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Wielu ekspertów podkreśla nowo-

czesność przemysłu cementowego 

w Polsce. Obecna kondycja i dosko-

nałe wskaźniki techniczne cemen-

towni w Polsce osiągnięte zostały 

dzięki wcześniej zrealizowanym 

działaniom inwestycyjnym i mo-

dernizacyjnym. 

Many experts emphasise how 

modern the cement industry in 

Poland is. The current condition and 

the outstanding technical indicators 

of Polish cement plants have been 

achieved as a result of investment 

and upgrade projects completed 

previously.
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Wielu ekspertów podkreśla nowoczesność przemysłu cemen-
towego w Polsce. Obecna kondycja i doskonałe wskaźniki 

techniczne cementowni w Polsce osiągnięte zostały dzięki wcześniej 
zrealizowanym działaniom inwestycyjnym i modernizacyjnym. 
Branża cementowa była jedną z pierwszych gałęzi przemysłowych 
całkowicie sprywatyzowanych. Prywatyzacja rozpoczęła się w 1993 r. 
i zakończyła przed 2000 r. Dziś, pod względem technicznym, zakłady 
cementowe, w które zainwestowano ponad 6 miliardów złotych 
stanowią rzeczywistą czołówkę światowego przemysłu cemento-
wego. Cementownie w Polsce cechuje przede wszystkim doskonała 
efektywność energetyczna i zminimalizowane oddziaływanie na 
środowisko naturalne.
Szacuje się, że w 2008 r. światowa produkcja wyniosła ponad 2800 Mt.  
Największy w ostatnich latach wzrost produkcji był osiągany przez 
Chiny (14% w 2007 r. i ponad 5% w 2008 r.). Polska w 2007r. osiągnęła 
około 6% udziału w światowej produkcji cementu,  a wzrost produkcji 
w naszym kraju w 2008 r. wyniósł 1,3%. W Europie, pod względem pro-
dukcji w 2007 r., Polska poprawiła swoją pozycję w stosunku do 2006 r. 
i zajmuje 5 miejsce na liście największych producentów cementu na 
naszym kontynencie.

Many experts emphasise how modern the cement industry in 
Poland is. The current condition and the outstanding technical 

indicators of Polish cement plants have been achieved as a result of 
investment and upgrade projects completed previously. This industry 

in 1993 and ended in 2000.  Today, in technical terms, our cement 
plants, into which over 6 billion Polish zlotys has been investment, are 
the real leaders of the global cement industry. Polish cement plants are 

environmental impact.
It is estimated that in 2008, the global production rose from the previ-
ous year to over 2,800 Mt. The highest production growth in recent 
years was achieved in Chinea (14% in 2007 and over 5% in 2008). 
Poland reached a share of some 6% in the global cement production 
in 2007, and in 2008 domestic production grew by 1.3%. On the Euro-
pean scale, when measured by its 2007 production, Poland moved up 
in the ranking compared to 2006 and is now the 5th largest cement 
producer on our continent.
Polish cement plants operate 15 modern dry process kilns and 6 us-
ing the wet process. One dry process line was kept in reserve in 2007. 
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The production capacity of dry process kilns of the cement industry 
exceeds 13 Mt of cement clinker. If units using the wet process are in-
cluded, the clinker production capacity of Poland was estimated at 15 
Mt in 2008. The reconstruction, upgrade and investments into new in-
stallations planned for the coming years support the assumption that 
in the future the production capacity of clinker in Poland will reach 19-
20 Mt a year. The majority of the above projects have been prepared 
by now, and some are already in progress. The quantity of clinker that 
it will be possible to produce after all the upgrades are completed will 
allow Poland to produce approximately 24 - 28 Mt of cement a year.

