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Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta
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Drodzy Czytelnicy!

Ewa Gibas

Sezon budowlany w pełni! Koniunktu-
ra w budownictwie nie jest najgorsza, 
chociaż nie nastąpiło tak gwałtownie 
przyspieszenie, jakiego oczekiwaliśmy 
od początku roku. Cementownia Warta 
wykorzystuje każdą chwilę, aby umoc-
nić swoją sytuację na rynku i sprostać je-
go wymaganiom w następnych latach. 
Zachęcam do lektury najnowszego nu-
meru naszego czasopisma, gdzie pi-
szemy o tym, co ciekawego wydarzyło 
się i nadal się dzieje wokół naszej fi rmy: 
o inwestycjach w zakładzie, zmianach 
organizacyjnych oraz budowach, na 
których zastosowano nasz cement. 
Na wstępie polecamy wywiad z Pre-
zesem Cementowni Warta Dariuszem 
Gawlakiem. Prezes przedstawia pod-
sumowanie swojej trzyletniej kadencji 
i plany na tym stanowisku na kolejne 
lata. W wywiadzie prezes przypomina 
najważniejsze wydarzenia, które towa-
rzyszyły ożywieniu na rynku materia-
łów budowlanych, a co za tym idzie, na 
rynku cementowym. W tym czasie funk-
cjonowanie Cementowni Warta stało 
się znacznie bardziej ekonomiczne oraz 
przyjazne pracownikom i środowisku 
naturalnemu. Ostatnio rozpoczęły się 
duże inwestycje, które będą kontynu-
owane. Prezes Gawlak zapowiada dal-
sze zmiany, również takie, które dotyczą 
załogi Cementowni. 

Kontynuujemy serię prezentowania 
działów Cementowni. Tym razem przed-
stawiamy Pion Dyrektora ds. Produkcyj-
no Technicznych. Podlegają mu m.in. 
spedycja, pakownia, produkcja i kopal-
nia. O tym, jakie szczegółowe zadania 
wchodzą w skład poszczególnych wy-
działów mogą się Państwo przekonać 
czytając tekst „Piony organizacyjne Ce-
mentowni Warta”. Zachęcam również 

do przeczytania wywiadów z Agatą Kę-
dzierską, Antonim Grondysem, Sławo-
mirem Goszczakiem i Sławomirem Sieją 
na temat nowych komórek organizacyj-
nych Cementowni. 
O inwestycjach w zakładzie opowiada 
w wywiadzie Marek Górnik. Czytając 
tekst „Inwestycje w Cementowni War-
ta” dowiedzą się Państwo, co podlega 
modernizacji i rozbudowie, ale także jak 
pracuje zespół, który nadzoruje proces 
inwestycyjny. 
Piszemy także o tegorocznym Dniu 
Otwartych Drzwi. Jesteśmy przekonani, 
że reportaż z tego wydarzenia przywoła 
miłe wspomnienia wśród Czytelników, 
którzy odwiedzili nas 17 maja. Dziękuj-
my za liczne odwiedziny, zapraszamy 
znów za rok, a tymczasem polecamy re-
lację z festynu w naszym czasopiśmie. 
Nasz cement już tradycyjnie jest stoso-
wany w najbardziej wymagających in-
westycjach drogowych. Przedstawiamy 
dwie budowy z użyciem naszego ce-
mentu, obie zrealizowane przez fi rmę 
HEILIT +WOERNER. 
A na zakończenie lektury naszego pisma 
polecam Państwu wywiad z dyrektorem 
Janem Leśniakiem. Temat iście waka-
cyjny, bo mowa jest o wycieczkach ka-
jakowych. Jako szczególnie atrakcyjne 
pokazane jest pływanie po akwenach 
w pobliżu Działoszyna (chociaż nie tyl-
ko), dlatego być może niektóre propozy-
cje dyrektora Leśniaka uda się Państwu 
wykorzystać jeszcze w te wakacje. 
Życzę Państwu miłej lektury „Naszej War-
ty”, może nawet na plaży lub w innym 
ciekawym miejscu. A po wakacjach, pra-
cownikom Cementowni Warta, klientom 
i przyjaciołom życzę udanego sezonu 
dla branży cementowej i budowlanej. 
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Aktualności

Nasz cement na prestiżowych 
budowach

Drogi i mosty
W etap końcowy wchodzi budowa mo-
stów i wiaduktów na Autostradzie A4 na 
odcinku Zgorzelec – Wykroty.
Nasz cement jest dostarczany na budo-
wę wiaduktów i mostów na Autostra-
dzie A1 na odcinku Gorzyczki - Gliwice 
Sośnica. Już wkrótce rozpoczną się do-
stawy naszego cementu na największy 
w Polsce węzeł komunikacyjny – skrzy-
żowanie Autostrady A4 z Autostradą A1 
w Gliwicach Sośnica. Końca dobiegają 
prace związane z budową Autostrady 
A1 na odcinku Rusocin – Nowe Marzy 
– nasz najdłużej trwający kontrakt. Dla 

Unia dla Cementowni Warta

Dobiega końca realizacja projektu 
współfi nansowanego ze środków EFRR 
i NFOŚiGW.
Jego wdrożenie to kolejny krok w kie-
runku obniżenia oddziaływania zakładu 
na środowisko naturalne - zmniejsze-
nie ilości emitowanego pyłu i tlenków 
azotu. Uzyskana dotacja stanowi blisko 
30% wartości inwestycji.

Aukcyjna sprzedaż cementu worko-
wanego

W sierpniu 2008 r. mija rok od momen-
tu, gdy rozpoczęliśmy  sprzedaż cemen-
tu workowanego na zasadzie aukcji. 
Jest to innowacyjne rozwiązanie, Ce-
mentownia Warta jako pierwsza w bran-
ży wprowadziła taką sprzedaż. W aukcji 
mogą brać udział wszyscy potencjalni 
i obecni klienci – warunkiem przystą-
pienia do licytacji jest podpisanie umo-
wy z Cementownią Warta, podpisa-
nie regulaminu serwisu e-cement oraz 
wpłacenie wadium.  Na aukcji sprzeda-
liśmy już ponad 200 tys. ton cementu 
workowanego

Platynowa kielnia

Podczas tegorocznych Międzynarodo-
wych Targów Budowlanych BUDMA 
Cementownia Warta została uhonoro-
wana przez Ogólnopolski Dwutygo-
dnik Budowlany Profi le prestiżową Pla-
tynową Kielnią. Wyróżnienie zostało 
przyznane za stosowanie najlepszych 
rozwiązań proekologicznych, powodu-
jących zmniejszenie emisji substancji 

Dzień bezpieczeństwa w Sejmie RP

W dniu 28 kwietnia 2008 roku przedsta-
wiciele Cementowni Warta SA w oso-
bach Pani Prezes Zarządu Alicji Kubickiej 
oraz Pani Krystyny Szymali Przewod-
niczącej ZZ „Budowlani” wzięły udział 
w konferencji z okazji „Dnia Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” zor-
ganizowanej w Sejmie Rzeczpospolitej 
Polskiej w Warszawie. W dyskusji udział 
wzięły m.in. organizacje zrzeszające 
związki zawodowe, pracodawców, in-
spektorów pracy, organizacje budow-
lane. Pozyskane informacje mają służyć 
tworzeniu jeszcze lepszych warunków 
pracy. 

Forum internetowe

Do funkcjonujących w Cementowni War-
ta kanałów komunikacji dołączył kolejny 
FORUM internetowe. Do dyskusji na fo-
rum można dołączyć wchodząc na stronę 
główną www.wartasa.com.pl a następ-
nie klikając na napis forum w lewym 
dolnym rogu. Zapraszamy do wymiany 
spostrzeżeń i opinii. 

Targi Autostrada

W dniach 14 – 16 maja 2008 r. odbywały 
się Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego „Autostrada-Polska”. W tym 
roku wystawiało się ponad 800 fi rm z 26 
krajów. Swoje stoisko na targach miało 
również Stowarzyszenie Producentów 
Cementu. Przedstawiciele branży ce-
mentowej oraz SPC udzielali odpowiedzi 
na wiele pytań, przede wszystkim dla-
czego warto budować drogi betonowe, 
jak budować drogi betonowe, przykłady 
dróg betonowych w Polsce, czy w świe-
cie buduje się drogi betonowe. Trzydnio-
wą kielecką imprezę targową obejrzało 
15 tys. zwiedzających.
Należy również podkreślić, iż stoisko 
Stowarzyszenia Producentów Cementu 
zdobyło za aranżację Medal Targów Kiel-
ce. Projektantem i wykonawcą stoiska 
była fi rma, która wprowadza w naszej 
cementowni zmiany wizerunkowe. 

przypomnienia pierwsze dostawy ce-
mentu na tę inwestycję miały miejsce 
pod koniec 2005 r.
Realizujemy również dostawy cemen-
tu na budowę najdłuższego mostu na 
rzece Dunajec w Starym Sączu.  Z nasze-
go cementu budowane są również wia-
dukty i mosty w Poznaniu oraz na dro-
dze S11 na odcinku Poznań – Kórnik oraz 
droga ekspresowa S3.
Negocjujemy umowę na dostawy ce-
mentu na pierwszy w Polsce tunel gór-
ski w Lalikach k/ Zwardonia, który budo-
wany będzie w okresie październik 2008 
– lipiec 2009.
 
Lotniska
Zakończyliśmy dostawy cementu na 
modernizację nawierzchni na Lotnisku 
w Dęblinie, Lotnisku w Gdańsku Rębie-
chowo oraz na Lotnisku Łódź – Lublinek, 
końca dobiega już  rozbudowa Lotniska 
Osobowego Poznań – Ławica.

szkodliwych do środowiska, dzięki cze-
mu zaliczana jest do grona najbardziej 
ekologicznych cementowni w Europie. 
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Najważniejsze kroki drugiej kadencji
O zaufaniu, rozwoju i planach na przyszłość na początku kolejnej 
kadencji rozmawiam z Prezesem Zarządu Cementowni Warta Da-
riuszem Gawlakiem.

Paulina Borkowska: Od kiedy pełni 
Pan funkcje Prezesa Zarządu Cemen-
towni Warta?
Dariusz Gawlak: Funkcję tę powierzo-
no mi 1 lipca 2005 roku.

Pierwsza kadencja właśnie się zakoń-
czyła, jakie cele do zrealizowania w 
jej trakcie postawił Pan sobie i przed-
siębiorstwu?  
Jest kilka elementów kluczowych, które 
założyłem w poprzedniej kadencji. 
Największym wyzwaniem było przygo-
towanie do dynamicznego rozwoju fi r-
my poprzez tworzenie stabilnych, part-
nerskich relacji z klientami na zasadzie 
współpracy bezpośredniej. Umocnili-
śmy wizerunek cementowni jako fi rmy 
przyjaznej klientowi, otoczeniu, środo-
wisku. 
Kolejnym założeniem było przygotowa-
nie technicznie zakładu do spodziewa-
nego bumu budowlanego. 
Pierwszy rok mojej kadencji to jeszcze 
czas stagnacji rynku, ale już 2006 i 2007 
to lata dużej dynamiki rynku cementowe-
go, nowych wyzwań związanych z glo-
balizacją rynku cementowego, zwięk-
szenie konkurencji w związku z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Sytuacja nas 
nie zaskoczyła, dzięki zaangażowaniu za-
łogi, kadry kierowniczej byliśmy w stanie 
przyjąć wyzwania rosnącego rynku. Ma-
my doskonałe wyniki jeśli chodzi o dys-
pozycyjność nowej technologii - 323 dni 
pracy w roku nitki wypału nr 5.
Punktem zwrotnym w zakładzie są in-
westycje, które dają szanse na utrzyma-
nie pozycji producenta dobrej jakości 
produktów, producenta dobrze postrze-
ganego w rynku. Dzięki podjętym dzia-
łaniom utrzymaliśmy pozycję lidera pro-
dukcji cementów specjalnych. 
Następnym wyzwaniem minionej ka-
dencji była przejrzystość działań zakła-
du w zakresie ochrony środowiska. Ce-
mentownia jest zakładem przyjaznym 

środowisku, co potwierdzają niezależne 
instytuty.
Kolejnym celem mojej minionej kaden-
cji było wspomaganie ambicji pracowni-
ków, którzy chcieli się dalej kształcić oraz, 
w związku z odwróceniem tendencji na 
rynku pracy, poszukiwanie nowej kadry. 

Jakie ma Pan założenia na przyszłą 
właśnie rozpoczynającą się kadencję?
Najważniejsze by z powodzeniem za-
kończyć trwającą inwestycję na linii wy-
pału nr 6, która pozwoli produkować 
z mniejszym obciążeniem dla środowi-
ska i dużo taniej niż obecnie. 
Następnym celem jest dalsza optyma-
lizacja procesów technologicznych. 
W tym zakresie zostanie wybudowany 
nowy skład uśredniający, który pozwoli 
nam otwierać się na nowe kierunki nie 
tylko na wydziale pieców Warty II, ale na 
całym zakładzie. 
Kolejnym założeniem jest dalszy po-
stęp automatyzacji procesów, zwłasz-
cza w tych obszarach, gdzie są najtrud-
niejsze warunki pracy. Moją ambicją jest 
by jak najszybciej usunąć zagrożenia 
zwłaszcza na stanowiskach jednooso-
bowych, by osiągnąć wypadkowość na 
poziomie zero. Jest to możliwe do osią-
gnięcia. Pracownicy są w Cementowni 
Warta bazą i najwyższą wartością dlatego 
postaram się tak wyposażyć zakład, by 
odczuwalnie poprawić warunki pracy.

Jakie ma Pan plany w stosunku do 
załogi?
Będziemy kontynuowali proces wspar-
cia rozwoju zawodowego poprzez cykle 
szkoleń, ustalanie ścieżek kariery. Pro-
ces, który rozpoczęliśmy we współpracy 
z fi rmą zewnętrzną w zakresie budowa-
nia kultury organizacji przyniósł wnioski, 
które obecnie wdrażamy. Wnętrze or-
ganizacji, integracja załogi to element, 
nad którym musimy pracować. Chcemy 
budować poczucie dumy, więzi z zakła-

dem. Te działania zostały rozpoczęte, są 
wdrażane. 
Dużo obiecujemy sobie po współpracy 
z instytucjami, wyższymi uczelniami. Ma-
my podpisane porozumienia o organizo-
waniu praktyk studenckich z Politechni-
ką Częstochowską, Akademią Górniczo 
– Hutniczą, Politechniką Wrocławską. Te 
działania dają możliwość zapoznawania 
młodych ludzi z przemysłem oraz umoż-
liwiają pozyskanie młodej kadry ze świe-
żymi pomysłami. 

Jakie działania prowadzone w ce-
mentowni są właściwie realizowane, 
a które wymagają, Pana zdaniem, re-
form?
Pozytywne elementy związane są ze 
stroną techniczną zakładu, co wyraża się 
w bardzo dużej dyspozycyjności niektó-
rych linii produkcyjnych, o czym wspo-
mniałem wcześniej. Ten kierunek należy 
moim zdaniem kontynuować.
Zaczęliśmy wprowadzać system budże-
towania czyli przekazanie odpowiedzial-
ności za wynik ekonomiczny poszcze-
gólnych komórek na poziom, gdzie ten 
wpływ jest najsilniejszy czyli na poziom 
wydziału. Chcemy przekonać się czy pra-
cujemy w sposób rentowny i jak nasze 
działania wpływają na wartość zakładu. 
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To minimum warunków, które musimy 
spełnić by nasza organizacja była zdrowa.

