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Chcąc przybliżyć informacje związane 
z życiem zakładu, jego otoczeniem oddaje-
my w Państwa ręce kolejny numer „Naszej 
Warty”.
Stało się tradycją, że na przełomie roku po-
prosiliśmy o podsumowanie zakończonego 
roku Prezesa Zarządu Cementowni Warta 
S.A. Pana Dariusza Gawlaka, który przedsta-
wił sytuację rynku cementowego 
w Polsce w 2016 roku, podsumował realiza-
cję założeń i planów, które Zarząd Cemen-
towni Warta S.A. wyznaczył do realizacji 
załodze w mijającym okresie oraz określił 
cele i zadania na najbliższą przyszłość.
Nie ma przyszłości bez działań bieżących 
w zakresie procesu technologicznego 
i wydobywczego. Rozmowa z Panem 
Markiem Górnikiem – Dyrektorem ds. 
Technicznych jest kontynuacją artykułów 
zamieszczonych w poprzednich wydaniach 
opisujących postęp i realizację inwestycji 
oraz związanych z tym zmian w zakładzie
Sprzedaż cementu wiąże się nierozerwalnie 
z pracą w obszarze logistyki dostaw.
Aby przybliżyć Państwu choć cząstkę dzia-
łań w tym zakresie przedstawiamy 
w rozmowie z Panem Jarosławem Derkiem  
naszego wieloletniego partnera Firmę 
CEMET S.A.
Nasze działania, jako przedsiębiorstwa 
spotkały się w roku 2016 z wieloma po-
zytywnymi ocenami wyrażonymi między 
innymi przyznaniem kolejnego tytułu Firmy 

„Fair Play”, czy statuetek „Efektywna Firma” 
oraz  „Geparda Biznesu”. 
Jesteśmy dumni, że jako przedsiębiorstwo 
na trwale związane z  regionem wspieramy 
działania promujące bezpieczeństwo wśród 
uczniów okolicznych szkół.
O tych i innych sprawach można przeczytać 
w części dotyczącej Aktualności.
Kolejne strony „Naszej Warty” przybliżą Pań-
stwu cele i zadania z jakimi musi mierzyć 
się Cementownia Warta S.A., aby w pełni 
sprostać wyzwaniom rynku cementowego 
w Polsce.
Problematyce certy& kacji i oznakowania 
wyrobu budowlanego poświęcony jest 
artykuł Agaty Kędzierskiej, a o pozytywnie 
zwery& kowanych systemach zarządzania 
mówi artykuł Zbigniewa Mostowskiego.
Patrząc na rozpoczynający się rok 2017 
jestem przekonany, że razem urzeczywist-
nimy  wymagające cele najbliższej 
i dalszej przyszłości.
Zainteresowanych zmianami 
w procedurach zarzadzania oraz produk-
tach Cementowni Warta S.A. odsyłam 
do naszej strony internetowej.
Życzę Państwu przyjemnej lektury „Naszej 
Warty” oraz korzystając z okazji przesyłam 
życzenia pomyślności w życiu prywatnym 
i zawodowym w roku 2017.

Pozdrawiam
Jacek Buszta

Stojąc na progu 2017 roku chciałoby się zacytować słowa znanej piosenki 
„…mija rok, dobry rok…” i choć nie przebrzmiały jeszcze odgłosy  
hucznych zabaw sylwestrowych jesteśmy otwarci na nowe wyzwania 
i cele, które mamy zamiar w najbliższej przyszłości zrealizować.
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Aktualności

Cementownia Warta S.A. została laureatem 

XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair 

Play” otrzymując Certyfi kat Jakości Biznesu 

„Przedsiębiorstwo Fair Play 2016”.

Wyróżnienie podczas uroczystej Gali w Hali 

EXPO XXI w Warszawie odbierał z rąk przed-

stawicieli Kapituły Jacek Buszta, Dyrektor 

ds. Sprzedaży i Marke� ngu w Cementowni 

Warta S.A.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólno-

polskim programem, w którym oceniane są 

wszystkie aspekty działalności fi rmy, sposób 

i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie 

tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość 

wyrobów. Program ten ma na celu promo-

wanie etyki w działalności gospodarczej 

rozumianej jako właściwe zarządzanie rela-

cjami z różnymi interesariuszami fi rmy, tj.: 

z klientami, kontrahentami, pracownikami, 

wspólnikami, społecznością lokalną, a także 

władzą lokalną i państwową. Ideą programu 

jest zachęcenie wszystkich fi rm w Polsce 

do zachowań etycznych i wprowadzenia 

stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej 

organizacji pracy, ale także do kształtowania 

pozytywnych relacji ze społecznością lokalną 

oraz dbałości o środowisko naturalne.

Cementownia Warta S.A. została 
wyróżniona przez Instytut Europejskiego 
Biznesu (Institute of European Business) 
w jubileuszowej X edycji Konkursu Gepard 
Biznesu 2015 oraz w VIII edycji Konkursu 
Efektywna Firma 2015.
Od dziesięciu lat  Instytut prowadzi badania 
sytuacji & nansowej przedsiębiorstw 
w Polsce według podstawowych 
wskaźników ekonomicznych & rm. 
Informacji do analiz dostarczają 
wywiadownie biznesowe, które zbierają 
dane z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Cementownia Warta S.A. została laureatem 
Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 organizowane-
go przez Euler Hermes - lidera w zarządzaniu 
należnościami.
Złoty Płatnik to prestiżowe wyróżnienie 
za zachowanie najwyższych standardów 
dyscypliny płatniczej, które jest przyznawa-
ne & rmom spełniającym jednocześnie na-
stępujące kryteria: wskaźnik PMI powyżej 80 
punktów, rating na poziomie powyżej CCC, 
brak aktywnych windykacji.
Na polskim rynku jedynie 5% & rm spełnia 
ww. kryteria co świadczy o rzetelności 
Cementowni Warta jako partnera 
handlowego.
*** PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) 
to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną 
wskazówkę przy podejmowaniu decyzji 
o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu 
kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaź-
nika brane są pod uwagę przesłane przez 
uczestników należności, liczba dni średniego 
opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia 
prawne dotyczące danego kontrahenta.

Cementownia Przedsiębiorstwem 
Fair Play

Cementownia Warta S.A. Gepardem Biznesu

Złoty Płatnik 2015

W konkursie oceniana jest dynamika 
wzrostu wartości rynkowej & rmy.
W pierwszym etapie konkursu 
Instytut Europejskiego Biznesu wybrał 
przedsiębiorstwa, które w latach 2013 - 
2014 miały każdego roku ponad pół 
miliona zł przychodów, więcej niż 
10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału 
własnego była dodatnia. 
Następnie w lipcu 2016 r.  wywiadownia 
gospodarcza InfoCredit zwery& kowała 
34 705 polskich przedsiębiorstw, które 
spełniły te kryteria, i podzieliła je na 
branże i województwa. Do obliczeń 
wykorzystywane były wskaźniki C/Z (cena 
do zysku netto) i C/WK (cena do wartości 
księgowej, czyli cena do sumy funduszy 
własnych i zysku netto) -  średnie dla 
spółek krajowych notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, liczone przez 
analityków GPW. Na podstawie analizy 
zebranych danych sporządzono rankingi 
według kryteriów ujętych w regulaminie 
konkursu.
Wartość rynkowa % rm liczona jest 
w porównaniu do spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Najlepszym sposobem 
wyceny przedsiębiorstwa jest giełda, dlatego 
oceniane % rmy porównano do spółek 
giełdowych tej samej branży. Jest 
to sposób prosty, ale dość wiernie oddający 
wartość % rmy - powiedział Jerzy Krajewski 
- redaktor naczelny „Głosu Banków 
Spółdzielczych” i organizator Konkursu 
Gepardy Biznesu.

Cementownia Warta uzyskała tytuł „Przed-

siębiorstwa Fair Play” również w 2015 roku. 

Poprzednie wyróżnienia w tym konkursie 

przyznane były fi rmie w latach 2009, 2008 

i 2005. Przedsiębiorstwa, którym 

Kapituła przyzna certyfi kat w trzech kolej-

nych edycjach, otrzymują „Złoty Certyfi kat 

Jakości Biznesu” programu „Przedsiębior-

stwo Fair Play”. 
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Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
Cementowni Warta S.A. - Dariusz Gawlak

Paulina Borkowska: Panie Prezesie jak 
ocenia Pan miniony rok 2016?
Dariusz Gawlak: Myślę, że możemy być 
dumni z pracy jaką wykonaliśmy w  2016 
roku. Był to rok, w którym zanotowaliśmy 
rekordową, w historii Cementowni, 
dyspozycyjność linii piecowych co oznacza 
ponad 326 dni w roku pracy pieca na linii 
szóstej oraz 324 dni na linii nr 5. Myślę, 
że ten wynik jest bliski rekordu Polski, 
a być może również Europy. Cieszy fakt 
bardzo dobrego wykorzystania posiadanej 
infrastruktury technicznej.

Walczycie o kolejne rekordy? 
Podejmujemy następne działania, które 
mają utrwalić tą sytuację. Nie chodzi 
o kolejne dni do tego rekordu, ale raczej 
o kompromis pomiędzy kosztami 
a dyspozycyjnością, dlatego wszystkim 
osobom, które były zaangażowane w te 
prace techniczne i produkcyjne należy się 
wielkie podziękowanie.

Ze wspomnianej 
dyspozycyjności 
wynikają na pewno 
dobre wyniki 
handlowe? 
To był też dobry rok 
jeżeli chodzi o sprzedaż 
cementu. Myślę, że ten 
trend, który oceniany 
jest na około 2% - 3% 
wzrostu produkcji 
cementu w Polsce, 
jest pozytywnym 
wydarzeniem w 2016 
roku. 

Jakie wydarzenia 
w gospodarce 
i branży budowlanej 
szczególnie Pana 
ucieszyły, a jakie 
zaniepokoiły?
W tej chwili jest trudno 
ocenić rok 2016 z punktu 
widzenia rynkowego. 
Z jednej strony mamy 
sygnały podawane przez 
GUS o spadku produkcji 
budowlano-montażowej 
w Polsce, a z drugiej 
strony wzrost produkcji 
cementu. 
Wzrost produkcji i 

zapotrzebowania na cement w gospodarce 
był dotąd związany ze wzrostem produkcji 
budowlano-montażowej. Obecnie nie 

widzimy tej korelacji w prezentowanych 
w gospodarce danych, nie wiemy dlaczego, 
ale cieszy nas to, że był pozytywny trend 
w produkcji cementu w 2016 roku. 
Być może spadek produkcji budowlano-
montażowej to jest jednorazowy 
przypadek? Może błąd metodologiczny 
w ocenie rynku? Trudno to oceniać. 
Niepokojące jest również odsuwająca się 
perspektywa asymilacji środków unijnych 
w zakresie infrastruktury - zwłaszcza 
kolejnictwa, które miało być lokomotywą 
w budownictwie infrastrukturalnym, 
a nie wykorzystało swojej szansy. 
Oznacza to również, że my jako branża, 
jako przemysł, jako cementownia nie 
dostarczyliśmy niestety cementu na 
planowaną w tym obszarze infrastrukturę, 
która dla rozwiniętego państwa jest 
bardzo potrzebna. Mówiąc o masowych 
produktach mam na myśli nie tylko 
autostrady i drogi,  lecz także dobrze 
rozwiniętą sieć kolejową poprawiającą 
ekonomikę, zasięg eksportu.
Niestety, w świetle ostatnich informacji, 
nie widać przełamania, jasnego kierunku 
poprawy mimo, że powinien być to ważny 
obszar dla gospodarki, pobudzający 
aktywność w obszarze inwestycji 
infrastrukturalnych. 

