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Wzorem lat ubiegłych z okazji „Dnia 
otwartego Cementowni Warta S.A.”, 
który przypada 04.06.2016 roku przygo-
towaliśmy specjalne wydanie czasopisma 
„Nasza Warta”, które tym samym prezen-
tujemy.

Stało się już tradycją, że sprawy, którymi 
żyjemy na co dzień opisujemy pozosta-
wiając niezapomniany ślad w pamięci.

Pamiętamy uroczystości 50 –lecia Cemen-
towni Warta S.A. w Trębaczewie, wspomi-
namy momenty doniosłe i znaczące, takie 
jak przyznanie tytułu „Przedsiębiorstwo 
FAIR Play” w ramach Programu Promocji 
Kultury Przedsiębiorczości, czy przyzna-
nie Honorowej  Odznaki za zasługi dla 
Rozwoju Gospodarki RP.

Jesteśmy dumni, że jako Przedsiębiorstwo 
na trwale związane z Regionem wspiera-
my działania promujące bezpieczeństwo 
wśród uczniów okolicznych szkół.

O tych i innych sprawach można przeczy-
tać w części dotyczącej Aktualności.

Kolejne strony „Naszej Warty” przybli-
żą Wam cele i zadania z jakimi musi 

mierzyć się Przedsiębiorstwo, aby 
w pełni sprostać wyzwaniom rynku  
cementowego w Polsce.

Wywiad z Prezesem Zarządu Cementow-
ni Warta S.A. Panem Dariuszem Gaw-
lakiem przybliża tę problematykę oraz 
w połączeniu z rozmową z Panem Mar-
kiem Górnikiem – dyrektorem ds. Tech-
nicznych daje pełny obraz odpowiedzial-
nej społecznie polityki ( rmy.

Kolejne artykuły mówią o sprawach, któ-
re są dla nas ważne zarówno w zakre-
sie przedstawienia Rady Pracowniczej, 
ochrony danych osobowych, czy szkoleń 
podnoszących naszą wiedzę zawodową, 
bądź poczucie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Myślę, ż e każdy z Was znajdzie w „Naszej 
Warcie” interesującą go problematykę.

Pozostaje mi tylko życzyć przyjemnej 
lektury.

Pozdrawiam

Jacek Buszta
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W dniach 01-03 października 2015 roku 
w Kielcach odbyło się spotkanie najwięk-
szych Partnerów Handlowych Cemen-
towni Warta S.A. 
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem 
Prezesa Zarządu Cementowni Warta 
Dariusza Gawlaka, który podziękował 
przybyłym gościom za owocną współ-
pracę w 2015 roku, za znakomite relacje 
biznesowe oraz za okazaną wyrozumia-
łość i życzliwość w kontaktach zawodo-
wych. Na zakończenie swojego wystą-
pienia Prezes Gawlak w towarzystwie 
Dyrektora ds. Sprzedaży Jacka Busz-

Cementownia Warta S.A. 
przedsiębiorstwem Fair Play 2015

Aktualności
Odznaka Honorowa za zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP

Spotkanie Partnerów Handlowych
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Artur Bagieński przypina medal dla Cementownii

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju go-
spodarki krajowej Cementownia Warta 
S.A. została odznaczona „Odznaką Ho-
norową za zasługi dla Rozwoju Gospo-
darki Rzeczpospolitej Polskiej”. Jest to 
odznaczenie przyznawane przez Ministra 
Gospodarki RP dla ( rm mających wkład 
w ustanawianie wysokich standardów 
prowadzenia działalności gospodarczej 

Marszałek Województwa Łódzkie-
go Witold Stępień - w towarzystwie 
Anny Szcześniak z Ogólnopolskiej 
Komisji Programu „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” - uhonorował laureatów 
XVIII edycji Programu Promocji 
Kultury Przedsiębiorczości „Przed-
siębiorstwo Fair Play”, składając 
zwycięzcom gratulacje i podkreślając 
znaczenie wyróżnień dla ich wkładu 
w gospodarczy i społeczny rozwój 
województwa łódzkiego. W gronie 
laureatów z powiatu pajęczańskie-
go znalazła się Cementownia Warta 
S.A. Rozdanie certyfikatów nastąpiło 
w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
przy Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Łódzkiego.
Z rąk Marszałka Województwa Łódz-
kiego certyfikat „Przedsiębiorstwo 
Fair Play 2015” odbierał Prezes Za-
rządu Cementowni Warta S.A. - Pan 
Dariusz Gawlak. „Nasza firma już po 
raz trzeci spełniła wszystkie regulami-
nowe wymagania Programu i została 
pozytywnie oceniona przez audytorów 
oraz regionalną i ogólnopolską kapi-
tułę. Uzyskanie certyfikatu rzetelności 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”   to czytel-
ny znak dla kontrahentów i partnerów 
społecznych, że Cementownia Warta 
S.A. funkcjonuje stosując najwyższe 
standardy etyczne   w  działalności go-
spodarczej. Zgodnie z regulaminem 
konkursu oceniane były m.in. stoso-
wanie norm odpowiedzialnego po-
stępowania we wzajemnych relacjach 
naszej firmy z klientami, kontrahen-
tami, pracownikami, akcjonariuszami 
oraz społecznością lokalną, władzą 
lokalną i państwową. Cieszymy się, że 
nasze starania na tym polu, będące 
trwałym elementem funkcjonowania 
Cementowni Warta S.A., zostały kolej-
ny raz docenione.” – powiedział Prezes 
Gawlak odbierając wyróżnienie.

w Polsce i wdrażaniu metod zarządzania 
decydujących o wzroście gospodarczym. 
Odznaczenie zostało z wszelkimi honora-
mi przypięte do   sztandaru Cementowni 
Warta S.A. przez Wicemarszałka Woje-
wództwa Łódzkiego – Pana Artura Ba-
gieńskiego podczas uroczystości Barbór-
kowych 2015.

ty wręczył dyplomy z podziękowania-
mi wszystkim zaproszonym ( rmom. 
Za odbiór milionowej tony wyproduko-
wanej w Cementowni Warta w 2015 roku 
dyplom odebrała ( rma „Solbet” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Solcu Kujawskim. 
Ukoronowaniem spotkania był re-
cital Alicji Majewskiej przy akom-
paniamencie Włodzimierza Korcza. 
Drugi dzień spotkania upłynął w miłej 
atmosferze na wycieczce „Świętokrzyskie 
jakie cudne”, podczas której zaproszeni 
goście zwiedzali Zamek w Chęcinach, Ja-
skinię Raj oraz Skansen w Tokarni. 

Danuta Szopa
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Dzisiaj walczymy jakością

Paulina Borkowska:  Jak ocenia Pan 
ostatnie dwa lata funkcjonowania 
Cementowni Warta S.A. w branży 
cementowej? 
Dariusz Gawlak: Ostatnie dwa 
lata funkcjonowania cementowni 
potwierdzają stabilną, dobrą pozycję 
naszego zakładu na tle przemysłu 
cementowego w Polsce. Podejmowane 
działania dążące do modernizacji, 
optymalizacji kosztów produkcji, 
nasze wybory dotyczące strategii 
produkcji cementu co do asortymentu 
i obsługiwanych segmentów dały owoce 
w postaci stabilnej, ugruntowanej, 
średnio-dobrej pozycji w branży. Jest to 
pozycja do dalszego rozwoju zwłaszcza, 
że i branża i świat rozwijają się, a my nie 
możemy pozostać w tyle. Dzisiaj mamy 
dobrą bazę do dalszej, rzetelnej pracy 
i pokazywania, że jesteśmy dobrzy, 
a w niektórych obszarach bardzo dobrzy. 

Nasza ostatnia rozmowa odbyła się 
w czasie wielkiego cementowego 
bumu na Euro 2012. Jak w tej chwili 
wygląda zapotrzebowanie na Państwa 
cement? W jakich kierunkach rozwija 
się sprzedaż cementowni? 
W międzyczasie w rynku europejskim 
nastąpiły bardzo istotne zmiany wła-
snościowe; powstał superholding La-
fargeHolcim, swoje europejskie oddzia-
ływanie zwiększył HeidelbergCement, 
a pozycja ( rmy CRH wyraźnie się zmie-
niła. Wszystko to oddziałuje na polski 
rynek, bo oznacza to zmiany w naszym 
sąsiedztwie: w Słowacji i w Czechach. 
Oznacza to zmiany strategii eksportu 
i importu cementu. Sytuację trzeba obser-
wować i dostosowywać się do obecnego 
rynku odpowiednio reagując na zmiany. 
Powyższe zmiany spowodowały nową sy-
tuację na rynku eksportu, ale osłabienie 
złotego, które wydaje się dosyć trwałe 
oraz obniżenie kosztów transportu bar-
dzo dobrze rokuje. 

W związku z tym myślę, że naszymi 
cementami specjalnymi i cementami, 
które mają przewagę wobec konkurencji 
dzięki niskoalkaliczności i specy( cznym 
właściwościom, możemy zyskać nowych 
klientów. 
Dla cementów specjalnych i tych 
o wyższych parametrach odległość nie 
stanowi już bariery ekonomicznej dlatego 
uważam, że warto kontynuować obsługę 
naszego domowego rynku. 

Niedawno świętowaliście Państwo 
50-lecie funkcjonowania cementowni, 
a wkrótce  uruchamiacie prace na 
nowym złożu Makowiska-Pajęczno. 
Jaką perspektywę dla produkcji 
i mieszkańców okolicy daje 
ta inwestycja?
Decyzja o lokalizacji cementowni na 
pograniczu Jury Częstochowskiej 
i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, 
na północnym brzegu rzeki Warty była, 
jak życie pokazało, dobrą decyzją. Skutko-
wała ona sukcesem cementowni. Przypo-
mnę, że w latach 70-tych Cementownia 
Warta była największym producentem 
cementu w kraju; krótko, ale tak było. 
To oznacza inną dynamikę szczerpywania 
czyli wykorzystywania zasobów niż 
wyglądało to z perspektywy 1955 roku. 
W związku z tym musieliśmy sięgnąć po 
zasoby, które były w dalszym obwodzie, 
zwłaszcza, że w latach 70-80-tych nie 
dokończono odblokowania złoża przez 
wykupienie i przesiedlenie mieszkańców 
Wydrzynowa. W związku z tym zamiast 
w naturalny sposób rozprzestrzeniać 
wydobycie w kierunku północno-
wschodnim musieliśmy zrobić skok 
o 3,5 km, skąd za pomocą transportera 
weszliśmy na zaplecze Wydrzynowa pod 
Dylów. 
Mówimy o nowym złożu Makowiska-
Pajęczno, ale tak naprawdę jest to złoże, 
które jest innym punktem otwarcia 
niż naturalny postęp w kierunku 
Wydrzynowa i Dylowa. 
W ten sposób potwierdzamy perspektywę 
naszego funkcjonowania przez kolejne 70 
lat, a może więcej? Bogate pokłady złoża 
eksploatowanego przez nas kamienia 
rozciągają się poniżej poziomu wody, 

Rozmowa z Dariuszem Gawlakiem Prezesem Zarządu Cementowni Warta S.A. o sytuacji 
branży cementowej, kierunkach rozwoju Cementowni Warta i istotnych inwestycjach 
w przedsiębiorstwie

fo
t.

 B
ła

że
j B

o
ry

ń

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Cementowni Warta S.A. - Dariusz Gawlak
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bardzo głęboko. Dzisiaj nieekonomiczne 
jest jego wykorzystanie, ze względu 
na bardzo duży napływ na wyrobisko 
za przyczyną bezpośredniej bliskości 
rzeki Warty.
Pojawiło się pytanie czy wykorzystywać 
zasoby, które są głębiej czy też bardziej 
ekonomiczne jest poszerzenie złoża? 
Cementownia pozostając nadal 
właścicielem tych terenów być może 
za jakiś czas zdecyduje się przegłębiać 
wyrobiska.  

Nieustannie dba Pan o rozwój 
przedsiębiorstwa, ważni są dla Pana 
ludzie, nowe technologie. Które 
inwestycje są dla Pana i Zarządu 
kluczowe w najbliższym czasie?
Priorytetem operacyjnym dzisiejszych 
działań jest otwarcie złoża Makowiska-
Pajęczno. To trwająca  inwestycja, której 
pierwsze owoce planujemy w przyszłym 
roku. 

Konsekwentnie prowadzimy politykę 
hermetyzacji i koncentracji produkcji. 
Dziś nie pracują już młyny Warty I, 
skoncentrowaliśmy produkcję na Warcie 
II i zbudowaliśmy transporter między 
silosami Warty II a Wartą I. 
W hermetyzacji istotnym elementem 
jest uzyskanie jak najmniejszego 
oddziaływania na otoczenie. Parametry 
emisyjne naszych urządzeń są dzisiaj na 
bardzo dobrym, europejskim poziomie, 
o co dodatkowo dba prawo i organy 
nadzoru. 

