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W   tym roku przypada piękna rocznica 

20-lecia Stowarzyszenia Producentów 

Cementu, które powstało w roku 1990 

jako Stowarzyszenie Producentów 

Cementu i Wapna. 

This year the Polish Cement Association 

will celebrate its 20th anniversary. It was 

established in 1990 as the Polish Cement and 

Lime Association.

Założenie Stowarzyszenia było normalną reakcją kadry kierującej 
tymi przemysłami do stworzenia platformy współpracy i wymia-

ny doświadczeń, której dobry początek stanowiło nieobligatoryjne 
Zrzeszenie. Wspomagało ono na przykład wprowadzenie paliwa wę-
glowego do dwóch cementowni: Małogoszcz i Warta II, bowiem znacz-
ny wzrost ceny mazutu zagrażał żywotnym interesom tych zakładów.

 Tak więc równolegle z transformacją systemu politycznego 
w Polsce powstała idea utworzenia wspólnej organizacji przemysłu 
cementowego, reprezentującej interesy tej branży  w stosunku do 
władz administracyjnych i rządowych oraz pozarządowych organizacji 
krajowych i zagranicznych. Wiadomo było, że we wszystkich krajach 
zachodnich, ale i w większości pozostałych (np. w USA) istnieją i działa-
ją organizacje zrzeszające wytwórców cementu, które mają  poważne 
osiągnięcia w zakresie popierania rozwoju techniki wytwarzania ce-
mentu oraz popularyzacji i fi nansowania prac naukowych z tej dziedzi-
ny. Największe osiągnięcia miało w tym zakresie stowarzyszenie ame-
rykańskie, a rozwijane tam prace przyczyniły się w sposób wydatny do 
podniesienia na wyższy poziom chemii cementu. Osiągnięcia Powersa 
i Bogue’a, które przypadły na początek lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku  cytowane są do dnia dzisiejszego we wszystkich monografi ach 
dotyczących chemii i technologii cementu i betonu.

Stowarzyszenia państw zachodnich utworzyły bardzo dawno 
wspólną organizację europejską Cembureau, z siedzibą początkowo 

Its establishment was the normal reaction of executives managing 
these industries to create a platform for cooperation and exchange 

of experiences, a good beginning of which was a non-mandatory 
Association. It supported such issues as the introduction of coal fuel in 
two cement plants: Małogoszcz and Warta II, as the signifi cant increase 
in the price of mazout was a threat to the vital interests of such plants.

Therefore, in parallel with the transformation of Poland’s politi-
cal system, there was an idea to create a common organisation of 
the cement industry, representing the interest of this sector before 
administrative and governmental authorities, as well as Polish and 
foreign NGOs. It was known that in all western countries, but also in 
most others (e.g. the USA), there are organisations associating ce-
ment manufacturers, which have signifi cant achievements within 
the sphere of supporting the development of cement manufactur-
ing technology, as well as the popularisation and fi nancing of scien-
tifi c works in this scope. The greatest achievements in this respect 
belonged to the American association, and the works developed 
there signifi cantly helped to improve the degree of cement chemis-
try. The achievements of Powers and Bogue, falling in the early 1950s, 
are still quoted in all monographs on the chemistry and technology 
of cement and concrete.

Long ago, the associations of western countries created a com-
mon European organisation, Cembureau, which was fi rst based in 
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Paris, and then in Brussels. I was well familiar with the organisation 
of this Bureau, and I met its contemporary director, Mr Collins, at 
the Cement Chemistry Congress in Moscow in 1974. The awareness 
of these issues led, rather quickly – already in 1990 – to the estab-
lishment of the Polish Cement and Lime Association, founded by: 
Brzozowski Henryk, Chwiła Edward, Golob Adam, Dudek Zenon, 
Figiel Włodzimierz, Groszek Zenon, Jesionek Ryszard, Kokoszka 
Roman, Kozłowski Henryk, Kowalczyk Hubert, Kowalczykiewicz 
Stanisław, Kurdowski Wiesław, Łukowicz Zdzisław, Moszczyński 
Leon, Majchrzak Janusz, Radzięciak Tadeusz, Tekiel Andrzej, Teległów 
Stanisław, Wider Karol, Wysocki Aleksander (Photo 1).