Kierownicy mają więcej możliwości 
oddziaływania na to co się dzieje?    
Mają większą świadomość ekonomiki 
własnych działań i większy wpływ na 
efekty. Powinniśmy wyraźnie narzucić 
sobie rygory ekonomiczne. Tam gdzie 
to tylko możliwe porównywać się, szu-
kać odniesień do rynku, do otoczenia. 
Robimy to już w obszarze transportu 
czy kosztu produkcji energii cieplnej. 
Taką aktywność powinniśmy kontynu-
ować i rozwijać.

Czy ta współpraca następuje od mo-
mentu kiedy zostały wydzielone nie-
zależne komórki? 
Moim zdaniem wydzielenie samodziel-
nych komórek przyspiesza procesy. 
Uważam,  że dzięki temu następuje po-
prawa efektywności działań. Oczywiście 
jest to jedna z metod, które mogliśmy 
zastosować i podobnie jak każda zmia-
na przechodzi ona różne fazy. 
Staram się obserwować innych, podej-
mować wyzwania, choć z niektórych 
decyzji trzeba się wycofać bo nie przy-
stają do naszej rzeczywistości. 
Trzeba wyciągać wnioski by oceniać 
efekty dla zakładu, bo tylko przez uzy-
skanie dobrych efektów możemy za-
pewnić sobie pracę i godziwą zapłatę. 
 
Czy odczuwa Pan wsparcie w prowa-
dzonych przedsięwzięciach ze strony 
współpracowników, kadry zarządza-
jącej?
Niczego nie da się zrobić w pojedynkę. 
Podstawą jest wzajemne zrozumienie w 
działaniach wśród szerokiej kadry. Dzi-
siaj jesteśmy w fazie dobrego, stabilne-
go wzrostu i jest to dobry czas by się 
przygotować jeszcze lepiej. 
Jestem nie usatysfakcjonowany efekta-
mi programów, które miały zaktywizo-
wać kadrę średnią i pracowników w roz-
wiązywaniu problemów bieżących. Taką 
próbą był program PAP. Być może jego 
pomysł nie przystaje do środowiska, kul-
tury tej organizacji, ale wydaje mi się, że 
podobny program lub ten, ale ulepszo-

ny powinniśmy wprowadzić w życie. 
Wiemy przecież, że kluczem do sukcesu 
firmy jest zaangażowanie każdego pra-
cownika. Oczywiście stopień zaanga-
żowania nie jest jednakowy, natomiast 
podniesienie poziomu zaangażowania 
jest jednym z punktów naszych działań. 
Widzę tutaj dużą rolę wzmocnienia sys-
temu motywacyjnego w zakładzie.      

Mimo wątpliwości rzuca się Pan na tę 
wodę skoro deleguje Pan kompeten-
cje do niższego szczebla?
Wydaje mi się, że to jest jedyna droga 
do osiągnięcia celu, choćby ze wzglę-
du na przyspieszenie podejmowania 

decyzji. Zdarzają się decyzje błędne, ale 
powinny być szybkie i szybka reakcja na 
efekty tych działań. Im to jest bardziej dy-
namiczne tym lepiej i szybciej wypracuje 
się najlepsze rozwiązania. 
Dążymy stale do rozwoju a temu służą 
na przykład szkolenia. Podjęliśmy prawie 
roczny program, który wytyczył kierunki, 
w których powinniśmy zmierzać w tym 
zakresie. 

Czego życzyłby Pan pracownikom na 
kolejne trzy lata?
Zdrowia, bezpieczeństwa oraz satysfakcji 
z osiągnięć zarówno w pracy jak i w życiu 
prywatnym. 
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Piony organizacyjne Cementowni Warta cd.
Pion Dyrektora ds. Produkcyjno-Technicznych
Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu prezentującego poszczególne piony or-
ganizacyjne przedsiębiorstwa spółki. W niżej zamieszczonej treści przedstawione 
zostaną zadania realizowane w Pionie Dyrektora ds. Produkcyjno-Technicznych 
w którego skład wchodzi – zgodnie z bieżącym schematem organizacyjnym - 
dwanaście  komórek organizacyjnych. W tej części przedstawione zostaną zada-
nia realizowane w sześciu z nich.

ODDZIAŁ SPEDYCJI KOLEJOWEJ 
I PAKOWANIA CEMENTU 
Wymieniony oddział zajmuje się or-
ganizacją rozładunku dostaw materia-
łów i surowców do produkcji jak rów-
nież załadunkiem gotowych wyrobów  
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i potrzebami zaopatrzeniowo-spedycyj-
nymi Spółki. Zakres działalności oddziału 
obejmuje: rozładunek materiałów maso-
wych takich jak węgiel, łupki, żużel bądź 
pyły używane przy produkcji cementu, 
załadunek wyrobu w postaci cemen-
tu luzem lub workowanego na środki 
transportu w postaci samochodów czy 
wagonów kolejowych. Oddział w celu 
realizacji swoich zadań jest wyposażo-
ny w  bocznicę kolejową, rampy zała-
dowcze, silosy, urządzenia pakujące jak 
również wózki transportowe. Do zadań 
oddziału należy utrzymanie wymienio-
nej infrastruktury w prawidłowym sta-
nie technicznym poprzez prowadzenie 
przeglądów technicznych, planowanie i  
uzgadnianie zakresów remontów torów, 
urządzeń rozładowczych, załadowczych 
oraz lokomotyw.
Do zadań oddziału należy również 

współpraca z PKP w zakresie rozliczeń 
finansowych za podstawiane wagony 
w zakresie ich załadunku i wyładunku, 
współpraca z Działem Sprzedaży w za-
kresie przygotowania odpowiedniej 
ilości cementu dla odbiorców, sporzą-
dzanie analiz i informacji dotyczących 
wielkości wysyłki cementu różnymi 
środkami transportu.

WYDZIAŁ PRODUKCJI 1 i 2
Wymienione wydziały realizują zadania 
produkcyjne przydzielone przez Głów-
nego Inżyniera ds. Produkcji w zakresie: 
• przygotowania surowców, paliw i wsa-

dów do produkcji cementu tj. suszenie 
i mielenie węgla, suszenie i mielenie 
łupka, kruszenie i mielenie kamienia 
wapiennego, suszenie żużla wielkopie-
cowego, produkcja szlamu,

• produkcji klinkieru tj. wypalania sto-
sownie przygotowanego wsadu w pie-
cu obrotowym,

• produkcji cementu tj. mielenie klinkie-
ru cementowego wraz ze stosownymi 
dodatkami.

W zakresie przydzielonych zadań wy-
mienione wydziały prowadzą właściwą 

gospodarkę surowcami i półproduktem 
na  składach centralnych. Poszczególne 
osoby funkcyjne biorą udział w ustala-
niu planu ruchu  podstawowych urzą-
dzeń, opracowywaniu harmonogramu 
remontów, współdziałają ze służbami  
utrzymania ruchu i remontowymi w za-
kresie bieżącej sprawności urządzeń. 
W wymienionych wydziałach systema-
tycznie oceniana jest praca urządzeń 
przy uwzględnieniu uzyskiwanych para-
metrów technologicznych, stanu tech-
nicznego, awaryjności i przyczyn za-
kłóceń. Wydziały współpracują również 
z innymi komórkami organizacyjnymi 
zakładu w zakresie dotyczącym przepły-
wu materiałów i surowców  przy realiza-
cji produkcji. 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI
Wymieniony wydział zajmuje się utrzy-
maniem ruchu, naprawami i konser-
wacją: układów  automatyki, łączności 
przewodowej i radiowej, aparatury  kon-
trolno- pomiarowej, układów sterowa-
nia Wydziałów Produkcji 1 i 2, kwanto-
metrów rentgenowskich, komputerów 
i sieci  informatycznych, przydzielonych 
układów sterowania elektrycznego. Za-
pewnia za pomocą  odpowiednich dzia-
łań organizacyjno-technicznych utrzy-
manie w ciągłym  funkcjonowaniu wyżej  
podanych układów oraz zapewnia ich 
wymaganą jakość i wiarygodność. Na 
wydziale opracowuje  się plany remon-
tów, konserwacji, poprawiania stanu 
technicznego i bezpieczeństwa układów  
automatyki, łączności przewodowej i ra-
diowej, aparatury kontrolno-pomiaro-
wej, układów sterowania Wydziałów 
Produkcji 1 i 2, kwantometrów. Wydział 
nadzoruje i zapewnia okresowe  badanie 
układów pomiarowych, zabezpieczeń  
zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 
prowadzi  niezbędną dokumentację wy-
nikającą z przepisów. W zakresie przy-
dzielonych zadań wydział współpracuje 
z innymi komórkami organizacyjnymi 
zakładu w zakresie wykonawstwa re-
montów,  konserwacji oraz w usuwaniu 
usterek i awarii.
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KOPALNIA
Do głównych zadań wydziału należy 
wydobycie kamienia wapiennego i ko-
palin towarzyszących,  w ilości określo-
nej planami wydobycia, jego załadunek 
na środki transportowe, dbałość o wy-
soką jakość urabianego surowca. Po-
nadto prowadzone są prace związane 
z odwodnieniem poziomów roboczych 
a także przygotowywaniem przedpola 
odkrywki do zbierania pierwszej war-
stwy nadkładu. Prowadzona jest rów-
nież rekultywacja terenów pogórni-
czych. W celu umożliwienia sprawnego 
transportu urobku do miejsca jego prze-
znaczenia wymieniony wydział zajmu-
je się również budową i utrzymaniem 
dróg dojazdowych na terenie odkrywki. 
W zakresie swojej działalności wydział 
zabezpiecza obsługę maszyn podsta-
wowych takich jak spycharki, koparki, ła-
dowarki. W zakres działalności wydziału 
wchodzi również obsługa geodezyjna, 
geologiczna i hydrogeologiczna, wyko-
nywane są zadania ustalone dla służ-
by mierniczej i geologicznej zgodnie 
z prawem geologicznym i górniczym, 
sporządzana i uzupełnianiana jest do-
kumentacja mierniczo-geologiczna. 

Odpowiednie osoby funkcyjne współ-
uczestniczą w opracowywaniu wnio-
sków o udzielenie koncesji, wykonują 
i aktualizują dokumentację techniczną 
z zakresu technologii górniczej, przygo-
towują dokumentację techniczno- ru-
chową przebudów wyrobisk, układów 
technologicznych, frontów roboczych, 
itp. Zatrudniani na wydziale pracownicy 
posiadają wymagane prawem kwalifi-
kacje i uprawnienia.

LABORATORIUM RUCHOWE
Wymieniona komórka organizacyjna 
zabezpiecza kontrolę międzyoperacyj-
ną w poszczególnych fazach procesu 
produkcyjnego prowadzonego na Wy-
działach Produkcji 1 i 2. W skład Labo-
ratorium wchodzą dwie pracownie: 
pracownia ruchowa i pracownia RTG. 
Pierwsza z nich zajmuje się badaniem 
surowców, półproduktów i wyrobów 
gotowych w poszczególnych fazach 
procesu technologicznego, prowa-
dzonego w ruchu ciągłym. Pracownia 
ta odpowiada za pobieranie prób oraz 
oznaczanie cech fizycznych materiałów 
używanych do produkcji cementu. Pra-
cownia RTG odpowiada za określanie Wojtal Leszek

składu chemicznego materiałów używa-
nych w procesie produkcji cementu oraz 
zwiercin z otworów wiertniczych przeka-
zanych do badań. Wyposażenie tej pra-
cowni stanowią najnowszej generacji se-
kwencyjne spektrometry rentgenowskie 
i dyfraktometr rentgenowski. Urządzenia 
te pozwalają na zgodną z wymagania-
mi kontrolę badanych materiałów oraz 
szybkie przekazywanie wyników badań 
do zainteresowanych komórek organiza-
cyjnych spółki.
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Zmiany w schemacie organizacyjnym 
Cementowni Warta

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Cementowni Warta 
SA w Trębaczewie wprowadzono w zakładzie zmiany organizacyj-
ne, w ramach których powstały nowe komórki organizacyjne: 
- z dniem 1 stycznia 2008 roku Zakład Transportu, Zakład Produkcji Pomoc-

niczej i Zakład Remontowy dołączyły do Pionu Dyrektora Naczelnego,
- z dniem 1 marca 2008 roku Zakładowe Laboratorium i Dział Organizacji 

i Audytów. 
Rozmawiam z Antonim Grondysem 
kierownikiem Zakładu Remontowego. 

Paulina Borkowska: Od 1 stycznia 
2008 r. weszło w życie zarządzenie 
wydzielające trzy niezależne jednost-
ki w strukturze organizacyjnej cemen-
towni, w tym Zakład Remontowy. 
Jakie obecnie jednostki organizacyj-
ne obejmuje Zakład Remontowy?
W skład Zakładu Remontowego wcho-
dzą były Warsztat Elektryczny skupiają-
cy w sobie również grupę pomiarową 
będącą dawniej w strukturach Wydziału 
Stacji Zasilania (obecnie Zakład Produk-
cji Pomocniczej) i Warsztat Mechanicz-
ny. Swoją działalnością obejmujemy cały 
zakres prac wykonywanych przez wspo-
mniane warsztaty, są to działania związa-
ne z remontami, przeglądami i bieżącymi 
naprawami urządzeń energetycznych. 

Co zmieniło się Pana zdaniem? 
Nasze zadania obejmują wiele stref dzia-
łań  i w pewnych zakresach prac współ-
praca między stroną elektryczną i mecha-
niczną odbywa się na innej płaszczyźnie 
– funkcjonuje jeden przełożony co sprzy-
ja dobrej koordynacji pracy.
Drugim elementem poprawiającym jest 
możliwość wdrażania nowych rozwią-
zań personalnych. Testujemy pracę elek-
tryka i mechanika w grupie dzięki cze-
mu uzyskujemy znacznie lepszy stopień 
wykorzystania czasu pracy pracownika. 
Znajdujemy się w okresie przejściowym 
kiedy tworzą się nowe struktury co musi 
potrwać aczkolwiek optymistycznie pa-
trzę w przyszłość. 

Ile osób Pan zatrudnia?
Obecnie zatrudniamy 123 osoby. 
W zarządzaniu ludźmi pomaga nam 
program „Warta Praca” funkcjonujący 
od listopada 2007 r. Ponadto będziemy 
przeprowadzać szkolenia pracowników 
rozszerzające zakres prac np. na konser-
watorów mechaników urządzeń dźwi-
gnicowych tak by wykorzystać ich po-
tencjał wiedzy i doświadczenia.
Wdrażany jest moduł remontowy 

Rozmawiam ze Sławomirem 
Goszczakiem – kierownikiem Zakładu 
Transportu.