The market
Actual events have clearly contradicted forecasts developed for many 
industrial sectors, including the cement one, in early 2008. Regardless 
of the stable foundations for the Polish economic growth, the ce-
ment sector did not achieve its target for 2008, namely a sales growth 
of between 8 and 10 per cent. Poland has not been immune from 
the financial crisis and the global economic upheaval which slowed 
economic growth and industrial goods consumption in the country. 
The gross added value of the national economy in real terms was 4.9% 

W zakładach cementowych w Polsce pracuje 15 nowoczesnych pie-
ców metody suchej oraz 6 pieców metody mokrej. W 2008 r. w rezer-
wie pozostawała 1 linia metody suchej. Zdolność produkcyjna pieców 
metody suchej w przemyśle cementowym wynosi ponad 13 Mt 
klinkieru cementowego. Uwzględniając jednostki pracujące metodą 
mokrą w 2008 r. zdolność produkcji klinkieru w kraju oszacowano 
na 15 Mt. Zaplanowane na najbliższe lata działania odtworzeniowe, 
modernizacje oraz inwestycje w nowe instalacje pozwalają założyć, 
że w przyszłości zdolność produkcyjna klinkieru w Polsce osiągnie 19-
-20 Mt rocznie. Większość w/w projektów została już przygotowana, 
a część z nich zaczęto realizować. Ilość klinkieru jaka będzie możliwa 
do wyprodukowania po zakończeniu wszystkich modernizacji pozwo-
li na produkcję cementu w Polsce w ilościach około 24-28 Mt rocznie.

Rynek
Prognozy, jakie na początku 2008 r. zostały opracowane dla wielu 
sektorów przemysłowych, w tym również dla przemysłu cementowe-
go, zostały radykalnie zweryfikowane przez rzeczywistość. Pomimo 
stabilnych fundamentów wzrostu gospodarczego w Polsce sektor 
przemysłowy nie osiągnął zakładanego na 2008 r. celu, który określał 

higher in 2008 than in 2007. In the same period, the gross added value 
of the industry grew by some 3.7%. In contrast, construction saw its 
gross added value increase by ca. 11.3% in 2008. As a result, the cement 
industry recorded a growth in cement production by 1.1% on 2007, 
while total sales rose by 1.8%. The figure that grew relatively steeply 
compared to previous years, by 21.1%, was cement exports. Compared 
to other sectors which recorded a drop in the consumption of their 
products, we can say that the cement industry resisted the early wave 
of the slowdown. 
The World Bank projects that the Polish GDP will grow by some 2% 
in 2009. Compared to the economic forecast for the euro zone, this 
result puts Poland clearly above the average. Experts dealing with 
the cement market and the development of the construction sector 
project that the domestic cement consumption will shrink by 3 to 6% 
compared to 2008. From the perspective of cement producers, the 
above projections seem reasonable. Maintaining cement sales of 16-
16.2 million tons in Poland in 2009 will mainly depend on the efficient 
construction, already started and planned for the current year, of infra-
structure investments financed by EU support programmes.

przyrost sprzedaży o około 8-10%. Kryzys finansowy i perturbacje 
światowej gospodarki spowodowały spowolnienie wzrostu gospo-
darczego i zahamowanie konsumpcji dóbr przemysłowych również 
w Polsce. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2008 r., 
była realnie wyższa, w porównaniu z 2007 r., o ok. 4,9%. W 2008 r. war-
tość dodana brutto w przemyśle wzrosła o ok. 3,7 %, w porównaniu 
z 2007 r. Natomiast w budownictwie wartość dodana brutto w 2008 r., 
wzrosła o ok. 11,3%. Dzięki temu w  branży cementowej, odnotowa-
no wzrost produkcji cementu o 1,1% w stosunku do 2007 r., a wzrost 
sprzedaży ogółem wyniósł 1,8%. Stosunkowy duży, w porównaniu do 
lat poprzednich, wzrost o 21,1% dotyczył eksportu cementu. W po-
równaniu do innych sektorów, które odnotowały spadek konsumpcji 
swoich produktów, można powiedzieć, że branża cementowa oparła 
się początkowej fali dekoniunktury. 
Prognozy Banku Światowego dotyczące PKB w Polsce na 2009 r. prze-
widują wzrost ok. 2%. W porównaniu do prognozy gospodarczej dla 
strefy euro jest to wynik stawiający Polskę zdecydowanie  ponad prze-
ciętną. Natomiast eksperci zajmujący się rynkiem cementu i rozwojem 
sektora budowlanego przewidują dla krajowej konsumpcji cementu 
spadek o około 3 do 6% w stosunku do 2008 r. Powyższe przewidy-
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In 2008, Poland consumed 16,851.1 thousand tons of cement pro-
duced domestically  Cement plants exported 370.1 thousand tons of 
cement and 177.3 thousand tons of cement clinker. The per capita con-
sumption of cement in Poland grew by 1% to approx. 446 kg. As the 
forecasts for 2009 call for a decrease, this year the figure will not catch 
up with the EU 15 average of 500 kg per capita, as forecast previously. 
In 2008, the cement industry sold 17,231.2 thousand tons of that mate-
rial. The proportion of bagged cement consumed shrunk by 1% to 
25.6%. This confirms the claim that the increased cement sales in Po-
land in 2008 were due to the growing share of professional, industrial 
concrete producers in the construction market. 