Jaką aktywność wykazuje Cementownia 
w obszarze pozyskiwania dużych zleceń, 
wygrywania przetargów na budowy 
autostrad?
Tradycyjnie Cementownia jest aktywnym 

Rok 2017 rokiem wyzwań
Na temat kontynuacji uruchomienia złoża Pajęczno-Makowiska, kolejnych etapów hermetyzacji 
procesu produkcji oraz bezpieczeństwie w Cementowni Warta S.A. mówi Dariusz Gawlak Prezes 
Zarządu Cementowni Warta S.A.
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uczestnikiem tych procesów. Jest do 
tego predysponowana ze względu 
na asortyment niskoalkalicznych 
cementów, cementów specjalnych, 
siarczanoodpornych. Aktywność nasza nie 
jest tak intensywna jak wcześniej ponieważ 
obecnie więcej jest budowanych dróg 
szybkiego ruchu i ekspresowych, gdzie 
standardy są nieco niższe i nasza przewaga 
jest mniej zauważalna. Otrzymujemy 
dobre sygnały, więc 2017 rok może być 
obiecujący.

Jak ocenia Pan stopień realizacji 
największych inwestycji Cementowni 
Warta trwających w 2016 roku? 
Jak z Pana punktu widzenia przebiegają 
prace nad nowym złożem?
Inwestycja polegająca na uruchomieniu 
nowego złoża Pajęczno – Makowiska 
przebiega zgodnie z harmonogramem. 
Jest to bardzo satysfakcjonujące, że udaje 
nam się realizować ją w czasie. Powstający 
obiekt spełnia nasze oczekiwania. 
Spodziewamy się, że w 2017 roku będziemy 
mogli korzystać częściowo 
z zasobów nowego złoża co spowoduje 
mniejsze komplikacje technologiczne 
w okresie przejściowym. Im wcześniej 
zostanie uruchomione złoże Pajęczno, tym 
łagodniej, bezpieczniej technologicznie 
będziemy mogli wdrożyć eksploatację 
nowego złoża równolegle z innymi 
dostępnymi źródłami. 
Podejmujemy także dalsze działania 
w rozwój funkcjonowania samego zakładu, 
jak na przykład instalacja proekologicznych 
& ltrów na linii szóstej, którą „kopiujemy” 
z linii piątej. Filtr linii piątej był 
wybudowany ze wsparciem środków 
unijnych i wyraźnie poprawił 
dyspozycyjność linii piątej. Nowy & ltr 
na linii szóstej ma nam zagwarantować 
wysoką dyspozycyjność, mniejsze 
zagrożenia ewentualną awarią, czy 
postojem nitki.
Otrzymaliśmy zgodę akcjonariuszy na 
intensywne wdrożenia inwestycji 
w zakresie budowy silosu klinkieru 
na 120 tys. ton. Dzisiaj przy wyraźnie 
większej produkcji niż na starcie naszych 
działań w początkowych latach tego 
wieku silos ten jest niezbędny. I właśnie 
go realizujemy. To jest ogromny krok 
do przodu jeżeli chodzi o hermetyzację 
procesu produkcyjnego. Wcześniej 
zhermetyzowaliśmy układ surowca, 
łupka itd., teraz budujemy silos klinkieru, 
dzięki któremu unikniemy wielokrotnego 
przemieszczania klinkieru na składach. 
Każde przemieszczenie klinkieru 
powodowało oddziaływanie na środowisko, 
które teraz będzie ograniczone. Uważam, że 
taki silos w Cementowni Warta jest krokiem 
milowym pośród naszych inwestycji 

zwłaszcza, że przygotowywaliśmy się do 
niego pięć lat, w trakcie których powstały 
projekty, pozwolenie na budowę. 
Obiekt ten stanowi jednak wyzwanie 
techniczne. Przede wszystkim wymagana 
jest bardzo wysoka jakość wykonania 
prac. Znamy sytuacje, kiedy takie obiekty 
potra& ły przechylać się lub całkowicie 
zawalać. 
Utrudnieniem w pracach jest także logistyka, 
bo silos będzie stał w centrum pracującego 
zakładu, a to wiąże się ze zmianą dróg 
wewnątrzzakładowych, czy przebudową 
różnego rodzaju sieci wewnątrzzakładowych. 
W trakcie budowy będzie stwarzał dużo 
trudności i na pewno będzie dużym 
wyzwaniem na 2017 rok, które zdołamy 
zrealizować.

Jakie jeszcze wyzwania czekają na 

Cementownię w 2017 roku?
Wśród wyzwań najważniejsze są: 
utrzymanie wysokiej dyspozycyjności 
linii klinkierowych oraz wysokiej jakości 
naszych produktów. Tego oczekują nasi 
klienci. 
Chciałbym również, by w 2017 roku 
kontynuowana była tendencja spadku 
ilości wypadków przy pracy i ich skutków. 
Oczekiwany poziom to zero wypadków, 
bo bezpieczeństwo pracy naszej załogi jest 
dla mnie kluczowe. Uczymy się 
i wypracowujemy kolejne rozwiązania 
w zakresie środków ochrony osobistej, 
organizacyjnych działań zwiększających 
bezpieczeństwo takich jak działania 
poszczególnych kierowników, służb bhp, 

pracowników. Wszystko po to, by w pracy 
czuć się bezpiecznie, bo przekłada się to 
również na bezpieczeństwo rodziny. 
W tym obszarze, w roku 2016, nasze 
działania zrealizowaliśmy dobrze. 
Położyliśmy mocne podwaliny pod 
następne bezpieczne lata w Cementowni. 
Warto to utrzymać by Cementownia 
działała i była dla nas ostoją w ciągu 
kolejnych lat. 

Cementownia otrzymała bardzo dużo 
ogólnopolskich wyróżnień…
Rzeczywiście Cementownia Warta 
otrzymała w 2016 roku kilka znaczących 
wyróżnień, które bardzo cieszą. Wieloletnie 
działania w obszarze FairPlay, terminowych 
płatności, gwarancji ekonomicznych 
dla naszych partnerów są zauważane 

na zewnętrz tworząc lepszą atmosferę 
współpracy z dostawcami i odbiorcami. 
Wyróżnienia są potwierdzeniem naszej 
ciężkiej pracy.
W tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim pracownikom Cementowni, 
moim koleżankom i kolegom 
z kierownictwa oraz pracownikom 
i kierownictwu & rm współpracujących za tę 
owocną pracę w poprzednim roku. Życzę 
Państwu zdrowia i szczęścia w 2017 roku 
oraz satysfakcji z pracy w Cementowni 
Warta. 

Dziękuję bardzo.
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Dyrektor ds. Technicznych Cementowni Warta S.A., Prokurent - Marek Górnik

Fabryka to funkcjonujący organizm

Paulina Borkowska: Minął rok 2016. Jak 
ocenia Pan ten okres? 
Marek Górnik: To kolejny rok ciężkiej 
pracy, podejmowania trudnych decyzji 
i mierzenia się z różnymi problemami tak 
technicznymi, jak i administracyjnymi. 
Sfera remontowa urządzeń biegnie swoim 
ustalonym rytmem. Zrealizowaliśmy prace 
zgodnie z naszymi przewidywaniami 
i przyjętym planem, nieznacznie 
zakłóconym nieprzewidywalnymi 
postojami urządzeń. Jednakże koszt 
przywrócenia sprawności urządzeń był na 
akceptowalnym poziomie. 
Realizacja zadań z planu inwestycyjnego 
wymaga zupełnie innego przygotowania 
niż wykonywanie remontów, które są 
powtarzalne i realizowane na urządzeniach, 
które przecież codziennie obsługujemy. 
Inwestycje rzadko się powtarzają, ponadto 
najczęściej instalacje trzeba wbudować 
pomiędzy już istniejące urządzenia, co 
nierzadko nastręcza wielu problemów. 
Nasze doświadczenie pozwala radzić sobie 
ze wspomnianymi problemami i realizować 
zadania znajdując najlepsze rozwiązania 
 i kolejno eliminując napotykane problemy. 

Jakie strategiczne inwestycje udało się 
Panu zakończyć, a jakie są w trakcie 
realizacji? 
W ubiegłym roku nie planowaliśmy 
zakończenia strategicznych zadań, 
jednakże realizacja otwarcia nowego 
złoża Pajęczno-Makowiska jest w stanie 
tak zaawansowanym, że w 2017 roku 
będziemy korzystać z nowej odkrywki. 
Budowa infrastruktury technicznej weszła 
w końcową fazę związaną z montażami 
urządzeń krusząco-przesiewających. 
Główne prace żelbetowe zakończono 
z końcem ubiegłego roku. 
Aktualnie poza montażem urządzeń, trwa 
montaż konstrukcji stalowych hali łamiarni 

oraz montaż instalacji elektrycznych. 
W ubiegłym roku nakłady na to zadanie 
przekroczyły 50 mln złotych, więc jest to 
przedsięwzięcie niezwykle kosztowne, ale 
dla nas niezbędne by zapewnić surowiec 
do produkcji klinkieru. 
Drugim ze strategicznych zadań 
inwestycyjnych jest budowa silosu 
magazynowego na 120 tys. ton klinkieru. 
Całość nakładów tego zadania znacznie 
przekroczy wartość 60 mln zł. Obecnie 
budowa silosu klinkieru jest na etapie 
przekładek niezbędnych sieci uzbrojenia 
terenu. Sukcesywnie prowadzimy wykopy 
pod fundamentowy pierścień oczepowy, 
który zostanie posadowiony na palach, 
do których wykonania właśnie trwają 
prace przygotowawcze. Grunt musi być 
solidnie przygotowany i uzbrojony, by móc 
posadowić ciężką budowlę silosów 
w sposób bezpieczny i stabilny.

Należy również wspomnieć, że poza 
powyższymi zadaniami realizujemy 
szereg inwestycji wymagających znacznie 
mniejszych nakładów & nansowych, 
natomiast równie ważnych ze względu na 
poprawę warunków pracy, spełnienie coraz 
bardziej restrykcyjnych wymagań pod 
względem warunków ochrony środowiska 
jak i wymagań bhp. W porównaniu do 
projektów, w których nakłady przekraczają 
50 mln zł, zadania za 1-2 mln, czy kilkaset 
tysięcy to zadania, o których nie warto 
opowiadać. Okazuje się, że nic bardziej 
mylnego. Fabryka to organizm składający 
się z wielu elementów, jeśli któryś z nich 
nie działa właściwie to nie może dobrze 
funkcjonować, dlatego wszystkie moduły 
muszą poprawnie działać. Aby produkować 
i mieć możliwość sprzedaży swojego 
produktu zgodnego z oczekiwaniami rynku 
trzeba się solidnie napracować.