W jaki sposób zarządzenie zmieniło 
Pana pracę? 
Dla mnie osobiście ta decyzja była wy-
zwaniem, ale także świadectwem do-
cenienia moich wcześniejszych działań. 
Część mojego działu odpowiedzialna za 
przewóz cementu już wcześniej miała 
sama się utrzymywać czy nawet genero-
wać zyski. W roku 2006 wyszliśmy z tym 
zamierzeniem prawie na zero, a w 2007 
roku nasz wynik był już dodatni. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasz tabor 
wozi cement po takich samych staw-
kach jak przewoźnicy prywatni choć jest 
to nadal trudne zadanie ze względu na 
fakt podejmowanych przez nich takich 

jako uzupełnienie funkcjonującego 
systemu zarządzania SAP, jak to po-
prawi pracę?
Na pewno usprawni i wyznaczy nowe 
kierunki pracy, pomoże w zarządzaniu 
Zakładem. 
Przekonujemy inspektorów nadzoru 
i pozostałych pracowników, że ta imple-
mentacja ułatwi nam pracę przy wytwa-
rzaniu produktu końcowego. Do tego 
potrzebne jest zaangażowanie, czas, ale 
jesteśmy na dobrej drodze choć program 
ten jest napisany w nieco zbyt skompli-
kowany sposób.   

Jakie inwestycje obecnie realizujecie 
?
Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie 
komputeryzacji narzędziowni. Kupiliśmy 
program do zarządzania wydawanym 
sprzętem, który umożliwia rejestrowanie 
narzędzi i osób je pobierających za po-
mocą elektronicznych chipów.  

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
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działań sprzyjających oferowanej przez 
nich dobrej cenie, których my nie mo-
żemy podejmować. Myślę tutaj o takich 
sprawach jak czas pracy kierowców, 
zaopatrzenie w paliwo i części, płace 
i ich pochodne itp. Każdy kto choć tro-
chę miał wspólnego z transportem wie 
o czym mówię. 
Dziś po wielu staraniach dołączyliśmy 
do tej awangardy, a podjęte działania  
oszczędnościowe jak np. monitorowa-
nie czasu pracy kierowców poprzez 
system GPS, obniżenie kosztów remon-
towych, wykorzystanie taboru i temu 
podobne doprowadziło do tego, że 
wozimy po takich samych stawkach jak 
przedsiębiorstwa prywatne. 
Myślę, że jeśli ta tendencja się utrzyma 
może kiedyś staniemy się samodzielną 
komórką, co niewątpliwie byłoby dla 
mnie i moich pracowników kolejnym 
wyzwaniem. Jestem osobą ambitną lu-
biącą rywalizację więc wierzę, że wspól-
nie i temu dalibyśmy radę podołać. 

Jak na Pana działania reagują pra-
cownicy?
W tej chwili zatrudnionych jest ok. 70 
osób, którym jak mam nadzieję udało 
się przyjąć tego „ducha”, o którym ja my-
ślę. Znamiennym wydaje się być fakt, że 
nasz dział jest jednym z niewielu w za-
kładzie, w którym liczba pracowników  
w ostatnim czasie wzrosła. 

Czy wprowadzone zmiany ułatwiły 
pracę?
Wiele spraw stało się bardziej klarow-
nych. Chciałoby się wprowadzić więcej 
ułatwień w takich działaniach jakie sto-
sują właściciele firm prywatnych. Mimo 
wszystko są oni jeszcze od nas bardziej 
samodzielni, niezależni. Nas obowiązują 
zarządzenia  zakładowe, procedury  ISO 
i inne, których jesteśmy zobowiązani 
bezwzględnie przestrzegać. 
Zmiana, o której mówimy doprowadzi-
ła także do pewnego rodzaju mobiliza-
cji w zespole, jesteśmy zaangażowani 
w wyzwanie jakim bezsprzecznie jest 
samodzielność działu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Dziękuję.

jednostkami nie związanymi z zakładem. 
Obecnie są faktycznie trzy osoby: kierow-
nik i dwóch zastępców, które efektyw-
niej analizują zadania Zakładu Produkcji 
Pomocniczej zarówno pod względem 
kosztowym jak i funkcjonalnym.

Jakim sprzętem dysponuje Zakład 
Produkcji Pomocniczej?
Sprzęt którym dysponujemy jest jed-
nym z najlepszych. Nasze urządzenia, 
a zwłaszcza kotłownia Warta I i Warta II 
zostały zmodernizowane. Wielkim nakła-
dem sił naszej jednostki oraz zgraniem 
zespołu przekształcono kotłownię mazu-
tową na kotłownię opalaną olejem opa-
łowym średnim. Poprzez modernizację 
starej kotłowni zużycie paliwa obniżyło 
się średnio o 3,5 razy. 
W przypadku przepompowni, hydrofor-
ni i oczyszczalni ścieków zmieniono sys-
temy sterowania na automatyczne, co 
zminimalizowało interwencję człowieka 
w pracę urządzeń.
Jeżeli chodzi o GPZ to zakład zasilany jest  
czterema liniami wysokiego napięcia – 
110 000 V. Urządzenia technologiczne 
wymagają napięcia 6000 V i 400/230 V, 
dlatego potrzebna jest podwójna trans-
formacja energii elektrycznej. Odbywa się 
to właśnie w stacjach elektroenergetycz-
nych: GPZI, GPZII (obniżenie napięcia do 
6000 V) oraz w 27 stacjach oddziałowych 
(obniżenie napięcia z 6000 V do 400/230 
V). Obsługą urządzeń w wymienionych 
obiektach zajmują się elektromonterzy 
zakładowi – dyżurni, wyposażeni w od-
powiedni sprzęt ochronny, narzędzia 
pracy oraz środki łączności; wykonują 
między innymi czynności łączeniowe, 
oględziny i przeglądy urządzeń stacyj-
nych, usuwają usterki w pracy urządzeń, 
nadzorują prawidłową pracę aparatury.
Wyeksploatowana aparatura w stacjach 
jest stopniowo wymieniana na nową, 
nowoczesną, o mniejszych wymaga-
niach konserwacyjnych (np. wyłączniki 
próżniowe średniego napięcia, zabez-
pieczenia cyfrowe, osprzęt pomiarowy).

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Rozmawiam ze Sławomirem Sieją 
– kierownikiem Zakładu Produkcji 
Pomocniczej. 

Paulina Borkowska: Od pierwszego 
stycznia powstały trzy odrębne jed-
nostki. Jedną z nich jest Zakład Pro-
dukcji Pomocniczej, co wchodzi w je-
go skład?
W skład ZPP wchodzą: „GPZ I i GPZ II” - 
Główne Punkty Zasilania, podlegają-
ce wcześniej pod Warsztat Elektryczny 
i Wydział Energetyczny czyli kotłownia 
Warta I i Warta II, oczyszczalnia ścieków, 
przepompownia wody przemysłowej, hy-
drofornia, centralna sprężarkownia. 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2007 zosta-
łem kierownikiem tego zakładu, a wspie-
rają mnie pan Jerzy Kaczmarek, zastępca 
do spraw energetycznych oraz pan Jacek 
Gruzla zastępca do spraw GPZ.

Ile osób pracuje w zakładzie?
Na tzw. GPZ - ecie pracuje ośmiu dyżur-
nych, natomiast na  dawnym wydziale 
energetycznym 18 pracowników (ma-
szynistki sprężarek, palacze kotłów c.o., 
monterzy instalacji wod – kan, operator 
urządzeń oczyszczalni ścieków). Łącznie 
ze mną i moimi zastępcami załoga liczy 
29 osób. Zajmujemy się przede wszyst-
kim obsługą  urządzeń w podległych 
obiektach.
Obecny skład to wymagane minimum 
konieczne do obsługi tych urządzeń. 
Pracujemy w systemie zmianowym 
czterobrygadowym. 

Z czego wynika przekształcenie?
Przekształcenie oraz utworzenie no-
wego stanowiska wynikało z potrzeby 
analizowania kosztów na wydziałach 
na zasadach jak byśmy byli odrębnymi 
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Paulina Borkowska: 1 marca 2008 
roku weszła w życie zmiana orga-
nizacyjna włączająca Laboratorium 
Środowiskowe do komórki Kontroli 
Jakości. Jak ta zmiana wpłynęła na 
pracę laboratorium? 
. Zarówno zakres badań jak i przedmiot 
badań każdej pracowni pozostał taki 
sam. Obsada poszczególnych pracowni 
nie uległa zmianie, nie uległy zmianom 
również plany, według których prowa-
dzone są badania. Obecnie Zakładowe 
Laboratorium składa się z trzech pra-
cowni: wytrzymałościowej, analitycznej 
i środowiskowej. 

Ile osób pracuje w Zakładowym La-
boratorium? 
W Zakładowym Laboratorium pracuje 
obecnie 15 osób: laboranci chemiczni 
pracujący w pracowniach analitycznej 
i wytrzymałościowej, technicy środowi-
ska pracujący w pracowni środowisko-
wej oraz zastępca kierownika i kierownik.

Jaki był cel powstania jednego labo-
ratorium? 
Uproszczono schemat organizacyjny 

Spółki. Uproszczeniu uległa również do-
kumentacja systemowa obowiązująca 
w Laboratorium. Rozwiązaniu uległ pro-
blem wzajemnego zastępstwa kluczo-
wego personelu. Ułatwiony jest proces 
auditowania i akredytacji.

Staracie się o akredytację, czym ona 
jest?
Staramy się o akredytację dla laborato-
riów badawczych.
Akredytacja to zgodnie z definicją nor-
my PN-EN/IEC 17025:2005: „atestacja 
przez stronę trzecią, dotycząca jednost-
ki oceniającej zgodność, służąca formal-
nemu wskazaniu jej kompetencji do 
wykonywania określonych zadań w za-
kresie oceny zgodności”. Formalnym 
potwierdzeniem kompetencji jest cer-
tyfikat akredytacji przyznawany przez 
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), je-
dyną w Polsce uprawnioną do tego jed-
nostkę.

Co daje akredytacja?
Przede wszystkim potwierdza nasze 
kompetencje techniczne do wykony-
wania określonych badań. Jest obiek-

tywnym dowodem, że działamy zgodnie 
z najlepszą praktyką laboratoryjną. Uzy-
skanie akredytacji na metody badawcze 
umożliwia również wykonywanie badań 
dla klientów zewnętrznych, ponieważ 
wyniki takich badań są uznawane przez 
instytucje uprawnione do kontroli, np. 
WIOŚ czy  SANEPID.

Staracie się o akredytację, w jakim za-
kresie?
Zakres akredytowania wynika z potrzeb 
weryfikacji monitorowania emisji CO

2 
i wymagań odnośnie ochrony środowi-
ska i higieny pracy. Staramy się o akredy-
towanie metod oznaczania właściwości 
paliw stałych, właściwości klinkieru, do-
datków używanych do produkcji klinkie-
ru i cementu oraz emisji pyłów, gazów 
i hałasu, warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny na stanowiskach pracy (m.in. zapy-
lenie, mikroklimat, oświetlenie).
 
Z czym wiąże się takie potwierdzenie 
kompetencji? 
Polskie Centrum Akredytacji jest człon-
kiem organizacji międzynarodowych 
zrzeszających jednostki akredytujące 
oraz sygnatariuszem porozumień mię-
dzynarodowych IAF, ILAC i EA. Umożliwia 
to uznawanie certyfikatów akredytacji 
i wyników działalności akredytowanych 
podmiotów w skali międzynarodowej. 

Uzyskanie akredytacji to ogromne 
wyzwanie….
Ogromne. To cały proces, który wiąże się 
z wdrożeniem wymagań normy PN-EN/
IEC 17025:2005 i wymagań Polskiego 
Centrum Akredytacji. Od lutego ubie-
głego roku, kiedy to zapadła decyzja 
o przystąpieniu do procesu akredytacji, 
wszyscy pracownicy wykonali ogromnie 
dużo pracy związanej z udokumentowa-
niem systemu, walidacją metod badaw-

Kompetencje na wysokim poziomie

Z Agatą Kędzierską kierownikiem Zakładowego Laboratorium w Ce-
mentowni Warta SA rozmawiam o zmianach organizacyjnych, ich 
konsekwencjach oraz o wyzwaniach, jakie stawia przed sobą zespół 
Zakładowego Laboratorium.
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Ewa Gibas: Jedną z płaszczyzn, gdzie 
wdrażany był nowy system zarzą-
dzania jest logistyka. Jak Pan ocenia 
koncepcję tego systemu?
Ireneusz Pęśko: Nowy system zarządza-
nia utwierdził nas, iż logistyka to jed-
no z ważniejszych ogniw w łańcuchu 
począwszy od wydobywania kamie-
nia wapiennego do dostawy cementu 
do klienta. Pomiędzy poszczególnymi 

elementami tego łańcucha występuje 
ogromna zależność. Praca naszego dzia-
łu jest ściśle powiązana z innymi działa-
mi, również tymi które nie są w naszym 
pionie organizacyjnym. Sukces tego 
systemu leży m.in. w prawidłowej wy-
mianie informacji pomiędzy poszcze-
gólnymi działami oraz we wzajemnej 
współpracy. 
Oczywiście wdrożenie systemu umożli-
wiło nam poprawę jakości oferowanych 
usług, podniesienie stopnia zadowo-
lenia naszych partnerów handlowych 
– z jednej strony firm transportowych, 
z drugiej strony klientów. Jest również 
aspekt finansowy, o którym nie można 
zapomnieć. Podstawą wdrożenia tego 
systemu było oczywiście uzyskanie ko-
rzyści finansowych.

Jakie były poszczególne etapy wdra-
żania nowego systemu zarządzania 
w logistyce? 
Pierwszym etapem było wykonanie ana-
liz oceniających bieżącą sytuację w logi-
styce – ilość samochodów pozostających 
w naszej dyspozycji, średni promień kur-
sów, średnia stawka za przewiezienie to-
ny cementu. Obliczaliśmy ile kilometrów 
w ciągu półrocza przejechały nasze sa-
mochody.
Analizowaliśmy ryzyka wprowadzenia 
zmian. Był to etap dyskusji, perswazji 
i kompromisu. Kolejny etap to spotkanie 
z przedstawicielami firm transportowych, 
na którym przedstawiliśmy im nową pro-
pozycję współpracy. Naszym celem było 
zakupienie od firm transportowych 11,5 
miliona km przy zachowaniu odpowied-
niej ilości taboru samochodowego. 
Przedstawiciele firm transportowych 
składali swoje oferty na współpracę, 
w których określali, ile kilometrów rocz-
nie chcą nam sprzedać oraz po jakiej 
stawce za tonokilometr.

Logistyka kluczem do sukcesu 
- zmiany w organizacji dostaw cementu do Klientów

czych, przygotowaniem dokumentacji 
całego wyposażenia pomiarowego i ba-
dawczego, podnieśli swoje kompeten-
cje poprzez szkolenia, wzrosła  świado-
mość celowości swojej pracy, wpływu 
jakości pracy na wyniki badań.

Czy są dodatkowe elementy do speł-
nienia w chwili starania się o akredy-
tację?
Tak. Jednym z takich elementów jest 
udział w dostępnych badaniach mię-
dzylaboratoryjnych i badaniach bie-

głości organizowanych przez jednostki 
zewnętrzne. Kolejnym elementem jest 
zapewnienie spójności pomiarowej na 
każdym etapie badania.

Uzyskanie akredytacji oznacza suk-
ces?
Tak, to ogromny sukces, ale ważne jest 
również jej utrzymanie, ponieważ wią-
że się z corocznymi auditami ekspertów 
z PCA. Ważne jest również ciągłe dosko-
nalenie wykorzystywanych metod. 
 