Production
In 2008, cement plants fired 12,380.3 thousand tons of cement clinker, 
that is 5.3% less than a year earlier. At the same time, more additives 
were used and the cement production inched 1.4z% up to 16,973.5 
thousand tons. 
36 types of cement were produced in Poland in 2008. The types pro-
duced in the greatest amounts were CEM II 32.5: 7,755.1 thousand tons 
and CEM I 42.5: 3,836.2 thousand tons. The trend continued on the 

wania z punktu widzenia producentów cementu wydają się słuszne. 
Zrealizowanie w 2009 r. utrzymania sprzedaży cementu w kraju na po-
ziomie 16,2-16,5 milionów ton będzie uzależnione przede wszystkim 
od sprawnej realizacji już rozpoczętych i planowanych na bieżący rok 
inwestycji infrastrukturalnych, finansowanych z unijnych programów 
wsparcia.
W 2008 r. zużycie cementu w Polsce wyniosło 16 861,1 tys. ton rodzi-
mej produkcji. Zakłady cementowe wyeksportowały 370,1 tys. ton 
cementu oraz 177,3 tys. ton klinkieru cementowego. Zużycie cementu 
na jednego mieszkańca w Polsce wzrosło o 1% i wynosi obecnie ok. 
446 kg. Ponieważ prognozy na 2009r. są malejące, nie zostanie osią-
gnięte planowane zbliżenie się do średniej z krajów UE 15, wynoszącej 
ok. 500 kg na mieszkańca. 
Przemysł cementowy sprzedał w 2008 r. ogółem 17231,2 tys. ton 
cementu, o 1% do wartości 25,6% obniżył się wskaźnik konsumpcji ce-
mentu workowanego. Stanowi to potwierdzenie tezy, że wzrost sprze-
daży cementu w Polsce w 2008 r. został osiągnięty dzięki rosnącemu 
udziałowi w rynku budowlanym profesjonalnych przemysłowych 
wykonawców betonu. 

market to use cements of higher strength classes, i.e. 42.5, of which 
more than 6.5 million tons were made.  The greatest growth in produc-
tion was recorded, just as in the previous year, in CEM II 42.5 (more than 
38%) and CEM III 42.5 (some 31%). Much less than in 2007, just 1,298.4 
thousand tons, was produced of cement CEM I 32.5, which represents 
the basic cement class in small-scale house construction. This confirms 
the claim that large investment projects are being built, where the 
volume and the strength of the structure requires the use of materials 
with higher strength parameters. The structure of market demand for 
particular basic cement classes in 2008 is presented in a chart. At the 
moment of the highest market demand, in July 2008, cement plants 
produced some 1,800 thousand tons of cement. The highest monthly 
sales of cement in the country were also achieved in July: 1,850 thou-
sand tons. Cement plants are constantly upgrading, and this had a 
visible effect in 2008, as there were no market reports of cement short-
ages at the producers. To secure supplies of the product to the market, 
the industry operated all “available” production lines using the wet 
process in 2008 .
Regardless of the fall projected for the coming year because of the 
global financial and economic climate, cement producers view the 