The beginnings were diffi  cult, yet also romantic. The fi rst visit 
of Cembureau representatives in Poland was full of comic events 
– during the visit to the cement plants of Małogoszcz and Nowiny, 
one of the Polonez cars in which we were driving our guests around 
broke down (Photo 2). Owing to my friendship with Professor 

w Paryżu, a następnie w Brukseli. Organizacja tego Biura była mi 
dobrze znana, a jej ówczesnego dyrektora pana Collinsa poznałem 
na Kongresie Chemii Cementu w Moskwie, w roku 1974. Znajomość 
tych zagadnień doprowadziła stosunkowo szybko – już w roku 1990 
– do utworzenia Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, 
a jego  założycielami byli: Brzozowski Henryk, Chwiła Edward, Golob 
Adam, Dudek Zenon, Figiel Włodzimierz, Groszek Zenon, Jesionek 
Ryszard, Kokoszka Roman, Kozłowski Henryk, Kowalczyk Hubert, 
Kowalczykiewicz Stanisław, Kurdowski Wiesław, Łukowicz Zdzisław, 
Moszczyński Leon, Majchrzak Janusz, Radzięciak Tadeusz, Tekiel 
Andrzej, Teległów Stanisław, Wider Karol, Wysocki Aleksander  (fot. 1).

Początki były trudne, ale nie pozbawione także romantyzmu. 
Pierwsza wizyta przedstawicieli Cembureau w Polsce obfi towała 
w komiczne wydarzenia – w trakcie wizyty w cementowniach 
Małogoszcz i Nowiny zepsuł się jeden z Polonezów, którymi wozili-
śmy naszych gości (fot. 2). Moja przyjaźń z profesorem J. Janowskim, 
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ówczesnym wicepremierem w Rządzie premiera Mazowieckiego, 
doprowadziła do przyjęcia przez profesora naszej delegacji 
w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Stanowiło to bardzo dobrą 
wizytówkę naszego Stowarzyszenia dla przedstawicieli Cembureau. 
W roku 1992 zostaliśmy zaproszeni do złożenia wizyty w Biurze tej 
organizacji i przedstawienia sytuacji polskiego przemysłu cemento-
wego. Z Polski uczestniczyła w tej wizycie duża grupa obejmująca 10 
dyrektorów cementowni oraz Dyrektora Departamentu Produkcji 
Materiałów Budowlanych z Warszawy. Cembureau było reprezen-
towane przez Prezesa i wiceprezesa, dyrektora Biura oraz dyrek-
torów biur stowarzyszeń angielskiego, francuskiego, włoskiego 
i belgijskiego.

W latach początkowych stowarzyszenie borykało się z dużymi 
problemami fi nansowymi. Coroczne opłaty członkowskie były po-
krywane z pożyczek udzielanych przez lepiej fi nansowo dysponowa-
ne cementownie, głównie Małogoszcz i Górażdże.

Janowski, then Deputy Prime Minister in the government of Prime 
Minister Mazowiecki, the Professor welcomed our delegation 
at the Offi  ce of the Council of Ministers in Warsaw. This testifi ed 
to a very good rating of our Association for the representatives 
of Cembureau. In 1992, we were invited to visit the offi  ce of this 
organisation, and to present the situation of the Polish cement 
industry. On the Polish part, a group of ten cement plant directors 
and the Director of the Building Materials Production Department 
from Warsaw participated in the visit. Cembureau was represented 
by the President and the Offi  ce Director Vice-President, as well as 
directors of the offi  ces of the English, French, Italian and Belgian 
associations.