Takie doskonalenie to 
obok szkoleń, podno-
szenia kwalifikacji kadry 
również zakupy nowo-
czesnego sprzętu?
Oczywiście. Obecnie mo-
żemy pochwalić się no-
woczesną bazą sprzętu la-
boratoryjnego zwłaszcza 
stanowiącego wyposaże-
nie pracowni analitycznej. 
W tym roku zakupiliśmy 
analizator termograwime-

tryczny do oznaczania w paliwach sta-
łych jednocześnie wilgoci, części lotnych 
i strat prażenia. Zakup tego sprzętu spo-
wodował znaczne ułatwienie pracy la-
borantom i oszczędność czasu - jedno-
cześnie możemy zbadać 19 próbek. 
W kwietniu zamontowaliśmy kalorymetr 
izoperyboliczny – nowoczesny, bez-
pieczny, ułatwiający pracę i skracający 
czas analizy z godziny do dziesięciu mi-
nut.
W naszych zasobach jest również jedy-
ny tego typu w Polsce analizator węgla 
i siarki.  
Pracownia środowiskowa dysponuje 
również sprzętem najnowszej generacji 
umożliwiającym wykonywanie badań 
metodami referencyjnymi, takim jak au-
tomatyczny pyłomierz i analizator spalin 
działający w podczerwieni.

Dziękuję za rozmowę, do której mam 
nadzieję wrócimy po uzyskaniu akre-
dytacji.
Dziękuję i  zapraszam.   

Dział logistyki jest kluczowym elementem w całym łańcuchu dostar-
czania towaru od producenta do klienta. To przez dział logistyki prze-
chodzą wszystkie zamówienia od klienta oraz wychodzą zlecenia re-
alizacji tych zamówień do przewoźników. Rozmawiam z Ireneuszem 
Pęśko – Kierownikiem Działu Logistyki
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System 
nadzorowany 

go przewoźnika indywidualnie staw-
ka przewozowa składająca się ze stałej 
kwoty przypisanej do każdego zlecenia 
pokrywającej koszty załadunku i rozła-
dunku oraz stawki za tonokilometr. Pula 
kilometrów i stawka za tonokilometr są 
ściśle ze sobą powiązane - niższa stawka 
to większa ilość kilometrów i odwrotnie.
W celu usprawnienia załadunków opra-
cowany został system zarządzania ko-
lejką. Każdy samochód zgłaszający się 
po odbiór cementu lub klinkieru przy-
jeżdża na wcześniej ustaloną godzinę. 
Umożliwia to lepsze zorganizowanie pra-
cy na pakowniach i eliminuje sznur sa-
mochodów oczekujących w kolejce na 
załadunek.

Jaki wpływ mają wprowadzone zmia-
ny na współpracę z firmami transpor-
towymi?
Firmy transportowe są zadowolone 
z nowego modelu współpracy. Nowy 
system jest dla wszystkich jasny, czytel-
ny i sprawiedliwy. Umożliwia on właści-
cielom firm transportowym opracowa-
nie strategii rozwoju ich firm.
Z kolei zarządzanie kolejką pozwala za-
oszczędzić czas, bowiem kierowcy przy-
jeżdżają na wcześniej umówioną godzinę. 
Załadunek plus obsługa w Dziale Sprze-
daży nie powinny trwać dłużej niż 30-40 
minut. I dlatego w naszej cementowni 
nie ma kolejek, dzienna wysyłka jest zde-
cydowanie wyższa niż w roku ubiegłym, 
zdarzają się takie dni, kiedy Dział Logistyki 
awizuje 220 samochodów.

Dziękuję.

Efektem negocjacji było podpisanie 
umów. Obecnie w naszej dyspozycji 
znajduje się 150 samochodów, które 
przejadą ok. 11,5 miliona kilometrów
Ostatnim etapem było wdrożenie tych 
wszystkich zmian. 

Na czym polegają wprowadzone 
zmiany? 
Pierwsze kontakty, jakie nawiązaliśmy 
z firmami przewozowymi miały miej-
sce w styczniu 2006 roku, w momencie 
wprowadzenia zmian organizacyjnych 
w Pionie Sprzedaży Cementowni War-
ta w wyniku, których utworzony został 
Dział Logistyki. Rok 2006 był okresem, 
w którym pracownicy działu zdobywa-
li doświadczenia zarówno w zakresie 
współpracy z klientami a przede wszyst-
kim z firmami przewozowymi. Podpisane 
zostały umowy przewozowe, w których 
zawarte zostały ogólne warunki współ-
pracy. Przewoźnicy rozliczali się z War-
tą zgodnie z tabelą stawek transporto-
wych, w której wyceniona była wartość 
przewiezionej tony w zależności od 
miejsca dostawy. Był to trudny okres dla 
Działu Logistyki w związku z niewystar-
czającą ilością samochodów. Wprowa-
dzone zmiany przede wszystkim zabez-
pieczają niezbędną ilość samochodów. 
Umożliwia to nam realizować dostawy 
cementu na każde wywołanie klienta. 
Kolejne zmiany to gwarancje zapewnia-
jące, oprócz ilości samochodów, wyko-
rzystanie w ciągu roku wynegocjowanej 
i określonej w umowie puli kilometrów. 
Ustalona została również dla każde-

Przyznany na 3 lata certyfikat potwierdza-
jący spełnienie wymagań norm systemów 
zarządzania podlega corocznemu potwier-
dzeniu w ramach audytów nadzorczych.
27 czerwca 2008 r. audytorzy Zakładu Sys-
temów Jakości i Zarządzania z Warszawy 
– Zdzisław Marszałek jako audytor wiodą-
cy, Dorota Krupnik – audytor środowisko-
wy i Andrzej Dziewanowski – audytor bhp 
przeprowadzili audyt w nadzorze.
Zakładowi rutyniarze nadzorujący działania 
systemowe do ostatniej chwili przed au-
dytem starali się inaczej patrzeć na wyma-
gania, aby nie dać tej rutynie się pokonać, 
aby nie była ona źródłem niezgodności. 
Wtedy taki krótki wydaje się rok dzielący od 
poprzedniego audytu, czas naprawy nie-
domagań określonych w spostrzeżeniach 
i czas na doskonalenie, którego źródłem 
jest nasza umiejętność przyznawania się do 
błędów i przewidywania.
Przez kilka lat funkcjonowania systemów 
nauczyliśmy się m.in., że audytorzy ze-
wnętrzni mają nam pomagać, nie traktu-
jemy ich jak straszaków świadomi tego, że 
strach sam w sobie jest negatywną oce-
ną kontrolującego czy nadzorującego. Tak 
więc w nastawieniu na partnerstwo pod-
daliśmy się audytowi.
Na spotkaniu otwierającym  Alicja Kubicka 
– Wiceprezes Zarządu w obecności lide-
rów procesów oraz kierowników komórek, 
w których zaplanowano audyt, zapoznała 
zespół audytorów zewnętrznych  z sytu-
acją w spółce, pozycją na rynku i stanem 
realizacji celów strategicznych. Podkreśliła 
porozwojowe nastawienie właścicieli spół-
ki wskazując na zadania jakie dzięki temu 
zrealizowano oraz jakie są realizowane czy 
uwzględnione w planach.
Audyt w komórkach, każdy z audytorów ze-
wnętrznych prowadził w obecności audyto-
rów wewnętrznych – Anieli Błasiak, Wiesławy 
Galińskiej i Zbigniewa Mostowskiego.
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu – Ewa 
Gibas w obecności kierowników pionu 
wykazała, że mamy sprawnie zorganizo-
waną  i monitorowaną obsługę klientów. 
Na przykładzie konkretnych umów udo-
wodniono, że szacujemy i minimalizu-
jemy ryzyko związane  z realizacją  kon-
traktów zabezpieczając interesy klientów 
i Cementowni, że coraz efektywniejsze są 
działania logistyczne w obszarze  usług 
transportowych.
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produkcji podstawowej. Audyt tego pro-
cesu dotyczył  wymagań związanych z ja-
kością wyrobu, jak również środowisko-
wych i bhp.
Audyt w Zakładowym Laboratorium po-
przedzał zapowiedzianą tydzień  później 
wizytację wstępną przed audytem akre-
dytacyjnym. Inny charakter wymagań da-
wał szansę uzyskania w pewnym zakresie 
odpowiedzi na stopień przygotowania do 
akredytacji. Zarówno Kierownik NZ- Agata 
Kędzierska, jak jej zastępca- Adam Słupiń-
ski w swoich obszarach – kontroli jakości 
i pomiarów środowiskowych wykazali, że 
badania prowadzone są w oparciu o usta-
lone normy i plany oraz, że wyrób ofero-
wany klientowi ma wymagane norma-
mi parametry, co bada się w warunkach 
gwarantujących wysoką wiarygodność 
wyników.
Główny Energetyk – Józef Wróbel z za-
stępcą- Lidią Łącką  udowodnili audyto-
rom- środowiskowemu i bhp, że tworzą 
bezpieczne warunki pracy w obszarze 
energetycznym. Wykazali, że spełniamy 
jako zakład wymagania zezwoleń doty-
czące gospodarki wodno-ściekowej oraz, 
że sprzęt do monitorowania parametrów 
jest właściwie nadzorowany.
Kierownik Działu Zaopatrzenia – Graży-
na Oleszczyk zaprezentowała audytorowi 
wiodącemu sposób doboru dostawców 
oraz realizacji zamówień. 

Zgodnie z planem, tradycyjnie ostatnim 
audytowanym był Pełnomocnik ds. Sys-
temów Zarządzania. Audytorzy sprawdzili 
dokumentacje systemową, w tym z audy-
tów wewnętrznych, realizację zadań do-
skonalących oraz spełnienie wymagań 
w zakresie stosowania certyfikatu.
W sporządzonym raporcie przedstawili 
wynik audytu, w tym spostrzeżenia dosko-
nalące. Pełnomocnik ds. Systemów Zarzą-
dzania zaakceptował raport bez uwag.
Na spotkaniu zamykającym z liderami pro-
cesów i kierownikami audytorzy podzielili 
się uwagami z audytu.
Audytor wiodący – Zdzisław Marszałek pre-
zentując raport z audytu Wiceprezesowi 
Zarządu – Alicji Kubickiej odczytał  wniosek 
końcowy: „Na podstawie analizy i oceny 
dokumentacji zintegrowanego systemu 
zarządzania ocenianego w trakcie audytu 
w nadzorze wnioskuję o utrzymanie cer-
tyfikatu zgodności z wymaganiami norm 
PN-EN ISO 9001;2001, AQAP 2120;2003, 
PN-EN ISO 14001;2005, PN-N 18001;2004 
w uzgodnionym zakresie.”
Raport został przekazany do akceptacji Dy-
rektorowi Zakładu Systemu Jakości i Za-
rządzania z Warszawy. Sądzę, że audytorzy 
realizując plan zebrali wystarczające do ak-
ceptacji dowody. My pozostajemy ze swo-
imi spostrzeżeniami, w tym jednym waż-
nym, że ten rok do następnego audytu, to 
wcale nie jest tak długo…

Zbigniew Mostowski

Gł. Specjalista ds. Ochrony Środowiska Ce-
zary Wolniewicz dowodził, że spełniamy 
wymagania  normy ISO 14001 nadzorując 
wieloaspektowe oddziaływanie na środo-
wisko.Mnogość aspektów i wysoki przy 
tym stopień spełnienia ustalonych kryte-
riów  wzbudził szerokie i szczegółowe za-
interesowanie będącej pierwszy raz w na-
szym zakładzie  Doroty Krupnik.
Kierownik Działu bhp i ochrony p/pożaro-
wej Mirosław Kubicki musiał wykazać sku-
teczność systemu zarządzania w trudnym 
i jakże ważnym obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Musiał poprzeć dowodami 
odpowiedzi na pytania o zidentyfikowanie 
ryzyka i zagrożeń, o kształtowaniu świado-
mości pracowników cementowni i usługo-
dawców, o gotowość na sytuacje awaryjne.
 Gł. Inżynier ds. Surowców-Waldemar Ra-
taj dowodził skuteczności działań zarów-
no w obszarze bhp jak i oddziaływania 
środowiskowego. Powiązanie wymagań 
norm systemu zarządzania i zaostrzonych 
wymagań prawnych w górnictwie budzi-
ło szczególne zainteresowanie audyto-
rów. Skuteczność zarządzania tym splo-
tem wymagań oceniono pozytywnie. 
Gł. Inżynier ds. Produkcji – Sławomir Kaź-
mierczak wraz z Kierownikiem Labora-
torium Ruchowego – Beatą Płóciennik 
oraz Wydziału Produkcji 2 – Mirosławem 
Uchrońskim, każdy w swoim zakresie, pre-
zentowali sposób zarządzania procesem 
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Paulina Borkowska: Czym są inwestycje?
Marek Górnik: Inwestycje to działania 
mające na celu zwiększenie zdolności 
produkcyjnych, poprawę ogólnej kon-
dycji zakładu, to dotrzymanie kroku kon-
kurencji. Inwestycje to również procesy 
modernizacyjne związane z postępem 
technicznym i technologicznym.

Na początku tego roku dział inwe-
stycji przeniesiono do nowego bu-
dynku, czemu ma służyć ta przepro-
wadzka?
Wiele zadań inwestycyjnych to materia 
trudna, wymaga odpowiedniego za-
plecza i lokalizacji. Konieczne jest stwo-
rzenie ludziom dobrych warunków do 
pracy, jak również zabezpieczenia tech-
nicznego w postaci sprzętu, odpowied-
nich programów komputerowych. Ce-
lem przeniesienia było umiejscowienie 
tych ludzi blisko siebie tak, aby umożli-
wić lepszą współpracę pomiędzy dzia-
łem inwestycji, firmami zewnętrznymi 
i zakładem jak również lepszą koordyna-
cję prac.

Ile osób jest zatrudnionych w Pana 
dziale?
Piętnaście osób.

Ile z nich to kobiety?
Dwie, ale pracujemy z koleżankami z in-
nych działów.

Plus firmy współpracujące….
Tak, to są Instytuty, firmy, biura projek-
tów. W dziale inwestycji najpierw po-
wstaje faza koncepcji, projektowania 
i dopiero późnej faza przetargów i faza 

wykonawcza danego zadania. Projekty 
wykonują profesjonalne duże biura pro-
jektowe związane z branżą cementową.

Jakie kluczowe inwestycje prowadzi 
obecnie Cementownia Warta?
Głównym zadaniem inwestycyjnym 
w roku 2008 i 2009 jest rozbudowa linii 
technologicznej do produkcji klinkieru 
pieca numer 6 – obecnie znajdujemy się 
w końcowej fazie projektu budowlane-
go, posiadamy już pozwolenie na budo-
wę w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego i zbiornika homogenizacji 
mączki surowcowej. 
Poza tym  dla poprawy procesu techno-
logicznego realizujemy  inwestycje  takie 
jak: 
- dozowanie popiołów do młynów ce-

mentu Warty II, 
- dystrybucja i rozdział klinkieru na gó-

rze silosów linii technologicznej pieca 
Warty II,

- montaż przesiewacza – urządzenia 
zwiększającego wydajność łamaczy.                              