Produkcja
W 2008 r. zakłady cementowe wyprodukowały 12 380,3 tys. ton 
klinkieru cementowego, czyli o 5,3% mniej niż w roku poprzednim. 
Jednocześnie dzięki zastosowaniu większej ilości dodatków produkcja 
cementu wzrosła o 1,4% i wyniosła 16 973,5 tys. ton. 
W 2008 r. produkowano w Polsce 36 rodzajów cementu. Najwięcej – 
7 755,1 tys. ton z grupy  cementu CEM II 32,5 oraz 3 836,2 tys. ton CEM 
I 42,5. Utrzymuje się tendencja rynku do stosowania cementów o 
wyższej klasie wytrzymałości tj. 42,5, których wyprodukowano w ilości 
ponad 6,5 milionów ton.  Najwyższy wzrost produkcji dotyczył, tak jak 
w poprzednim roku, cementu CEM II 42,5 (ponad 38%) oraz cementów 
CEM III 42,5 (około 31%). Zdecydowanie mniej niż w 2007 r. bo tylko 
1 298,4 tys. ton, wyprodukowano cementu CEM I 32,5 stosowanego 
jako podstawowa klasa cementu w budownictwie indywidualnym. 
Jest to potwierdzeniem tezy o realizacji dużych inwestycji,  gdzie ku-
batura i wytrzymałość konstrukcji wymusza stosowanie materiałów o 
wyższych parametrach wytrzymałościowych. Strukturę zapotrzebo-
wania rynku na poszczególne podstawowe klasy cementu w 2008 r. 
przedstawiono na wykresie. W okresie największego zapotrzebowania 
rynku w lipcu 2008 r. zakłady cementowe wyprodukowały około 1 800 

Dynamika sprzedaży cementu w kraju oraz eksportu cementu i klinkieru

Dynamics of cement sales in Poland as well as cement and clinker exports
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operation of cement plants in Poland over a longer term. This is why in 
the coming few years the industry will be trying to increase its cement 
production capacity by some 25 - 35%. This is necessary to match the 
demand of the Polish construction market, which will need about 
20 - 23 million tons of cement annually after the crisis. The completed 
upgrades will also allow our plants to stay competitive compared to 
their global counterparts in terms of production costs. The cost of ce-
ment production will be pushed significantly up in the near future by 
the costs of the CO2 emissions trading scheme.  This will be particularly 
true in 2013-2020, when the European Community will be cutting CO2 
emissions by 20%.

Technology
The technology of cement production in Poland is based on the 
modern dry process. The energy demand in this technology is about 
50% lower than if clinker is fired in wet process kilns. In addition to dry 
process kilns, 6 wet process units were also in operation in 2008. Ce-
ment plants systematically reduce the consumption of heat for clinker 
burning. This is of key importance as fuel represents one of the biggest 
items in the cost of cement production. Heat consumption ratios of 

tys. ton cementu. Największa sprzedaż miesięczna cementu w kraju 
została  osiągnięta również w lipcu i wyniosła 1850 tys. ton. Zakłady 
cementowe stale prowadzą działania modernizacyjne, których efekt 
był już widoczny w 2008r., w którym nie było już sygnałów z rynku o 
braku cementu u producentów. W 2008 r. aby zabezpieczyć dostawy 
produktu na rynek, w branży pracowały wszystkie „dostępne” linie 
produkcji  metody mokrej.
Pomimo, malejących prognoz na najbliższy rok związanych z ogól-
noświatową sytuacją w finansach i gospodarce, producenci ce-
mentu oceniają funkcjonowanie zakładów cementowych w Polsce 
w dłuższej perspektywie. Dlatego też w okresie najbliższych kilku 
lat przemysł cementowy będzie starał się zwiększyć swoją zdolność 
produkcyjną cementu około 25-35%. Jest to konieczne ze wzglę-
du na potrzeby rynku budowlanego w Polsce, który po „kryzysie” 
będzie potrzebował około 20-23 milionów ton cementu rocznie. 
Przeprowadzone modernizacje zapewnią również utrzymanie 
konkurencyjności naszych zakładów wobec światowej konkurencji 
pod względem kosztów wytwarzania. Znaczny wzrost kosztów 
produkcji cementu będzie w najbliższej przyszłości spowodowany 
uczestnictwem w systemie handlu emisjami CO2. Szczególnie będzie 