Wyzwaniem dla nas, które musimy pod-
jąć w najbliższym czasie, jest ograniczenie 
oddziaływania emisji niezorganizowanej 
czyli, w naszym żargonie, składu central-
nego. Zakończyliśmy prace koncepcyjne, 
projektowe, uzyskaliśmy pozwolenie na 
budowę silosa klinkieru na 120 tysięcy 
ton, który radykalnie zmieni naszą sytu-
ację w tym procesie. Nie rozwiąże to do 
końca problemu, bo do tego potrzeba 
jeszcze wielu działań organizacyjnych 
i technicznych oraz sprzyjającej atmosfe-
ry rynkowej. 

Hermetyzacja procesu to bardzo kosz-
towne działanie skierowane na ochronę 
środowiska czyli nie przynoszące krótko-
trwałego efektu ekonomicznego, ale to 
działanie z obszaru odpowiedzialności 
społecznej dlatego uważam je za bardzo 
istotne z punktu widzenia pracowników 
i naszych sąsiadów. 

Czym dla Pana są wyróżnienia, 
które otrzymuje Cementownia? 
Myślę o prestiżowych tytułach jak 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” czy 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla 
Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
Otrzymanie Odznaki za Zasługi dla 
Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej 
Polski było dla mnie zaskoczeniem 
dlatego, że z perspektywy województwa 
łódzkiego jesteśmy peryferyjnym 
przedsiębiorstwem. Zawsze czuliśmy, że 
w tym regionie cementownia odgrywa 
pozytywną rolę w rozwoju gospodarki, 
budowaniu przestrzeni, infrastruktury, 
a dodatkowo buduje fakt, że 
przyznawana jest dla funkcjonującego 50 
lat przedsiębiorstwa. 

Inne nagrody, jak na przykład tytuł 
Przedsiębiorstwo Fair Play, to tak naprawdę 
porównywanie się, sprawdzanie, w 
którym miejscu jesteśmy, jak świat nas 
postrzega, jak my sami się oceniamy? 
Kapituła konkursu stwierdza po raz 
kolejny, że nasze działania można określić 
jako fair play, a to znaczy, że to co robimy 
również przez innych traktowane jest jako 
przyzwoite. Świętej pamięci Władysław 
Bartoszewski powiedział: „Warto być 
przyzwoitym”, ja dodaję, że warto 
być przyzwoitym przedsiębiorcą dla 
pracowników i otoczenia i przyzwoitym 
przedsiębiorstwem, które współpracuje 
ze swoimi partnerami.

Bardzo sobie cenię wszystkie 
wyróżnienia, szczególnie jednak takie 
jak certy( kat EMAS czyli europejski 
certy( kat zarządzania ochroną 
środowiska. Ważne jest dla mnie, 
że potra( my nie tylko zadeklarować, ale 
i realizować cele potwierdzane przez 
audytorów na poziomie europejskim, 
że przedsiębiorstwo spełnia wymagania, 
dba o środowisko, podejmuje działania, 
które zapewniają funkcjonowanie zgodne 
z prawem i oczekiwaniami otoczenia 
również w przyszłości.

Podejmowane przez Pana i Zarząd 
przedsiębiorstwa decyzje spotykają się 
z akceptacją właścicieli. Jak postrzega 
Pan pokładane w sobie zaufanie? 
Czuję odpowiedzialność za to 
przedsiębiorstwo. Z dnia na dzień 
stawiane są nam coraz wyższe 
wymagania, którym staramy się sprostać 

- nie tylko ja, ale cały nasz zespół. Tak jak 
sprawne będzie działanie tego zespołu, 
tak długo pozytywna będzie ocena 
zakładu. Codziennie musimy być lepsi, 
bo świat przyspiesza, a dynamika zmian 
powoduje, że nasze działania są coraz 
trudniejsze. 
Decyzje podejmowane przeze mnie 
i zarząd uwzględniają także charakter 
obserwowanych zmian, np. zmiany 
właścicielskie w Europie, których nie 
można nie doceniać. W tym obszarze 
następuje silna globalizacja działań, 
a my funkcjonując nie tylko w Polsce, 
ale i w rynku europejskim, musimy 
myśleć o kolejnych oczekiwaniach, 
np. o ograniczeniu emisji CO2 czy 
utrzymaniu konkurencyjności przy bardzo 
wysokich wymaganiach środowiskowych. 
Funkcjonując w Polsce i Unii europejskiej 
jesteśmy narażeni na oddziaływanie 
państw, które nie mają tak wysokich 
wymagań środowiskowych, np. Rosja czy 
Białoruś, dlatego musimy również dbać 
o utrzymanie konkurencyjności wobec 
innych pozaeuropejskich krajów.

Dzisiaj walczymy JAKOŚCIĄ, bo właśnie 
na płaszczyźnie jakości cementu 
i spełnianiu oczekiwań odbiorcy jesteśmy 
w stanie wygrywać. Upowszechniamy 
przekonanie, że każdego stać na dobre 
jakościowo rzeczy, w naszym przypadku 
cementy.    

Na zakończenie chciałem przekazać 
najlepsze życzenia wszystkim 
Czytelnikom oraz pozdrowić zespół 
redakcyjny, który przygotował kolejne 
wydanie biuletynu.   

Dziękuję za rozmowę.
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Paulina Borkowska: Jakie inwestycje 

poczyniono w Cementowni Warta 

w minionych trzech latach? Jak wpływają 

one na funkcjonowanie zakładu?  

Na realizację zadań inwestycyjnych 

w latach 2013-2015 ponieśliśmy 

nakłady przekraczające 140 mln PLN. 

Inwestycje od kilku lat są ukierunkowane 

na spełnienie oczekiwań rynkowych 

w zakresie  jakości produkowanych 

cementów, spełnienie coraz bardziej 

restrykcyjnych wymogów z zakresu 

ochrony środowiska oraz wymianę 

urządzeń wyeksploatowanych na 

nowoczesne spełniające wymagania 

bezpieczeństwa, przystosowane do 

zastosowanych systemów sterowania. 

Nasz zakład stawia sobie coraz wyższe 

wymagania, tak w sferze zastosowania 

nowoczesnych urządzeń i systemów 

ich sterowania, jak również w sferze 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

Kompetentni pracownicy i odpowiednie 

nimi zarządzanie dają wymierne efekty 

i sprawiają, że zakład dobrze funkcjonuje.

Które z nich uważa Pan za kluczowe 

i dlaczego?

Do głównych zadań inwestycyjnych 

w ostatnich latach należą:

- instalacja podawania paliw 

uzupełniających do palników pieców 5 i 6;

- budowa nowego młyna cementu MC-4; 

- budowa silosu magazynowego klinkieru 

120 tys. ton. 

Oczywiście także otwarcie nowego złoża 

Pajęczno-Makowiska, które jest obecnie 

zadaniem priorytetowym. 

Instalacja podawania paliw uzupełniających 

do palnika głównego pieca 5 i 6, 

stanowiła najbardziej kosztowne zadanie 

z realizowanych w roku 2014, a nakłady 

na to zadanie przekroczyły 28 mln PLN. 

Dzięki wykorzystaniu tej instalacji 

pracującej od 2015 roku, obniżyliśmy 

emisję szkodliwych NOx z własnych 

instalacji technologicznych oraz 

zmniejszyliśmy zużycie pyłu węglowego 

wykorzystywanego do wypału klinkieru.

Budowa nowego młyna cementu MC-4 

pochłonęła nakłady niespełna 32 mln 

PLN. Realizacja zadania obejmowała 

przebudowę młyna surowca nr 1 Warty 

II na młyn cementu nr 4 wraz z budową 

układów technologicznych separatora 

dynamicznego PSP oraz transportu 

klinkieru i dodatków do produkcji cementu. 

Celem było zwiększenie możliwości 

produkcyjnych wydziału Przemiałowni 

Cementu.

Kontynuowaliśmy prace nad otwarciem 

nowego złoża Pajęczno-Makowiska. 

Po etapie głównego projektowania 

wkroczyliśmy w etap realizacji budowy 

tego strategicznego zadania. Poniesione 

w roku 2015 nakłady przekroczyły 13 mln 

PLN.    

Z jakimi wyzwaniami poradził sobie Pana 

wydział i cały zakład?

Do wszelkiego rodzaju wyzwań 

 w Dziale Technicznym już przywykliśmy. 

Utrzymanie ciągłej wysokiej sprawności 

takiej masy urządzeń, z jakimi mamy do 

czynienia w cementowni to zadanie bardzo 

trudne. Wyganiania są wysokie i my tym 

wymaganiom jesteśmy w stanie sprostać. 

Służby utrzymania ruchu wykonują swoje 

zadania z odpowiednią starannością 

a w remontach korzystamy z fi rm 

zewnętrznych, z którymi mamy wieloletnie 

doświadczenia. 

Dział Inwestycji, stworzony przeze mnie 

od podstaw, od roku 2007 podejmuje 

w każdym roku wiele bardzo trudnych 

wyzwań. Zadania jakie mieliśmy do 

wykonania są bardzo różnorodne. Od 

standardowych modernizacji instalacji 

po bardzo skomplikowane wymagające 

długiego okresu przygotowawczego, aby 

uzgodnić i przyjąć najlepszą koncepcję 

planowanego zadania. 

Stopień skomplikowania jest bardzo różny, 

większość z zadań musimy „wbudować” 

Nowoczesność, bezpieczeństwo i funkcjonalność
O koniecznej nowoczesności rozwiązań technicznych, bezpieczeństwie ludzi i środowiska oraz funkcjo-
nalności technologicznej mówi Marek Górnik Dyrektor ds. Technicznych Cementowni Warta S.A.
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Dyrektor ds. Technicznych Cementowni Warta S.A., Prokurent - Marek Górnik
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w działające urządzenia i instalacje, gdzie 

zwykle, nie możemy sobie pozwolić na 

długotrwałe przestoje w pracy urządzeń. 

Które elementy wymagają jeszcze 

dopracowania i nadzoru? 

Wymagania zewnętrzne bezpieczeństwa 

pracy pracowników i warunki środowiskowe 

ciągle się zmieniają. Wymagania rosną, 

a my jako zakład jesteśmy zobowiązani 

się do tych wymogów stosować. Dlatego 

duże nakłady ponosimy na dostosowanie 

pracujących urządzeń do bieżących 

wymagań. 

Kontynuujemy działania przyczyniające 

się do zmniejszenia akustycznego 

oddziaływania zakładu na środowisko. 

Dostosowujemy monitoring ciągły emisji 

spalin z instalacji piecowych 5 i 6 tak, aby 

wymagania i progi emisji były zachowane 

w bezpiecznych granicach. 

Na jakie elementy pracy przy projektach 

zwraca Pan szczególną uwagę?  

Nowoczesność rozwiązań technicznych, 

bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska 

oraz funkcjonalność technologiczna 

to moje priorytety. 

Dziś mamy dostęp do najnowocześniejszych 

rozwiązań i w zdecydowanej większości 

stosujemy je w naszym zakładzie. 

Nowoczesne urządzenia zarazem spełniają 

rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa 

obsługi oraz wymagania w zakresie ochrony 

środowiska. Dzięki temu bezpieczeństwo 

w naszym zakładzie jest na coraz wyższym 

poziomie.

Jakie plany inwestycyjne przygotowano 

na rok 2016?

Rok 2016 w inwestycjach to przede 

wszystkim zadania związane z otwarciem 

nowego złoża Pajęczno-Makowiska. 

Realizujemy kolejne bardzo kosztowne 

etapy realizacji zadania i jestem 

zadowolony z postępów tych prac. 

Nadal podejmujemy działania 

ukierunkowanie na zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej, jej sprawniejsze 

wykorzystanie. W tym celu sukcesywnie 

dokonujemy wymiany silników o dużych 

mocach, na urządzenia o wyższej 

sprawności, stosując także instalowanie 

falowników przyczyniających się do 

oszczędniejszego i bardziej sprawnego 

wykorzystania energii elektrycznej.

Dziękuję za rozmowę. 
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W Polsce prawnym narzędziem realiza-
cji tej dyrektywy jest Ustawa z 7 kwiet-
nia 2006 r. z późniejszymi poprawkami, 
o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji. Pojęcie rady 
pracowników  wprowadzone jest przez tę 
ustawę.
Rada pracowników jest formą re-
prezentacji pracowników stanowią-
cą platformę komunikacyjną po-
między stronami stosunku pracy. 
Ma wzmacniać dialog w spółce i uspraw-
niać przepływ informacji. 
Jako organ reprezentujący pracowników, 
ustala z pracodawcą zasady i tryb prze-
kazywania informacji i przeprowadzania 
konsultacji, tryb rozstrzygania kwestii 
spornych, zasady ponoszenia kosztów 
związanych z wyborem i działalnością 
rady pracowników, w tym kosztów zwią-
zanych z wykonywaniem niezbędnych 
ekspertyz.

W świetle przepisów ustawy pracodawca 
ma obowiązek przekazywać radzie infor-
macje dotyczące:
- działalności i sytuacji ekonomicznej ( r-
my oraz przewidywanych w tym zakresie 
zmian,
- stanu, struktury i przewidywanych 
zmian zatrudnienia oraz działań dotyczą-
cych poziomu zatrudnienia,
- działań, które mogą powodować istotne 
zmiany w organizacji pracy.