To trzy główne tematy, ale oprócz tego 
mamy szereg innych. Kończymy zada-
nie dla nowego sposobu rozładowywa-
nia wagonów typu FALSE na wydziale 
kolejowym Warty I, modernizację stacji 
załadunków cementu luzem na samo-

Inwestycje w Cementowni Warta

O przełomowych inwestycjach 
w zakładzie mówi Dyrektor ds. 
Inwestycji Marek Górnik.
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chody i wagony kolejowe, moderni-
zujemy system ważenia klinkieru i do-
datków do młynów cementu Warty II, 
systematycznie wyposażamy laborato-
ria w nowoczesne urządzenia kontrol-
no-pomiarowe dla badania parametrów 
produkowanych cementów oraz wspo-
magające proces technologiczny. 
Innym bardzo ważnym i ambitnym za-
daniem jest projekt pod hasłem „Bez-
pieczna młynownia”, dotyczący poprawy 
bezpieczeństwa dla działu przygotowa-
nia węgla na wydziale pieców Warty II. 
To zadanie rozłożone jest na kilka lat 
i obejmuje ono swoim zakresem bran-
żę elektryczną, automatyczną i mecha-
niczną. 
Wymieniłem jedynie kilka przykładów 
najważniejsze zadań inwestycyjnych.

Jaki procent środków zaangażowa-
nych w realizację wspomnianych 
inwestycji pochodzi ze źródeł ze-
wnętrznych, z UE lub innych urzę-
dów pomagających cementowni 
w rozwoju?

Zrealizowaliśmy już duży projekt insta-
lacji by-passu ograniczający wydzielanie 
związków alkalicznych z obiegu gazów 
linii piecowej nr 5. Gwarancją skutecz-
ności tej inwestycji jest szwajcarska fi r-
ma ELEX z Zurychu.
Cały pakiet tych zadań to działania po-
prawiające ochronę środowiska, dlate-
go otrzymaliśmy na ten cel wsparcie 
Unii Europejskiej w kwocie 6 mln Euro. 

Jak wszyscy wiemy metoda mokra 
produkcji klinkieru jest nieefektyw-
na. Dlaczego więc Cementownia 
Warta zdecydowała się na produkcję 
klinkieru na Warcie I?
W roku 2007 Zarząd Cementowni pod-
jął decyzję o uruchomieniu pieców na 
Warcie I metodą mokrą po to by spro-
stać zapotrzebowaniu rynku i być lepiej 
umocowanym producentem cementu. 
Rzeczywiście, są róże technologie po-
prawiające efektywność metody mo-
krej, niemniej jednak odchodzi się od 
niej ze względu na duże zużycie energii 
potrzebnej do produkcji klinkieru dlate-
go zapadła decyzja o modernizacji dru-

giej linii na metodę suchą o wydajności 
3000 ton  na dobę.
Pozwoli to nam praktycznie na podwo-
jenie dotychczasowej produkcji. Tak 
nowoczesny proces technologiczny 

zapewni lepszą ekonomikę oraz dobrą 
jakość klinkieru.

Dziękuję za rozmowę.
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Pożyteczne projekty 
Dążąc do jak najlepszej komunikacji ze 
społeczeństwem Zarząd Cementowni 
Warta również w roku 2008 zaplanował 
działania służące temu celowi. W pierw-
szych miesiącach znalazły się wśród nich: 
wsparcie zyskującego na popularności 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Działo-
szynie i  IV Spartakiady Przedszkolaków 
w Pajęcznie. 
Zarząd bierze aktywny udział w działa-
niach związanych z ochroną środowiska 
np. podczas debaty Region – Przemysł  – 
Ekologia i Dnia Ziemi. 
Zakład produkcyjny odwiedzają liczne 
grupy młodzieży, ale również ludzi nauki 
tym razem z Uniwersytetu Łódzkiego.
W ramach działań związanych z komu-
nikacją społeczną odbyła się kolejna 
edycja konkursu plastycznego, w której 
udział ponownie wzięło setki uczniów. 
A dla wszystkich, którym bliska natura 
i ruch zorganizowano II Rajd Rowerowy 
Warciańskim Szlakiem.     

Młodzi chemicy odwiedzili cemen-
townię 
Młodzież biorąca udział w olimpiadzie 
chemicznej powiatu pajęczańskiego 
przyjechała 12 marca 2008 r. do Cemen-
towni Warta SA. Młodzi intelektualiści 
z zaciekawieniem słuchali Beaty Płócien-
nik Kierownika Laboratorium Ruchowe-
go, która była przewodnikiem po zakła-
dzie i kopalni.
Poza zwiedzaniem zakładu, podczas 
którego poznawali proces produkcji 
cementu goście wysłuchali ciekawego 
wykładu z dziedziny badań chemicz-
nych, które są przeprowadzane w ce-
mentowni.

Region – Przemysł – Ekologia
W dniach 10-11 marca 2008 roku odbył 
się konkurs ekologiczny pod nazwą Re-
gion – Przemysł – Ekologia, którego nad-
rzędnym celem jest praca z młodzieżą 
kształtująca umiejętności prowadzenia 
demokratycznych dyskusji na tematy 
ważne jakimi są np. ochrona środowiska 
i rozwój gospodarczy regionu. 

Szukają skarbów
Grupa geologów z Łodzi odwiedziła  
27 kwietnia 2008 roku teren Zakładu 
Górniczego Cementowni Warta SA. 
W ramach Festiwalu Nauki, Techniki 
i Sztuki w Łodzi ok. 40 osób przyjecha-

ło do Trębaczewa poznać Zakład Górni-
czy – obiekt interesujący pod względem 
geologicznym. Większość z gości to oso-
by dobrze znające temat skamielin, lecz 
wszyscy z zainteresowaniem słuchali in-
formacji przekazywanych przez geologa 
Kopalni Michała Łopuchę.
Po części teoretycznej przystąpiono do 
praktyki co oznacza mechaniczne wy-
szukiwanie skamielin, kalcytów oraz in-
nych typów skał przedstawiających hi-
storie geologiczną sprzed 150 mln lat.
Decyzja Zarządu Cementowni Warta 
o otwarciu się na wszystkich łaknących 
wiedzy spowodowała i tym razem, że 
bogatsi o nowe doświadczenia bada-
cze – amatorzy wyjechali zadowoleni, 
nierzadko z kawałkami krzemienia pa-
siastego. 

To istotne wydarzenie edukacyjne spo-
tkało się z dużym zainteresowaniem 
Zarządu Cementowni Warta SA, który 
chętnie przyjął zaproszenie do uczestni-
czenia w debacie.   
Debata dotycząca problemu wpływu 
zakładów przemysłowych na lokalne 
środowisko toczyła się w gronie otwar-
tych na dyskusję osób: Dariusza Gawla-

ka Prezesa Zarządu Cementowni Warta 
SA, Eugeniusza Milczarskiego Dyrekto-
ra Sieradzkich Parków Krajobrazowych, 
Krzysztofa Piekarza Burmistrza Miasta 
i Gminy Działoszyn, Krystyny Mikita Dy-
rektora Ośrodka Nadwarciański Gród, 
Arkadiusza Górczyńskiego Dyrektora 
Gimnazjum w Działoszynie oraz przed-
stawicieli szkół gimnazjalnych w Działo-
szynie, Pajęcznie i Trębaczewie. 
Rzeczowa dyskusja umożliwiła wyjaśnie-
nie kluczowych zagadnień związanych 
z działalnością cementowni oraz wymia-
nę ważnych informacji dotyczących dzia-
łań proekologicznych największego na 
tym terenie zakładu.
Wdrażając program zmniejszający od-
działywanie zakładu znaleźliśmy się 
w grupie kilku podmiotów gospodar-
czych, które otrzymały na ten cel dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W przeciągu trzech 
lat 2006-2008 założyliśmy między inny-
mi zwiększenie ilości filtrów, polepszenie 
hermetyzacji procesu, zwiększenie jego 
niezawodności. Za ten program dostali-
śmy wyróżnienie „Firma Przyjazna Środo-
wisku” od Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego -  mówił Dariusz Gawlak. 
W trakcie rozmów poruszano tematy 
związane z ochroną środowiska w ujęciu 
lokalnym jak np. dalsze losu kamienio-
łomu w Trębaczewie, ale także w ujęciu 
szerszym jak stosunek Gminy Działoszyn 
oraz innych jednostek samorządowych 
do zrównoważonego rozwoju. 
Poważne traktowanie pytań zadawa-
nych przez młodzież, rzeczowe odpo-
wiedzi i przyjazna atmosfera pozytywnie 
zapisały się w pamięci uczestników.
Prezes Dariusz Gawlak wyraził nadzieję 
na dalsze zgłębianie tych tematów w ko-
lejnych edycjach konkursu.    
Obchody Dnia Ziemi to kolejny element 
projektu Region – Przemysł – Ekologia, 
którego punktem kulminacyjnym były 
prezentacje szkół związane z ochroną 
środowiska. W tym dniu każdy z miesz-
kańców Działoszyna oraz wszystkie 
uczestniczące w  projekcie dzieci otrzy-
mały płócienną torbę na zakupy jako 
pierwszy z elementów aktywnej ochro-
ny środowiska. 



str. 17Nr 5, Sierpień 2008

Promowanie nowej mody na zakupy 
w torbie wielokrotnego użytku wspiera 
Cementownia Warta.      

Spartakiada z Cementownią Warta 
W dniu 9 maja 2008 r. odbyła się IV Sparta-
kiada Przedszkolaków w Pajęcznie, w któ-
rej udział brały grupy dzieci z pięciu przed-
szkoli powiatu pajęczańskiego: z Pajęczna, 
Białej, Makowisk i Starych Gajęcic.

Co mogę stworzyć z cementu? 
Pod takim hasłem odbył się tegorocz-
ny organizowany przez Cementownię 
Warta konkurs plastyczny. 
Stosunkowo trudny temat nie przeraził 
młodych artystów, nadesłano 288 prac 
z 21 szkół podstawowych, 6 gimnazjal-
nych i 2 szkół średnich. Taka ilość sztuki 
przysporzyła jurorom Jacentemu Joń-
czykowi, Janowi Paskowi, Ewie Gibas, 
Dariuszowi Gawlakowi, Paulinie Bor-
kowskiej wiele pracy i wątpliwości lecz 
wyłoniono zwycięzców.

W kategorii szkoła podstawowa klasa 
IV-VI 
I miejsce Paulina Kapuścińska Szkoła 
Podstawowa w Pajęcznie
II miejsce Robert Płaszczyński Szkoła Pod-
stawowa im. Marcina Bialskiego w Białej
III miejsce Wiktoria Szczepańska Szkoła 
Podstawowa w Ożegowie
wyróżnienia:
- Michał Wrona Szkoła Podstawowa 

w Prusicku, 
- Wojciech Nowak, 
- Milena Grądecka Szkoła Podstawowa 

w Ożegowie,
- Zuzanna Strugacz Szkoła Podstawowa 

w Trębaczewie.

W kategorii gimnazja  
I miejsce Jowita Tokarska Publiczne Gim-
nazjum w Zespole Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Pajęcznie
II miejsce Marta Wojewoda Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Strzelcach 
Wielkich
III miejsce Katarzyna Wcisło Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Działoszynie
wyróżnienia:
- Jan Posmyk Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Działoszynie
- Marta Kijanka Gimnazjum im. Jana Paw-

ła II w Działoszynie
- Dorota Kolenda Publiczne Gimnazjum 

w Siemkowicach 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
I miejsce Paulina Jagieła Zespół Szkół Pla-
stycznych im. Jacka Malczewskiego.
 
Nagrody laureatom wręczono podczas 
Dnia Otwartego Cementowni Warta  
17 maja 2008 roku. 
Jury postanowiło docenić wkład dydak-
tyczny opiekunów laureatów: Bogu-
sławę Skowron, Piotra Staszczyka, Lidię 
Jaszczak, Jana Paska, Elżbietę Bzdak, Do-
rotę Dłubak, Jolantę Sobolewską, Iwonę 
Kuliś, Annę Stachera, Zofię Płaczek, Ewę 
Fleran, podarowano im albumy z dzie-
dziny sztuki. 
Tradycyjnie Zarząd cementowni przeka-
zał na ręce dyrektorów szkół, w których 
uczą się zwycięzcy materiały plastyczne. 
Nagrodzone prace można było podzi-
wiać na specjalnie z tej okazji zorganizo-
wanej wystawie.

Sportowa rywalizacja najmłodszych 
w konkurencjach sprawnościowych: 
toczenie piłki, rzut woreczkiem do ce-
lu, czołganie podgrzewana była przez 
licznie zgromadzoną widownię. W zaciętej 
walce najlepsi okazali się wychowankowie 
Publicznego Przedszkola nr 1 w Pajęcznie. 
Wszyscy zawodnicy wygrali dla swoich 
placówek nagrody w formie pomocy dy-
daktycznych, sportowych ufundowanych 
przez Zarząd Cementowni Warta SA.

W kategorii szkoła podstawowa kla-
sa I-III  
I miejsce Karolina Sikora 
II miejsce Michalina Jaszczak Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. M. Kopernika w Dzia-
łoszynie
III miejsce praca zbiorowa Szkoła Pod-
stawowa w Trębaczewie
wyróżnienia:
- Agnieszka Pacak Szkoła Podstawowa 

w Dubidzach,
- Jakub Czarneta Szkoła Podstawowa 

w Dworszowicach Kościelnych
- Wiktoria Freus Szkoła podstawowa im. 