the Polish cement industry put it among the most efficient in Europe. 
The unit heat consumption for clinker firing averaged 3,639 kJ/kg of 
clinker for the entire industry in 2008 (including 3,508 kJ/kg for the 
dry process). Contrast this with 2007, when these figures were, respec-
tively, 3,641 kJ/kg of clinker for the entire industry, and 3,496 kJ/kg of 
clinker for the dry process.
Since 2000, a systematic rise in the use of energy recovered from waste 
has been observed in Poland. The main drivers for this tendency are 
both economic factors and the contribution of the cement industry to 
environmental protection. When waste is burned, the consumption of 
fossil fuels, which in the Polish conditions mean coal, is cut. This yields 
a two-fold benefit, as the emission of pollution into the environment, 
including CO2, is also curtailed. In 2008, the industry obtained 25,5% of 
the heat necessary to burn clinker from alternative fuel. This propor-
tion amounted to 18.4% and 19.9% in 2007 and 2006, respectively.  In 
some European countries, up to 80% of conventional fuel is substi-
tuted in the production of cement. The Polish cement industry has 
already achieved a high rate of coal substitution and steps to raise the 
proportion of waste burnt in clinker kilns will continue.

to dotyczyło lat 2013-2020, w którym wspólnota europejska będzie 
realizowała 20% obniżenie emisji CO2.

Technologia
Technologia wytwarzania cementu w Polsce oparta jest na nowocze-
snej tzw. suchej metodzie produkcji. Technologia ta charakteryzuje 
się niższym o około 50% zapotrzebowaniem na energię cieplną niż 
technologia wypału klinkieru w piecach metody mokrej. W roku 2008, 
oprócz pieców suchych pracowało również 6 jednostek metody 
mokrej. Zakłady cementowe systematycznie minimalizują zużycia 
energii cieplnej na wypalanie klinkieru. Ma to podstawowe znaczenie, 
gdyż paliwo stanowi jedną z największych pozycji w kosztach wy-
twarzania cementu. Obecnie wskaźniki zużycia ciepła w przemyśle 
cementowym w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. 
Jednostkowe zużycie ciepła na wypał klinkieru wyniosło w 2008 r. 
średnio dla całego przemysłu 3639 kJ/kg klinkieru (w tym dla metody 
suchej 3508 kJ/kg). W 2007 r. było to odpowiednio w całym przemyśle 
3641 kJ/kg klinkieru, a dla metody suchej 3496 kJ/kg klinkieru.
Od 2000 r. obserwujemy w branży cementowej w Polsce systema-
tyczny wzrost wykorzystania odzysku energetycznego z odpadów. 

Wyniki przemysłu cementowego w latach 2006-2008

Cement industry results in 2006-2008

Wyniki przemysłu cementowego w latach 1998-2008

Cement industry results in 1998-2008

Eksport i import cementu w latach 1998-2008

Cement exports and imports in 1998-2008

Sprzedaż cementu luzem i w workach 1999-2008

Bulk and bagged cement sales in 1999-2008

Rodzaje cementów produkowane w roku 2008

Cement types produced in 2008

Sezonowość produkcji (średnia 10-letnia (1998-2008) po miesiącach)

Production seasonality [10-year average (1998-2008) by month)
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The cement industry methodically strives to cut electricity consump-
tion in the entire cement production process. It is now definitely lower 
than in the past: in 2008 94.5 kWh were used per 1 ton of cement pro-
duced. This figure used to amount to 95 kWh/ton in 2007. Electricity 
consumption several percent lower than in other European countries. 
Apart from economic benefits, cutting the consumption of electricity 
for production also contributes to reducing the emissions of CO2 from 
power plants. In the next decade, saving electricity consumption will 
be the main goal not only of cement plants, but all industries subject 
to the emission trading scheme. 