Pracodawca przekazuje informacje:
- w razie przewidywanych zmian lub za-
mierzonych działań oraz na pisemny 
wniosek rady pracowników,
- w terminie, formie i zakresie umożliwia-
jącymi zapoznanie się ze sprawą, prze-
analizowanie i przygotowanie się do kon-
sultacji oraz wyrażenia opinii, która może 
być przyjęta większością głosów i przy 
uwzględnieniu zdań odrębnych.

Obie strony mają obowiązek prowadze-
nia konsultacji w dobrej wierze i z posza-
nowaniem ich wzajemnych interesów. 
Członkowie rady oraz ewentualni eksper-
ci mają obowiązek nieujawniania uzyska-
nych w związku z funkcją informacji sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
oznaczonych przez pracodawcę jako po-
ufne.

Rada Pracowników Cementowni Warta 
S.A. w Trębaczewie na  trzecią kadencję 
obejmującą lata 2014 – 2018 została wy-
brana w dniach 19 i 20 listopada 2014r. 
w składzie:

1. Jarosław Przerywacz – przewodniczący
2. Ryszard Brzozowski – wiceprzewodniczący
3. Adam Golec – sekretarz
4. Grzegorz Wybraniec
5. Jarosław Gałka
6. Jacek Wesołowski
7. Robert Młynarski

Funkcje przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego i sekretarza powierzono 
w ramach pierwszego posiedzenia rady. 
Członkom rady pracowników przysłu-
guje zwolnienie od pracy zawodowej, 
z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia, na czas niezbędny do udziału w pra-
cach rady, które nie mogą być wykonane 
poza godzinami pracy.

Rada Pracowników Cementowni Warta SA
Parlament Europejski i Rada  Dyrektywą 2002/14/WE z 11 marca 2002 roku ustanowiły ogólne warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami.

Pracodawca jest ograniczony w wypo-
wiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę 
z pracownikami będącymi członkami 
rady pracowników.
Poznając na podstawie ustawy rolę, za-
dania i kompetencje rady pracowników 
można dojść do mylnego wniosku, że są 
one powieleniem np. roli związków za-
wodowych, tym bardziej, że przed zmia-
ną tej ustawy, na pierwszą kadencję rad 
pracowników, to związki zawodowe de-
legowały do nich swoich przedstawicieli. 
Konsultacje z radą pracowników mają do-
tyczyć planowanych celów i zadań przed-
siębiorstwa, uwarunkowań i szans rozwo-
jowych, które będą zabezpieczały potrze-
by i interesy pracodawcy w powiązaniu 
z podnoszeniem jakości i warunków pracy. 
Zatem interpretacji przepisów powinno 
towarzyszyć, zarówno ze strony praco-
dawców jak i pracowników, przekonanie 
o ich prorozwojowych intencjach i obo-
pólnej korzyści ze współpracy.

Zbigniew Mostowski
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Realizując ten cel Spółka utrzymuje 
procedurę szkoleniową będącą składową 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
która pozwala na bieżące reagowanie 
na potrzeby w zakresie szkoleń.
Realizacja zgłaszanych potrzeb 
w założeniu ma przynieść wymierny efekt,       
w postaci odpowiednio przygotowanej 
kadry pracowników tj. ułatwić im 
realizację powierzonych obowiązków, 
uzupełnić lub podnieść wymagane 
kwali( kacje zawodowe, spełnić stosowne 
wymagania prawne. Każda zrealizowana 
jednostka szkoleniowa oceniana jest 
pod kątem założonego celu szkolenia. 
Tematyka szkoleń zrealizowanych w 2015 r.:
a) bezpieczeństwo i higiena pracy 
- przeszkolono 525 pracowników,
b) podniesienie, uzupełnienie, 
nabycie kwali( kacji zawodowych 
- 84 pracowników,
c) uzupełnienie wiedzy i umiejętności na 
stanowiskach pracy - 96 pracowników.

Leszek Wojtal

Najważniejsze zmiany wprowadzone 
w nowelizacji dotyczą dwóch obszarów: 
praw i obowiązków Administratora Bez-
pieczeństwa Informacji oraz zasad zgła-
szania zbiorów danych osobowych.
Wskutek nowelizacji w ustawie po raz 
pierwszy określono formalne warunki, ja-
kie powinien spełniać ABI. 

Ochrona danych osobowych w Cementowni Warta S.A.
Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych.

Krótko o szkoleniach
W odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania prawne, stosowane nowe rozwiązania techniczne  
a także wymagania bezpieczeństwa, koniecznością jest w obecnym otoczeniu rynkowym ( rmy posiada-
nie odpowiednio przygotowanych do wykonywania obowiązków pracowników. 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 nowego brzmienia 
Ustawy, ABI może być osoba, która:
- ma pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni praw publicz-
nych;
- posiada odpowiednią wiedzę w zakresie 
ochrony danych osobowych;
- nie była karana za umyślne przestęp-
stwo.

Zarządzeniem Zarządu Cementowni 
Warta SA Nr 16/2015 powołano Admi-
nistratora Bezpieczeństwa informacji. 
Został nim Kierownik Działu Informatyki. 
Aby spełnić wymogi ustawy stworzono 
komórkę organizacyjną Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz 
zmieniono strukturę organizacyjną spółki. 
Dział informatyki podległy dotychczas 
Dyrektorowi ds. Ekonomicznych został 
podporządkowany bezpośrednio Dyrek-
torowi  Naczelnemu.

Do podstawowych obowiązków ABI 
należy czuwanie nad szeroko pojętą 
ochroną danych osobowych. 
Pierwszym elementem jest opracowanie 
i aktualizacja niezbędnej dokumentacji, 
takiej jak polityka bezpieczeństwa czy 
instrukcja zarządzania systemami infor-
matycznymi. ABI powinien również brać 
udział w projektowaniu nowych roz-
wiązań biznesowych, które są związane 
z przetwarzaniem danych osobowych. 
Udział ABI w ich projektowaniu pozwoli 
na zapewnienie zgodności całego pro-
cesu z prawem już od samego początku 
jego realizacji.
Kolejnym obowiązkiem ABI jest prowa-
dzenie szkoleń dla pracowników. War-
to również wspomnieć, iż ABI powinien 
przynajmniej raz do roku przeprowadzić 
audyt z ochrony danych osobowych 
w instytucji, w której pracuje, tak aby 
mieć kompletny obraz zachodzących pro-
cesów przetwarzania danych.

Aleksander Szymczyk
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Administrator Bezpieczeństwa Informacji w 
Cementowni Warta S.A. – Aleksander Szymczyk
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Nowoczesna technologia w zgodzie ze środowiskiem

Hermetyzacja procesu produkcji cementu z wykorzystaniem pyłów by–passowych 
– budowa instalacji służącej do magazynowania i dozowania pyłów by–passowych 
do młynów cementu Warty II.

Rodzaje i ilość odpadów poddanych odzyskowi termicznemu w latach 2005 – 2014.

*16 01 03 - zużyte opony, 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, 
19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma, 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne).   
Łącznie w latach 2005 - 2014 wykorzystano 100 874,99 Mg paliw uzupełniających, 
w tym 67 221,39 Mg zużytych opon.

Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego w procesie wypału klinkieru, poprzez 
zwiększenie udziału paliw uzupełniających, stanowiących zamiennik paliw konwen-
cjonalnych - budowa instalacji do magazynowania i transportu paliw uzupełniają-
cych do pieców obrotowych nr 5 i 6.
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Ograniczenie emisji hałasu do środowiska zewnętrznego. Zmniejszenie 
oddziaływania akustycznego zakładu w wyniku montażu ekranów aku-
stycznych ograniczających emisję hałasu z wentylatorów wyciągowych 
pieców nr 5 i 6 oraz wentylatora wieżowego pieca obrotowego nr 5.

Montaż nowoczesnego systemu monitoringu ciągłego emisji spalin z pieców obro-
towych nr 5 i 6 z zastosowaniem analizatorów spełniających wymagania BAT.
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W listopadzie 1999 r. Jednostka 
Certy( kacyjna TUV  CERT-TUV NORD 
potwierdziła swoim certy( katem 
spełnienie przez cementownię wymagań 
systemu zarządzania jakością według 
normy EN ISO 9002 : 1994.

ISO - Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna (International 

Organization for Standardization) 
organizacja pozarządowa zrzeszają-
ca krajowe organizacje normalizacyjne. 
Powstała w 1946 roku na konferencji 
w Londynie  w wyniku połączenia Między-
narodowej Federacji Narodowych Stowa-
rzyszeń Normalizacyjnych i Komitetu Koor-
dynacyjnego Narodów Zjednoczonych do 
spraw Standardów. 
O( cjalnie rozpoczęła działalność 23 lutego 
1927 roku. 
Wśród członków założycieli jest Polski 
Komitet Normalizacyjny. Respektowanie 
norm ISO jest dobrowolne, ale szeroki za-
kres ich wdrażania na świecie wynika z au-
torytetu wynikającego z międzynarodowej 
reprezentacji oraz opartego na konsensu-
sie,  sposobu ustanawiania norm i rozumie-
nia wpływu normalizacji na ekonomię.
„ISO” nie jest „skrótowcem”, a o( cjalną 
nazwą, zaakceptowaną przez delegatów 
konferencji założycielskiej.
(na podstawie: pl.wikipedia.org)

Wdrożenie i uzyskanie certy( katu nie 
gwarantują powodzenia w stosowa-
niu nowego narzędzia zarządzania. 
Jego skuteczność i efektywność wery-
( kowane są ciągle w codziennej dzia-
łalności ( rmy, w procesie produkcyj-
nym podporządkowanym dążeniu do 
osiągnięcia zysku poprzez zaspoka-
janie oczekiwań klientów, w zgodzie 
z otoczeniem. Oznacza to postrzega-
nie jakości przez pryzmat kryteriów 
systemowych jako nie tylko jakości 
wyrobu końcowego. To jakość działań 
w ustalaniu misji, celów, podziału za-
dań, doboru zasobów ludzkich i tech-
nicznych, tworzeniu bezpiecznych 
warunków pracy i w nadzorowaniu 
oddziaływania środowiskowego oraz 
sprawnej obsłudze klienta. Wszystko to 
przy spełnieniu wymagań prawnych.
Podstawą optymalnego wykorzy-

stania systemu jest właściwa iden-
ty( kacja obszaru oddziaływania. 
Stąd zmody( kowany w 2002 roku według 
nowej normy - ISO 9001:2000 system za-
rządzania jakością stał się w Warcie pod-
stawą wdrożenia systemów  zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy według 
normy PN-N 18001 oraz zarządzania śro-
dowiskowego według normy ISO 14001. 

Wymagało to wydania dokumentu, który 
nazwany jest polityką zintegrowanego 
zarządzania i który zakomunikowany pra-
cownikom oraz partnerom biznesowym 
i otoczeniu zewnętrznemu pre-
zentuje deklarację zarządu ( rmy 
w zakresie zapewnienia jakości. 
W 2009 roku system został rozszerzony 
o rozwiązania dotyczące zarządzania ja-

Historia i przyszłość systemów zarządzania
Cementownia Warta S.A. pierwszą deklarację w sprawie jakości ogłosiła w 1988 roku. Zapoczątkowała 
tym proces dążenia do uzyskania certy( kacji wdrażanego od 1996 roku systemu zarządzania według 
norm ISO.
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kością badań na podstawie normy ISO 
17025; spełnienie wymagań tej normy 
potwierdziło akredytacją dla Zakładowe-
go Laboratorium Polskie Centrum Akre-
dytacji. 
W 2011 roku cementownia uzyskała wpis 
do rejestru EMAS-systemu ekozarządza-
nia i audytu we Wspólnocie Europejskiej. 
Ten system to dla ( rmy użyteczne na-
rzędzie w organizacji kultury zrówno-
ważonego rozwoju oraz efektywnego 
zarządzania użytkowanymi zasobami. 
Gotowość takiego podejścia do proble-
mów środowiskowych zakomunikowana 
jest w powszechnie  dostępnych na stronie 
internetowej www.wartasa.com.pl – „Poli-
tyce Cementowni Warta S.A. w zakresie 
zintegrowanego zarządzania jakością, 
zarządzania środowiskowego oraz bez-
pieczeństwem i higieną pracy” oraz „De-
klaracji środowiskowej EMAS”. 
Deklaracja jest dokumentem publiczne-
go komunikowania i rozliczania realiza-
cji zadań. Zawiera charakterystykę ( rmy 
z opisem technologii produkcji i systemu 
zarzadzania,  znaczące aspekty oddzia-
ływania na środowisko i elementy zarzą-
dzania nimi wraz ze wskaźnikami stopnia 
oddziaływania. Stanowi wartość infor-
macyjno-edukacyjną dla pracowników 
i wszystkich zainteresowanych z zewnątrz.  
Jest co roku aktualizowana i następnie 
wery( kowana w ramach audytów ze-
wnętrznych.

Zestaw wymienionych narzędzi 
systemowych wymaga, aby na każdym 
stanowisku pracy znalazła się ilość 
zasobów niezbędna na nim (ani 
więcej ani mniej) do świadomego 
i efektywnego uczestnictwa w realizacji 
celów ( rmy. Kilkanaście lat doświadczeń 
w eksploatacji narzędzi systemowych 
nie oznacza braku problemów, ale 
możemy stwierdzić, że łatwiej nam się 
je identy( kuje i trafniej rozwiązuje.

