 
level to be achieved even by the most advanced 
plants.
The environment also benefits from the industry’s 
operation. The aforementioned use of fuels from 
waste allows to decrease the consumption of 
natural fuels, and therefore to protect natural re-
sources, according to the principle of sustainable 
development. On a global scale, it also helps limit 
gas emissions or decrease of the amount of waste 
deposited. The combustion of alternative fuels is 
also an effective, and the most economic method 
for the utilisation of waste, which fully uses their 
embodied energy for the technological process. 
In 2005, 329,92 thousand tonnes of alternative 
fuels were consumed. This quantity in 2006 
amounted to 436,11 thousand tonnes. It must be 
noted that the cement industry takes great care 
for the energy recovery of waste to be completely 
safe to humans and the environment, and for pro-
duct quality, namely for cement.
The cement industry rationally and economically
manages the use of natural fossil resources 
applied for cement production. The process of 
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Emisje pyłu i gazowe z przemysłu cementowego 
w latach 1999-2006
Dust and gas emissions in the cement industry 
in 1999-2006

clinker and cement production in 2006 consumed 
5150,2 thousand tonnes of waste as secondary 
raw materials. The quantity in 2005 amounted to 
4429,7 thousand tonnes. The application of fly 
ash, blast-furnace slag etc, as additives to cement 
not only allows for preserving natural resources, 
but also shapes product properties. This is of high 
importance in the case of specific cement applica-
tions. Such an action results moreover in the direct 
decrease in gas emissions per production unit.

przemysł cementowy przywiązuje najwyższą wagę 
do tego, aby odzysk energetyczny odpadów był 
całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz 
jakości produktu, jakim jest cement.
Przemysł cementowy racjonalnie i oszczędnie go-
spodaruje wykorzystaniem naturalnych surowców 
kopalnych stosowanych w produkcji cementu. Do 
procesu produkcji klinkieru i cementu jako surowce 
wtórne zużyto w 2006 r. 5150,2 tys. ton odpadów. 
Ilość ta w 2005 r. wyniosła 4429,7 tys. ton. Stoso-
wanie popiołów lotnych, żużli itp. jako dodatków 
do cementu pozwala nie tylko zachować zasoby 
naturalne, ale również w pożądany sposób kształ-
tować własności produktu. Ma to duże znaczenie 
w przypadku określonych zastosowań cementu. 
Działanie takie skutkuje dodatkowo bezpośrednim 
obniżeniem emisji gazów na jednostkę produkcji.