The environment
Cement plants exercise utmost diligence to comply with all current 
environmental standards. They run their business in line with sustain-
able development principles, with environmental protection and the 
coexistence of cement plants with local communities constituting 
priorities of the sector. The best economic results are always achieved 
with care for conserving the natural environment and taking into ac-
count the development opportunities and the quality of life of future 
generations. 

Podstawowymi stymulatorami takiego procesu są zarówno uwarun-
kowania ekonomiczne, jak i wkład przemysłu cementowego w dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dzięki wykorzystaniu 
odpadów zmniejsza się wykorzystanie paliw kopalnych,  w polskich 
warunkach, węgla. Jest to korzyść podwójna, ponieważ jednocześnie 
zmniejsza się emisję do środowiska zanieczyszczeń m.in. CO2. W 2008 r. 
ze spalania paliw zastępczych przemysł uzyskał 25,5% energii cieplnej 
potrzebnej na wypalanie klinkieru, w latach 2007 i 2006 było to odpo-
wiednio 18,4% i 19,9%. W niektórych krajach europejskich zastępuje się 
w procesie produkcji cementu do 80% paliw konwencjonalnych. Polski 
przemysł cementowy osiągnął już wysoki stopień zastąpienia węgla, 
a działania w celu dalszego zwiększenia udziału odpadów w opalaniu 
pieców do wypału klinkieru będą kontynuowane.
Przemysł cementowy konsekwentnie dąży do obniżenia zużycia 
energii elektrycznej w całym procesie produkcji cementu. Jest ono 
obecnie zdecydowanie niższe niż przed laty. W 2008 r. wynosiło ono 
94,5 kWh/tonę wyprodukowanego cementu. W 2007 r. wartość ta 
wynosiła 95 kWh/tonę. W porównaniu do innych krajów europej-
skich jest to nawet o kilkanaście procent mniej. Zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej do produkcji, to oprócz korzyści ekonomicznych, 

Since 1993, Polish cement plants have undergone comprehensive 
upgrades, and many of them were built almost from scratch as com-
pletely new installations. They are now characterised by some of the 
lowest environmental impact ratios in the world.  The emission of dust 
and gases from IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 
installations into the atmosphere has been cut drastically: the proc-
ess dust emission amounted to 1,337.1 tons in 2008. This is equivalent 
to 79 grams of dust per 1 ton of cement produced in Poland. In 2007, 
the figure amounted to 2260,2 tons of dust from the annual cement 
production. Compare this to the ratio of 5 kg of dust per ton of cement 
produced before the privatisation, in early 1990s.
Gaseous emissions into the atmosphere were cut by reducing the 
specific heat consumption for clinker burning. The emission of carbon 
dioxide, the main component of flue gas, amounted to 11,473,000 
tons of CO2 in 2007. Although this is more than in 2006, this increase in 
emission was due to a significant, almost 18%, hike of production in 
2007. In 2008, while the cement production volume was the same as in 
the previous year, the emission reached 1,0456,611 tons of CO2. What is 
notable is that between 1988 and 2008, the cement sector cut its emis-
sion factor per ton of cement by 28%. Emission factor in 1988: 0.879 

również wkład w zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla 
emitowanego przez elektrownie. Obniżanie zużycia prądu będzie 
w najbliższym 10-cioleciu głównym celem nie tylko w zakładach ce-
mentowych, ale także we wszystkich gałęziach przemysłu objętych 
systemem handlu emisjami. 

Środowisko
Zakłady cementowe przywiązują najwyższą dbałość do zachowania 
wszelkich obowiązujących norm środowiskowych. Działalność pro-
wadzona jest z zastosowaniem założeń filozofii zrównoważonego 
rozwoju, a ochrona środowiska i współistnienie zakładów cemen-
towych ze społecznościami lokalnymi stanowi priorytet dla branży. 
Osiąganie jak najlepszych efektów ekonomicznych zawsze jest 
prowadzone z dbałością o zachowanie środowiska naturalnego oraz 
z uwzględnieniem szans rozwojowych i warunków życia przyszłych 
pokoleń ludzkich. 
Zakłady cementowe w Polsce od 1993 r. przeszły gruntowne mo-
dernizacje, a wiele z nich zostało wybudowanych od początku jako 
całkowicie nowe instalacje. Obecnie charakteryzują się jednymi z naj-
mniejszych na świecie wskaźnikami oddziaływania na środowisko.  