Jednym z podstawowych wymagań 
systemowym jest ciągłe doskonalenie. 
Jego źródłem są między innymi okresowe 
oceny realizacji planów i programów 
( rmy, wewnętrzne i zewnętrzne audyty 
zintegrowanego systemu, którym 
poddawane są komórki organizacyjne 
oraz wnioski płynące z ocen instytucji 
zewnętrznych, klientów i otoczenia.

W roku 2015 ogłoszono przebudowane 
po wieloletnich konsultacjach nowe 
wydania norm ISO 9001: 2015 oraz 
ISO 14001 :2015.  
W ciągu najbliższych trzech lat, 
chcąc utrzymać certy( katy, musimy 
przebudować systemy uwzględniając ich 
wymagania. Równoległe mody( kowanie 
norm cechuje dążenie do ujednolicenia 
ich struktur, wprowadzenia rozwiązań 
ułatwiających integrowanie systemów 
i podnoszenie ich efektywności. Ma 
być przy tym zapewniona ciągłość ich 
stosowania.

Podkreśla się, że właściwe ustalenie 
warunków realizacji zadań i  zarządzania 
celami determinują wszystkie inne 
działania. Dużą wagę nadaje się 
szacowaniu ryzyka jako gwarancji 
skutecznego nim zarządzania, spełniania 
wymagań prawnych,  podejmowania 
działań korygujących, eliminowania 
potencjalnych niezgodności, ale również 
odkrywania szans.
Norma ISO 9001 : 2015 wskazuje właściwe 
rozumie własnej organizacji oraz potrzeb 
i oczekiwań stron zainteresowanych za 
podstawę ustalenia zakresu  stosowanie 
rozwiązań systemowych. Wskazuje na 
potrzeby dokumentowania działań, 
ale nie wymaga konkretnej formy. 
Większą wagę przywiązuje do bieżącej 
oceny skuteczności zarządzania niż 
do ocen długookresowych. Akcentuje 
wysokie zaangażowanie kierownictwa 
( rmy i precyzyjny podział kompetencji 

i odpowiedzialności.
Nowa  norma 14001 pozostawia obowiązek 
identy( kacji wymagań prawnych, czyni 
z nich bardzo istotny element zgodności 
systemu z jej wymaganiami, ale nie 
wskazuje potrzeby ustalania procedury 
postępowania przy ich identy( kacji 
i zapewnieniu dostępności. Pozostawia 
zatem dowolność w utrzymaniu bądź 
likwidacji dotychczas stosowanych 
procedur i rejestrów wymagań prawnych.
Z dotychczasowych doświadczeń 
można wnioskować, że pozostawienie 
tych dokumentów ułatwia uzbrojenie 
stanowisk pracy w wymagania jakie 
muszą spełnić i zwiększenie pewności 
tego spełnienia.

Spełnienie wymagań prawnych i ryzyko 
ich niespełnienia są dominującymi 
zagadnieniami w wielu systemach 
zarządzania. Wynika to między innymi 
z tego, że rynek cechuje duże zagrożenie 
w realizacji kontraktów, nieprzestrzeganie 
etyki biznesowej oraz wysokie sankcje 
( nansowe za naruszenie przepisów prawa. 

Cementownia Warta S.A. podjęła 
kroki do wdrożenia systemu CMS 
(Compliance Management System), 
który cechuje zarządzanie zgodne 
z przepisami w oparciu o najwyższe 
standardy międzynarodowe. System ma 
umocnić zachowania zgodne z prawem 
i minimalizację sankcji wynikających 
z nieświadomego naruszenia prawa przez 
pracowników i współpracujących z ( rmą.

Zbigniew Mostowski

W tym wydaniu „Naszej Warty” prezentujemy zaktualizowane wydanie „Polityki zintegrowanego zarządzania”, w którym podkreślono 
wagę spełnienia wymagań prawnych i szacowania ryzyka. Tę otwartą deklarację traktujemy bardzo zobowiązująco.
 



str. 14 Nasza waRTa      Nr 11, Czerwiec 2016

Nasza waRTa

Początki cementowni
14 grudnia 1963 roku w wybudowanym 
od podstaw zakładzie rozpalono pierw-
szy piec obrotowy, a 8 maja 1964 roku 
zakład Cementownia „Warta” przekazany 
został do eksploatacji.  Są to najważniej-
sze momenty w początkowym okresie 
funkcjonowania fabryki.

Jubileusz 50-lecia
W kolejnych kilkudziesięciu latach równie 
doniosłych momentów związanych z roz-
wojem zakładu, jak i najbliższego otocze-
nia  (m.in. gminą Działoszyn i Pajęczno),  
jest bardzo wiele. Tej tematyce poświęco-
ne było specjalne wydanie „Kuriera War-
ciańskiego” oraz albumu jubileuszowego 
o Cementowni Warta S.A. Nakręcono 
również jubileuszowy ( lm - zainspirowa-
ny produkcją dokumentalną z 1964 roku 
w reżyserii Stanisława Grabowskiego 
pt. „Na przykład Działoszyn”, jak i przy-
gotowano mobilną wystawę, obrazującą 
przeistaczanie się fabryki w nowoczesne 
przedsiębiorstwo.

Zapowiedzią obchodzonego w ciągu 
roku 2014 „złotego” Jubileuszu była pre-

zentacja przez Zarząd spółki podczas 
Dnia Otwartych Drzwi 2013 jubileuszo-
wego logotypu Cementowni Warta S.A.  
Przedstawiono wtedy także główne za-
łożenia najbliższych wydarzeń i rocznico-
wych imprez.
Ponieważ w ciągu 50 lat przez zakład 
przewinęło się tysiące pracowników, kon-

trahentów, akcjonariuszy lub osób w jaki-
kolwiek związanych z przedsiębiorstwem 
- założeniem roku jubileuszowego było 
osobiste spotkanie się i podziękowanie 
za zaufanie okazywane dla Cementow-
ni Warta w ciągu mijającego półwiecza 
przez wyżej wwymienione osoby.
Warto wspomnieć tutaj m.in. spotkanie 
z emerytowaną kadrą kierowniczą pod-
czas jubileuszowej Barbórki, wieloma 
emerytowanymi członkami załogi pod-
czas Dnia Otwartych Drzwi oraz dedyko-
wane spotkania z dostawcami towarów 
i usług, a przede wszystkim z odbiorcami 
cementu.

Jubileuszowa Gala w Filharmonii Łódzkiej
Podsumowaniem roku jubileuszowego 
była uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 
50 – lecia powstania Cementowni War-
ta S.A. w Trębaczewie, która odbyła się 
11 września 2014r. w gmachu Filharmonii 
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: sekretarz 
stanu w Ministerstwie Gospodarki Witold 
Pietrewicz, poseł na Sejm RP Mieczysław 
Łuczak, wicemarszałek województwa 
łódzkiego Artur Bagieński, przewodni-
czący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Marek Mazur.
Wśród gości honorowych byli również m.in. 
Akcjonariusze, Minister Pełnomocny – z-ca 

Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie świętowała 
swoje 50 – lecie
Początki Cementowni Warta S.A. sięgają końca lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy to ówczesną Decyzją 
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 1959r. powołano przedsiębiorstwo Cementownia „Działoszyn” 
w Budowie w Działoszynie.
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Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Witold Pietrewicz (na zdjęciu pierwszy od lewej) 
składa gratulacje na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cementowni Warta S.A. Wolfganga 
Matthiasa (na zdjęciu w środku) i Prezesa Zarządu Cementowni Warta S.A. Dariusza Gawlaka.
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Ambasadora Niemiec – dr Michael Groß, 
radni wojewódzcy Iwona Koperska oraz 
Andrzej Chowis, władze i  radni powiatu 
pajęczańskiego na czele ze Starostą Janem 
Rysiem, władze i radni Gminy i Miasta Pa-
jęczno na czele z Burmistrzem Dariuszem 
Tokarskim, Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Działoszyn – Stanisław Ranoszek 
z wiceburmistrzem Bogdanem Góreckim 
oraz radnymi z gminy Działoszyn, władze 
samorządowe z powiatu wieluńskiego, wła-
dze Miasta i Gminy Wieluń, samorządowcy 
z gmin powiatu pajęczańskiego, Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 
– Kazimierz Perek, Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Ryszard 
Deluga, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi – Piotr Maks, Dyrektor 
Okręgowego Urzędu Górniczego – Marze-
na Rabiasz, Kierownik Państwowej Inspekcji 
Pracy Oddział w Sieradzu - Maria Żerańska 
oraz pozostali przedstawiciele urzędów wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych.
Na sali koncertowej nie zabrakło rów-
nież obecnych i byłych pracowników, 
w tym emerytowanych członków dyrekcji, 
partnerów społecznych, przedstawicieli: 
duchowieństwa, szkół i uczelni na czele 
z prof. dr hab. inż. Wiesławem Kurdow-
skim, prof. dr hab. inż. Janem Małolepszym, 
przedstawicieli środowiska medycznego 
o raz mediów. Przybyła również branża 
cementowa reprezentowana przez Stowa-
rzyszenie Producentów Cementu, kierow-
nictwo Cementowni Wittekind, Ożarów, 
Górażdże, Górka Cement, Cemex oraz sio-
strzanej spółki Odra.
 Honory dla zasłużonych
Gospodarzem uroczystości była Rada Nad-
zorcza i Zarząd Cementowni Warta S.A.
Podczas jubileuszu wicewojewoda łódz-
ki Paweł Bejda, za wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej, uhonorował zasłu-
żonych pracowników Złotymi Medalami 
za Długoletnią Służbę. Medale otrzymali: 

Stanisław Graliński, Marek Kołaczyk, Le-
sław Krajewski, Alicja Kubicka, Jan Łako-
my, Marian Malatyński, Edward Suchecki. 
Odznaczona Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Województwa Łódzkiego została 
również sama Cementownia Warta S.A. 
Medal do sztandaru zakładu wpiął prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Łódz-
kiego, Marek Mazur.
Wyjątkowy koncert
Jubileusz uświetnił koncert Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej wraz 
z solistami. Zaśpiewała Aleksandra Zuze-
wicz – Rogaczewska, która jest nie tylko 
śpiewaczką operową, ale również pra-
cownikiem Cementowni. Przy fortepianie 
zasiadł Markus Groh. W jego wykonaniu 
usłyszeliśmy III Koncert fortepianowy c-
-moll, op.37 Ludwiga van Beethovena, 
Andante spianato oraz Wielki Polonez Es-
-dur Fryderyka Chopina. Orkiestrą dyry-
gował Paweł Przytocki.
20 lat inwestowania w Polsce 
W roku 2014 r. obchodzimy jubileusz 
50-lecia Cementowni Warta.  Ta wyjąt-
kowa rocznica jest wydarzeniem szcze-
gólnym dla każdego przedsiębiorstwa. 
To także ponad 20 lat od momentu, kiedy 
Grupa Miebach rozpoczęła inwestowa-
nie w Polsce, co było efektem otwarcia się 
polskiej gospodarki, na początku lat 90 
– minionego stulecia na zagraniczne in-
westycje i możliwości stworzenia podstaw 
owocnej współpracy. Trudne uwarunko-
wania gospodarcze, przestarzałe urządze-
nia, duże obciążenie dla środowiska, chęć 
zachowania miejsc pracy, a z drugiej strony 
potrzeba ogromnych nakładów inwesty-
cyjnych, aby utrzymać się na rynku spra-
wiały, że  sytuacja Cementowni Warta była 
wyjątkowo trudna.
W tym czasie Grupa Miebach miała już 
za sobą prawie 100 lat doświadczeń 
w obszarze techniki, urządzeń oraz pro-
dukcji cementu w cementowni w Erwitte 
w Westfalii w Niemczech, regionie, który 

jest centrum niemieckiego przemysłu ce-
mentowego. Wspólny interes doprowadził 
do nabycia większościowego pakietu akcji 
Cementowni Warta, a następnie jej całko-
witej modernizacji w kierunku efektywno-
ści produkcji i zminimalizowania wpływu 
na środowisko.
Dzięki kompleksowym inwestycjom przepro-
wadzonym w przeciągu ostatnich 20 lat mo-
dernizacja zakładu osiągnęła taki poziom, że 
przy współpracy z Cementownią „Odra”, któ-
ra  była pierwszą inwestycją Grupy Miebach 
w Polsce, możliwe stało się skuteczne konku-
rowanie na rynku cementu. 
Działalność Cementowni Warta od początku 
była nacechowana troską o społeczną odpo-
wiedzialność, o to co dzieje się w jej otocze-
niu. Wyjątkowe jest również zaangażowanie 
pracowników – powiedział otwierając 
Galę Pan Wolfgang Matthias – Przewod-
niczący Rady Nadzorczej Cementowni 
Warta S.A.
Okrągły jubileusz
Rok 2014 jest dla nas - pracowników Ce-
mentowni Warta S.A. w Trębaczewie rokiem 
wyjątkowym. To czas pewnych re/ eksji, pod-
sumowań, ale także okazja do świętowania 
okrągłego Jubileuszu.
Cementownię Warta S.A. i jej obecną pozycję 
stworzyli pracujący w niej przez te wszystkie 
lata ludzie. To dzięki nim istniejemy już 50 lat z 
optymizmem patrząc w przyszłość. Jubileusz i 
przygotowana z tej okazji uroczysta gala daje 
sposobność do spotkania wszystkich tych, 
którzy uczestniczyli w tworzeniu historii ( rmy, 
służyli jej radą, pomagali, czy udzielali kredy-
tu zaufania i którym chcemy w ten sposób 
wyrazić podziękowanie. Szczególne podzię-
kowania składamy dla naszych głównych ak-
cjonariuszy, którzy w odpowiednim czasie za-
inwestowali w nasz zakład chroniąc go przed 
upadłością, a także nadal dbają o jego rozwój 
i unowocześnienie.
Dzięki wartościom, jakie były przyjęte od po-
czątku działalności, Cementownia Warta bę-
dąc zakładem nowoczesnym, spełniającym 
wysokie standardy i normy międzynarodowe 
funkcjonuje sprawnie, z sukcesem realizuje 
wyzwania i z optymizmem planuje przyszłość 
– powiedział Prezes Zarządu Cementow-
ni Warta S.A.  Pan Dariusz Gawlak.
Rok Jubileuszowy podarował wszystkim 
obecnym i byłym pracownikom, osobom 
współpracującym z Cementownią Warta 
S.A. wiele okazji do wzruszeń, jak i sporo 
pięknych wspomnień. Kolejne półwie-
cze rozpoczęliśmy ciężką pracą, aby dać 
podstawy do współmiernie pozytywnych 
emocji podczas kolejnych jubileuszy na-
szej ( rmy - Cementowni Warta SA