In the early years, the association faced signifi cant fi nancial prob-
lems. Annual membership fees were covered from loans granted by 
cement plants of better fi nancial standing, principally Małogoszcz 
and Górażdże.
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Przewodniczącymi Stowarzyszenia byli kolejno: 
Wiesław Kurdowski 1990-1995;
Alojzy Malczak 1995-1997;
Andrzej Tekiel 1997-1999 i 2003-2005;
Andrzej Balcerek 1999-2001 i 2005-2009;
Andrzej Ptak 2001-2003; 
Luc Callebat 2009-2010;
Leonard Palka 2010 - 

Dyrektorami  Biura Stowarzyszenia byli:
Janusz Poleszak 1994-2003;
Dariusz Konieczny 2003-2007,
Jan Deja 2007 -

Bardzo szybko, bo już w roku 1993, uzyskaliśmy status członka 
stowarzyszonego Cembureau, a w roku 1999 zostaliśmy członkiem 

 

Presidents of the Association were, in the following order:
Wiesław Kurdowski 1990-1995;
Alojzy Malczak 1995-1997;
Andrzej Tekiel 1997-1999 and 2003-2005;
Andrzej Balcerek 1999-2001 and 2005-2009;
Andrzej Ptak 2001-2003; 
Luc Callebat 2009-2010;
Leonard Palka 2010- 

The Association’s Offi  ce Directors were:
Janusz Poleszak 1994-2003;
Dariusz Konieczny 2003-2007,
Jan Deja 2007- 

 
Very quickly – already in 1993 – we obtained the status of as-

sociated member of Cembureau, and in 1999 we became a regular 
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zwyczajnym tej organizacji (fot. 3). Na pierwszym rocznym walnym 
zjeździe członków Cembureau w Brukseli, w roku 1995, ledwo udało 
nam się zapłacić z Andrzejem Balcerkiem za jeden dwuosobowy 
pokój w hotelu. W Polsce w tym okresie nieznane jeszcze były karty 
kredytowe, stanowiące obecnie rezerwę fi nansową za granicą. 
Złotówka nie była wymienialną walutą, co zresztą utrzymało się do 
dnia dzisiejszego.  Takie to były początki.

Powstanie Stowarzyszenia zbiegło się z ogromnym spadkiem 
sprzedaży cementu w kraju. Spadek ten rozpoczął się już w roku 
1989 kiedy to roczna  sprzedaż cementu w Polsce spadła do poziomu 
odpowiadającego okresowi 1966 – 1970 i wynosiła około 10 milio-
nów ton. Najmniejsza sprzedaż przypadła na rok 1993. Sprzedano 
wówczas 9,8111 miliona ton, prawie dokładnie tyle samo co w roku 
1966. Cały czas trwała więc walka o utrzymanie  sprzedaży na pozio-
mie pozwalającym na zapewnienie minimalnej rentowności fabryk, 
których zdolność produkcyjna była co najmniej dwa razy większa. 

member of the organisation (Photo 3). At the fi rst annual general 
meeting of Cembureau members in Brussels in 1995, Andrzej 
Balcerek and I barely managed to pay for one double hotel room. At 
the time, in Poland, there were no credit cards, which nowadays con-
stitute a fi nancial reserve abroad. The zloty was not a currency sub-
ject to exchange, which is still the case. These were the beginnings.

 The establishment of the Association coincided with a vast drop 
in cement sales in Poland. The decrease commenced as early as in 
1989, when annual cement sales in Poland dropped to a level cor-
responding to the period 1966-1970, and amounted to 10 million 
tonnes. The lowest sales were recorded in 1993. At the time, 9.8111 
million tonnes was sold – almost exactly the same as in 1966. For the 
entire time, therefore, the struggle continued to keep sales at a level 
allowing to ensure the minimum profi tability of factories, the produc-
tion capacity of which was at least double that value. At the same 
time, this meant maintaining jobs for about 24,000 employees. There 
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Oznaczało to równocześnie utrzymanie miejsc pracy dla około 
24 000 pracowników. Nie było państwowych dotacji dla przemysłu 
cementowego, które objęły inne sektory gospodarcze. Jak się okaza-
ło nie były potrzebne, gdyż dyrektorzy cementowni znaleźli wyjście z 
tej arcytrudnej sytuacji; był  nim eksport cementu. Nie była to sprawa 
łatwa, gdyż trzeba było skierować ten eksport do krajów, których nie 
objął kryzys, a więc do krajów zachodnich i  to sąsiadujących z Polską, 
gdyż cement jest tanim, masowym materiałem i jego transport jest 
opłacalny na odległość nie większą od 200 km, a jeszcze dopuszczal-
ny do 300 km. Najkorzystniejszy byłby więc eksport do Niemiec.