Marcina Bialskiego w Białej,
- Iga Bukowska 

Paulina Borkowska

Aktywny wypoczynek na warciańskim 
szlaku
Tradycyjnie 10 maja 2008 roku Zarząd 
Cementowni Warta SA zaprosił chęt-
nych na rajd rowerowy Warciańskim 
Szlakiem. Sobotni dzień bez samocho-
du uczciło ponad 130 osób w wieku od 
10 do 60 lat. Dla wielu rajd okazał się wy-
prawą otwierającą wiosenny sezon wy-
poczynku na dwóch kołach.
Promowanie swoją postawą aktywnego 
wypoczynku, poznawanie najbliższych 
nieznanych dotąd okolic rzeki Warty, Załę-
czańskiego Parku Krajobrazowego, Żabie-
go Stawu i wielu innych ciekawych miejsc 
jest hasłem przewodnim Cementowni 
Warta i tegorocznych rowerzystów. 
Trasa rajdu przebiegała malowniczymi 
drogami, duktami leśnymi i piaszczysty-
mi dróżkami. Punktem docelowym te-
gorocznej wyprawy był Żabi Staw, gdzie 
wszyscy posilili się ciepłym posiłkiem. 
Nabrawszy sił zorganizowano grupę 
„niezniszczalnych”, która pod przewod-
nictwem Jana Paska pojechała zdoby-
wać Rezerwat Węże i jaskinię Szachow-

nicę, mniej wytrwali zdecydowali się na 
krótszą wędrówkę do Góry Świętej Ge-
nowefy i Starorzecza Warty. 
Głośno wypowiadane zapewnienia 
udziału w rajdzie w przyszłym roku po-
zwalają organizatorom mieć nadzieję 
na skuteczne rozpropagowanie tej for-
my wypoczynku.
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Już po raz trzeci Cementownia Warta 
otworzyła swoje drzwi, aby pokazać go-
ściom zakład od środka. Tym razem festyn 
odbył się – nie jak do tej pory w pierw-
szy weekend czerwca – ale w dniu 17 
maja ponieważ Cementownia Warta 
przyłączyła się do kampanii promocyj-
nej przygotowanej przez CEMBUREAU 
Dni Otwartych Przemysłu Cementowego 
w  krajach europejskich, który ob-
chodzony był w dniach 
10-18 maja 2008r. 
Dyrekcja Cementowni Warta 
zadbała o to, aby dzień ten był 
pełen atrakcji i niezapomnia-
nych wrażeń. Pogoda dopi-
sała, więc zaproszonych gości 
z minuty na minutę przyby-
wało. Mając na uwadze fakt, 
że wśród dorosłych zawsze 
jest dużo dzieci i tym razem 
staraliśmy się aby atrakcji dla 
nich nie zabrakło. Pompowa-
ne zamki i tor przeszkód pełen 
kulek, dmuchane zjeżdżalnie 
to tylko nieliczne niespodzian-

ki. Na scenie bowiem zapowiadał Norbi, 
a w teatrzyku „Muzyczna Kraina” udział 
brały dzieci z widowni.
Całą uroczystość rozpoczęła ofi cjalnie 
Orkiestra Dęta Cementowni Warta oraz 
przedstawiciele Dyrekcji, którzy bar-
dzo serdecznie zaprosili wszystkich do 
wspólnej zabawy. 
Podczas gdy na scenie pojawiały się ko-
lejne zespoły takie jak chór Gospel Spi-

rit Songs Band, nasi przewodnicy zabie-
rali chętnych na wycieczkę po zakładzie. 
Pracownicy, ich rodziny, sąsiedzi, miesz-
kańcy gmin, powiatów i regionów oraz 
wszyscy inni zaproszeni goście mogli 
naocznie przekonać się, jak zmieniła 
się nasza cementownia. Zainteresowa-
nie zakładem przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Minął już stereotyp iż 
zwiedzanie Cementowni to stracony 

czas. Chcieliśmy aby chętni do 
zwiedzania nie czekali długo na 
powracające autobusy, dlatego 
ich ilość była większa w stosunku 
do roku ubiegłego. Pomimo tego 
ani jeden autobus nie stał pusty, 
z czego jesteśmy bardzo zadowo-
leni. Nowości do obejrzenia na 
zakładzie nie zabrakło, zwłaszcza 
inwestycyjnych a wiedza naszych 
przewodników okazała się intere-
sująca co jeszcze bardziej zachę-
cało do zapoznania się z naszą 
Cementownią.
Goście byli bardzo zadowoleni 

Piękne słońce, znane melodie i otwarte 
Drzwi Cementowni Warta
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i pełni podziwu, że podczas ich wyciecz-
ki zakład był w ciągłym ruchu oczywi-
ście dzięki pracownikom, którzy w tym 
dniu pracowali na swoich stanowiskach 
pracy. 
Wróćmy jednak na scenę gdzie atrak-
cje sięgnęły zenitu podczas zapowiedzi 
przez Norbiego występu strongmenów 
z Anetą Florczyk. Wszyscy zgromadzeni 
mogli na żywo podziwiać ich zdolności 
i wytrwałość w dźwiganiu ciężarów. Każ-
dy chętny mógł się z nimi zmierzyć i np. 
podnieść samochód osobowy, czego do-
konał mieszkaniec Działoszyna Pan Dawid 
Laskowski. Serdecznie gratulujemy.
Dyrekcja Cementowni Warta zadbała 
także o nagrody dla uczestników kon-
kursów rodzinnych, w których można 
było wygrać rower górski, toster czy mi-
krofalówkę. Szczęśliwym właścicielem 
roweru górskiego okazała się rodzina 
Kropaczów z Charłupii Wielkiej koło Sie-
radza. Zauważyliśmy, że konkursy te cie-
szą się ogromną popularnością  szcze-
gólnie dla młodszej widowni.
Każdy z zaproszonych gości miał także 
możliwość obejrzenia  wystawy prac  
w sali konferencyjnej z konkursu pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży pt. 

”Co mogę stworzyć z cementu”. Zgło-
szonych prac było bardzo dużo a naj-
ciekawsze rysunki zostały wyróżnione. 
Laureatów uhonorowano pamiątkowy-
mi prezentami. Spośród wszystkich 22 
prac z 12 szkół zostały zauważone przez 
jurorów. Konkursy te cieszą się dużym 
powodzeniem wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Cie-
szy nas to ogromnie i staramy się cały 
czas uczestniczyć na bieżąco w ich ży-
ciu szkolnym.
Każdy z uczestników festynu mógł sko-
rzystać z gastronomii przygotowanej 
przez Cementownię Warta dla ugasze-
nia pragnienia i wzmocnienia sił wital-
nych w miejscach specjalnie przygoto-
wanych. Po uśmiechniętych twarzach 
można było wywnioskować, że serwo-
wane specjały smakowały.
Miłą atmosferę wprowadził zespół co-
verowy ABBA, którego znane piosenki 
rozbrzmiewały ze sceny. Zgromadze-

ni wokół poruszali się w rytm melodii, 
wpatrzeni  z podziwem na muzyków 
znajdujących się na scenie. Największym 
entuzjazmem cieszył się występ gwiaz-
dy wieczoru Ireny Jarockiej, która ujęła 
publiczność spontanicznością, serdecz-
nością i kobiecością. Tłumy zebrane pod 
sceną nuciły wraz z Ireną Jarocką wszyst-
kie znane jej przeboje. „Kawiarenki” wpro-
wadziły wszystkich we wspaniały nastrój 
wspomnień. Gromkie oklaski to dowód 
na to, że występ bardzo się podobał, co 
nas jeszcze bardziej utwierdziło w tym, iż 
festyn się udał i że będziemy długo go 
wspominać. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
też nie zabraknie chętnych, aby wspól-
nie z nami posłuchać muzyki, a także 
obejrzeć zakład, którego drzwi stoją dla 
wszystkich otworem. 

Danuta Szopa
Andrzej Kardaszewski
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Cementownia Warta od wielu już lat 
z sukcesem współpracuje ze spółką  
HEILIT + WOERNER Budowlana (fir-
ma od 2005 roku należy do koncernu  
STRABAG), w zakresie dostaw cemen-
tu na produkcję betonu. Z naszego ce-
mentu firma HEILIT+WOERNER wybu-
dowała wiele prestiżowych inwestycji, 
głównie obiektów inżynieryjnych.
Ostatnie wspólne realizacje to:
1. Przebudowa i wzmocnienie nawierzch-

ni drogi krajowej DK- 81 w Żorach;
2. Modernizacja nawierzchni lotnisko-

wych na lotnisku w Dęblinie.
Z racji wielkości inwestycji przed przystą-
pieniem do ich realizacji konieczne było 
poświęcenie wiele czasu na omówienie 
poszczególnych paragrafów umowy. 
Firma HEILIT+WOERNER ustawiła nam 
wysoko poprzeczkę zarówno w zakresie 
parametrów cementu, jak i rytmiki do-
staw cementu na miejsce budowy. Uru-

chomienie dostaw cementu drogowo – 
mostowego „WARTA” niskoalkalicznego 
CEM I 42,5 N – MSR / NA na rozbudowę 
Bazy Orląt Polskich w Dęblinie było moż-
liwe po uzyskaniu akceptacji Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych w War-
szawie na podstawie specjalistycznych 
badań w/w cementu dla potrzeb bu-
downictwa lotniczego. Natomiast do-
stawy cementu autostradowego „WAR-
TA” niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – NA 
na remont DK – 81 w Żorach uruchomi-
liśmy w oparciu o badania wykonane na 
Politechnice Poznańskiej dotyczące pro-
jektu gotowych receptur betonu B – 40 
na bazie w/w cementu.
„Pomimo, iż obie inwestycje były reali-
zowane w dużej odległości od Cemen-
towni Warta – dostawy do Dęblina re-
alizowane były na odległość prawie 300 
km - firma Heilit +Woerner bazując na 
pozytywnych doświadczeniach współ-

pracy z nami bez chwili zawahania zde-
cydowała się zastosować cement z Warty” 
– powiedział Krzysztof Szczepaniak – Pro-
duct Manager oraz opiekun kontraktu.
„Dział Logistyki był na każde wywołanie 
Klienta, musieliśmy być bardzo elastycz-
ni i szybko reagować na wszystkie zmia-
ny terminu dostaw. A należy podkreślić, 
że dostawy realizowane były również 
w soboty i niedziele. Lotnisko w Dęblinie 
to obiekt wojskowy, a wiec dla wybranej 
grupy kierowców, którzy obsługiwali ten 
projekt musieliśmy wyrobić zezwolenia 
w Ministerstwie Obrony Narodowej na 
wjazd na plac budowy” – powiedział Ire-
neusz Pęśko – Kierownik Działu Logistyki.

Droga Krajowa – 81 w Żorach 
na Górnym Śląsku.
Zakres tej inwestycji obejmował prze-
budowę i wzmocnienie nawierzchni od-
cinka drogi krajowej DK – 81 w Żorach. 

Realizowane z cementu z Cementowni Warta 
– Lotnisko w Dęblinie, Modernizacja Drogi DK 81
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Celem projektu było wyeliminowanie 
istniejących uszkodzeń nawierzchni, 
wzmocnienie nawierzchni do nośności 
11,5 tony/oś, zwiększenie trwałości dro-
gi oraz poprawa komfortu i bezpieczeń-
stwa jazdy. Inwestycja realizowana była 
od maja do grudnia 2007 roku.
Produkcja betonu drogowego odbywa-
ła się w mobilnej wytwórni betonu to-
warowego typu MODULMIX o wydajno-
ści maksymalnie 200 m3/h, znajdującej 
się na terenie budowy w Żorach. Na-
wierzchnia drogowa została wykonana 
w technologii whitetopping. Metoda ta 
polega na ułożeniu na zniszczonej na-
wierzchni bitumicznej nakładki z beto-
nu cementowego. W tym przypadku był 
to beton klasy B – 40 o grubości 27 cm. 
Skład mieszanki betonowej: 
• cement autostradowy „WARTA” nisko-

alkaliczny CEM I 42,5 N – NA 
• kruszywo granitowe płukane o uziar-

nieniach 2/8, 8/16 i 16/22
• dodatki chemiczne do betonu firmy 

MC – BAUCHEMIE ze Środy Wlkp.
Konstrukcja nawierzchni była dylatowa-
na, na łączeniu podłużnym zastosowano 
kotwy, przy połączeniach poprzecznych 
dyble. Nawierzchnia wykonana zosta-
ła z betonu klasy B – 40 o konsystencji  
K – 2 za pomocą rozkładarki  wyposażo-
nej w podajnik elementów kotwiących 
/ łącznych. Transport betonu odbywał 
się samochodami z naczepami samo-
wyładowczymi. Szerokość układanej na-
wierzchni wahała się od 3,50 m do 12,50 
m. Dzienna działka robocza wyniosła 
około 400 m ( 1200 m3 betonu), a w ko-

rzystnych warunkach nawet uzyskiwano 
około 600 m ( 1800 m3 betonu).  
W okresie od 10.05 – 6.12.2007 roku, Ce-
mentownia Warta dostarczyła 11 tys. 
ton cementu autostradowego „WARTA” 
niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – NA na 
realizację w/w zadania.

Lotnisko Dęblin – Baza Orląt Polskich
Zakres tej inwestycji obejmował mo-
dernizację nawierzchni lotniskowych na 
Lotnisku Dęblin.
Celem projektu było wyeliminowanie 
istniejących uszkodzeń nawierzchni 
lotniskowych, wydłużenie pasa starto-
wego, zwiększenie trwałości drogi star-
towej oraz poprawa komfortu i bezpie-
czeństwa w czasie startów i lądowań. 
Inwestycja realizowana była od wrze-
śnia do października 2007 roku.
Produkcja betonu lotniskowego odby-
wała się w mobilnej wytwórni betonu 
towarowego typu DUOMIX 250 o wy-
dajności do 190 m3/h,  znajdującej się na 
terenie budowy w Dęblinie. Nawierzch-
nia lotniskowa została wykonana z beto-
nu cementowego klasy B – 40 o grubo-
ści 22 cm na warstwach – poślizgowej, 
wyrównawczej i istniejącej nawierzchni 
betonowej drogi startowej. Skład mie-
szanki betonowej: 
• cement drogowo – mostowy „WARTA” 

niskoalkaliczny CEM I 42,5 N – MSR / NA 
• kruszywo granitowe płukane o uziar-

nieniach 2/8, 8/16 i 16/22. 
• dodatki chemiczne do betonu pro-

dukcji firmy MC – BAUCHEMIE
Powierzchnia wbudowanego betonu 

– 57 tys. m2 (ponad 12,5 m3) beton nie-
zbrojony, niedyblowany. Miejsce wbu-
dowania betonu to progi (podejścia) 
wschodnie (szerokości 55 m) i zachod-
nie (szerokości 50 m). Długość progów 
– każdy około 540 m. W okresie od 27.09 
– 27.10.2007 roku, Cementownia Warta 
S.A. dostarczyła ponad 5 tys. ton cemen-
tu drogowo–mostowego „WARTA” nisko-
alkalicznego CEM I 42,5 N – MSR / NA  na 
realizację w/w zadania.
W okresie IV kwartał 2008 / II 2009 roku 
planowany jest kolejny etap rozbudowy 
Bazy Orląt Polskich w Dęblinie. 

Krzysztof Szczepaniak
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W ostatnim już naszym spotkaniu do-
tyczącym cementów produkowanych 
przez Cementownię WARTA  chciała-
bym Państwu przedstawić cementy 
do „zadań specjalnych”  które w dobie 
budowy dróg betonowych, autostrad, 
mostów, lotnisk,  itp. zyskują coraz 
większe uznanie. Są to cementy:
- Cement drogowo-mostowy WARTA 
niskoalkaliczny CEM I 42,5N-MSR/NA  

- Cement mostowo- lotniskowy WARTA 
niskoalkaliczny CEM I 42,5N-HSR/NA

Charakterystyka i właściwości
Cementy te  powstają  w wyniku zmie-
lenia „specjalnego” klinkieru portlandz-
kiego oraz regulatora czasu wiązania 
w postaci siarczanu wapnia. Odpowied-
ni skład klinkieru portlandzkiego oraz je-
go wysoka stabilność pozwalają nam na 
uzyskanie  cementów        o wyjątkowej 
charakterystyce i parametrach, do któ-
rych zaliczyć należy między innymi :  
• umiarkowaną dynamikę narastania 

wytrzymałości wczesnej,
•  niskie ciepło hydratacji, 
• niską zawartość alkaliów (eq Na

2
O <0,6%), 

• niską zawartość C
3
A (<3 % i Al

2
O

3 
(<5%) 

dla CEM I 42.5N-HSR/NA   i C
3
A  <7% 

dla CEM I 42.5N-MSR/NA 
• wysoką odporność na korozję środo-

wisk agresywnych (w szczególności 
korozję siarczanową). 