Na temat strategicznych inwestycji podejmowanych w Cementowni Warta S.A. 
mówi Dyrektor ds. Technicznych Marek Górnik.
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Dokonaliśmy zakupów maszyn 
i urządzeń poprawiających warunki 
pracy, wymieniając wyeksploatowane na 
nowe - sprawniejsze i bezpieczniejsze. 
Usprawniamy systemy sterowania 
procesami produkcji oraz dostosowujemy 
urządzenia do rosnących wymagań 
bezpieczeństwa. 
Sukcesywnie, gdzie to jest uzasadnione, 
modernizujemy napędy urządzeń poprzez 
zastosowanie falowników, dzięki którym 
płynniej możemy sterować pracą silników 
zyskując na zużyciu energii elektrycznej.

Czy są, jeśli tak to jakie, elementy 
zagrażające planowanym 
przedsięwzięciom?  
Proces inwestycyjny to proces złożony i 
różnorodny. Każde zadanie jest odmienne. 
Otwarcie nowego złoża Pajęczno-
Makowiska jest realizowane poza obrębem 
dotychczasowego terenu zakładu, więc 
nowy teren, nowe warunki posadowienia 
urządzeń i nowe wyrobisko. To czego 
wymaga projekt, skrupulatnie zostało 
sprawdzone: nośność gruntu, warunki 
wodonośne itp., ale nasuwa się wiele pytań, 
na które odpowiedzi znajdziemy dopiero 
w okresie eksploatacji. 
Zadanie budowy silosu klinkieru jest 
realizowane w bezpośredniej bliskości 
budynków produkcyjnych. Nastręcza to 
wiele problemów i powoduje konieczność 
wykonania wielu przekładek instalacji 
oraz ze względu na wymagania związane 
z przygotowaniem na posadowienie 
budowli oraz zabezpieczenie koniecznego 
terenu potrzebnego na sprzęt budowlany, 
terenu na materiały, a także przestrzeni dla 
zorganizowania komunikacji drogowej  do 
pozostałych obiektów zakładu.
Wewnętrzne bariery to właściwie 

znalezienie rozwiązania, jak zabudować 
nową instalację czy zmodernizować 
istniejącą w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla procesów produkcyjnych. Staramy się 
tak współpracować z biurami projektów, 
aby zaprojektować instalacje tak, by 
realizacja zadania nie miała wpływu na 
procesy produkcyjne, lub gdy to  nie jest 
możliwe, przewidzieć potencjalne kolizje 
z istniejącymi instalacjami i dokonać tzw. 
przekładek, możliwie najsprawniej.    

Które inwestycje przysporzyły Panu 
i zespołowi trudności i dlaczego?
W inwestycjach nie ma łatwych zadań, 
do każdego podchodzimy z respektem 
i staramy się unikać rutyny. Pracujący ze 
mną zespół to ludzie solidnie przygotowani 
do zadań, które przed nimi stawiamy, 
kompetentni, kreatywni i zaangażowani. 
Potra& ą rozwiązywać problemy, jakie 

niesie ze sobą cały proces inwestycyjny od 
koncepcji, przez projektowanie, uzyskanie 
odpowiednich pozwoleń, poprzez całą 
realizację budowy czy montaży, aż do 
zakończenia i oddania inwestycji do 
eksploatacji. Dzięki temu, zadania, jakie 
są przed nami stawiane wykonujemy 
z należytą starannością względem 
wymagań administracyjnych, technicznych 
i produkcyjnych dla naszego zakładu. 
Trudności były, są i będą - wszystkich nie 
da się przewidzieć natomiast trzeba być 
dobrze przygotowanym, by potra& ć sobie 
z nimi poradzić na każdym etapie realizacji 
powierzonego zadania. 

Na jakie inwestycje w 2017 roku 
jest Pan przygotowany?
Rok 2017 w zadaniach inwestycyjnych 
będzie podporządkowany realizacji 
dwóch projektów: otwarciu nowego złoża 
Pajęczno–Makowiska oraz budowie silosu 
magazynowego klinkieru. Na te dwa 
zadania w bieżącym roku przeznaczymy 
ok. 60 mln zł. Wchodzimy w bardzo trudne 
etapy ich realizacji. 
Nie można także zapominać o długiej 
liście zadań, może mniej kosztownych, 
jednak także niezbędnych, wychodzących 
naprzeciw wymaganiom stawianym 
przez instytucje administracji państwowej 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska. Będziemy 
kontynuować modernizacje napędów, 
by optymalizować zużycie energii 
elektrycznej. 
Do każdego zadania, które realizujemy 
podchodzimy z respektem 
i poszanowaniem przeznaczanych środków 
i siebie nawzajem.

Dziękuję bardzo.                         
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Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki Cemet S.A. – 
Jarosław Derek

Cement na torach
 O umiejętnym wykorzystaniu transportu kolejowego oraz samochodowego rozmawiam 
z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Logistyki Cemet S.A. Jarosławem Derkiem
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Paulina Borkowska: Czym zajmuje się 
+ rma Cemet S.A.?

Jarosław Derek: Cemet S.A. jest operatorem 
logistycznym świadczącym usługi dedyko-
wane głównie branży cementowej, wapien-
niczej i energetycznej.

Na czym polegają te usługi? 

Specjalizujemy się przede wszystkim 
w transporcie kolejowym i samochodowym 
materiałów sypkich, a także w organizacji 
transportu multimodalnego, który stanowi 
wykorzystanie tych dwóch gałęzi transportu. 
Zajmujemy się również zarządzaniem 
bocznicami kolejowymi, przeładunkami 
materiałów sypkich zarówno w stacjach 
kolejowych, jak i w portach. 

Na czym polega Państwa współpraca 
z Cementownią Warta S.A.?

Z Cementownią Warta S.A. łączy nas kilku-
dziesięcioletnia współpraca zarówno 
w zakresie dostaw materiałów masowych 
do produkcji, jak i transporcie wyrobów 
gotowych czyli cementów, które produkuje 
Warta. Transportujemy cement luzem i ce-
ment workowany na paletach oraz popioły 
lotne do produkcji cementu.

Pamiętam, że kiedyś koncentrowaliście się 
Państwo na transporcie kolejowym. Czy 

zmieniliście Państwo pro+ l działalności?

Tak. Dawniej specjalizowaliśmy się 
w transporcie kolejowym, ale to się zmie-
niło. W okresie kiedy w Polsce rozpoczął się 
program budowy infrastruktury komunika-
cyjnej, zdecydowaliśmy się 
na zakup samochodów i rozwój drugiej 
gałęzi transportu lądowego, czyli transpor-
tu samochodowego. Głównym celem tego 
działania było zaproponowanie producen-
tom materiałów sypkich nowego rozwią-
zania - transportu multimodalnego. Polega 
ono na tym, że główną część transportu 
towaru realizujemy koleją do stacji, która 
znajduje się w pobliżu budowy autostra-
dy czy trasy szybkiego ruchu. Natomiast 
transportem samochodowym realizujemy 
dostawy na krótkich odcinkach dowo-
zowych ze stacji kolejowej do wytwórni 
betonu. W ramach tej usługi organizujemy 
również przeładunek cementu z wagonów 
na samochody. Zaletą transportu multimo-
dalnego jest wykorzystanie naszych wago-
nów jako mobilnego magazynu, który jest 
niezbędny do zabezpieczenia odpowied-
niego poziomu zapasów materiałowych. 
Transport multimodalny jest kompleksową 
usługą logistyczną, dzięki której producenci 
materiałów sypkich w ramach jednej umo-
wy zlecają Cemet S.A.; przewóz, magazyno-
wanie oraz dystrybucję towaru.

Jesteście najważniejszym logistycznym 
partnerem Cementowni Warta S.A.?

Myślę, że tak. Nasze rozwiązanie sprawdziło 
się, okazało się niezawodne. 
Dostarczyliśmy terminowo towar 
na wszystkie budowane autostrady, 
na które Cementownia Warta S.A. dostar-
czała cement. Naszym szczytowym osią-
gnięciem we współpracy z Cementownią 
Warta S.A. były dostawy cementu na budo-
wę autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl 
– Świecko, gdzie w ciągu półtora roku do-
starczyliśmy 180 tys. ton cementu do budo-
wy pasa jezdni o nawierzchni betonowej.

Jak wielkie to było wyzwanie? 

To było ogromne wyzwanie. Rekordowo 
w ciągu doby dostarczyliśmy 2600 ton ce-
mentu co stanowi prawie dwa pełne składy 
całopociągowe lub przeliczając 
na transport samochodowy około 100 
dostaw. Trudność polegała na tym, że ge-
neralny wykonawca, & rma Strabag, realizo-
wała betonowania w trybie ciągłym, przez 
okres siedmiu – dziewięciu dni 24 godziny 
na dobę. W tym czasie należało zapewnić 
ciągłość dostaw. 
Musieliśmy znaleźć takie rozwiązanie, które 
byłoby niezawodne i takie znaleźliśmy.
Z powodu braku cementu nie zostało prze-
rwane żadne betonowanie. 

Proszę zdradzić szczegóły tego wyjątko-
wego rozwiązania.

Moim zdaniem najlepsze rozwiązania 
to rozwiązania jak najprostsze, ale nieza-
wodne. Cement był dostarczany pociągami 
do stacji, która znajdowała się w pobliżu 
placu budowy. Infrastrukturę kolejową 
niezbędną do przeładunków i utrzymania 
bezpiecznego poziomu  zapasu cementu 
dzierżawiliśmy od Polskich Linii Kolejo-
wych. Gwarancja ciągłych dostaw wymaga-
ła wcześniejszego załadowania pociągów 
w Cementowni Warta oraz szczegółowego 
zaplanowania rozkładów jazdy pociągów 
wspólnie z przewoźnikiem kolejowym – 
PKP Cargo S.A.

W jaki sposób planowaliście Państwo 
przejazdy po torach?

Wymagało to licznych porozumień, uzgod-
nień, wprowadzenia nowych rozwiązań 
organizacyjnych zarówno z zarządcą linii 
kolejowych, a także z największym polskim 
przewoźnikiem, z którym organizowaliśmy 
te dostawy. 
To trudne ponieważ infrastruktura kolejo-
wa, szczególnie rozładunkowa, jest w Pol-
sce dosyć uboga.
Z tego powodu musieliśmy tak zorgani-
zować przewozy kolejowe, aby w ciągu 
godziny była możliwa wymiana wagonów 
próżnych z wagonami ładownymi.
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Na jakie ułatwienia możecie Państwo 
liczyć we współpracy z Cementownią 
Warta S.A.?

Na pewno ułatwieniem jest fakt, że na te-
renie Cementowni Warta S.A. znajduje się 
nasz oddział. Dzięki temu gwarantujemy 
stałą obsługę: zabezpieczenie odpowied-
niej ilości wagonów niezbędnej do realiza-
cji produkcji jak i transportu cementu. Poza 
tym możemy cementowni zapewnić szybki 
serwis – pracują tutaj ślusarze i rewidenci 
wagonów, którzy w każdej chwili mogą 
zrealizować usługę serwisową.

Jakie elementy są trudne w tej współpra-
cy? Które warto dopracować w dalszej 
współpracy?