Jednak wejście na obcy rynek zagraniczny nieznanemu pro-
ducentowi nie jest sprawą prostą. Dodatkową trudność stanowiły 
normy – w Polsce normy europejskie wprowadzono dopiero w roku 
2001. Na szczęście, obowiązujące w Polsce normy, wprowadzone z 
początkiem lat pięćdziesiątych, wzorowały się na niemieckich, obo-
wiązujących w Niemczech do czasu wprowadzenia europejskich. 
Dyrektorzy fabryk wykazali duże zdolności marketingowe, które jesz-
cze parę lat wcześniej były im zupełnie nieznane oraz niepotrzebne 
i pokonali te wszystkie trudności, rozwijając eksport cementu, który 
w roku 1994 przekroczył 4 miliony ton. Tylko do Niemiec osiągnął 
on w tymże roku około 3 miliony ton. Żadna fabryka cementu nie 
upadła, w związku z czym rozpoczęta w tym okresie prywatyzacja  
przemysłu cementowego odbywała się w korzystnych dla państwa 
polskiego warunkach i przyniosła spore wpływy do pustawej wtedy 
kasy państwowej.

Eksport ten spowodował oskarżenie polskich cementowni 
o dumping przez niemieckie stowarzyszenie Der Bundesverband 
der Deutschen Zementindustrie (BDZ). Sprawa, w której polskie 
cementownie reprezentowała Spółka Polski Cement, trwała dwa lata 
i zakończyła się wygraną strony polskiej.

 Poza już wymienionymi celami działań Stowarzyszenia koncen-
trowało się ono  na popieraniu rozwoju przemysłu cementowego, 
popularyzacji stosowania betonu oraz działania na rzecz ochrony 
środowiska  i bezpieczeństwa pracy. Ochrona środowiska bardzo 

were no national subventions for the cement industry, which covered 
other sectors of the economy. As it turned out, subventions were un-
necessary, as directors of cement plants found a way out of that very 
diffi  cult situation; they decided to export cement. This was not an easy 
thing, as export was to be directed to countries not aff ected by the 
crisis, therefore to western countries, neighbouring with Poland, as 
cement is a cheap, mass material, and its transport is only profi table at 
a distance not greater than 200 km, and still permissible up to 300 km. 
The most benefi cial export would, therefore, be to Germany. However, 
the entry of an unknown manufacturer on a foreign market is not an 
easy thing to do. An additional diffi  culty was posed by standards – in 
Poland European standards were only introduced in 2001. Fortunately, 
the standards applying in Poland, introduced in the early 1950s, were 
modelled on German standards that had been applicable in Germany 
until the introduction of European standards. Factory directors 
showed high marketing capabilities which, still several years earlier, 
were completely unknown and unnecessary to them, and overcame 
all these diffi  culties, developing cement export, which in 1994 exceed-
ed 4 million tonnes. Export just to Germany in that year reached a level 
of approximately 3 million tonnes. No cement factory went bankrupt, 
therefore the privatisation of the cement industry initiated in that pe-
riod took place in conditions favourable to Poland, bringing signifi cant 
income to the then rather empty State Treasury.

The export gave rise to accusations on the part of German as-
sociation Der Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (BDZ) 
that Polish cement plants applied dumping. The case, where Polish 
cement plants were represented by Polski Cement (Polish Cement) 
Company, lasted two years and ended with a win for the Polish side.