Łukasz Walasikfo
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W 2015r. kontynuowano współpracę ze 
środowiskiem akademickim poprzez or-
ganizację wizyt studyjnych studentów 
m.in. z m.in. z Politechniki Łódzkiej – In-
stytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej, 
Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk 
Geologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 
Technikum Budowlanego z Ostrzeszowa.
Z praktycznymi zagadnieniami z zakresu 
produkcji i budownictwa mieli szansę za-
poznać się również uczniowie pierwszej 
klasy nowoutworzonego Technikum Bu-
dowlanego Zespołu Szkół w Działoszynie. 
Zajęcia w terenie prowadzone były pod 
opieką nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych.
Dzięki wizycie w Cementowni Warta po-

To ważny dzień i najważniejszy nasz pro-
gram. Dzisiaj możemy już pokazać historie 
stypendystów, to jak te stypendia zmieniły 
ich życie, pozwoliły się rozwijać – powie-
dział Prezes Chowis otwierając Galę 
rozdania stypendiów, która odbyła się 
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kul-
tury i Sportu w Wieluniu 19.11.2015 r.
Wspieramy zdolnych uczniów i studentów z 
powiatu pajęczańskiego. Program stypen-
dialny dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej to szczytny cel, który 
wpisuje się w nasz program odpowiedzial-
ności społecznej. Jednocześnie przez osta-
nie kilka lat jego funkcjonowania widzimy, 
jak wspaniałe efekty wspólnie osiągnęliśmy 
i jak nasze działania pomogły w rozwoju 

Programy stypendialne z Cementownią Warta S.A.
Dzięki wsparciu ( nansowemu przez Cementownię Warta S.A.działań Fundacji na Rzecz Rozwoju Powia-
tu Wieluńskiego już po raz piąty ufundowano stypendia dla zdolnej, lecz znajdującej się w trudnej sy-
tuacji materialnej, młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla studentów z powiatu 
pajęczańskiego.

Współpraca ze szkołami i uczelniami
W Cementowni Warta organizowane są przy współpracy z uczelniami praktyki, staże studenckie, w tym 
wizyty studyjne uczniów i studentów.

znaliśmy w praktyce sposoby eksploatacji 
surowców skalnych, metody rekultywa-
cji terenów pokopalnianych, technologię 
wytwarzania cementu i przede wszystkim 
stosowane metody analiz przemysłowych 
i środowiskowych. Bardzo chętnie zwiedzi-
liśmy linię produkcyjną oraz Laboratorium 
Zakładowe. Poznaliśmy technologię, za-
stosowane urządzenia, gospodarkę odpa-
dami, ochronę środowiska. Cieszymy się z 
tak owocnego przyjazdu, ponieważ nasi 
studenci to przyszli specjaliści od analityki 
i monitoringu środowiska - mówi dr inż. 
Anna Turek z Politechniki Łódzkiej.
Dr Katarzyna Skolasińska i dr inż. Aga-
ta Duczmal-Czernikiewicz z Instytutu 
Geologii UAM w Poznaniu wraz z gru-
pą studentów geologii I roku studiów 

młodym, zdolnym ludziom. Wspieramy 
również samą Fundację, więc mamy także 
swój udział w stypendiach przekazywanych 
na terenie powiatu wieluńskiego – po-
wiedział Prezes Zarządu Cementowni 
Warta S.A. Dariusz Gawlak podsumo-
wując ubiegłoroczny ( nał programu 
stypendialnego.
Stypendia do( nansowane przez Cemen-
townię Warta S.A. w ramach poszczegól-
nych programów 2015/2016 otrzymali:

Program stypendialny dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

współ( nansowany przez Fundację Batore-
go w ramach Programu „Równe Szanse”:

Kategoria szkoły gimnazjalne
1. Dominik Kasprzak – Działoszyn (Gim-

nazjum w Działoszynie – średnia 5,14).

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne
1. Natalia Graczyk – Kiełczygłów – 
Okupnik (Zespół Szkół w Pajęcznie

- średnia 5,1)
Program stypendialny dla studentów 

współ( nansowany przez Fundację 
„Agrafka Agory” i Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce:
1. Kinga Bernaś – Niwiska Dolne (Uni-
wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

– średnia 4,27).
Program Stypendiów Pomostowych 

(Segment II) współ( nansowany przez 
Fundację Edukacyjnej 

Przedsiębiorczości z Łodzi:
1. Klaudia Kowalska – Sulmierzyce  (Uni-

wersytet Medyczny w Łodzi 
kierunek lekarski).

magisterskich, którzy odbywają specja-
lizacyjne praktyki terenowe pt. „Złoża 
i eksploatacja kopalin”, mieli okazję zapo-
znać się szczegółowo zarówno z eksplo-
atowanymi dla przemysłu cementowego 
surowcami jak i procesem technologicz-
nym produkcji cementu. „Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni za przychylność w organi-
zacji zajęć terenowych. Praktyka w terenie 
to dla geologów okazja do zdobycia cenne-
go doświadczenia” - podsumowała wizytę 
dr Skolasińska.
Cementownia w Trębaczewie jest czę-
stym punktem wypadowym wycieczek 
naukowych, natomiast ubiegły rok pod-
względem zainteresowania funkcjono-
waniem zakładu był rekordowy. 

Łukasz Walasik
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Spotkania w szkołach podstawowych w 
Działoszynie, Trębaczewie, Siemkowicach, 
Raciszynie, Kolonii Lisowice i Szczytach 
są kontynuacją działań podjętych przez 
Fundację „Jestem widoczny – jestem 
bezpieczny”, która wspierana przez Ce-
mentownię Warta S.A. oraz Komendę Po-
wiatową Policji w Pajęcznie przypomina 
dzieciom o podstawowych zasadach ru-
chu drogowego. Szkoły, w których odbyły 
się spotkania to placówki, których wszy-
scy uczniowie uczestniczyli w prowadzo-
nych od kilku lat działaniach związanych 
z bezpieczeństwem w ramach programu 
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.   
Wraz z początkiem roku szkolnego fun-
dacja przypomina pierwszoklasistom za-
sady bezpieczeństwa na drodze. Dzieci z 
zainteresowaniem słuchają prelekcji po-
licjanta i przedstawicielki fundacji m.in. 
o chodzeniu po właściwej stronie jezdni 
czy zasadzie „działania” kamizelki odbla-
skowej przekonując się jak mocno świeci 
odblask.   Na zakończenie każdego spo-
tkania dzieciaki otrzymują ufundowane 
przez Cementownię Warta S.A. kamizelki 
i elementy odblaskowe. 
Mamy nadzieję, że ucząc dzieci bezpiecz-
nych zachowań w ruchu publicznym oraz 
edukując w młodym wieku, spowodowu-
jemy   nabycie odpowiednich nawyków i 

przyzwyczajeń, a tym samym uchronimy 
być może przed tragedią osoby już dorosłe.  
Rozdane w czasie trwania kilkuletniego 
programu pn. „Świecę nie tylko przykła-
dem” elementy odblaskowe to   już liczba 
ponad 10 tysięcy sztuk. Działając w nowym 
projekcie z Fundacją   „Jestem widoczny – 
jestem bezpieczny” możemy kontynuować 
nasz wieloletni program działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w powiecie paję-
czańskim.   – podsumował pierwsze spo-
tkania w nowym roku szkolnym Dariusz 

Nauka przez zabawę
Uśmiechnięte buzie, zabawa w „blaski - odblaski” i skupienie podczas rozmowy o bezpieczeństwie 
to obraz pierwszoklasistów biorących udział w programie Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” 
i Cementowni Warta S.A., który rozpoczął się w szkołach podstawowych powiatu pajęczańskiego 
w pierwszych dniach września 2015r.

Gawlak – Prezes Zarządu Cementowni 
Warta S.A.
Na przełomie kilku lat zdołaliśmy wypo-
sażyć w kamizelki odblaskowe wszystkich 
uczniów szkół podstawowych w gminie 
Działoszyn, Pajęcznie i Siemkowicach 
w powiecie pajęczańskim. Liczba dzieci, 
które uczestniczyły w naszym programie 
prowadzonym we współpracy z partnerami 
takimi jak Cementownia Warta S.A. to po-
nad 2 tysiące osób. Dziś przypominamy o 
tym jak ważne jest bycie widocznym na dro-
dze i że warto założyć kamizelkę odblasko-
wą, by bezpiecznie wrócić do domu – mówi 
Paulina Borkowska Prezes Fundacji „Je-
stem widoczny – jestem bezpieczny”.

Prelekcje w kolejnych szkołach uczestni-
czących w programie zorganizowano we 
wrześniu i październiku 2015r.  podobnie 
jak spotkania z rodzicami w ramach inne-
go projektu prowadzonego przez funda-
cję pt. „Mądrzy rodzice”.
Na spotkaniach z rodzicami prezentowa-
ne były obowiązujące przepisy prawa o 
ruchu drogowym, konsekwencje ich ła-
mania w odniesieniu do prawa oraz życia 
i zdrowia o( ar wypadków komunikacyj-
nych. - Mamy nadzieję, że nasze działania 
otworzą oczy rodzicom przyczyniając się 
tym samym do zwiększenia liczby dzieci 
ubranych w kamizelki na ulicach naszych 
miejscowości – informuje Borkowska.
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- Takie spotkania są doskonałą okazją do 
tego, żeby porozmawiać o kulturze i poka-
zać, jak my do tego podchodzimy. Praca z 
zespołami odbywa się na co dzień, a tu po-
kazujemy jej efekty. Chcemy, żeby nie tylko 
nasi pracownicy wiedzieli, że działamy w 
tym obszarze, ale również nasi partnerzy 
społeczni. Orkiestra funkcjonuje przy na-
szym zakładzie nieprzerwanie od pół wieku, 

a grupa młodzieżowa powstała po to, żeby 
móc działać przez kolejne 50 lat. Widać, że 
Big Band już okrzepł, dobrze czuje się na 
scenie, co trzeba docenić tym bardziej, że 
bierze na warsztat repertuar z wyższej półki 
– podkreśla Dariusz Gawlak, Prezes Ce-
mentowni Warta S.A.
Big Band Cementowni Warta po raz 
pierwszy miał okazję zaprezentować się 

Kultura z Cementownią Wartą
W niedzielę 15 listopada 2015 r. odbył się drugi koncert z cyklu „Kultura z Cementownią Warta”. Koncert 
zorganizowano w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. Zaproszeni goście 
usłyszeli standardy m.in. swingu i muzyki jazzowej w wykonaniu Big Bandu i Orkiestry Cementowni Warta. 
Dyrygujący zespołami Artur Szczęsny odebrał gorące gratulacje z okazji 25-lecia pracy zawodowej.

w komplecie przed tak dużą publiczno-
ścią. Powstały w 2014 roku zespół stał się 
szansą dla młodych osób na wysokich 
lotów muzyczną aktywność i rozwój po-
przez systematyczną pracę w grupie.
- Dużo ćwiczymy, ale warto, bo fajnie nam 
to wychodzi. Myślę, że idziemy w dobrym 
kierunku i mam nadzieję, że zespół będzie 
istniał długie lata – mówi Albert Wolski 
z Pajęczna, który w Big Bandzie gra na 
perkusji.
Po krótkiej przerwie na scenę wkroczyła 
Orkiestra Cementowni Warta. Przygo-
towywane przez ostatnie miesiące i do-
pracowane w najmniejszym szczególe 
wykonania utworów m.in. Quincy Jonesa, 
Stevie Wondera, Natalie Cole i Glenna Mil-
lera, wsparte popisami wokalnymi, zosta-
ły nagrodzone przez publiczność kilkumi-
nutowymi owacjami na stojąco.
Koncert był również okazją do uczczenia 
25 - lecia pracy zawodowej i działalności 
artystycznej dyrygenta obu zespołów - 
Pana Artura Szczęsnego. Jubilat jest nie tyl-
ko dyrygentem, ale też znanym, nie tylko 
w powiecie pajęczańskim, muzykiem, 
aranżerem, a także autorem muzyki 
i tekstów. Jego muzyczne aktywności 
i osiągnięcia długo by wymieniać. Wyrazy 
uznania pod adresem Jubilata wyraził Pre-
zes Cementowni Warta S.A. Pan Dariusz 
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Cementowni Warta S.A. Arturowi Szczęsnemu.



str. 19Nasza waRTa      Nr 11, Czerwiec 2016

Gawlak, wręczając m.in. okolicznościową 
statuetkę.
- Myślę, że jest to nie tylko moje życzenie, 
żeby takich ludzi jak pan Artur Szczęsny 
działało w naszym środowisku jak najwię-
cej. Chwała mu za to, że ma tyle zapału do 
pracy i zaraża nim innych – podkreśla Pre-
zes Dariusz Gawlak.
Gratulacje przekazali również przedsta-
wiciele władz samorządowych i szefowie 
instytucji kultury. Pan Artur dziękował 
przedsiębiorstwu za wsparcie, swojej ro-
dzinie za wyrozumiałość, a muzykom za 
wytrwałość i ciężką pracę.
- Jak obliczyłem, w ubiegłym roku widzieli-
śmy się z orkiestrą na próbach i występach 
150 razy. Każdy z orkiestrantów najlepiej 
wie, ile czasu poświęcił na działalność w ze-
spole – mówił Artur Szczęsny.
W przerwach między występami można 
było obejrzeć archiwalne zdjęcia orkiestry 
Cementowni Warta, która funkcjonuje od 
powstania przedsiębiorstwa w 1964 r.