W tej chwili poważnych utrudnień nie wi-
dzę. Stale pracujemy nad tym, aby dosko-
nalić naszą współpracę. Organizujemy 
w tym celu spotkania z pionem handlowym 
Cementowni Warta  podczas, których za-
stanawiamy się nad poprawą jakości naszej 
współpracy, by nasi wspólni klienci byli 
jeszcze bardziej usatysfakcjonowani. 
Na poziomie operacyjnym stale współpra-
cujemy z Wydziałem Spedycji Kolejowej 
i Pakowania Cementu. Uważam, że dzięki 
dobrym relacjom jakie zbudowaliśmy 
z przedstawicielami Cementowni Warta, 
łatwiej jest  wspólnie rozwiązywać pojawia-
jące się problemy.
Utrudnieniem we współpracy może być 
jednak spadek wielkości przewozów ko-
lejowych realizowanych na zlecenie Ce-
mentowni Warta . Mieliśmy w przeszłości 
trudniejszy czas. W tej chwili oczywiście  
sytuacja jest bardzo odmienna. Osiągnęli-
śmy odpowiedni poziom przewozów kole-
jowych, dlatego też dbamy o utrzymanie 
wysokiej jakości świadczonych przez nas 
usług logistycznych

Jakie macie Państwo plany na najbliższy 
czas współpracy z Cementownią Warta 
S.A? Czy na horyzoncie pojawiły się duże 
zlecenia, duże dostawy?

Jak wspomniałem jesteśmy przygotowani 
do realizacji przewozów multimodalnych, 
które w szczególności sprawdzają się przy 
dostawach cementu na realizację dużych 
inwestycji infrastrukturalnych. Ponieważ zo-
stało jeszcze do wykonania kilka ważnych 
odcinków autostrad i tras szybkiego ruchu, 

liczymy na to, że  w kolejnych latach otrzy-
mamy od Cementowni Warta zlecenia 
na realizację przewozów multimodalnych.

Cementownia Warta S.A. będzie dostaw-
ca cementu na wspomniane budowy? 

Tego oczywiście nie wiem, ale Cementow-
nia Warta S.A. jest uznanym producentem 
cementów drogowych, więc na pewno  
są realne szanse.

Powiedział Pan, że transportem kolejo-
wym zabezpieczacie odleglejsze budowy. 
Czy wyjeżdżacie też poza granicę Polski?

Tak. W przeszłości duże ilości cementu 
przewoziliśmy właśnie na zlecenie Ce-
mentowni Warta S.A. na rynek niemiecki. 
Aktualnie cementownie, które mają swoje 
zakłady w Polsce zabezpieczają głównie 
sprzedaż cementu na rynek Polski.

Czego życzyłby Pan sobie w dalszej 
współpracy z Cementownią Warta S.A.?

Życzyłbym sobie kontynuowania dobrej, 
partnerskiej współpracy, wzajemnego zro-
zumienia. My musimy zrozumieć potrzeby 
jednego z głównych naszych klientów ja-
kim jest Cementownia Warta S.A. natomiast 
Cementownia powinna rozumieć specy& kę 
transportu kolejowego. Mam 

na myśli przede wszystkim zalety transpor-
tu kolejowego. Te zalety uwidoczniły się 
przy dostawach dużych ilości cementu 
w krótkich okresach czasu.
Przewóz cementu transportem kolejowym 
jest udogodnieniem dla dużych producen-
tów cementu, głównie ze względu 
na masowość dostaw. Zaletą transportu 
kolejowego jest również bezpieczeństwo
dostaw. Dużym udogodnieniem jest możli-
wość realizacji przewozu cementu 
w partiach powyżej 1000 ton. Dzięki temu 
cementownia wystawiając jeden list prze-
wozowy i dokonując pojedynczego waże-
nia załadowanego składu wagonów, może 
znacznie ograniczyć ilość operacji wyko-
nywanych na terenie przedsiębiorstwa, 
a związanych bezpośrednio z procesem 
obsługi klienta.

Czy jest coś jeszcze co chciałby Pan za-
znaczyć w naszej rozmowie?

Chciałbym zaznaczyć, że zarówno zarząd, 
dyrekcja i kierownictwo naszego oddziału 
znajdującego się na terenie Cementowni, 
ceni sobie bardzo  współpracę z Cemen-
townią Warta S.A. Nasz oddział funkcjonuje 
praktycznie od początku istnienia Cemen-
towni Warta S.A.
W tej chwili myślę, że osiągnęliśmy opty-
malny poziom współpracy i należy ją 
po prostu stale doskonalić.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Dzień Otwartych Drzwi w Cementowni Warta S.A.

Wszyscy chętni, jak co roku mogli 
zwiedzić Cementownię Warta i kopalnię 
odkrywkową.
Na scenie wystąpili Mariusz Totoszko oraz 
Big Band i Orkiestra Cementowni Warta 
S.A.  Goście mogli wysłuchać koncertu 
Zespołu Folklorystycznego Trębaczewianie.
Gwiazdą Wieczoru był Zespół VOX.
Dla zwiedzających udostępniono wystawę 
fotogra& czną zdjęć z poprzednich 
dziesięciu edycji Dni Otwartych 
Cementowni Warta S.A., a także wystawę 
prac z tegorocznego konkursu „Nasza Warta 
przyjazna mieszkańcom i środowisku”.
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, 
w tym konkursy, wesołe miasteczko, 
watę cukrową, malowanie twarzy oraz 
miasteczko rowerowe.

Za nami Dziesiąty Jubileuszowy Dzień Otwartych Drzwi w Cementowni Warta S.A. 

Dodatkowo swoje stoisko przygotował 
Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Cementowni Warta S.A., który zorganizował 
zbiórkę krwi w specjalnym busie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
z Łodzi.
Po raz kolejny zaprosiliśmy wszystkich 
Państwa, żeby pokazać jakie zmiany 
następują w naszym zakładzie rok po 
roku. Korzystając ze sprzyjającej pogody 
jest z nami wiele rodzin z dziećmi. 
Zaproszenie przyjęli również włodarze 
tego terenu: Burmistrz Miasta i Gminy 
Działoszyn, Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy  Działoszyn, przedstawiciele 
władz Gminy i Miasta Pajęczno oraz 
wójtowie, przedstawiciele służb i inspekcji 
powiatowych, a także duchowni 
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z okolicznych gmin. Dziękuje Państwu 
za obecność i zapraszam do wspólnego 
świętowania oraz do zwiedzania zakładu 
– powiedział otwierając imprezę Prezes 
Zarządu Cementowni Warta S.A.  Dariusz 
Gawlak.  

Łukasz Walasik
fot. Błażej Boryń
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Certy+ kacja i oznakowanie wyrobu budowlanego

Symbole CE i B
Dokument odniesienia determinuje 
oznakowanie, a co za tym idzie ścieżkę 
certy& kacji. Jeżeli wyrób budowlany objęty 
jest europejską normą zharmonizowaną 
lub europejskim dokumentem oceny 
należy go oznakować symbolem CE, 
a jeśli objęty jest polską normą wyrobu 
lub aprobatą techniczną należy oznakować 
go znakiem budowlanym B.

Obowiązujące rozporządzenia
W obszarze europejskim warunki 
wprowadzania wyrobu budowlanego na 
rynek regulowane są przez Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego  I Rady (UE) 
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., 
ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę 
Rady 89/106/EWG, obowiązującym 
w całości od dnia 1 lipca 2013 r.
Wymaganiom rozporządzenia nr 305/2011 
podlegają obowiązkowo wyroby, które 
objęte są normami zharmonizowanymi 
w rozumieniu rozporządzenia lub dla 
których zostały wydane  europejskie oceny 
techniczne.

Normy dla cementów powszechnego 
użytku
Cementy powszechnego użytku są objęte 
zharmonizowaną normą EN 197-1:2011 
„Cement. Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.” i  podlegają 

ocenie i wery& kacji stałości właściwości 
użytkowych w systemie 1+.
System 1+ nakłada konkretne obowiązki 
zarówno na producenta, jak i noty& kowaną 
jednostkę certy& kującą wyrób budowlany :
- producent  ma obowiązek posiadać 
zakładową kontrolę produkcji i prowadzić 
badania próbek pobranych w zakładzie, 
zgodnie z ustalonym planem badań,
- noty& kowana jednostka,  przed 
wydaniem certy& katu stałości właściwości 
użytkowych ustala typ wyrobu na 
podstawie badań, przeprowadza inspekcję 
zakładu produkcyjnego i zakładowej 
kontroli produkcji, a po wydaniu certy& katu 
stałości właściwości użytkowych prowadzi 
stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej 
kontroli produkcji oraz prowadzi kontrolne 
badania próbek wyrobu.

System oceny i wery& kacji stałości 
właściwości użytkowych odbywa się 
zgodnie z normą  EN 197-2:2014 „Cement. 
Część 2: Ocena zgodności”.
Wery& kacja stałości właściwości 
Po ustaleniu typu wyrobu, 
przeprowadzeniu inspekcji zakładu 
i zakładowej kontroli produkcji 
noty& kowana jednostka certy& kująca 
wystawia certy& kat stałości właściwości 
użytkowych wyrobu.
W ramach nadzoru nad wydanym 
certy& katem, noty& kowana jednostka 
certy& kująca przeprowadza minimum 
raz w roku ocenę i ewaluację zakładowej 
kontroli produkcji w formie inspekcji i 
minimum 6 razy w roku badania próbek 

certy& kowanych wyrobów.
Ale, aby wprowadzić wyrób do obrotu 
lub udostępniać na rynku, producent 
na własną odpowiedzialność, musi 
wystawić Deklarację stałości właściwości 
użytkowych wyrobu i oznakować  go 
znakiem CE. Oznakowanie i towarzyszące 
mu informacje muszą znajdować się na 
opakowaniu, a jeśli to niemożliwe to na 
dokumentach towarzyszących, np. na 
dokumentach WZ.
Producent jest zobowiązany do 
udostępnienia deklaracji  właściwości 
użytkowych, np. na stronie internetowej 
oraz przechowywania całej dokumentacji 
technicznej i deklaracji właściwości 
użytkowych minimum 10 lat od momentu 
wprowadzenia wyrobu do obrotu. 

System krajowy vs. europejski
Krajowy system wprowadzania wyrobu 
budowlanego na rynek jest systemem 
zwierciadlanym do europejskiego i wynika 
z zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
o wyrobach budowlanych (z późniejszymi 
zmianami):
„Wyrób budowlany nieobjęty normą 
zharmonizowaną, dla której zakończył się 
okres koegzystencji, o którym mowa 
w art.17 ust.5 rozporządzenia 
Nr 305/2011, i dla którego nie została 
wydana europejska ocena techniczna, 
może zostać wprowadzony do obrotu lub 
udostępniony na rynku krajowym, jeżeli 
został oznakowany znakiem budowlanym 
[…]” .

Wprowadzanie nowego produktu na rynek nie jest łatwym zadaniem. Analiza rynku, dobór asortymentu, 
strategii sprzedaży, marketing. Branża budowlana jest jednak obarczona dodatkowym ciężarem - wymo-
gami  wynikającymi z rozporządzeń europejskich i ustaw krajowych.
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Produkt:  Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R
Producent: Cementownia „Warta” S.A., Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn
Numer telefonu: 43 84 03 678
Zawiera klinkier portlandzki ( EINECS: 266-043-4; CAS: 65997-15-1) i pył z produkcji 
cementu portlandzkiego (EINECS: 270-659-9; CAS: 68475-76-3)

Niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia
- Powoduje poważne uszkodzenie oczu
- Działa drażniąco na skórę
- Może powodować reakcję alergiczną skóry
- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Środki ostrożności
- Chronić przed dziećmi
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: myć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie W przypadku złego samopoczucia skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów
Dodatkowe informacje
Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może 
powodować podrażnienie, zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.
Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali 
nieszlachetnych.