Jednostkowe zużycie ciepła w przemyśle cementowym w latach 1996-2008

Specific heat consumption of the cement industry in 1996-2008

 Zużycie energii elektrycznej w latach 1996-2008

Electricity consumption in 1996-2008
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tons of CO2/ton of cement and 1.1 tons of CO2/ton of clinker. Emission 
factor in 2008: 0.631 tons of CO2/ton of cement and 0.865 tons of  
CO2/ton of clinker.
Since 1988, 11 obsolete cement installations were completely closed 
down and decommissioned, and their production capacity was rebuilt 
in the form of new production lines using state-of-the-art technolo-
gies.  These installations were completely upgraded. This is a situation 
without a precedent in the Polish economy! As a result of investments 
in the cement sector, 50% of the production capacity of 1989 was re-
placed altogether and 40% completely upgraded.
The cement industry utilises huge amounts of recycled and waste ma-
terials in its production. This yields huge, measurable environmental 
benefits. Using waste and recycled material not only cuts gas emis-
sions but also the quantity of waste landfilled. In 2008, the cement 
sector recovered energy from as much as 617 thousand tons of waste. 
In 2007, this was 488.7 thousand tons. This waste, utilised in cement 
plants, did not end up on landfills. Cement plants pay great atten-
tion to energy recovery from waste being completely safe to people 
and the environment and not spoiling the quality of cement as the 
product. All cement plants with co-processing of waste operate state-

Emisja pyłów i gazów z instalacji IPPC (objętych Zintegrowaną Kontrolą 
i Zapobieganiem Zanieczyszczeniom) do atmosfery, która została 
radykalnie ograniczona. W 2008 r. procesowa emisja pyłów wyniosła 
1337,1 ton. Stanowi to emisję na poziomie 79 gramów pyłu na tonę 
wyprodukowanego w Polsce cementu. W roku 2007 było to 2260,2 ton 
pyłu z rocznej produkcji cementu. Przed procesem prywatyzacji tj. na 
początku lat dziewięćdziesiątych emisja pyłów z polskich cementowni 
wynosiła około 5 kg pyłu na tonę wyprodukowanego cementu. Emisja 
pyłów z instalacji piecowych jest dużo mniejsza i wynosi w 2008 r. oko-
ło 65 gramów na tonę klinkieru.
Emisja gazów do atmosfery została ograniczona dzięki zmniejszeniu 
jednostkowego zużycia ciepła na wypalanie klinkieru. Emisja dwu-
tlenku węgla, głównego składnika gazów odlotowych, wyniosła w 
2007 r. 11 473 000 ton CO2. Było to więcej niż w roku w 2006 r. lecz 
wzrost emisji w 2007 r. spowodowany był znacznym bo prawie 18% 
wzrostem produkcji. W 2008 r. emisja przy zachowaniu poziomu pro-
dukcji cementu z roku poprzedniego wyniosła 10 456 611 ton CO2. 
Na uwagę zasługuje fakt, że sektor cementowy zredukował w latach 
1988-2008 współczynnik emisyjny na tonę cementu o 28%. W roku 
1988 emisyjność wyniosła: 0,879 ton CO2/tonę cementu oraz   
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of-the-art continuous emissions monitoring instruments. 2008 saw 
the introduction to Poland of the E-PRTR European emission reporting 
system, which makes or will soon make data from all industrial plants 
in Europe (including Poland) covered by the system available to any-
one interested.
Cement plants consume significant quantities of natural minerals. 
These included over 25 million tons of limestone and marl. Replacing 
natural minerals with recycled materials and waste yields measurable 
benefits to the environment: in 2007, some 5,206.9 thousand tons of 
waste and recycled material were used as recycled material for pro-
ducing clinker and cement.  In 2008, this amount was equal to 5,578,3 
thousand tons.  The fly ash, slag and other recycled materials used to 
produce cement not only help conserve natural resources, but also 
improve product properties.  This is of great importance for specific 
cement applications. 