Taka charakterystyka produktu spra-
wia, że cementy te spełniają wymagania 
stawiane cementom do betonów mo-

stowych zawarte w Rozporządzeniu Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 30 maja 2000r (Dz.U.Nr 63, poz.735) 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. 
Odpowiednią i wysoką jakość cemen-
tów do zastosowań w budownictwie 
drogowo -mostowym  i mostowo - lot-
niskowym potwierdzają  również uzy-
skane  Aprobaty Techniczne:
• Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-

03-0122 dla CEM I 42.5N-MSR/NA
• Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2005-

03-1945 dla CEM I 42.5N-HSR/NA

Trwałość w warunkach korozji siar-
czanowej ( MSR ; HSR )
Korozję siarczanową wywołują rozpusz-
czalne siarczany zawarte w wodzie lub 
glebie. Anion siarczanowy (SO

4
-2) wy-

stępuje w wielu środowiskach natu-

ralnych i przemysłowych; szczególnie 
wody z procesów przemysłowych, wo-
dy ściekowe, a niekiedy również wody 
gruntowe, zawierają często bardzo duże 
ilości siarczanów. Przenikają one do be-
tonu i reagują ze związkami glinu, któ-
re pochodzą z zawartego w cemencie 
glinianu trójwapniowego (3CaO×Al

2
O

3
, 

w skrócie C
3
A). W wyniku reakcji powsta-

ją związki chemiczne, mocno pęcznie-
jące ( etryngit  i gips ), a ich ekspansja 
prowadzi często do całkowitego znisz-
czenia konstrukcji. Skutecznym sposo-
bem ochrony przed korozją siarczanową 
jest stosowanie cementu portlandzkie-
go odpornego na siarczany tj.  zawiera-
jącego obniżoną zawartość C

3
A.

W przypadku umiarkowanej odporności 
na siarczany stosujemy cement z wyróżni-
kiem MSR   gdzie C

3
A ≤ 7,0   a w przypadku 

wysokiej odporności na siarczany cement 
z wyróżnikiem HSR  gdzie C

3
A≤ 3,0.

CEMENTY SPECJALNE

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania
Metody badań 

wg

1. Zawartość 3CaO x Al2O3 
w cemencie ( C3A ) % ≤ 7,0 PN-EN 196-2: 2005

BN-64/6731-03

2. Zawartość C4AF + 2 C3A 
w cemencie % ≤20 PN-EN 196-2: 2005

BN-64/6731-03

3. Zawartość alkaliów ( ja-
ko  eq Na2O ) % ≤ 0,60 PN-EN 196-2:2005

Cement CEM I 42.5N-MSR/NA

Tabela 1. Wyciąg z AT IBDiM  nr AT/2006-03-0122 dotyczący wymagań dla cementu przeznaczonego do 
realizacji obiektów  drogowo-mostowych
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Cementy niskoalkaliczne ( NA )
Kruszywo stanowi przeważnie około 70-
75% objętości betonu i w związku z tym 
ma ono poważny wpływ na jego ja-
kość. Niektóre rodzaje kruszywa zawie-
rają rozpuszczalne w alkaliach minerały, 
tzw. reaktywną krzemionkę; reaguje ona 
w betonie z alkaliami, których źródłem 
jest m.in. cement. W wyniku reakcji na 
powierzchni ziaren kruszywa powsta-
ją krzemiany sodu i potasu, zdolne do 

jedynie miejscowe uszkodzenia na po-
wierzchni betonu w postaci małych od-
prysków , szczególnie niepożądane na 
posadzkach. Najprostszym sposobem 
przeciwdziałania reakcji jest stosowanie 
cementu niskoalkalicznego. 
Cement drogowo-mostowy WARTA ni-
skoalkaliczny CEM I 42,5N-MSR/NA i Ce-
met mostowo- lotniskowy WARTA nisko-
alkaliczny CEM I 42,5N-HSR/NA spełniają  
wszystkie określone przez normę PN-B-
19707 kryteria stawiane dla cementu 
określanego mianem cementu specjal-
nego niskoalkalicznego (wyróżnik - NA).
Spełnienie kryterium niskoalkaliczności 
umożliwia wykorzystywanie tego ce-
mentu do przygotowania betonu na 
bazie kruszyw, w stosunku do których 
istnieje podejrzenie o obecność reak-
tywnej krzemionki.

Hydratacja cementu
W wyniku procesu hydratacji cementu we-
wnątrz dużych mas betonu pojawić się
może duży gradient temperatury po-
między wnętrzem i powierzchnią kon-
strukcji.
Efekt powstałej różnicy temperatur pro-

cesie hydratacji doskonale sprawdzają 
się w przypadku betonowania również 
masywnych konstrukcji i mostów.

Cement CEM I 42.5N-HSR/NA

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania
Metody badań 

wg

1. Zawartość 3CaO x Al2O3 
w cemencie ( C3A ) % ≤ 3,0 PN-EN 196-2: 2005

BN-64/6731-03

2. Zawartość Al2O3  w cemencie % ≤5,0 PN-EN 196-2 :2005

3. Zawartość C4AF + 2 C3A 
w cemencie % ≤20 PN-EN 196-2: 2005

BN-64/6731-03

4. Zawartość alkaliów 
( jako  eq Na2O ) % ≤ 0,60 PN-EN 196-2 : 2005

Tabela 2. Wyciąg z AT IBDiM  nr AT/ 2005-03-1945 dotyczący wymagań dla cementu przeznaczonego do 
realizacji obiektów   mostowo-lotniskowych

Zastosowanie 
Ze względu na szczególne właściwości 
(kinetyka procesu hydratacji, odporność 
na korozję siarczanową oraz niską zawar-
tość tlenków alkalicznych) cementy spe-
cjalne:  
- Cement drogowo-mostowy WARTA 

niskoalkaliczny CEM I 42,5N-MSR/NA
- Cement mostowo- lotniskowy WARTA 

niskoalkaliczny CEM I 42,5N-HSR/NA
są doskonałymi spoiwami przeznaczony-
mi do budowy betonowych konstrukcji 
mostowych i lotniskowych oraz betono-
wych nawierzchni drogowych.
Cementy te są również zalecane do wy-
konywania innych specjalistycznych 
konstrukcji i obiektów, m.in. do: 
 konstrukcji betonowych i prefabryka-

tów narażonych na działanie: wody 
morskiej, ścieków przemysłowych i ko-
munalnych; 
 obiektów budownictwa ekologiczne-

go: składowisk odpadów, oczyszczalni 
i zbiorników ścieków, ekranów prze-
ciwfiltracyjnych; 
 betonowych obiektów hydrotechnicz-

nych i przemysłowych; 
 prefabrykowanych elementów beto-

nowych, żelbetowych i sprężonych na-
rażonych na działanie środowisk agre-
sywnych chemicznie, a szczególnie 
korozji siarczanowej; konstrukcji i prefa-
brykatów narażonych na działanie wód         
podziemnych, tj. w górnictwie i geo-
technice; 
 posadzek betonowych; budowli inwen-

tarskich bezpośrednio związanych z cho-
wem zwierząt, m.in.: płyt gnojnych, zbior-
ników na gnojowicę, koryt ściekowych, 
studzienek kanalizacyjnych, itp.; 
 budowli towarzyszących związanych 

z chowem zwierząt, m.in. naziemnych              
i podziemnych silosów na kiszonki, ele-
mentów płuczek roślin okopowych, 
paszarni zielonek, paszarni pasz okopo-
wych, itp.

Właściwości Wymagania
Metody badań 

wg

Całkowita zawartość alkaliów ≤ 0,60 PN-EN 196-2: 2005

Tabela 3. Wymagania dotyczące cementu specjalnego niskoalkalicznego - NA, wg PN-B-19707. 

wiązania wody i pęcznienia. Pęcznienie 
generuje wewnętrzne naprężenia, któ-
re zwykle prowadzą do spękania całe-
go betonu i utraty nośności konstruk-
cji. Niekiedy objawem reakcji mogą być 

wadzi do powstania mikrospękań beto-
nu, skutecznie obniżających parametry 
użytkowe betonu i jakości całej konstrukcji.
Cementy specjalne WARTA  dzięki ni-
skiej kinetyce wydzielania ciepła w pro-

Opis
Ciepło hydratacji po 

upływie 41 godz.

CEM I 42.5N-MSR/NA 272 J/g

CEM I 42.5N-HSR/NA 277,86 J/g

Tabela4. Wynik badań ciepła hydratacji prób-
ki cementu wg normy PN-EN 169:9.

Beata Płóciennik
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Usatysfakcjonowani Klienci 
– Ocena Badań Satysfakcji Klienta

Ocena Bada  Satysfakcji Klienta

Na przełomie 2007 i 2008 roku przeprowadzone zostały ankietowe badania pomiaru 
poziomu satysfakcji klienta ze współpracy z Cementowni  Warta. Badania miały 
charakter anonimowy. Badaniem obj tych zostało 280 klientów. Ankiet  wypełniło i 
odesłało 135 klientów – zwrot ankiet kształtował si  na poziomie 48%. 

Ankieta składała si  z 2 cz ci: 

A/ pierwsza cz  ankiety obejmowała 11 pyta . Pytania te dotyczyły poziomu 
zadowolenia klientów ze współpracy z Cementowni  Warta. Pytania miały charakter 
zamkni ty, istniała mo liwo  wyboru jednej z pi ciu zaproponowanych odpowiedzi 
(bardzo niezadowolony, niezadowolony, zadowolony, bardzo zadowolony, brak 
opinii). 

B/ druga cz  ankiety zawierała pytania o charakterze otwartym, dotyczyły one 
okre lenia najwi kszej słabo ci i siły Cementowni Warta oraz sposobu, w jaki 
mogliby my zwi kszy  satysfakcj  klientów z produktów, usług i poziomu obsługi. 

Cz  pierwsza 
Przeprowadzone badania wykazały, i  klienci pozytywnie oceniaj  współprac  z 
Cementowni  Warta – 45,1% odpowiedzi wiadcz cych o tym, i  klienci s  bardzo 
zadowoleni, 40,5% odpowiedzi – zadowoleni, wyst piły te  odpowiedzi negatywne 
3,2% odpowiedzi informuj cych, i  klienci s  niezadowoleni z jakiej  płaszczyzny 
współpracy z cementowni  oraz 0,1% odpowiedzi – bardzo niezadowolony. 11,1% 
odpowiedzi to brak opinii (11,1%). 
W podziale na poszczególne płaszczyzny współpracy wyniki przedstawiaj  si
nast puj co: 

Pytanie 1 – Jako  oferowanych produktów. 

zadowolony
52%

bardzo 
zadowolony

46%

niezadowolony
2%

Pytanie 2 – Zakres oferty handlowej 
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Pytanie 4 – Terminowo  dostaw  – najwy ej oceniony przez klientów parametr.  
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Na przełomie 2007 i 2008 roku przepro-
wadzone zostały ankietowe badania 
pomiaru poziomu satysfakcji klienta ze 
współpracy z Cementownią Warta. Ba-
dania miały charakter anonimowy. Ba-
daniem objętych zostało 280 klientów. 
Ankietę wypełniło i odesłało 135 klien-
tów – zwrot ankiet kształtował się na po-
ziomie 48%.

Ankieta składała się z 2 części:
A/ pierwsza część ankiety obejmowa-
ła 11 pytań. Pytania te dotyczyły pozio-
mu zadowolenia klientów ze współpra-
cy z Cementownią Warta. Pytania miały 
charakter zamknięty, istniała możliwość 
wyboru jednej z pięciu zaproponowa-
nych odpowiedzi (bardzo niezadowolo-
ny, niezadowolony, zadowolony, bardzo 
zadowolony, brak opinii).

B/ druga część ankiety zawierała pyta-
nia o charakterze otwartym, dotyczyły 
one określenia największej słabości i siły 
Cementowni Warta oraz sposobu, w ja-
ki moglibyśmy zwiększyć satysfakcję 
klientów z produktów, usług i poziomu 
obsługi.

Część pierwsza
Przeprowadzone badania wykazały, iż 
klienci pozytywnie oceniają współpra-
cę z Cementownią Warta – 45,1% odpo-
wiedzi świadczących o tym, iż klienci są 
bardzo zadowoleni, 40,5% odpowiedzi 
– zadowoleni, wystąpiły też odpowiedzi 
negatywne 3,2% odpowiedzi informu-
jących, iż klienci są niezadowoleni z ja-
kiejś płaszczyzny współpracy z cemen-
townią oraz 0,1% odpowiedzi – bardzo 
niezadowolony. 11,1% odpowiedzi to 
brak opinii.
W podziale na poszczególne płaszczy-
zny współpracy wyniki przedstawiają się 
następująco:

Pytanie 1 – Jakość oferowanych pro-
duktów.

Pytanie 2 – Zakres oferty handlowej

Pytanie 3 – Obieg dokumentów han-
dlowych  

Pytanie 4 – Terminowość dostaw  – naj-
wyżej oceniony przez klientów parametr. 
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Pytanie 5 – Zasady i czas rozpatrywania reklamacji 
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Pytanie 6 – Cz stotliwo  kontaktu pracowników Działu Sprzeda y
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Pytanie 7 –– Poziom wiedzy pracowników Działu Sprzeda y na temat produktów  
brak opinii

5% niezadowolony
1%

bardzo 
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50%
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44%

Pytanie 8 – Zrozumienie potrzeb klientów przez pracowników Działu Sprzeda y.
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Pytanie 8 – Zrozumienie potrzeb klientów przez pracowników Działu Sprzeda y.
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Pytanie 9 – Dokładno  w przedstawianiu warunków oferty przez pracowników 
Działu Sprzeda y. 
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Pytanie 10 – Umiej tno  rozwi zywania problemów przez pracowników Działu 
Sprzeda y.
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Cz  druga 
W drugiej cz ci klienci przedstawiali swoje opinie na temat najwi kszej słabo ci i 
najwi kszej siły Cementowni Warta oraz sugerowali rozwi zania, które zwi kszyłyby 
ich satysfakcj  z produktów, usług i poziomu obsługi. 
Oto odpowiedzi, które si  pojawiały w ankietach, w nawiasie podano ilo
odpowiedzi. 

Jaka jest najwi ksza siła Cementowni Warta? 
Najcz ciej pojawiaj ce si  odpowiedzi: 
- terminowo  dostaw (35 odp.) 
- jako  produktów (33) 
- bardzo miła obsługa (9) 
- bezpo rednia sprzeda  cementu do producentów (z wykluczeniem po redników) (9) 
- du y asortyment produktów (5) 
- kompetencje słu b handlowych (4) 
- bardzo pozytywna współpraca (4) 
- cementy specjalne (3) 

Jaka jest najwi ksza słabo  Cementowni Warta? 
Najcz ciej pojawiaj ce si  odpowiedzi: 
- wysokie ceny w stosunku do konkurencji(10 odp.) 
- brak w ofercie cementu CEM I 32,5R (9) 
- ograniczenia dostaw cementu w sezonie (3) 
- brak cementu hutniczego w ofercie handlowej (2) 
- w ska oferta asortymentowa (2) 
- brak własnego transportu cementu workowanego (2) 
- kolejki za cementem (2) 

Jak jeszcze mogliby my zwi kszy  Pa stwa satysfakcj  z produktów, usług i 
poziomu obsługi? 
Najcz ciej pojawiaj ce si  odpowiedzi: 
- obni y  ceny (17 odp.) 
- uzupełni  ofert  o cement CEM I 32,5R luz (3) i worki (5) 
- zniesienie limitów ilo ciowych (3) 

Część druga
W drugiej części klienci przedstawia-
li swoje opinie na temat największej 
słabości i największej siły Cementow-
ni Warta oraz sugerowali rozwiązania, 
które zwiększyłyby ich satysfakcję z pro-
duktów, usług i poziomu obsługi.
Oto odpowiedzi, które się pojawiały 
w ankietach, w nawiasie podano ilość 
odpowiedzi.