Apart from the already listed goals of the Association, it also 
focused on supporting the development of the cement industry, 
popularisation of concrete applications, and activities associated 
with environmental protection and work safety. Environmental pro-
tection very soon became the Association’s top priority, principally 
as regards the reduction of CO2 emissions. One also cannot fail to 
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mention the Association’s participation in the standardisation works. 
I was at the heart of such actions, as the President of the Association 
in the years 1990-1995. I would name three issues as the Association’s 
greatest achievements:
1)  obtaining the CO2 emissions allocation at the level which, by 

2012, ensures the coverage of the needs of cement production in 
Poland,

2)  popularisation of concrete application in the building industry, 
inter alia as a result of the organisation, every two years, of the 
International “Dni Betonu” (“Concrete Days”) Conference, usu-
ally attended by 500-700 specialists representing science and 
industry,

3)  support in the development of young staff  for the broadly un-
derstood building industry, which even includes students of 
architecture.
For the latter, the Association organises workshops and con-

tests for the best design of a concrete building, whereas the other 
types of contests of a similar nature also involve professional 
architects. We must also not underestimate the publication by 
the Association of Professor Neville’s monograph “Properties of 
Concrete” in Polish (Photo 4).

Activities in the area of CO2 emissions reduction require some 
comment. From the beginnings of the Emission Trading System, the 
Association cooperated with the government and EU administra-
tion, presenting and commenting its impact on the cement industry 
in Poland. The Association represents the cement sector in Poland as 
a party in negotiations regarding the methods for introducing the as-
sumptions of the ETS Directive, the distribution of allocations for the 
cement industry, and makes a signifi cant contribution in solving the 
related problems. From the very beginning, SPC has been a partner 
for government institutions, quickly and informatively answering 
their questions, and providing justifi ed comments and information 
on the cement industry.  SPC is also a member of the Forum CO2 
organisation, which has for years been a partner to the government, 

szybko znalazła się na jednym z pierwszych miejsc w działaniach 
Stowarzyszenia, a przede wszystkim zagadnienia ograniczenia emisji 
CO2. Nie można także pominąć udziału Stowarzyszenia w pracach z 
zakresu normalizacji. Byłem w centrum tych działań jako przewodni-
czący Stowarzyszenia w latach 1990-1995. Za największe osiągnięcia  
Stowarzyszenia uważam trzy sprawy:
1) uzyskanie  poziomu przydziału emisji CO2 zapewniającego do 

roku 2012 potrzeby produkcji cementu w Polsce,
2)  popularyzację stosowania betonu w budownictwie, między 

innymi w wyniku organizacji co dwa lata Międzynarodowej 
Konferencji „Dni Betonu”, w której uczestniczy z reguły 500 – 700 
specjalistów reprezentujących przemysł i naukę,

3) popieranie rozwoju młodej kadry dla szeroko rozumianego 
przemysłu budowlanego, obejmującego nawet studentów 
architektury.
Dla tych ostatnich Stowarzyszenie organizuje warsztaty i kon-

kursy na najlepszy projekt budowli z betonu, przy czym drugi rodzaj 
konkursów o podobnej tematyce obejmuje także profesjonal-
nych architektów.  Nie do przecenienia było także wydanie przez 
Stowarzyszenie monografi i profesora Neville’a „Właściwości betonu”, 
w wersji polsko-języcznej (fot. 4).