Sposób deklarowania zgodności wyrobu 
budowlanego oraz sposób znakowania ich 
znakiem budowlanym wynika 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Jednostki certy+ kujące
W ocenie zgodności wyrobów 
budowlanych na rynku krajowym 
uczestniczą akredytowane jednostki 
certy& kujące.
Cementownia Warta S.A. produkuje 
cementy specjalne, niskoalkaliczne, objęte 
krajową normą PN-B-19707 „Cement. 
Cement specjalny. Skład, wymagania 
i kryteria zgodności”.
System oceny zgodności jest analogiczny, 
jak w przypadku wyrobów zgodnych 
z normą zharmonizowaną, obowiązki 
producenta i jednostki certy& kującej 
również.
Na podstawie badania typu, jednostka 
certy& kująca wystawia certy& kat 
zgodności.
Producent na własną odpowiedzialność,  
wystawia Krajową deklarację  zgodności 
i oznakowuje  go znakiem B. Oznakowanie 
i towarzyszące mu informacje muszą 
znajdować się na opakowaniu, a jeśli 
to niemożliwe to na dokumentach 
towarzyszących, np. na dokumentach WZ.

Oznakowanie chemikaliów
Cementy podlegają również oznakowaniu 
wynikającemu z Rozporządzenia (EC) 
Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosownych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). Wprowadzenie do obrotu 
cementu jest regulowane ze względu na 
zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) 
(załącznik XVII pkt. 47 do REACH).  

Informacje wynikające z rozporządzenia 
REACH zawarte są w aktualnej Karcie 

Charakterystyki.
Wszystkie dokumenty, niezbędne do 
wprowadzania i udostępniania produktu na 

rynku są dostępne na stronie internetowej 
www.wartasa.com.pl. 
Zachęcam do lektury.

Agata Kędzierska
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Spotkanie partnerów handlowych
W dniach 29.09 – 01.10.2016 roku w Pałacu Wąsowo k/Poznania odbyło się spotkanie Partnerów 
Handlowych Cementowni Warta S.A. podsumowujące dotychczasową współpracę.
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Klimat Pałacu, jego piękne wnętrza oraz 
malowniczy park, gdzie szumią 300-letnie 
dęby i buki, pozwoliły wszystkim na chwilę 
oderwać się od codzienności i złapać 
chwilę wytchnienia. 
Na uroczystej kolacji goście zostali 
przywitani przez Prezesa Zarządu 
Cementowni Warta Pana Dariusza 
Gawlaka oraz Dyrektora ds. Sprzedaży 
Pana Jacka Busztę. W miłej atmosferze 
zostały wypowiedziane słowa 
podziękowania kierowane do przybyłych 
gości za dotychczasową współpracę 
i profesjonalizm w realizowanych 
przedsięwzięciach. 
W ramach uznania klienci zostali 
obdarowani symbolicznymi statuetkami. 
Jak co roku wyróżniliśmy & rmę, która 
odebrała milionową tonę wyprodukowaną          
w Cementowni Warta w 2016 roku. Piękną 
rzeźbę otrzymała & rma Betonmix Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
z/s w Lublinie.
Niespodzianką wieczoru był występ 
poety, wokalisty i gitarzysty rockowego 
Macieja Maleńczuka uważanego za 
jednego z najbardziej awangardowych 
i kontrowersyjnych polskich artystów 
muzycznych.
Następnego dnia z wielką ochotą 
wszyscy zaproszeni goście wzięli udział                        
w zaplanowanej wycieczce do Poznania. 
Zwiedziliśmy przepiękny Stary Rynek 
zerkając na „Koziołki Poznańskie” oraz 
najbardziej okazałą barokową budowlę 
sakralną w Polsce tzw. Farę Poznańską.
Spotkanie Partnerów Handlowych 
przebiegało w życzliwej atmosferze 
i mamy nadzieję, że partnerskie relacje 
łączące zaproszone & rmy z Cementownią 
Warta pozwolą na owocną współpracę 
w kolejnych latach. 
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Coroczna gala związana jest z obchodami Dni 
Honorowego Krwiodawstwa i podsumowa-
niem roku rozliczeniowego Klubu HDK 
z Trębaczewa.
Aktualnie Klub HDK przy Cementowni Warta 
S.A. liczy 106 członków, w tym 40 kobiet i 66 
mężczyzn. W obecnym roku rozliczeniowym, 
tj. od 1 października 2015 do 30 września 
2016r. w Klubie oddano ponad 110 litrów 
czystej krwi. Stan krwi na pierwszego paź-

Dni Krwiodawstwa w Cementowni Warta S.A.
W ostatni piątek listopada 2016 roku odbyło się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków Klubu 
Honorowych Dawców Krwi przy Cementowni Warta S.A.

dziernika 2016r. jest imponujący i wynosi 
2.128 litrów.
Podczas uroczystości członków Klubu Hono-
rowych dawców Krwi przy Cementowni Warta 
uhonorowano medalami i odznaczeniami.
Kryształowe Serce (przyznawane za wybit-
ne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Krzyża) przyzna-
no Wacławowi Klimczakowi, Prezesowi 
Klubu HDK przy Cementowni Warta SA.

Zasłużony dla Zdrowia Narodu:
Dariusz Mostowski
Mieczysław Dorosiński
Piotr Ptak
Wiesław Ślusarek

Zasłużony dla Polskiego 
Czerwonego Krzyża: 
Tadeusz Moryń

Zasłużony dla RCKiK w Łodzi: 
Marzena Bzdak
Elżbieta Grabiasz

Zasłużony Dawca Krwi I Stopnia: 
Marzena Bzdak
Izabela Leszczyńska

Zasłużony Dawca Krwi II Stopnia: 
Teresa Kowalczyk
Marzena Bzdak
Wiesława Zasępa
Krzysztof Pawlik

Zasłużony Dawca Krwi III Stopnia: 
Piotr Tasarz
Michał Mordal
Bogusława Mazur-Hałaczkiewicz
Maria Sitek
Daniel Ptak
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Barbórka 2016 w Cementowni Warta S.A.

Po uczczeniu przez uczestników Barbórki 
minutą ciszy pamięci górników, którzy ode-
szli na ostatnią szychtę przybyłych gości 
powitał Prezes Zarządu Cementowni Warta 
S.A. Pan Dariusz Gawlak.
Przy okazji tegorocznej Barbórki chcielibyśmy 
pokazać co robimy dla przyszłości naszego 
zakładu. Przedstawiam państwu prezentację 
budowy nowego kamieniołomu Pajęczno – 
Makowiska.  Nakłady poniesione na tą inwe-
stycję są ogromne. Jest to zwieńczenie prawie 
30 lat inwestowania w proces pozyskiwania 
gruntów na tym terenie. To inwestycja dla 
obecnego i kolejnych pokoleń.
Istotna  dla nas jest również dbałość  o ochro-
nę środowiska. Przy wydobywaniu i przeno-
szeniu mas powstają pewne straty, pojawia 
się również czasami kłopot dla sąsiadów. Her-
metyzacja zakładu trwa już dziesiątki lat, na-
tomiast obecnie zbliżają się w tym obszarze 
przełomowe wydarzenia. We wcześniejszych 
latach wykonaliśmy hermetyzację hali łupka 
oraz hali surowca, która jest w pełni zauto-
matyzowana  i zamknięta. Przed nami rzecz 
najważniejsza – budowa silosu klinkieru na 
120 tys. ton. To potężny krok w kierunku her-
metyzacji naszej linii produkcyjnej. Klinkier, 
który produkujemy będzie można składować 

bez kontaktu z otoczeniem i mamy nadzieję, 
że na następnej barbórce to zadanie będzie 
na ukończeniu. Silos, podobnie jak By-pass 
linii nr 6 planujemy oddać do eksploatacji  z 
początkiem 2018 r. Te przedsięwzięcia są dla 
nas milowym krokiem w temacie ochrony 
środowiska. 
Swoje zadania staramy się wykonać rzetel-
ną pracą i działaniem. Budujemy przecież 
dla siebie i dla kolejnych pokoleń. Dziękuję 
wszystkim pracownikom i proszę o dalsze 
wsparcie, bo kolejny rok stawia przed nami 
również dużo wyzwań. – powiedział Prezes 
Zarządu Dariusz Gawlak rozpoczynając 
część o& cjalną Barbórki. Prezes Zarządu 
odczytał także list gratulacyjny od Prezes 
Rady Ministrów Beaty Szydło.
Życzenia bezpiecznej pracy dla górników 
oraz wszelkiej pomyślności  składali 
również przybyli goście.
Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie na 
uroczystości barbórkowe w Cementowni 

Warta S.A. Gratuluje Panu Prezesowi, Zarzą-
dowi i załodze Cementowni Warta wspania-
łych wyników ekonomicznych, wspaniałych 
inwestycji i wielkich planów. Życzę rozwoju 
na dalsze dziesięciolecia działalności – po-
wiedziała składając życzenia Poseł na Sejm 
Beata Mateusiak – Pielucha.
Cementownia to ważny płatnik podatków, 
dzięki temu okoliczne samorządy mogą re-
alizować liczne inicjatywy społeczne. Dzisiaj 
po wielu latach inwestycji w zakład możemy 
powiedzieć, że Cementowni praktycznie nie 
odczuwamy. Życzę dalszego rozwoju i po-
myślności dla pracowników oraz właścicieli, 
którzy są temu zakładowi przychylni - powie-
dział Starosta Powiatu Pajęczańskiego 
Jan Ryś.
Z satysfakcją obejrzeliśmy prezentację o re-
alizowanych przez Cementownię Warta S.A. 
inwestycjach, ponieważ oznacza to wpływ 
dodatkowych środków do gminy. Dziękujemy 
właścicielom za pozytywne decyzje, które 

Uroczystości barbórkowe rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Trębaczewie, po której zarząd, dyrekcja oraz zaproszeni goście udali się do siedziby zakła-
du, aby wziąć udział w tradycyjnej biesiadzie górniczej.
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mają wpływ na rozwój tego terenu. Wszyst-
kiego dobrego dla załogi.– życzył Burmistrz 
Gminy i Miasta Pajęczno Dariusz Tokarski.
Na uroczystości najbardziej zasłużeni pra-
cownicy Cementowni Warta S.A. zastali 
uhonorowani medalami i odznaczeniami, a 
pracownikom mającym zasługi w dziedzi-
nie górnictwa nadano stopnie górnicze.
W imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja 
Dudy Medale za Długoletnią Służbę zostały 
wręczone przez Wicewojewodę łódzkiego 
Karola Młynarczyka.
Medale otrzymali: Krzysztof Garus, Marek 
Górnik, Józef Jagielski, Mirosław Kubicki, 
Aleksandra Malatyńska (Medal Złoty za Dłu-
goletnią Służbę) oraz Jarosław Czarnecki, 
Dariusz Gawlak, Małgorzata Stefanek, Jacek 
Wykrota (Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę).
Drodzy Państwo,  drodzy górnicy. To zawsze 
dla mnie honor i zaszczyt uczestniczyć w 
takich uroczystościach. To docenienie wasze-
go trudu włożonego w pracę - najpierw  przez 
waszych przełożonych, a dzisiaj przy okazji 
wręczania Medali za Długoletnią Służbę 
przez pierwszego obywatela RP Pana Prezy-
denta Andrzeja Dudę. To podziękowania za 
trudną, ale i niebezpieczną pracę. Barbórka to 