Łukasz Walasik
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Po mszy świętej zarząd, dyrekcja oraz 
zaproszeni goście udali się do siedziby 
zakładu, aby wziąć udział w tradycyjnej 
biesiadzie górniczej.
Gości powitał Prezes Zarządu Cementow-
ni Warta S.A. Pan Dariusz Gawlak.
Stwarzamy dzień po dniu  naszą ciężką pra-
cą, zaangażowaniem i pomysłami dobrą 
perspektywę dla nas jak i następnych poko-
leń, które w tym zakładzie będą pracowały. 
Zrobiliśmy, uruchamiając w bieżącym roku  
młyn cementu nr   4, kolejny krok do tego 
żeby z pewnością patrzeć w przyszłość. 
Dzięki tej inwestycji radykalnie obniżyliśmy 
zużycie energii. Wykonaliśmy następny 
etap modernizacji linii wypału klinkieru nr 
6, co daje   dalszą   kilkunastoprocentową 
obniżkę energochłonności i jeszcze lepsze 

podstawy do konkurowania z pozostałymi 
cementowniami. Całą produkcję prowa-
dzimy na nowoczesnych urządzeniach, 
pozwalających na wytworzenie jakościo-
wo nieskazitelnych cementów. Przyszłość 
cementowni to również dalsze spełnianie 
wymagań prośrodowiskowych. Kolejnym 
wyzwaniem przed nami w tym zakresie jest 
budowa silosów klinkieru,   które pozwolą 
zhermetyzować produkcję klinkieru. Pierw-
sze nakłady na tą inwestycję zostały już 
poczynione. Funkcjonujemy adekwatnie 
do poziomu rozwoju gospodarki krajowej, 
więc życzę nam wszystkim, aby dynamika 
jej wzrostu była jak najwyższa – powie-
dział Prezes Gawlak rozpoczynając część 
o( cjalną Barbórki.

Życzenia dla górników składali również 
przybyli goście.
Dziś możemy powiedzieć, że inwestycje, 
które Cementownia Warta realizuje od kil-
kunastu lat mają wpływ nie tylko na rozwój 
okolicznych gmin czy powiatu pajęczań-
skiego, ale również jako wpływ z podatków 
CIT i PIT na rozwój województwa łódzkiego 
i całego kraju. Pragnę przekazać za pośred-
nictwem obecnych na Barbórce przedsta-
wicieli podziękowania na ręce właścicieli 
cementowi, za wkład w ten rozwój i za to, 
że inwestujecie państwo w pracowników 
oraz środowisko. Niech ta cementownia 
będzie służyła nam, ale i następnym poko-
leniom.  Niech św. Barbara ma was i wasze 
rodziny w swojej opiece – powiedział skła-
dając życzenia obecny na uroczystości 
Wicemarszałek Województwa Łódzkie-
go – Pan Artur Bagieński.
Cementownia nie tylko produkuje i zatrud-
nia, ale myśli również o sprawach społecz-
nych, za co na ręce pana prezesa w imieniu 
obecnych na Barbórce samorządowców 
składamy podziękowania – powiedział 
Starosta Powiatu Pajęczańskiego – Pan 
Jan Ryś.
Bezpiecznej pracy, zadowolenia, suk-
cesów oraz wszystkiego dobrego dla 
pracowników i ich rodzin życzył załodze 
Cementowni Burmistrz Miasta i Gminy 
Działoszyn – Pan Rafał Drab.
Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, 
aby cementownia rozwijała się tak prężnie 
jak do tej pory, ponieważ ma to pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie okolicznych jed-
nostek samorządowych. Składam podzię-

Barbórka 2015
Barbórkowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Trębaczewie. 
Podniosły charakter tego wydarzenia podkreślały sztandary górnicze i związkowe zgromadzone wokół 
ołtarza oraz oprawa muzyczna Orkiestry Górniczej Cementowni Warta i chóru Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Trębaczew.
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kowania za współpracę z naszym samorzą-
dem jak i za wszystkie inicjatywy społeczne 
na terenie gminy Pajęczo – powiedział 
składając życzenia Burmistrz Gminy 
i Miasta Pajęczno Pan Dariusz Tokarski.

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju go-
spodarki krajowej Cementownia Warta 
S.A. została odznaczona „Odznaką Hono-
rową za zasługi dla Rozwoju Gospodarki 
Rzeczpospolitej Polskiej”. Odznaczenie 
zostało z wszelkimi honorami przypięte 
do   sztandaru Cementowni Warta S.A. 
przez Wicemarszałka Województwa Łódz-
kiego – Pana Artura Bagieńskiego.

Podczas części o( cjalnej zasłużonych pra-
cowników Cementowni Warta uhonoro-
wano odznaczeniami „Zasłużony dla bu-
downictwa”. Brązową Odznakę Zasłużony 
dla Budownictwa otrzymali z rąk Radnej 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani 
Iwony Koperskiej: Małgorzata Brzozow-
ska, Zbigniew Paruch, Waldemar Rataj, 
Marek Staroń, Jacek Wesołowski.
Następnym punktem uroczystości było 
nadanie stopni górniczych w uznaniu za-
sług w dziedzinie górnictwa. Stopnie gór-
nicze otrzymali:   AloysSchuchardt (Sto-
pień Inżyniera Górniczego I stopnia), 
Maciej Karczewski, Stanisław Mordalski 
(Stopień Inżyniera Górniczego III stop-
nia), Mariusz Łuczak (Stopień Technika 
Górniczego II stopnia), Artur Szczęsny, 
Zbigniew Paruch (Stopień Technika 
Górniczego III stopnia). Osoby, którym   
nadany zostanie stopień górniczy, mają 
m.in. prawo noszenia munduru górnicze-
go, który jest symbolem przynależności 
do górniczego stanu, wyrazem tradycji 
i szczególnego uznania dla ciężkiej i od-
powiedzialnej pracy górniczej.

Na zakończenie Prezes Gawlak złożył 
wszystkim pracownikom oraz zaproszo-
nym gościom życzenia wszelkiej satysfak-
cji i pomyślności w Nowym Roku.
Po części o( cjalnej odbyła się tradycyjna 
karczma piwna prowadzona przez Pana 
Mirosława Jędrowskiego, należącego do 
najbardziej popularnych i lubianych wy-
konawców szeroko pojętej piosenki ślą-
skiej oraz prekursora swojskiej biesiady.

Łukasz Walasik
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Optymalizacja procesu zamówień dzięki aplikacji WWP
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Cementowni Warta S.A. pod koniec 2011 roku podjęto 

działania zbudowania aplikacji internetowej, której celem było zautomatyzowanie i  uproszczenie procesu 

zamawiania cementu oraz monitorowanie dostaw do klientów.

Projektem stworzenia tej aplikacji zajęły 
się działy bezpośrednio współpracujące 
z klientami, dział Sprzedaży i Dział Logi-
styki Cementowni Warta S.A. oraz jako 
wsparcie informatyczne dział IT.

W dziale Logistyki zmierzony został pro-
ces przyjmowania zamówień od klientów, 
oraz zidenty( kowanie wszystkich kana-
łów pozyskiwania informacji od klienta 
o zamówieniach. Z badań wynikało, że 
w dziale Logistyki zde( niowano trzy ka-
nały komunikacji z klientami: telefon, fax, 
email.
Jak widać na wykresie obok, głównym 
sposobem komunikacji z klientami był 
telefon, na drugim miejscu email, trze-
cim – fax. Zmiana sposobu komunikacji 
z klientami stała się podstawa do zauto-
matyzowania procesu zamawiania 
cementu przez Klientów Cementowni 
Warta  S.A..
W pierwszej fazie projektu stworzone 
zostały moduły aplikacji wraz z syste-
mem raportowania. Prace nad aplika-
cją, którą nazwano WARTA WEB POR-
TAL (WWP) trwały do maja 2012 roku. 
Równolegle z pracami nad WWP trwało 
zbieranie informacji od klientów, nie-
zbędnych do ustalenia osób odpo-
wiedzialnych za zamawianie cementu. 
W połowie maja 2012 roku Cementownia Wykres.1. Wyniki analizy kanałów komunikacji z klientami w kontekście źródła pozyskiwania infor-

macji o zamówieniach od klientów Cementowni Warta S.A.(dane za listopad 2011r).

Rys. 1 Okno logowania do systemu Warta Web 
Portal (WWP).

Rys.2. Główne okno systemu Warta Web Portal (WWP).

Warta S.A. oddała do użytkowania WARTA 
WEB PORTAL wszystkim klientom, wysy-
łając indywidualny login i hasło umożli-
wiając dostęp do WWP (Rys. 1 i 2).

Korzyści jakie umożliwia WARTA WEB 
PORTAL to:

1. Zamawiania cementu drogą elektronicz-
ną na dwóch rodzajach formularza:
- Zamówienie pojedyncze – pozwala 
wysłać z systemu WWP zamówienie na 
jeden samochód dla określonego od-
biorcy, na wybraną datę dostawy (Rys.3)

- Zamówienie zbiorcze - pozwala wysłać 
z systemu WWP jednorazowo zamówie-
nia na kilka samochodów dla określo-
nego odbiorcy z możliwością wyboru 
różnych dat dostawy dla poszczególnych 
zamówień. Funkcjonalność zamówienia 

zbiorczego umożliwia także w jednej linii 
stworzyć  zamówienia na kilka samocho-
dów zaplanowanych na wybraną datę do-
stawy w różnych godzinach.

2.  Przegląd zamówień – możliwość prze-
glądania ilości zleceń, ich statusu realizacji, 
oraz danych typu nr WZ, ilość, miejsce do-
stawy, rodzaj cementu, oraz numeru reje-
stracyjnego pojazdu realizującego dostawę 
do Klienta (Rys.4).
System umożliwia równocześnie ( ltro-
wanie zamówień po następujących sta-
tusach:
- Wszystkie – wszystkie zamówienia 
złożone przez Klienta,
- Otwarte – zamówienia Klienta w trakcie 
realizacji.
- Zakończone – zamówienia zrealizowane.
- Zablokowane - zamówienia wstrzymane
(Rys.5).

3. Przegląd faktur Klienta – możliwość wy-
generowania wszystkich faktur  sprzeda-
żowych wystawionych przez Cementownię 
Warta S.A. w zadanym okresie (Rys. 6 i 7). 
System umożliwia równocześnie ( ltrować 
faktury po następujących statusach: 
- wszystkie,
- przed terminem płatności,
- płatne natychmiast, 
-  zapłacone

4. Kontrola limitu kupieckiego – możliwość 
sprawdzenia aktualnego stanu limitu ku-
pieckiego, który jest dynamicznie przelicza-
ny w trakcie zamawiania kolejnych dostaw.

5. Instrukcja – dokument aktualnej instruk-
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Rys.3. Widok tworzenia zamówienia pojedynczego.

Rys.4. Widok okna przeglądu zamówień

Rys.5. Statusy w raporcie przegląd zamówień.

Rys.6. Widok okna przeglądu faktur sprzedażowych.

Rys.7. Statusy w raporcie przeglądu faktur sprze-
dażowych. 

cji do systemu.
6. Administracja – panel zarządzania użyt-
kownikami oraz dostępem do systemu. 

