List
Przewodniczàcego
Stowarzyszenia
Szanowni Paƒstwo,
rok 2004 by∏ szczególny dla naszej gospodarki i naszego kraju. Od 1 maja Polska jest
pe∏noprawnym cz∏onkiem Unii Europejskiej.
Zaczynamy praktycznie doÊwiadczaç, co oznacza
funkcjonowanie w warunkach obowiàzujàcych
we Wspólnocie.
Statystyki pokazujà wysokie tempo wzrostu produktu krajowego. Prognozy na rok bie˝àcy sà
równie pomyÊlne, chocia˝ wyniki dla budownictwa nie sà zadowalajàce. Rok ubieg∏y up∏ynà∏
pod znakiem powstrzymywania, utrzymujàcej
si´ od kilku lat, tendencji spadkowej. Nietypowe zachowanie rynku – bardzo wysoki poziom
sprzeda˝y w poczàtkowych miesiàcach roku –
by∏o raczej konsekwencjà paniki rynkowej przed
wprowadzeniem 22% stawki podatku VAT, a nie
rzeczywistym wzrostem konsumpcji. Niewielki wzrost sprzeda˝y cementu w stosunku do roku
poprzedniego nie musi wi´c oznaczaç pojawienia si´ trwa∏ych tendencji w polskim budownictwie, zw∏aszcza mieszkaniowym i przemys∏owym.
Obserwujemy powolny wzrost w infrastrukturze,
zw∏aszcza komunikacyjnej. Wiele nowych projektów jest w trakcie realizacji, kontynuowany jest
program budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Dla bran˝y cementowej przystàpienie do Unii
Europejskiej by∏o zwieƒczeniem wieloletnich
dzia∏aƒ prowadzonych wielop∏aszczyznowo.
Od dawna wdra˝aliÊmy zmiany, adaptujàce nasze normy i standardy do obowiàzujàcych w Unii.
Prywatyzacja przemys∏u pozwoli∏a na dokonanie gruntownej modernizacji. Radykalnie zmieniono organizacj´ pracy, styl i efektywnoÊç
zarzàdzania.
DziÊ zak∏ady zarzàdzane sà zgodnie z ﬁlozoﬁà
zrównowa˝onego rozwoju, przy podejmowaniu
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decyzji jednakowo wa˝ne sà sprawy produkcji,
Êrodowiska oraz potrzeby przysz∏ych pokoleƒ.
W rezultacie podj´tych dzia∏aƒ nasz przemys∏
jest dzisiaj jednà z najnowoczeÊniejszych bran˝y
w Europie.
Istotnà rol´ w naszej dzia∏alnoÊci odgrywa
CEMBUREAU – Europejskie Stowarzyszenie
Cementu. Dzi´ki cz∏onkostwu w tej organizacji mamy sta∏y dost´p do informacji i mo˝emy
korzystaç z bogatych doÊwiadczeƒ innych krajów. Na tym forum mamy równie˝ mo˝liwoÊç
wyra˝ania swoich opinii i wspó∏decydowania
w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci naszego przemys∏u. Polska jest postrzegana na forum
CEMBUREAU jako powa˝ny i doÊwiadczony partner, czego dowodem jest powierzenie naszemu stowarzyszeniu roli organizatora Walnego
Zgromadzenia CEMBUREAU w czerwcu tego roku
w Warszawie.
Rok 2005 jest szczególny dla nas równie˝ z innego powodu. Poczàwszy od 1 stycznia tego roku
stowarzyszenie nasze zrzesza wy∏àcznie producentów cementu. Zak∏ady wapiennicze za∏o˝y∏y
w∏asnà organizacj´ – Stowarzyszenie Przemys∏u
Wapienniczego.
Jestem jednak przekonany, ˝e kole˝eƒskie
wi´zi pomi´dzy cz∏onkami obu stowarzyszeƒ
i wspó∏praca bran˝ b´dà nadal utrzymywane.
Mened˝erom i pracownikom obu sektorów ˝ycz´
osiàgania coraz lepszych wyników.

Andrzej Tekiel
Przewodniczàcy Stowarzyszenia
Producentów Cementu i Wapna
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