święto szczególne. Św. Barbara to patronka 
stanu górniczego,  ludzi którzy decydowali 
się na tą prace, gdyż kierowali się poczuciem 
odpowiedzialności, etosu pracy oraz chęci 
służenia krajowi. Dzisiaj w dniu święta gór-
niczego życzę państwu zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.- zwrócił się do odznaczonych 
Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.
W imieniu Kapituły Odznaki odznaczenia 
„Zasłużony dla Budownictwa” wręczyli 
Posłowie na Sejm RP Beata Mateusiak – 
Pielucha oraz Piotr Polak.
Odznaczenia wręczono: Józefowi Grzesiko-
wi (Złota odznaka „Zasłużony dla Budow-
nictwa”), Radosławowi Kmiecikowi, Dorocie 
Pobudejskiej (Srebrna odznaka „Zasłużony 
dla Budownictwa”), Tomaszowi Domaradz-
kiemu, Annie Obalskiej, Wojciechowi Rosza-
kowi, Arkadiuszowi Zabłockiemu (Brązowa 
odznaka „Zasłużony dla Budownictwa”).
W dalszej części Barbórki nastąpiło nadanie 
przez Prezesa Dariusza Gawlaka nominacji 
i stopni górniczych, które wraz Krzyszto-
fem Garusem Członkiem Zarządu wręczyli: 
Damianowi Wojtczakowi (Stopień Inżyniera 
Górniczego III stopnia),  Albinowi Borow-
czykowi (Stopień Technika Górniczego I 
stopnia), Zbigniewowi Walasikowi (Stopień 

Technika Górniczego II stopnia), Jackowi 
Michalakowi i Zdzisławowi Pułce (Stopień 
Górnika III stopnia).
W uznaniu wieloletniej pracy w przemyśle 
związanym z wydobyciem honorową szpa-
dę górniczą nadano Panu Aloysowi 
Schuchardtowi. Ojcem chrzestnym cere-
monii był pan dr hab. inż. Jerzy Duda prof. 
PWSZ w Nysie.
Na zakończenie Prezes Gawlak złożył 
wszystkim pracownikom oraz zaproszonym 
gościom życzenia wszelkiej satysfakcji 
i pomyślności w Nowym Roku.
Po części o& cjalnej odbyła się tradycyjna 
karczma piwna prowadzona przez Ślązaka 
i wodzireja Andrzeja Potępę oraz zespół 
Mupla Art.
Podczas karczmy przyjęto w poczet gwa-
recki nowych adeptów górnictwa.  „Stare 
Strzechy” pasowały „Młode Strzechy”, które 
zgodnie ze zwyczajem zostały wprowadzo-
ne na scenę przez Major Lisa. 

Łukasz Walasik
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10 Rajd Rowerowy Warciańskim Szlakiem

Tegoroczna 10 edycja Rajdu Rowerowego 
Warciańskim Szlakiem prowadziła przez 
pola i dukty leśne do malowniczych me-
andrów rzeki Kocinka w okolicach Kuźnicy. 
W jubileuszowym rajdzie uczestniczyło 
219 osób, spośród których większość brała 
udział również w poprzednich edycjach 
imprezy.
Uczestnicy rajdu spotkali się przed siedzibą 
Cementownią Warta  S.A. w Trębaczewie, by 
zaopatrzeni w wodę i jubileuszowe koszulki 
wyruszyć pod przewodnictwem Jana Paska 
w stronę Trzebcy, mijając Płaczki, Antonie, 
Kalwarię Wąsoską, aż do wysokiego brzegu 
rzeki Kocinka, która pięknie ukształtowała 
okolicę. Po odpoczynku oraz ciepłym posił-
ku cała grupa wyruszyła w drogę powrotną.
Udział rodzin z dziećmi potwierdza hasło 
przyświecające organizatorom wycieczki, 
by rajd był okazją do integracji rodzin 
pracowników i przyjaciół cementowni. Jak 
wskazuje liczba uczestników idea ta rozra-
sta się z każdym rokiem.  

Bezpieczna trasa wiodąca przez lasy i ma-
leńkie miejscowości podobała się rowerzy-
stom, którzy zwiedzili nieznane zakamarki 
swojej małej ojczyzny. Wspaniała, słonecz-
na pogoda, delikatny wiatr i bezchmurne 
niebo dopełniły radości z tej sobotniej 
majówki.
Cementownia Warta & nansując Rajd Ro-
werowy Warciańskim Szlakiem udowadnia 

każdego roku jak ważne są zdrowie, aktyw-
ność i dobre samopoczucie pracujących 
tutaj ludzi.
Przygotowanie trasy i opieka nad logistyką 
rajdu powierzona była zaprzyjaźnionym 
kolarzom Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego z Pajęczna oraz & rmie 
PaB.media.

Paulina Borkowska

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a
fo

t.
 P

au
lin

a 
B

o
rk

o
w

sk
a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a
fo

t.
 P

au
lin

a 
B

o
rk

o
w

sk
a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

fo
t.

 P
au

lin
a 

B
o

rk
o

w
sk

a

W sobotę 7 maja 2016 pracownicy Cementowni Warta S.A. z rodzinami i przyjaciółmi przemierzyli kolejny 
warciański szlak rowerowy. 
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VII Działoszyńska Dziesiątka z rekordem frekwencji

Najlepszy tegoroczny biegacz na dystansie 
10 km minął metę po 30 minutach 
i 7 sekundach. Gardzielewski wyprzedził 
Ukraińców: Romana Romanenkę i Sergija 
Okseniuka. Najlepsza wśród kobiet okazała 
się Lilia Fiskovich z Mołdawii.
Zawodnicy rywalizowali także w 
konkurencji Nordic Walking. Najlepszy 
w kategorii OPEN okazał się Grzegorz Dors.
Gościem honorowym imprezy był mistrz 
Polski w maratonie, Artur Kozłowski, który 
jest zwycięzcą tegorocznego Orlen Warsaw 
Marathon i reprezentantem Polski na 
sierpniowe igrzyska w Rio de Janeiro.
Działoszyńską Dziesiątkę ukończyło 271 
biegaczy - to rekord imprezy.

VII Działoszyńska Dziesiątka, która odbyła się w maju 2016 r., okazała się szczęśliwą dla Arkadiusza 
Gardzielewskiego. Ten utalentowany biegacz startował w pierwszej Działoszyńskiej Dziesiątce w 2010 r., 
zajmując wówczas drugą pozycję za Henrykiem Szostem (Olimpijczykiem z Pekinu, Mistrzem Polski 
i rekordzistą kraju w maratonie).

Rekordowy był również udział zawodników 
z powiatu pajęczańskiego. W statystykach 
biegacze z Działoszyna stanowili drugą co 
do wielkości grupę zawodników - 29 osób 
(Pajęczno – 9 osób). Szeroko zaprezentował 
się założony w ubiegłym roku Klub 
Biegacza Warta, natomiast w wyścigu 
Nordic Walking wystartowała spora grupa 
adeptów Akademii Nordic Walking przy 
Cementowni Warta S.A.
W tym roku specjalną nagrodę przyznano 
dla najszybszych mieszkańców powiatu. 
Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka 
Kuzyk (Raciszyn), mężczyzn na podium 
reprezentował Michał Bejm (Działoszyn).

Łukasz Walasik
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Obszar kopalni 
W obecnej chwili teren kopalni obejmujący 
eksploatowane złoża „Działoszyn – 
Trębaczew”, „Niwiska Górne – Grądy” oraz 
„Pajęczno – Makowiska I” wynosi ok. 210 
ha, w tym ok. 145 ha powierzchni czynnej 
obejmującej eksploatowane wyrobiska, 
w roku 2015 – 211 ha, w tym 145 ha 
powierzchnia czynna, 
w roku 2014 – 207 ha, w tym 146 
powierzchni czynnej, 
w roku 2013 – 197 ha, w tym 140 ha 
czynne, 
w roku 2012 – 241 ha, w tym 144 czynne.

Wydobywane kruszywa
Na terenie Zakładu Górniczego „Działoszyn” 
wydobywane są wapienie jurajskie ze 
złóż „Działoszyn – Trębaczew” i „Niwiska 
Górne – Grądy”, natomiast ze złoża 
„Pajęczno – Makowiska I” wydobywane 
są wapienie i margle jurajskie. Wydobyte 
wapienie wykorzystywane są na potrzeby 
produkcyjne Cementowni Warta S.A., tj. do 
produkcji klinkieru cementowego.

Poziom wydobycia
Wydobycie na złożach „Działoszyn – 
Trębaczew” i „Niwiska Górne –  Grądy” 
prowadzone jest trzema poziomami 
wydobywczymi, maksymalna głębokość 
pozyskiwania wapienia wynosi 
maksymalnie 60m w stosunku do poziomu 
otaczającego terenu.

Sposób wydobycia
Wapienie urabiane są głównie przy 
zastosowaniu technik strzałowych przy 
użyciu materiałów wybuchowych (prawie 
90%). Do załadunku kamienia wapiennego 
używane są koparki jednonaczyniowe 
& rm VOLVO i HITACHI o pojemnościach 
łyżek dochodzących od 4.5 do 6.5 m3 oraz 
ładowarki kołowe Stalowa Wola i VOLVO 
o pojemnościach łyżek prawie 7 m3. 
Do prac pomocniczych używane są 
również spycharki czołowe & rm Stalowa 
Wola i Komatsu.

Horyzont czasowy eksploatacji złóż 
W Zakładzie Górniczym „Działoszyn” ze złóż 
„Działoszyn Trębaczew” i „Niwiska Górne 
– Grądy” wapień pozyskiwany będzie 
prawdopodobnie do roku 2020, natomiast 
perspektywy surowcowe ze złoża „Pajęczno 
– Makowiska” pozwalają na zapewnienie 
surowca dla Cementowni Warta S.A. 
na ok. 70 lat.

Wyjątkowe cechy surowca
Cementownia „Warta” wykorzystuje 
surowiec pozyskany z poszczególnych złóż 
do produkcji klinkierów normalnych 
i specjalnych oraz jako dodatek 
do cementów. Z klinkieru jako półproduktu 
produkowane są różne asortymenty 
cementów. Do produkcji klinkieru używane 

są surowce o zróżnicowanych parametrach 
& zycznych (granulacja, zawartość wody) 
i jakościowych (zawartość procentowa 
w surowcu tlenku wapnia, tlenku glinu). 
Parametry & zyko – chemiczne surowca 
ze złóż pozwalają na wyprodukowanie 
dobrej jakości klinkieru.