7. Kontakt – zakładka zawierająca dane 
kontaktowe do Cementowni Warta S.A.
Nadrzędna funkcją WWP jest to, że apli-
kacja działa całodobowo, a Klient chcąc 
zamówić dostawę wykonuje to samo-
dzielnie bez konieczności telefonowania 
i w czasie dogodnym dla siebie. System 
WWP jest również komunikatorem, który 
informuje klienta poprzez odpowiednie 
kanały (sms, email, formularze) o statu-
sie realizacji złożonego zamówienia, oraz 
o planowanym czasie dostawy.

Wypełnienie formularza zamówienia 
przebiega zgodnie z następującą se-
kwencją: 
a. Wybór miejsca dostawy: Odbiorca (na-
zwę Odbiorcy można wybrać z listy bądź 
wyszukać wpisując fragment nazwy – sys-
tem dynamicznie podpowie pełną nazwę 
miejsca dostawy) 
b. Wybór rodzaju cementu: dla podane-
go Odbiorcy system wylistuje dostępne 
rodzaje cementu zgodnie z aktualnym 
cennikiem lub kontraktem. 
c. Wybór kontraktu: system automatycz-
nie dopasuje cennik/kontrakt do wybra-
nej kombinacji Odbiorcy oraz rodzaju ce-
mentu. W przypadku, gdy Klient może ku-
pić cement zarówno w referencji do kon-
traktu CPT (Franco) oraz kontraktu EXW 
(Loco) bądź bez kontraktu (z aktualnego 
cennika) system poprosi użytkownika o 
wybór kontraktu lub opcji bez kontraktu. 
d. Wybór ilości ton/palet: w zależności 
od wybranego rodzaju cementu należy 
wprowadzić zamawiają ilość ton bądź 

ilość palet. 
e. Data dostawy: system umożliwia wybór 
daty dostawy przy pomocy kalendarza. 
f. Godzina dostawy: pole opcjonalne 
g. Rodzaj dostawy: jeśli pole jest aktywne 
wybieramy z rozwijanej listy franco lub 
loco
h. Informacje: informacje dodatkowe 
przesyłane wraz z zamówieniem (pole 

opcjonalne) 
Dodatkowo  podczas wprowadzania 
przez klientów zamówień do systemu 
WWP, aplikacja informuje klienta o zagro-
żeniach związanych z realizacją dostawy.  
Klient otrzymuje informacje jeśli:
- zamówienie zostanie złożone zbyt póź-
no, system poinformuje klienta o pierw-
szej możliwej dacie dostawy,
- stan rozrachunków nie pozwala na reali-
zację dostawy,
- limit kupiecki jest przekroczony,
- jeśli nie ma ustalonych warunków  han-
dlowych z klientem.

Dzięki funkcjonalności WWP, poza logina-
mi zewnętrznymi dla klientów, urucho-
miono również portal dla użytkowników 
wewnętrznych, dzięki temu skrócony 
został czas wprowadzania zamówień do 
systemu, oraz przyspieszony został pro-
ces wery( kacji zamówienia.
W dziale Logistyki Cementowni Warta S.A. 
system WWP został rozszerzony o dodat-
kowe funkcjonalności:
1. Rozliczanie faktur z przewoźnikami, 
uruchomiono na WWP system Activ 
Fracht, który pozwala na rozliczenie kosz-
tów transportu w znacznie szybszy spo-
sób niż tradycyjnie w SAP. 
2. System kolejkowania dostaw i preawi-
zacja smsowomeilowa zleceń dla prze-
woźników, dzięki tej funkcjonalności 
wyeliminowany został problem kolej-
kowania samochodów pod załadunek, 
a informacja smsowa lub meilowa do 
przewoźników i spedytorów zabezpiecza 
przed błędami w realizacja zamówień.
3. Zarządzanie transportem samochodo-
wym, uruchomiono system raportowania 
on line, pozwalający na dobór odpowied-
niego środka transportu i przypisania do 
konkretnego zamówienia klienta. System 
podpowiada pracownikowi w dziale Logi-
styki, który przewoźnik w pierwszej kolej-
ności powinien realizować dane zlecenie, 
po wskaźniku: poziom wykorzystania li-
mitu kilometrów.
System WWP jest stale modernizowany, 
analizowane są wszystkie sugestie na-
szych Klientów, i tak w roku 2015 uru-
chomiono na WWP dodatkowy wybór 
języka obsługi systemu. Ta funkcjonal-
ność pozwoliła klientom z Czech, Słowacji 
i Niemiec na bezproblemowe korzystanie 
z aplikacji.
W pierwszej fazie wdrożenia WWP  system 
zaakceptowało około 30% klientów Cemen-

towni Warta S.A.. Ta liczba sukcesywnie rosła i 
dziś, można powiedzieć, że przez system WWP 
procesowane jest około 80 % zamówień.  Jest 
to duża optymalizacja procesu, zarówno dla 
Klientów, jak i Cementowni Warta S.A.

Jarosław Gwizda
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Nasza waRTa

Cement portlandzki żużlowy 
PN-B-19707 CEM II/A-S 42,5 R-NA
Skład i właściwości 
oraz możliwości zastosowania
Cement portlandzki żużlowy „WARTA” 
CEM II/A-S 42,5 R-NA klasy wytrzymałości 
42,5 R produkowany jest na bazie surow-
ca wapiennego pochodzącego ze złoża 
wapieni górnojurajskich, wchodzących w 
skład Jury Krakowsko – Częstochowsko – 
Wieluńskiej.
Powstaje on w wyniku zmielenia klinkie-
ru portlandzkiego i granulowanego żuż-
la wielkopiecowego (S) w ilości 6 – 20 % 
oraz reagipsu jako regulatora czasu wią-
zania (siarczan wapnia). Składniki te są 
tak dobrane pod względem parametrów, 
aby w procesie mielenia zapewnić równo-
mierne i bardzo wysokie rozdrobnienie, 
które umożliwia efektywniejsze zagęsz-
czenie mieszanki betonowej w wyrobach. 
Głównym składnikiem tego cemen-
tu jest granulowany żużel wielkopie-
cowy, który posiada właściwości hy-
drauliczne, czyli wiąże i twardnieje 
w wodzie analogicznie jak cement. 
Wprowadzenie żużla do cementu zwięk-
sza jego odporność na agresję chemiczną 
środowiska. 
Cement ten charakteryzuje się bardzo do-
brą dynamiką narastania wytrzymałości 
w długich okresach dojrzewania, umiar-
kowanym ciepłem hydratacji i niskim 
skurczem, wydłużonym czasem wiązania, 
dobrą urabialnością oraz stabilnymi para-
metrami jakościowymi. 

Cement portlandzki żużlowy „WARTA”  
jest cementem niskoalkalicznym o ogra-
niczonej zawartości alkaliów do 0,70 % 
w przeliczeniu na Na2O eq. Spełnienie 
kryterium niskoalkaliczności umożliwia 

wykorzystanie tego cementu do przy-
gotowania betonu na bazie kruszyw, w 
stosunku do których istnieje podejrzenie 
o obecność reaktywnej krzemionki. 

Cement portlandzki żużlowy - CEM II/A-S 
42,5 R-NA spełnia wymagania norm:
- PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 
- PN-B-19707:2013 „Cement. Cement specjal-
ny. Skład, wymagania i kryteria zgodności ”

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
CEMENTU CEM II/A-S 42,5 R-NA  
- stabilne parametry jakościowe,
- wysoka wytrzymałość wczesna,
- wysoka wytrzymałość normowa,
- wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości,
- niska zawartość alkaliów,
- przyspieszony czas wiązania,
- dobra urabialność zapraw i mieszanek 
betonowych,
- bardzo dobra przyczepność do podłoża, 
- umiarkowana ilość ciepła wydzielana 
podczas wiązania, 
- podwyższona odporność na działanie 
środowisk agresywnych, 
- możliwość stosowania w obniżonym za-
kresie temperatur,
- niski skurcz zapraw, 
- jasna barwa

GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
CEMENTU CEM II/A-S 42,5 R-NA 
- beton towarowy klas C 16/20 - C 45/55  
i wyższych,
- beton wysokiej trwałości i wytrzymało-
ści BWW,
- beton konstrukcyjny, 
- beton narażony na agresję chemiczną,
- beton posadzkowy,

- beton komórkowy,
- beton samozagęszczalny SCC,
- beton i zaprawy barwione,
- zaprawy murarskie i tynkarskie, 
- elementy prefabrykowane drobnowy-
miarowe i wielkowymiarowe,
- konstrukcje i elementy sprężone dojrze-
wające w warunkach naturalnych, obni-
żonej i podwyższonej temperatury,
- galanteria betonowa (kostka brukowa, 
krawężniki, itp.)  

GŁÓWNE KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
CEMENTU CEM II/A-S 42,5 R-NA 
- skrócony czas pracy na budowie przez 
możliwość wcześniejszego rozdeskowa-
nia elementów betonowych
- zwiększona szczelność struktury stward-
niałego betonu dzięki zastosowaniu gra-
nulowanego żużla wielkopiecowego
- możliwość barwienia produktów ze wzglę-
du na jasną barwę mieszanki betonowej 
- możliwość wykonywania mieszanki be-
tonowej zarówno w okresie letnim, jak 
i zimowym
Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 
42,5 R-NA posiada stosowne certy( ka-
ty zgodności wydane przez jednostkę 
certy( kującą, tj.: przez Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych w Warszawie 
- Odział Szkła i Materiałów Budowlanych 
w Krakowie, na podstawie których Ce-
mentownia wystawiła: deklarację właści-
wości użytkowych i krajową deklarację 
zgodności. 
Okres gwarancji obejmujący utrzymanie 
normowych parametrów jakościowych 
i redukcji Cr (VI) na cement portlandzki 
żużlowy CEM II/A-S 42,5 R-NA wynosi 60 
dni od daty wysyłki. 

Elżbieta Oleszczyk, Krzysztof Szczepaniak

Cement z dodatkiem granulowanego 
żużla wielkopiecowego
Przedstawiamy nowy cement produkowany w Cementowni Warta S.A. od połowy 2015 roku 
prezentując szereg jego cennych właściwości użytkowych wykorzystywanych w budownictwie 
i innych działach gospodarki.

Charakterystyka cementu CEM II/A-S 42,5 R-NA Analiza chemiczna cementu
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Charakterystyka i właściwości 
oraz możliwości zastosowania

Cementy specjalne CEM I 42,5 N - SR 
5/NA,  CEM I 42,5 N - SR 3/NA  oraz  
CEM I 52,5 N - SR 3/NA  są cementami 
czystoklinkierowymi. Produkuje się je 
przez wspólne zmielenie specjalnego 
klinkieru portlandzkiego i reagipsu 
( jako regulatora czasu wiązania). Ze 
względu na wyjątkowe cechy che-
miczne, cementy te mają specyficzne 
zastosowania.
Cement portlandzki niskoalkaliczny 
klasy wytrzymałości 42,5 N produkuje 
się poprzez wspólne zmielenie trzech 
składników: klinkieru portlandzkiego 
(składnik główny), reagipsu (regula-
tor czasu wiązania) oraz kamienia wa-
piennego (składnik drugorzędny).
Cementy specjalne charakteryzują się 
bardzo dobrą dynamiką narastania 
wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach), 
umiarkowanym ciepłem hydratacji 
i niskim skurczem, wydłużonym po-
czątkiem czasu wiązania, dobrą ura-
bialnością oraz stabilnymi parame-
trami jakościowymi. Cementy specjal-
ne są cementami niskoalkalicznymi 
o bardzo niskiej zawartości alkaliów 
do 0,60 % w przeliczeniu na Na2Oeq.  

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
CEMENTÓW  SPECJALNYCH
- stabilne parametry jakościowe,
- szybki przyrost wytrzymałości wczesnej,
- wysoka wytrzymałość normowa,
- bardzo niska zawartość alkaliów,
- wydłużony początek czasu wiązania,
- umiarkowane ciepło hydratacji, 
- umiarkowana (C3A ≤ 5 % dla MSR) i wy-
soka (C3A ≤ 3 % dla HSR) odporność na 
siarczany, 
- zawartość 2 C3A + C4AF ≤ 20 %
- niski skurcz, 
- jasna barwa

GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
CEMENTÓW  SPECJALNYCH 
- budowa dróg, mostów, estakad, tuneli i 
wiaduktów,
- budownictwo komunikacyjne - budo-
wa nawierzchni dróg i placów manewro-
wych,
- budownictwo lotnicze - budowa termi-
nali, nawierzchni lotniskowych i pasów 
manewrowych, 
- budownictwo morskie i portowe,
- budownictwo hydrotechniczne i hy-
droenergetyczne narażone na działanie: 
wody morskiej, ścieków przemysłowych 
i komunalnych,
- budownictwo ekologiczne: składowiska 

odpadów, oczyszczalnie i zbiorniki ście-
ków,
- budownictwo górnicze narażone na 
działanie wód podziemnych,
- prefabrykaty betonowe i żelbetonowe 
pracujące w warunkach podwyższonej 
agresywności chemicznej - podkłady ko-
lejowe betonowe i strunobetonowe,
- betony wodoszczelne i mrozoodporne o 
zwiększonej odporności na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych i 
korozyjne działanie środowiska, 
- prefabrykaty drogowo - mostowe,
- stabilizacja gruntów w budownictwie 
drogowym,
- galanteria i betony barwione  

Cementy specjalne posiadają stosow-
ne certy( katy zgodności wydane przez 
jednostkę certy( kującą, tj.: przez Insty-
tut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
w Warszawie - Odział Szkła i Materiałów 
Budowlanych w Krakowie, na podstawie 
których Cementownia wystawiła: dekla-
racje właściwości użytkowych i krajowe 
deklaracje zgodności. 
Okres gwarancji obejmujący utrzymanie 
normowych parametrów jakościowych 
i redukcji Cr (VI) na cementy specjalne 
wynosi 60 dni od daty wysyłki. 