Działania w zakresie ograniczenia emisji CO2 wymagają pew-
nego komentarza. Stowarzyszenie od początku powstawania 
Systemu Handlu Emisjami współpracowało z administracją rządo-
wą i Unijną przedstawiając i komentując  jego wpływ na przemysł 
cementowy w Polsce. Stowarzyszenie reprezentuje sektor cemen-
towy w Polsce jako strona w negocjacjach dotyczących  metod 
wprowadzania założeń Dyrektywy ETS,  rozdziału uprawnień dla 
przemysłu cementowego  oraz ma duży wkład w rozwiązywanie 
związanych z tym problemów. Od samego początku SPC jest  
partnerem dla instytucji Rządowych, szybko i rzeczowo odpowia-
dającym na zapytania oraz dostarczającym uzasadnionych uwag 
oraz informacji na temat przemysłu cementowego. SPC jest człon-
kiem organizacji Forum CO2, która od lat jest partnerem dla Rządu 
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reprezentującym wszystkie gałęzie gospodarki zużywające dużo 
energii.

Rzeczowe argumenty przedstawione przez SPC doprowadziły 
np.: do tego, że ostatecznie branża cementowa uzyskała uprawnie-
nia do emisji w ilości 10,85 mln ton (średniorocznie w okresie 2008- 
-2012) wobec pierwotnie planowanych około 9 mln ton. Taki poziom  
emisji oznaczałby konieczność zakupu uprawnień, co pociągnęłoby 
za sobą  duży wzrost cen cementu i stanowiłby zagrożenie dla pro-
dukcji cementu w Polsce. Te, bardzo racjonalne argumenty stanowią 
dla polskiego rządu ważne podstawy w europejskiej dyskusji o 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, co jest warunkiem utrzy-
mania produkcji cementu w Polsce.

W dziedzinie normalizacji Stowarzyszenie reprezentuje prze-
mysł cementowy w komitetach normalizacyjnych KT 113, 144, 196, 
274, 307, 308 zajmujących się cementem, betonem i zrównowa-
żonym rozwojem oraz stale współpracuje z reprezentantami przy 
CEN (Europejskiej Komisji Standaryzacji).

Stałą bezpośrednią współpracę z Cembureau Stowarzyszenie 
prowadzi od 1993 r. Reprezentanci Stowarzyszenia pracują w gru-
pach roboczych europejskiej organizacji. Uczestniczą w przygo-
towaniu ofi cjalnych stanowisk, które przedstawiane są organom 
ustawodawczym w Unii Europejskiej.

Do kluczowych zadań należy współpraca z organami admini-
stracji europejskiej (Komisja Europejska, Parlament, Rada) w zakre-
sie tworzenia i wprowadzania w życie prawa. Do ważnych obecnie 
działań należą konsultacje Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, 
Dyrektywy Odpadowej, Dyrektywy IPPC i prac normalizacyjnych 
prowadzonych przez CEN. 

prof. Wiesław Kurdowski
Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

representing all sectors of the economy that consume large amounts 
of energy.

Material arguments presented by SPC have led to a situation 
where, fi nally, the cement industry has obtained emission alloca-
tions in the amount of 10.85 million tonnes (the annual average in 
the period 2008-2012) as compared to the previously planned 9 
million tonnes. Such a level of emissions would mean the need to 
purchase allocations, which would be related to a large growth in 
cement prices, and would pose a threat to cement production in 
Poland. These very rational arguments constitute important grounds 
for the Polish government in the European discussion on the reduc-
tion of greenhouse gas emissions, which is a condition for maintain-
ing cement production in Poland.

 In the area of standardisation, the Association represents the 
Polish industry in standardisation committees KT 113, 144, 196, 274, 
307, and 308, which deal with cement, concrete and sustainable de-
velopment, and continuously cooperates with the representatives of 
the CEN (European Committee for Standardisation).

The Association has directly cooperated, in a continuous man-
ner, with Cembureau since 1993. The Association’s representatives 
work in task groups of the European organisation. They participate 
in the preparation of offi  cial positions presented to the legislators in 
the European Union.

Key tasks also include cooperation with European administration 
authorities (the European Commission, Parliament and Council) in 
the area of the elaborated law and its implementation. The measures 
that are important today include consultations of the Climate and 
Energy Package, Waste Directive, IPPC Directive, and standardisa-
tion works by CEN.

prof. Wiesław Kurdowski
Honorary President of the Polish Cement Association  