Wpływ działalności górniczej na 
środowisko
Do elementów przyrodniczych 
środowiska, które znajdą się w zasięgu 
działalności górniczej zaliczają się grunty 
rolne i nieużytki oraz las. Elementami 
zagospodarowania powierzchni 
znajdującymi się w zasięgu eksploatacji 
górniczej są  n/w obiekty:
- użyteczności publicznej: drogi 
o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowe, 
linie energetyczne, grunty rolne i leśne oraz 
nieużytki.
- stanowiące własność Cementowni Warta 
S.A. : obiekty kubaturowe 
w postaci obiektów  przemysłowych 
i administracyjnych, obiekty niekubaturowe 
kolejowe i drogowe, obiekty infrastruktury 
kopalnianej: rozdzielnie elektryczne, 
drogi kopalniane technologiczne, wieże 
oświetleniowe.
Wpływ działalności górniczej 
prowadzonej na obu złożach na elementy 
zagospodarowania powierzchni oraz 
środowisko naturalne podzielić można 
na dwa rodzaje:
- wpływy pośrednie,
- wpływy bezpośrednie.
Wpływy bezpośrednie związane będą 
z prowadzeniem odkrywkowych robót 
przygotowawczych polegających 
na zdejmowaniu nadkładu.
Wpływy pośrednie związane będą głównie 
z prowadzeniem robót strzałowych 
podczas urabiania złoża.
Wpływy działalności górniczej 
na zagospodarowanie powierzchni 
oraz elementy środowiska naturalnego 
ujawniać się mogą w obiektach w sposób 
następujący:
a. Drgania sejsmiczne spowodować 
mogą powstawanie szczelin w drogach 
publicznych znajdujących się pod 
wpływem tych drgań. Szczeliny te 

rozmywane podczas opadów deszczu 
utrudniać będą swobodne poruszanie 
się po tych drogach. Ponadto rozrzucone 
odłamki skalne mogą również ograniczać 
korzystanie z tych dróg.
b. Rozrzut odłamków skalnych może 
powodować uszkadzanie lasów i plonów 
na powierzchni gruntów  leżących w stre& e 
rozrzutu tzn. na powierzchni.

Rekultywacja środowiska
Rekultywację terenów po działalności 
górniczej wykonuje się w oparciu o decyzję 
Starosty Pajęczańskiego, opracowane przez 
instytucje zewnętrzne projekty rekultywacji 
wyrobisk i zwałowisk oraz dokumentacje 
techniczne rekultywacji zatwierdzone przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 
Rekultywacje gruntów w granicach Zakładu 
Górniczego „Działoszyn”  wykonywane 
są w kierunku leśnym.

Pracownicy kopalni
Na Wydziale Kopalni zatrudnionych jest 
11 osób (8  osób dozoru górniczego: 
sztygarzy górniczy, służba mierniczo – 
geologiczna, dozór elektryczny, dozór 
strzałowy, 2 osoby kierownictwa: Kierownik 
Ruchu Zakładu Górniczego (Szef Kopalni) 
oraz jego zastępca, 1 osoba: pracownik 
administracyjny).
Dodatkowo na Kopalni (w tzw. ruchu 
zakładu górniczego ) zatrudnione są inne 
osoby nie będące pracownikami Kopalni, 
tj. pracownicy innych wydziałów 
Cementowni Warta oraz pracownicy & rm 
zewnętrznych świadczących usługi na 
rzecz Cementowni – Zakładu Górniczego 
„Działoszyn”.

Ludzie i wydobycie 
W ciągu doby od 6:00 do 22:00 
bezpośrednio przy wydobyciu 
zatrudnionych jest średnio 28 osób: 
2 sztygarów prowadzących zmiany 
robocze, 16 kierowców przewożących 
surowiec na kruszarki (12 osób) 
oraz zatrudnionych przy pracach 
pomocniczych (przewozy w ramach 
prac przygotowawczych – 4 osoby), 10 
operatorów sprzętu do robót ziemnych 
(operatorzy koparek, ładowarek 
i spycharek).

Krzysztof Płatek

Zakład Górniczy „Działoszyn” przy Cementowni Warta S.A.
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Systemy Zarządzania pozytywnie zwery+ kowane

Biorąc pod uwagę takie spostrzeżenie można 
stawiać sobie wiele pytań, m.in. dlaczego 
kierownictwa & rm podejmują decyzje 
o wdrożeniach i utrzymywaniu systemów?

Na pewno jedną z odpowiedzi jest, że 
poziom ich umiejętności zarządzania nie jest 
ograniczany przekonaniem o nieomylności, 
a pewność i profesjonalizm w dążeniu do 
osiągania sukcesów dopuszcza właściwe 
reagowanie na wyniki różnych form 
kontroli, w tym świadomie i dobrowolnie 
dopuszczanych.

Przyjęte przez & rmy certy& kujące formy 
i zasady przyznawania certy& katów 
zgodności systemowych oraz nadzorowania 
uprawnień do ich stosowania przyczyniają 
się w znacznej mierze do trwałości i 
rozwoju systemów zarządzania. Oczywiście 
podstawowe znaczenie ma wola wdrażania, 
stosowania i doskonalenia systemów przez 
kierownictwo & rmy.

Zintegrowany system zarządzania w 
Cementowni Warta S.A. co roku podlega 
zewnętrznym auditom w nadzorze, a co 
3 lata recerty& kacji prowadzonym przez 
Centrum Certy& kacji Jakości  Wydziału 
Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej 
z Warszawy. W cyklu rocznym poprzedza je 
ponad 20 audytów wewnętrznych.

W 2016 roku odbyły się dwa audyty 
zewnętrzne - 11-14 lipca audyt 
zintegrowanego systemu zarządzania 
przeprowadzony przez C C J  W A T 
z równoczesną wery& kacją systemu 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
Europejskiej – EMAS oraz w sierpniu w 
Zakładowym Laboratorium, audyt w 
nadzorze systemu zarządzania jakością 
badań na podstawie normy  ISO 17025 
przeprowadzony przez Polskie Centrum 
Akredytacji.

Firmy audytujące oceniły stopień 
spełnienia wymagań podstawowych 
norm systemowych wskazując przy tym 
najpomocniejsze strony i obszary do 
doskonalenia oraz potrzebę podjęcia 
ewentualnych działań naprawczych. 

Jako mocne strony działań systemowych 
wskazano:
- planowanie celów i zadań środowiskowych
- nadzorowanie prac związanych ze 
znaczącymi zagrożeniami
- dokumentowanie audytów wewnętrznych
- badanie środowiska pracy 
- monitorowanie i pomiary środowiska
- sterowanie operacyjne w obszarze 
współpracy z przewoźnikami
- działania inwestycyjne w obszarze 
ochrony środowiska oraz dokumentowanie 
wery& kacji zgodności zamówionych usług 

ze specy& kacją Zakładowego Laboratorium.
Jako obszary spełniające wymagania norm, 
ale wymagające doskonalenia wskazano 
m.in. ocenę aspektów środowiskowych 
pośrednich oraz nadzór nad spełnianiem 
wymogów umów dzierżawców terenów 
czyli obszary współdziałania z podmiotami 
zewnętrznymi.

Wyniki audytów i działania poadytowe 
zapewniły Cementowni Warta S.A. 
utrzymanie posiadanych certy& katów, w tym 
akredytacji dla Zakładowego Laboratorium 
w dotychczasowym zakresie uaktualnionym 
o opisy w obszarze gazów odlotowych. 
Certy& katy zgodności systemowych oprócz 
publikacji wewnętrznej  dostępne są na 
stronie internetowej www.wartasa.com.pl.

Audyt wery& kacyjny systemu 
ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie 
- EMAS poprzedza coroczna aktualizacja 
„Deklaracji środowiskowej EMAS”. 
Aktualizacją objęte są przede wszystkim 
cele środowiskowe - realizacja przyjętych 
za poprzedni rok oraz określenie na rok 
bieżący. Ich osiągnięcie najczęściej wymaga 
ustalenia wieloletnich zadań inwestycyjnych 
i zaangażowania wysokich nakładów 
& nansowych. 
Ponadto w deklaracjach wprowadzana 
jest ewentualna korekta aspektów 
środowiskowych, prezentowane nowe 
rozwiązania techniczne oraz działania na 
rzecz otoczenia zewnętrznego. 

Pozytywny wynik wery& kacji efektywności 
działań środowiskowych i deklaracji z 2015 
roku oraz założeń przyjętych na rok 2016 
spowodował, że decyzją Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska Cementownia Warta 
S.A. pozostała w krajowym i europejskim 
rejestrze EMAS.
Aktualna „Deklaracja środowiskowa”, 
wydanie 7 z lipca 2016, dostępna jest na 
przytoczonej powyżej stronie internetowej 
(tam są również wydania poprzednie) oraz 
na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 

Wartą podkreślenia w tym miejscu jest 
zewnętrzna działalność edukacyjna 
Cementowni Warta S.A. W coraz większym 
zakresie ochroną środowiska interesują się 
szkoły, zakładają pracownie ekologiczne. 
Wycieczki z tych szkół przyjeżdżające do 
cementowni wykazują zainteresowanie 
zarządzaniem środowiskowym.
W tym obszarze zakład ma szansę 
aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa 
w przyszłościowym kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju. Przysłowie 
„czego się Jaś się nie nauczy, to Jan nie 
będzie umiał” jest w tym przypadku 
wskazówką i źródłem nadziei. W swojej 
działalności przysłowiowego Jana & rma 

uczy czy raczej wymusza na nim określone 
zachowania w oparciu o wymogi i 
rozporządzenia. W kontaktach ze szkołami 
mamy szansę wspomóc wychowanie, 
wyedukowanie Jasia, którego nawyki i 
wrażliwość będą naturalnie przyjazne i 
efektywne dla środowiska. Działania z tego 
obszaru opisane są również we wspomnianej 
deklaracji.

O nowym systemie
W Naszej Warcie nr 11 z czerwca 2016 
roku sygnalizowałem, że prowadzone są 
działania służące wdrożeniu w cementowni 
nowego systemu. Decyzją Zarządu 
Cementowni Warta S.A. z 5 grudnia 2016 
roku zintegrowany system zarządzania został 
rozszerzony o system zapewniający działanie 
w zgodności z prawem ochrony konkurencji.

W dniu 5  grudnia 2016 przyjęto o& cjalnie  
„Politykę działania  Cementowni Warta S.A. 
w zgodności z prawem ochrony konkurencji”. 
Dokument ten prezentujemy w tym wydaniu 
jako otwartą deklarację wskazaną w jego 
tytule. Dokumenty wykonawcze do niniejszej 
polityki opatrzone są datą obowiązywania 
od 1 stycznia 2017 roku. Ich poznanie 
i stosowanie ma zapewnić świadome 
i odpowiedzialne uczestnictwo  każdego 
pracownika w tworzeniu i zachowaniu 
reputacji & rmy w stopniu adekwatnym 
do zajmowanego stanowiska.

Szeroki zakres rozwiązań i narzędzi 
zintegrowanego systemu wymaga 
efektywnego zarządzania obowiązkami 
i odpowiedzialnością z niego wynikającymi.                                                                   

Zbigniew Mostowski

Wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania w + rmach nie jest wymogiem prawnym, ani też funda-
mentalnym źródłem reputacji + rmy czy sukcesu biznesowego.
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Fragment autostrady A1 w odcinku Stryków - Tuszyn.