Elżbieta Oleszczyk, Krzysztof Szczepaniak

Cementy specjalne
Cementowni Warta S.A. jest największym producentem cementów specjalnych, które znajdują 
zastosowanie przy budowie dróg betonowych, autostrad, mostów i lotnisk.

 Cement specjalne spełniają wymagania norm:
- PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
- PN-B-19707:2013 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

Wysoką jakość cementów specjalnych do zastosowań w budownictwie drogowo - mostowym i mostowo - lotniskowym  potwier-
dzają również uzyskane Aprobaty i Rekomendacje Techniczne:
- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8551/2010 i Aneks nr 1 dla CEM I 42,5 N - MSR/NA
- Rekomendacja Techniczna IBDiM nr RT/2011-02-0075 dla CEM I 42,5 N - MSR/NA (złożony wniosek o przedłużenie ważności)
- Rekomendacja Techniczna IBDiM nr RT/2010-02-0040/1 dla CEM I 42,5 N - NA
- Rekomendacja Techniczna IBDiM nr RT/2010-02-0062/1 dla CEM I 42,5 N - HSR/NA
- Rekomendacja Techniczna IBDiM nr RT/2011-02-0076 dla CEM I 52,5 N - HSR/NA (złożony wniosek o przedłużenie ważności)

Wykaz cementów specjalnych
1.  Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N  - NA
- Nazwa handlowa: Warta CEM I 42,5 N – NA
- Cement autostradowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N - NA

2.  Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - SR 5/NA
- Nazwa handlowa: Warta CEM I 42,5 N - MSR/NA
- Cement drogowo - mostowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N - MSR/NA

3.  Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - SR 3/NA
- Nazwa handlowa: Warta CEM I 42,5 N - HSR/NA
- Cement mostowo - lotniskowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 42,5 N - HSR/NA

4.  Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 52,5 N - SR 3/NA
- Nazwa handlowa: Warta CEM I 52,5 N - HSR/NA
- Cement mostowo - lotniskowy „WARTA” niskoalkaliczny CEM I 52,5 N - HSR/NA
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W dniu 26 marca 2013 roku po trwają-
cych blisko pół roku negocjacjach została 
uzgodniona oraz s( nalizowana Umowa 
Dostaw i Sprzedaży cementów „WARTA” 
na realizację w/w inwestycji. Dostawy 
cementu były organizowane przez Dział 
Logistyki i realizowane transportem 
samochodowym w oparciu o podpisa-
ne umowy z ( rmami przewozowymi. 

Cementownia Warta S.A. w celu właściwej 
obsługi umowy oraz przede wszystkim 
zapewnienia bezpieczeństwa realizowa-
nych dostaw, została zobowiązana przez 
Kupującego do przestrzegania przepi-
sów związanych z organizacją ruchu na 
terenie MPL Kraków – Balice.  W tym celu 
wszyscy kierowcy realizujący dostawy zo-
stali przeszkoleni w oparciu o dostarczo-
ne przez Kupującego formularze szkoleń 

zawierające przepisy organizacji ruchu 
towarowego na terenie MPL Kraków – Ba-
lice oraz otrzymali mapki dojazdowe tzw. 
trasówki z wyznaczonymi korytarzami ru-
chu towarowego na terenie lotniska, któ-
re zostały potwierdzone w stosownych 
formularzach szkoleń i doręczeń. Ponad-
to zostały przygotowane stosowne listy 
kierowców realizujących usługę dostawy 
cementu – zawierające następujące dane: 
imię i nazwisko kierowcy, telefon kon-
taktowy, seria i numer DO, seria i numer 
Prawa Jazdy oraz numer rejestracyjny po-
jazdu – aktualizowane i dostarczane do 
Kupującego na bieżąco. 

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II
w KRAKOWIE – BALICACH
Kraków Airport jest drugim co do wielkości portem lotniczym w Polsce. Dzięki rozbudowie lotniska 
Balice przeprowadzonej w latach 2013-2015 przepustowość krakowskiego lotniska wzrosła z 3,5 mln 
do 6,5 mln pasażerów rocznie z możliwością obsługi nawet do 8 mln pasażerów.

Dostawy cementów portlandzkich „WAR-
TA” rozpoczęły się w maju 2013 roku i były 
realizowane do końca 2015 roku z wyłą-
czeniem okresów zimowych od grudnia 
do marca.
Ponadto w okresie od marca do września 
2013 roku Cementownia Warta S.A. do-
starczyła Kupującemu próbki cementów 
w ilości 1.650 kg w celu przeprowadzenia 
badań materiałów, wykonania zarobów 
próbnych i opracowania recept betonów 
oraz wszystkie dokumenty jakościowe 
i techniczne niezbędne do zatwierdzenia 
materiałów w Nadzorze Budowlanym.
 

Zastosowanie cementów „WARTA” do budowy MPL Kraków – Balice:
1. Cement autostradowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N - NA 25.689 t 
2. Cement portlandzki wieloskładnikowy WARTA CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R 22.743 t

RAZEM - 48.432 t
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Wyróżnienie za niezawodność
W dniu 21.10.2015 roku w hotelu BEST 
WESTERN Plus Q w Krakowie wykonaw-
ca inwestycji ( rma: Max Bögl Polska Sp. 
z o.o. ze Szczecina zorganizowała uro-
czysty bankiet podsumowujący realizo-
waną inwestycję, na którym obecni byli 
przedstawiciele: Zarządu Międzynaro-
dowego Portu Lotniczego BALICE w Kra-
kowie, Nadzoru Budowlanego, Główni 
dostawcy materiałów i surowców, Usłu-
godawcy, Podwykonawcy oraz ( rmy 
współpracujące przy realizacji inwestycji. 

W tym doborowym gronie Cemen-
townia Warta S.A. z Trębaczewa 
k/Działoszyna została wyróżniona, jako 
wiodący w kraju producent cemen-
tów specjalistycznych dla budownic-
twa komunikacyjnego ze szczególnym 
uwzględnieniem budownictwa lotni-
skowego oraz jako rzetelny, sprawdzony 
i niezawodny partner.

Elżbieta Oleszczyk, Krzysztof Szczepaniak

Łączna powierzchnia nowo wybudowanych 
nawierzchni betonowych na terenie MPL Kraków – 
Balice w przeliczeniu na liczbę samochodów:

156.660 m2 powierzchni tj. ponad 10.000 ciężarówek 
z betonem ustawiając ciężarówki w kolejce uzyskamy 
odległość 130 km.
Do produkcji betonu wykorzystano:
- 55.600 ton grysów dolomitowych tj. ponad 2.225 
samochodów ciężarowych typu „wanna”.
- 84.300 ton grysów granitowych tj. ponad 3.370 
samochodów ciężarowych typu „wanna”.

Do produkcji betonu wykorzystano 48.432 tony 
cementów „WARTA” tj. ponad 1.730 cystern typu 
„cementosamochody” . 

Ustawiając cysterny w kolejce uzyskamy 
odległość 30 km.

Projekt inwestycyjny „Kraków Airport 2015” został współ( nansowany ze środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz funduszy własnych MPL 
Kraków – Balice obejmując w realizacji następujące zadania wykonawcze:
1. Budowa nowoczesnego terminala pasażerskiego,
2. Modernizacja starego terminala pasażerskiego,
3. Budowa hangaru na samoloty,
4. Rozbudowa pasa startowego,
5. Przebudowa dróg kołowania „Alfa” i „Golf”
6. Rozbudowa płaszczyzn postojowych w części pół-wsch.
7. Poszerzenie drogi kołowania „Charlie”
8. Przebudowa dróg kołowania „Bravo” i „Fokstrot”
9. Poszerzenie płyty postojowej samolotów przy „BAT”
10. Budowa dwutorowej linii kolejowej do centrum Krakowa,
11. Budowa przystanku kolejowego,
12. Budowa garażu wielopoziomowego,
13. Budowa czterogwiazdkowego hotelu wraz z centrum konferencyjnym,
14. Budowa kładki łączącej terminale z garażem, przystankiem kolejowym i hotelem,
15. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego,

Realizacja tego projektu zapewniła szybką i sprawną komunikację w obrębie portu 
lotniczego oraz na drogach dojazdowych do lotniska. Nowy wewnętrzny układ 
komunikacyjny został dostosowany do obsługi rosnącej liczby pasażerów i zapewnia 
integrację różnych środków transportu między innymi drogowego i kolejowego. 
Dzięki temu pasażerowie zostają obsłużeni szybciej i łatwiej jest im dostać się na 
lotnisko oraz z lotniska do centrum Krakowa. Inwestycji na taką skalę nie prowadziło 
dotąd jeszcze żadne lotnisko cywilne w Polsce.
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Nasza waRTa

Dyrektor
Naczelny

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

Dyrektor
ds. Ekonomicznych

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

Dyrektor
ds. Produkcji

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

Dyrektor
ds. Sprzedaży i Marketingu

tel. (43) 84 03 414, 416
fax (43) 84 03 131

Dyrektor
ds. Technicznych
tel. (43) 84 03 580
fax (43) 84 03 197

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
tel. (43) 84 03 611

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Administrator 
Bezpieczeństwa Danych tel. (43) 84 03 389

Dział Organizacji i Audytów
Kierownik
Pełnomocnik ds. Systemów
Zarządzania

tel. (43) 84 03 371

tel. (43) 84 03 138

Zespół Radców Prawnych
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 615
tel. (43) 84 03 243

Dział BHP i ochrony p/poż.
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 249
tel. (43) 84 03 248

Zakładowe Laboratorium
Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (43) 84 03 401
tel. (43) 84 03 513

Zakład Transportu - Kierownik
Dyspozytor

tel. (43) 84 03 605
tel. (43) 84 03 606

Dział Kadr i Wynagrodzeń
Kierownik
Z-ca Kierownika

tel. (43) 84 03 123
tel. (43) 84 03 275

Dział Informatyki - Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 389
tel. (43) 84 03 254

PION DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH

Dział Księgowo-Finansowy
Główny Księgowy
Biuro

tel. (43) 84 03 368
tel. (43) 84 03 477
tel. (43) 84 03 423
tel. (43) 84 03 377

Dział Controlingu - Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 635
tel. (43) 84 03 240

Dział Administracyjno-Socjalny
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 632
tel. (43) 84 03 633

Dział Zaopatrzenia - Kierownik
Biuro
Fax

tel. (43) 84 03 363
tel. (43) 84 03 657
tel. (43) 84 03 388

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

tel. (43) 84 03 352
tel. (43) 84 03 431

OCHRONA

Koordynator Ochrony tel. (43) 84 03 489

Grupa Interwencyjna tel. (43) 84 03 623

PION DYREKTORA ds. SPRZEDAŻY i MARKETINGU

Dział Handlowy
Główny specjalista / Kierownik
Kierownicy Regionów

tel. (43) 84 03 187
tel. (43) 84 03 483
tel. (43) 84 03 487
tel./fax (43) 84 03 690

Doradztwo Techniczne tel. (43) 84 03 336

Eksport tel. (43) 84 03 692

Dział Sprzedaży - Kierownik
Sprzedaż - Warta I
Sprzedaż - Warta II

tel. (43) 84 03 555
tel. (43) 84 03 507
tel. (43) 84 03 366

Dział Logistyki
Główny Specjalista / Kierownik
Biuro

Fax

tel. (43) 84 03 256
tel. (43) 84 03 166
tel. (43) 84 03 177
tel. (43) 84 03 151

PION DYREKTORA ds. PRODUKCJI

Kopalnia - Kierownik Ruchu
Zakładu Górniczego
Biuro

tel. (43) 84 03 533
tel. (43) 84 03 492

Wydział Produkcji Podstawowej
Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 408
tel. (43) 84 03 189

Wydział Produkcji Pomocniczej
Kierownik tel. (43) 84 03 122

Laboratorium Procesowe
Kierownik tel. (43) 84 03 395

Wydział Spedycji Kolejowej
i Pakowania Cementu - Kierownik tel. (43) 84 03 387

Dział Środowiska - Kierownik
Biuro

tel. (43) 84 03 252
tel. (43) 84 03 646

PION DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

Dział Inwestycji
Biuro tel. (43) 84 03 580

Wydział Utrzymania Ruchu
Mechanicznego - Kierownik tel. (43) 84 03 673

Wydział Utrzymania Ruchu
Energetycznego - Kierownik tel. (43) 84 03 420

Zakład Remontowy
Kierownik tel. (43) 84 03 443

TELEFON ALARMOWY tel. (43) 84 03 600 (wew. 600)

Cementownia Warta SA
98-355 Działoszyn, Trębaczew, ul. Przemysłowa 17
Tel. (43) 84 13 004, Fax (43) 84 03 131
e-mail: info@wartasa.com.pl www.wartasa.com.pl