1,1 ton CO2/tonę klinkieru, natomiast w roku 2008 odpowiednio: 
0,631 ton CO2/tonę cementu oraz  0,865 ton CO2/tonę klinkieru.
Od roku 1988 w Polsce  zamknięto całkowicie i zlikwidowano 11 prze-
starzałych instalacji cementowych, a ich moc produkcyjna została 
odtworzona w nowych liniach produkcyjnych pracujących według 
najnowocześniejszych technologii.  Instalacje zostały całkowicie zmo-
dernizowane. Jest to sytuacja bez precedensu w polskiej gospodarce! 
W wyniku działań inwestycyjnych w sektorze cementowym, w stosun-
ku do roku 1989, 50% mocy produkcyjnej została całkowicie wymie-
niona a 40% zostało całkowicie zmodernizowane!
Przemysł cementowy do produkcji wykorzystuje olbrzymie ilości su-
rowców wtórnych i odpadów. Środowisko odnosi dzięki temu ogromne 
wymierne korzyści. Stosowanie odpadów i surowców wtórnych nie 
tylko ogranicza emisję gazów, ale również ilości odpadów wywożonych 
na składowiska. Odzysk energetyczny stanowił w sektorze cemen-
towym w 2008 r. aż 617 tys. ton odpadów. Ilość ta w 2007 r. wyniosła 
488,7 tys. ton. Dzięki ich wykorzystaniu w cementowniach nie trafiły one 
na składowiska. Zakłady cementowe przywiązują najwyższą wagę do 
tego aby odzysk energetyczny odpadów był całkowicie bezpieczny dla 
ludzi i środowiska oraz gwarantował zachowanie jakości produktu, jakim 

jest cement. Wszystkie zakłady cementowe prowadzące współspalania 
stosują najnowocześniejsze urządzenia do ciągłego monitoringu emisji. 
Od 2008 r. został w Polsce wprowadzony europejski system raportowa-
nia emisji PRTR, dzięki któremu dane z wszystkich zakładów przemysło-
wych w Europie (również polskich) objętych systemem są lub wkrótce 
będą dostępne dla każdego zainteresowanego.
Zakłady cementowe wykorzystują znaczne zasoby naturalnych su-
rowców kopalnych. W 2008 r. było to ponad 25 milionów ton kamienia 
wapiennego i margla. Dzięki zastąpieniu naturalnych kopalin surow-
cami wtórnymi i odpadowymi środowisko naturalne odnosi wymier-
ne korzyści – w 2007 r. jako surowce wtórne do produkcji klinkieru i 
cementu zastosowano około 5.206,9 tys. ton surowców odpadowych 
i wtórnych. W 2008r. było to 5578,3 tys. ton. Stosowane do produkcji 
cementu popioły lotne, żużle i inne surowce wtórne pozwalają nie 
tylko zachować zasoby naturalne, ale również w pożądany sposób 
kształtują własności produktu. Ma to duże znaczenie w przypadku 
określonych zastosowań cementu. 

Udział ciepła z paliw alternatywnych w latach 1998-2008

Percentage heat from alternative fuel in 1998-2008

Zużycie cementu na mieszkańca w Polsce

Per capita cement consumption in Poland

Struktura zużycia paliw - % ciepła

Fuel consumption structure - % of heat

Paliwa alternatywne w 2008r.

Alternative  fuels in 2008

Zużycie odpadów jako dodatków w produkcji klinkieru i cementu w latach 2006-2008

Use of waste as additives in producing clinker and cement in 2006-2008

Zużycie cementu w UE 27

Cement consumption in EU 27

Emisje pyłu i gazowe z przemysłu cementowego w latach 2000-2008

Dust and gas emissions from the cement industry in 2000-2008