Plany koncepcyjne dotyczące A-1 zaczęto 
tworzyć w latach 70 ubiegłego stulecia, 
potem powstał fragment drogi, ale tylko 
pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim 
a Tuszynem. Natomiast do budowy odcinka 
Stryków – Tuszyn wrócono dopiero 20 
lat temu. Współcześnie w 2006 roku – 
pierwsze plany budowy 40 kilometrowego 
odcinka autostrady A-1 Stryków – Tuszyn 
zapowiadały, że ta strategiczna droga 
łącząca południe Polski i Europy z polskim 
wybrzeżem powstanie do końca 2010 
roku. Jednak tuż po podpisaniu umowy 
na budowę A-1 w 2009 roku z prywatnym 
konsorcjum Autostrada – Południe 
wiadomo było, że jest to niewykonalne 
zadanie. 
Następnym terminem realizacji tej 
prestiżowej inwestycji było oddanie jej 
przed „EURO 2012” rozgrywanym w Polsce 
i na Ukrainie, który jak wiemy również nie 
został dotrzymany. Potem do realizacji tej 
strategicznej drogi przyłączyło się państwo, 
niestety również zawiodła współpraca 
z wykonawcą inwestycji & rmą Polimex – 
Mostostal. W styczniu 2014 roku kontrakt 
został rozwiązany w związku z brakiem 
postępu prac i realizacją inwestycji na 
poziomie 10%. Po raz kolejny budowa 
stanęła na długie miesiące. 
W dniu 06 lutego 2014 roku 
w ekspresowym tempie rozpisano 
i ogłoszono nowy przetarg, który został 
rozstrzygnięty latem tego samego roku. 
Dopiero podział inwestycji na trzy mniejsze 
odcinki i wyłonienie trzech nowych 
wykonawców pozwoliło na kontynuację 
zadania. Realizację inwestycji przywrócono 
późną jesienią 2014 roku, natomiast prace 
budowlane zostały wznowione dopiero 
wiosną 2015 roku. 
Autostrada A-1 Stryków – Tuszyn 
zlokalizowana jest w całości na terenie 
województwa łódzkiego, w powiatach: 
zgierskim, łódzkim wschodnim oraz na 
terenach gmin: Stryków, Nowosolna, 
miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów i 
Tuszyn.
Celem inwestycji było stworzenie 
bezpiecznego odcinka autostrady 
zapewniającego wysoki komfort 
podróżowania w czasie dalekobieżnego 
ruchu drogowego o dużych prędkościach. 
Wybudowanie autostrady spowodowało 

pozytywny wpływ na środowisko między 
innymi poprzez przejęcie znacznej części 
ruchu, który do tego czasu poruszał 
się po drogach lokalnych i krajowych. 
Spowodowało również zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza, uciążliwości 
akustycznej, zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w pobliżu tych dróg. 
Wykonana inwestycja polepszyła warunki 
bezpieczeństwa tak dla pieszych jak i dla 
ruchu samochodowego.

Korzyści powstałe z funkcjonowania 
autostrady A-1:
a. Odsunięcie ruchu ciężkiego 
i tranzytowego od obszarów zabudowanych,
b. Przejęcie ruchu z dróg lokalnych, 
wojewódzkich i krajowych,
c. Zmniejszenie ryzyka wypadków 
komunikacyjnych,
d. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania 
transportu ciężkiego,
e. Ograniczenie emisji spalin do otoczenia 
w obrębie dróg lokalnych,

OPIS BUDOWY
Zadanie I:
odcinek: od węzła Łódź - Północ (A1 / A2) do węzła Brzeziny (A1 / DK72) długości 14,15 km (tj. od 
km 295+850 do km 310+000 km).
Wykonawca Umowy – konsorcjum % rm w składzie:
STRABAG Sp. z o. o. (lider konsorcjum),
BUDIMEX S.A. (partner konsorcjum),
Data podpisania Umowy: 03 października 2014 roku.
Wartość Umowy: 339.623.175,69 złotych brutto.
Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 22 miesiące od rozpoczęcia robót.
Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zadanie II:
odcinek: od węzła Brzeziny (A1 / DK72) do węzła Romanów (A1 / DW714) długości 11,01 km (tj. od 
km 310+000 do km 321+010 km).
Wykonawca Umowy:
MOTA – ENGIL Central Europe S.A.
Data podpisania Umowy: 06 października 2014 roku.
Wartość Umowy: 360.747.073,93 złotych brutto.
Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 22 miesiące od rozpoczęcia robót.
Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zadanie III:
odcinek: od węzła Romanów (A1 / DW714) do węzła Tuszyn (A1 / DK91) długości 14,93 km (tj. 
od km 321+010 do km 335+937,65 km, bez odcinka 322+150 – 324+950, który został wcześniej 
wybudowany w ramach kontraktu na budowę węzła Łódź – Południe).
Wykonawca Umowy – konsorcjum % rm w składzie:
BUDIMEX S.A. (lider konsorcjum),
STRABAG Sp. z o. o. (partner konsorcjum),
Data podpisania Umowy: 30 września 2014 roku.
Wartość Umowy: 327.041.625,00 złotych brutto.
Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 22 miesiące od rozpoczęcia robót.
Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

„AUTOSTRADA A-1 Stryków – Tuszyn”
Dokończenie budowy 40 km – 40 lat minęło. Autostrada A-1 jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym 
Polski łączącym Port Północny z przejściem granicznym w Gorzyczkach na południowej granicy państwa z 
Czechami oraz przebiega na terenie kraju przez miasta: Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowę – Katowice.
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f. Ograniczenie uciążliwości hałasu w 
obrębie dróg lokalnych,
g. Oszczędności czasu w transporcie 
towarów,
h. Oszczędności czasu podróżowania,
i. Oszczędności zużycia paliwa,
j. Zwiększenie komfortu jazdy,
k. Wpływ na rozwój przyległych terenów,

Aglomeracja łódzka wzbogaciła się o 
nowoczesny układ drogowy składający się 
ze skrzyżowania bezkolizyjnego Autostrady 
A-1 z Autostradą A-2 tzw. węzeł drogowy, 
który ustabilizował organizację ruchu 
we wszystkich możliwych kierunkach tj. 
wschód – zachód – północ – południe.
Podstawowe parametry techniczne 
autostrady A-1:
a. Klasa techniczna – A,
b. Prędkość projektowa Vp – 120 km/h,
c. Kategoria ruchu – KR6,
d. Dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 
115 kN/oś,
e. Liczba jezdni – 2,
f. Szerokość jezdni – 7,50 m (2x3,75 m),
g. Szerokość pasa ruchu – 3,75 m,
h. Liczba pasów ruchu – 2x2,
i. Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m,
j. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie – 
12,5 m,
k. Szerokość pobocza gruntowego – 1,25m,

40 kilometrowy odcinek autostrady 
A-1 Stryków – Tuszyn pozwolił 
na wyprowadzenie całego ruchu 
tranzytowego i częściowo lokalnego ruchu 
ciężkiego z centrum Łodzi i w znacznym 
stopniu odciążył całą aglomerację łódzką. 
Można przyjąć, że oszczędności czasu 
przejazdu wynoszą w zależności od pory 
dnia nawet od 1,5 - 2,5 godziny. Najbardziej 
poprawę odczuwają kierowcy 
i przewoźnicy z & rm transportowych. Dzięki 
nowemu fragmentowi trasy można już 
dojechać autostradą bezpośrednio 
z Piotrkowa Trybunalskiego do Trójmiasta. 
Nowa trasa ma nawierzchnię betonową, 
której trwałość ocenia się na 30 - 40 
lat bez gruntownego remontu. Na 
wybudowanym odcinku znajduje się 90 
obiektów inżynierskich oraz 6 węzłów 
drogowych: Łódź Północ (A1/A2), 
Brzeziny (A1/DK72), Łódź Wschód (A1/
DW713), Łódź Górna (A1/DW714), Łódź 
Południe (A1/S8) oraz Tuszyn (A1/DK1). 

Zastosowanie cementów „WARTA” do budowy Autostrady A-1 Stryków – Tuszyn:

1. Cement autostradowy WARTA niskoalkaliczny CEM I 42,5 N – NA:  60.842 ton
2. Cement portlandzki wieloskładnikowy WARTA CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R: 48.367 ton

-------------------------------
RAZEM – 109.209 ton

Dla zmotoryzowanych zbudowano 2 
miejsca obsługi podróżnych pierwszej 
kategorii tzw. MOP-y w miejscowościach 
Skarszewy Wschód i Skarszewy Zachód 
oraz 2 MOP-y drugiej i trzeciej kategorii: 
Wiśniowa Góra Wschód i Wiśniowa Góra 
Zachód. Nowo wybudowana autostrada 
ma klasę techniczną „A” i może przenosić 
ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 
tony. Każda jezdnia ma po dwa pasy ruchu 
o szerokości 3,75 m każdy i pas awaryjny o 
szerokości 3,00 m. Maksymalna prędkość 
na nowo wybudowanej drodze wynosi 140 
km/h.

W grudniu 2014 roku po trwających 
blisko pół roku negocjacjach handlowych 
zostały uzgodnione i s& nalizowane przez 
Głównego Specjalistę ds. Handlu warunki 
Obsługi Dostaw i Sprzedaży cementów 
„WARTA” na realizację w/w inwestycji. 
Dostawy cementu były organizowane przez 
Dział Logistyki i realizowane transportem 
samochodowym w oparciu o podpisane 
umowy z & rmami przewozowymi. W celu 
właściwej obsługi kontraktów oraz przede 
wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa 
realizowanych dostaw cementu na Zadanie 
I i Zadanie II autostrady A-1, w Cementowni 
Warta S.A. przygotowane zostały 
stosowne listy kierowców realizujących 
usługę dostawy cementu – zawierające 
następujące dane: imię i nazwisko 
kierowcy, telefon kontaktowy, seria i numer 
DO, seria i numer Prawa Jazdy oraz numer 

rejestracyjny pojazdu – aktualizowane i 
dostarczane do Kupujących na bieżąco.
Dostawy cementów portlandzkich „WARTA” 
rozpoczęły się w grudniu 2014 roku dla 
zadania II oraz w marcu 2015 roku dla 
zadania I i były realizowane do 14 czerwca 
2016 roku.
Ponadto w okresie od września 2014 roku 
Cementownia Warta S.A. dostarczyła 
Kupującym kilka razy próbki cementów 
w ilości 1.050 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.
W piątek 01.07.2016 roku o godz. 12.50 
pierwsze samochody wjechały na 
wschodnią obwodnicę Łodzi w ciągu 
Autostrady A-1 Stryków – Tuszyn. Była to 
jedna z najdłużej oczekiwanych inwestycji 
drogowych w Polsce. Jej zakończenie 
oznacza całkowitą rewolucję na drogowej 
mapie kraju oraz aglomeracji łódzkiej.  
Autostrada A-1 była obiektem westchnień 
i marzeń milionów kierowców i pasażerów, 
którzy stali w zatorach i korkach na ulicach 
Łodzi. Zrealizowana została droga, która 
jest szalenie potrzebna dla Łodzi i dla 
całej Polski – autostrada A-1 to także 
dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. 
Uroczystego otwarcia dokonał wicepremier 
profesor Piotr Gliński reprezentujący 
rząd, a w szczególności premier Beatę 
Szydło w asyście ministra i wiceministra 
infrastruktury, parlamentarzystów, 
prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskej 
oraz dyrektora Macieja Tomaszewskiego 
z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Oddana 
do użytku na miesiąc przed terminami 
kontraktowymi Autostrada A-1 Stryków 
– Tuszyn daje możliwości nowoczesnego 
transportu na linii północ – południe, 
z Trójmiasta z naszych portów na południe 
Europy.

Krzysztof Szczepaniak
Główny Specjalista ds. Handlu

Źródło:
1. www.dzienniklodzki.pl/motofakty/aktualności/a/autostrada-a1 
z 01.07.2016 oraz aktualizacja 06.07.2016,
2. Opisy A-1 – G.D.D.K i A Oddział Łódź,
OPISY A-1 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Łódź
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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