Jaka jest największa siła Cementowni 
Warta?
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
1. terminowość dostaw (35 odp.)
2. jakość produktów (33)
3. bardzo miła obsługa (9)
4. bezpośrednia sprzedaż cementu do 

producentów (z wykluczeniem po-
średników) (9)

5. duży asortyment produktów (5)
6. kompetencje służb handlowych (4)
7. bardzo pozytywna współpraca (4)
8. cementy specjalne (3)

Jaka jest największa słabość 
Cementowni Warta?
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
1. wysokie ceny w stosunku do konku-

rencji (10 odp.)

2. brak w ofercie cementu CEM I 32,5R (9)
3. ograniczenia dostaw cementu w sezo-

nie (3)
4. brak cementu hutniczego w ofercie 

handlowej (2)
5. wąska oferta asortymentowa (2)
6. brak własnego transportu cementu 

workowanego (2)
7. kolejki za cementem (2)

Jak jeszcze moglibyśmy zwiększyć Pań-
stwa satysfakcję z produktów, usług 
i poziomu obsługi?
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
1. obniżyć ceny (17 odp.)
2. uzupełnić ofertę o cement CEM I 32,5R 

luz (3) i worki (5)
3. zniesienie limitów ilościowych (3)
4. poszerzyć ofertę handlową (2)
5. poziom satysfakcji w normie, oby się 

nie obniżył (2)
6. przeprowadzać szkolenia, kursy na te-

mat wykorzystania cementów (2)
7. wprowadzić do oferty handlowej ce-

ment workowany CEM I 42,5 (2)
8. wszystko działa tak dobrze, że wolał-

bym nic lub niewiele zmieniać
9. jestem zadowolony
10. naprawdę bardzo dobrze się z Pań-

stwem współpracuje
Na podstawie przeprowadzonych badań 
należy wysnuć następujące wnioski:
- uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom 

zwrotu ankiet, z tego wniosek, iż klienci 
bardzo chętnie chcą wymieniać swoje 
spostrzeżenia

- klienci są zadowoleni ze współpracy 
z Cementownią Warta, a najwyżej cenią 
sobie oceniają terminowość dostaw, 
jakość cementu, wysoko oceniają ob-
sługę pracowników Pionu Sprzedaży 
i Marketingu

- negatywnie oceniają klienci zbyt wy-
sokie ceny oraz wycofanie z produk-
cji cementu CEM I 32,5R-NA oraz  
CEM III A 32,5N-NA

Obecnie pracujemy nad poprawą naszych 
słabości oraz spełnieniem oczekiwań klien-
tów, o których pisali w ankietach. 

Pytanie 5 – Zasady i czas rozpatrywania 
reklamacji  

Pytanie 6 – Częstotliwość kontaktu pra-
cowników Działu Sprzedaży

Pytanie 7 –– Poziom wiedzy pracowników 
Działu Sprzedaży na temat produktów 

Pytanie 8 – Zrozumienie potrzeb klientów 
przez pracowników Działu Sprzedaży.

Pytanie 9 – Dokładność w przedstawia-
niu warunków oferty przez pracowni-
ków Działu Sprzedaży.

Pytanie 10 – Umiejętność rozwiązy-
wania problemów przez pracowników 
Działu Sprzedaży.

Pytanie 11 – Kultura osobista pracow-
ników Działu Sprzedaży.

Ewa Gibas
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Z dyrektorem Janem Leśniakiem 
rozmawiam na temat jego hobby
- kajakarstwa.

Paulina Borkowska: Panie dyrektorze 
skąd się Pan wywodzi?
Jan Leśniak: Jestem rodowitym Pajęcza-
ninem, tam skończyłem szkołę podsta-
wową i średnią.

Czy ma Pan rodzinę?
Tak, mam żonę i troje dzieci. 

Jak Pan odpoczywa? 
Jest kilka rzeczy, które sprawiają mi przy-
jemność: latem kajakarstwo, zimą cho-
dzenie po wysokich górach, wiosną i je-
sienią jazda na rowerze. 
W uprawianiu kajakarstwa pomaga fakt 
istnienia wspaniałych szlaków kajako-
wych. Ludzie mieszkający tutaj nie zda-
ją sobie sprawy, jakie mają urocze miej-

sca do uprawiania turystyki kajakowej. 
Zdziwiony jestem spotykając na rzekach 
kajakarzy z całej Polski, a nawet z Czech 
czy Słowacji. 

Czy dobrze zna Pan okolice?
Znam, choć co roku odkrywam coraz 
ciekawsze miejsca. W minionym roku 
odkryliśmy małą piękną rzeczkę – Ko-
cinkę – przepiękną do spływania, pełną 
bobrów dziką rzekę z ciekawymi prze-
łomami, wodospadzikami. Niestety do 
przepłynięcia kajakiem stosunkowo 
krótkim, jednoosobowym. 

Jak Pan ocenia stan środowiska, 
w którym pływa? 
Generalnie można powiedzieć, że jest 
dobrze, choć są niestety odcinki, na któ-
rych jest tragicznie. Dwa z tych urąga-
jących kulturze i czystości to: od mostu 
w Działoszynie w kierunku do Bobrow-
nik i okolice Rembielic Królewskich. 
Mieszkam od pewnego czasu nad rzeką 
i sąsiaduję z przetwórniami owocowo-
warzywnymi. Czasami zdarza się znaleźć 
w rzece produkty z ich działalności, do-
tyczy to szczególnie odcinka od Zalesia-
ków do Działoszyna.

Czy wyznaczono szlaki kajakowe na 
terenach Przełomu Warty?
Wśród turystów i na stronach interne-
towych widać, że ten teren jest znany. 
Kocinka jest raczej dla koneserów, a Wi-
dawka ma spływy regularnie organizo-
wane przez kajakarzy. 

Co jest potrzebne by uprawiać ten 
sport? Czy istnieje w najbliższej oko-
licy baza sprzętu do wypożyczenia?
Kiedyś było bardzo trudno o sprzęt, choć 
Cementownia Warta dysponowała ta-
kim wypożyczając każdemu chętnemu. 
Od dwóch lat na trasie od Krzeczowa do 
Działoszyna, do Kul u ludzi, którzy orga-
nizują tego rodzaju spływy, można wy-
pożyczyć kajaki, a osoba, która je dostar-
cza odpowiada również za ich transport. 
Kiedyś organizacja spływów była dosyć 
skomplikowana, konieczne było zgło-
szenie udziału, trzeba było być na wo-
dzie w określonych godzinach. Dziś jest 
to prostsze, nie jest wymagana nawet 
karta pływacka. 

Jakie umiejętności pływackie trzeba 
mieć by czuć się bezpiecznie w kaja-
ku na wodzie?
Tutejsza rzeka na odcinku od Działoszyna 
do Krzeczowa jest łagodna, nie ma więk-

Kajakarstwo to czasami chodzenie 
po rozżarzonych węglach
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szych przeszkód oprócz jednej w okoli-
cach harcówki w Załęczu. Na pokonanie 
tej trasy wystarczą podstawowe umie-
jętności pływackie.

A czy przed pierwszą wyprawą ko-
nieczna jest zaprawa? 
Nie, tutaj nie ma wysiłku, siadamy na 
wodzie a naszym zadaniem jest utrzy-
manie nurtu i pozycji.
 
W jaki sposób możemy zachęcić lu-
dzi do uprawiania tego sportu?
Przede wszystkim własnym przykładem 
– do dziś praktycznie cały zarząd ce-
mentowni pływał kiedyś na kajaku.
Dysponujemy około 25 kajakami, któ-
re możemy udostępniać naszym pra-
cownikom oraz organizować spływy. 
W ubiegłym roku wynajęliśmy od spół-
dzielni mieszkaniowej Nad Wartą han-
gar przy kotłowni, który poddaliśmy re-
montowi, zrobiliśmy wejście, z którego 

do rzeki jest 20 metrów. 
Mam nadzieję, że zorganizowane grupy 
4-6 osobowe skorzystają ze wspomnia-
nej bazy.    
Drugim ważnym elementem skłaniają-
cym do pływania jest znalezienie wspól-
nego języka na przykład z dzieckiem. 
Wsiadając do jednego kajaka przez 
osiem godzin płyniemy razem pozna-
jąc się wzajemnie, dowiadujemy się, co 
dziecko myśli, jak zamierza działać, w co-
dziennym życiu rzadko możemy tak dłu-
go ze sobą porozmawiać. Z obserwacji 
wiem, że młodzi ludzie chętnie z takich 
propozycji korzystają przynajmniej raz  
potem się wciągają.
Na tutejszych rzekach kajakarstwo jest 
raczej bezpieczne, a okolica jest za-
chwycająca, co często potwierdzają tu-
ryści z Anglii czy Niemiec. 
Można odpocząć od cywilizacji, bo z po-
ziomu wody praktycznie nie widać żad-
nych zabudowań, jedynie naturę.

Jakie jest Pana najprzyjemniejsze do-
świadczenie, jako kajakarza?
Mamy zwyczaj pływania kajakiem w cza-
sie Nocy Świętojańskiej. Kilka lat temu 
wsiedliśmy w kajaki po pracy, czyli po 
piętnastej i z dużym wysiłkiem poko-
nując ok. 26 km dopłynęliśmy do Załę-
cza, gdzie planowaliśmy przenocować. 
Była godzina 22. Na miejscu zastaliśmy 
duży ołtarz zorganizowany prawdopo-
dobnie przez ekologów. Był to ołtarz na 
wzór Nocy Kupały według słowiańskiego 
zwyczaju, gdzie uczestnicy przebrani byli 
w stroje kapłańskie. Punktem kulminacyj-
nym była próba przechodzenia po rozża-
rzonych węglach. Okazuje się, że wiele 
osób uczestniczących w naszym spływie 
wcześniej wprowadzonych w trans prze-
chodziło po tych węglach, co wielu pa-
mięta do dziś.    

Jakie trudności trzeba pokonywać na 
kajakowym szlaku?
Największym utrudnieniem są gałęzie, 
na które trzeba mocno uważać i umieć 
się przy nich zachować. Nie należy tań-
czyć w kajaku z prawej strony na lewą, 
lecz złapać gałąź, wyprostować kajak 
i ominąć krzak czy drzewo.   

A jakie przyjemności mogą nas na 
nim spotkać?
W ubiegłym roku zbieraliśmy grzyby pły-
wając kajakami. 

Zdobywacie nowe wody?
Tak, zaczęliśmy pływać na rzekach gór-
skich – zaliczyliśmy Dunajec, gdzie spły-
wało 600 osób. Planujemy również Po-
prad na odcinku od Starej Lubowni na 
Słowacji do Starego Sącza, gdzie są prze-
piękne tereny. Rzeki górskie są bardzo 
wymagające, więc kajakarstwo tutaj wy-
maga dużej wprawy. 

Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, 
że Pana doświadczenia zachęcą Czy-
telników do skorzystania z przyjem-
ności, jaką niewątpliwie jest pływanie 
kajakiem. 
Wierzę w odrodzenie się kajakarstwa, bo 
to najprzyjemniejszy kontakt z przyrodą, 
na który nie potrzeba dużych nakładów 
finansowych.   



Dyrektor
Naczelny

Dyrektor
Ekonomiczny

Dyrektor
d/s Produkcyjno-Technicznych

Dyrektor ds.
Sprzedaży i Marketingu     

Dyrektor 
d/s Inwestycji

tel. (043) 84 03 416, 616
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 181, 281
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 400
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 181, 281
fax (043) 84 03 282

tel. (043) 84 03 580
fax (043) 84 03 197

PION DYREKTORA NACZELNEGO

Dział Organizacji i Audytów 
- Kierownik  
- Pełnomocnik ds. System. Zarządzania 
- Biuro

tel. (043) 84 03 371
tel. (043) 84 03 138
tel. (043) 84 03 338

Zespół Radców Prawnych 
- Kierownik
Biuro Radców Prawnych

tel. (043) 84 03 615
 tel. (043) 84 03 243

Dział Kadr i Wynagrodzeń 
- Kierownik
- Z-ca Kierownika
- Z-ca Kierownika

 
tel. (043) 84 03 424
tel. (043) 84 03 123
tel. (043) 84 03 275

Dział BHP i ochrony p/
pożarowej - Kierownik
Biuro 

tel. (043) 84 03 249
tel. (043) 84 03 248

Zakład Transportu 
- Kierownik 
- Dyspozytor 

tel. (043) 84 03 605
tel. (043) 84 03 606

Zakład Produkcji Pomocniczej
- Kierownik
- Z-ca Kierownika 
- Mistrz 

tel. (043) 84 03 122
tel. (043) 84 03 432
tel. (043) 84 03 536

Zakład Remontowy 
Kierownik
Z-ca Kierownika ds. Elektrycznych
Z-ca Kierownika ds. Mechanicznych 

tel. (043) 84 03 443
tel. (043) 84 03 561
tel. (043) 84 03 542

Zakładowe Laboratorium 
- Gł. Specjalista 
- Z-ca Kierownika

tel. (043) 84 03 401
tel. (043) 84 03 513

PION DYREKTORA EKONOMICZNEGO

Główny Księgowy, 
Dział Księg.

tel. (043) 84 03 368
tel. (043) 84 03 477
tel. (043) 84 03 377

Dział Finansowy –Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 423
tel. (043) 84 03 310

(043) 84 03 332

Dział Controllingu - Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 635
tel. (043) 84 03 240

Komórka Informatyki - Kierownik
Biuro - Informatyk

tel. (043) 84 03 389
tel. (043) 84 03 254

Dział Administr.-Socjalny - Kierownik
Biuro

tel. (043) 84 03 632
tel. (043) 84 03 633

Magazyn - Kierownik
Wydawcy

tel. (043) 84 03 352
tel. (043) 84 03 431

PION DYREKTORA d/s Sprzedaży i Marketingu

Przedstawiciele handlowi:

Zastępca Głównego 
Specjalisty ds. Eksportu

tel. (043) 84 03 487
tel. (043) 84 03 483
tel. (043) 84 03 690

tel. (043) 84 03 692

Wewnętrzna obsługa klienta:
Kierownik  
Biuro  
Dział Sprzedaży  
Fax 

tel. (043) 84 03 525
tel. (043) 84 03 454
tel. (043) 84 03 551
tel. (043) 84 03 143

Dział Doradztwa Technicznego. tel. (043) 84 03 187
fax (043) 84 03 336

Dział Logistyki – Kierownik
Biuro:
Fax

tel. (043) 84 03 166
tel. (043) 84 03 177
fax (043) 84 03 151

PION DYREKTORA d/s Produkcyjno-Technicznych

Gł. Inż d/s Surowców
Kopalnia – Kier. Rob. Górn.

tel. (043) 84 03 533
tel. (043) 84 03 490

Gł.Inż. d/s Produkcji
Dział Produkcji

tel. (043) 84 03 408
tel. (043) 84 03 682

Z-ca Gł. Inżyniera  Wydział 
Produkcji 1 – Kierownik
Inżynier Zmiany

tel. (043) 84 03 557
tel. (043) 84 03 640

Wydział Produkcji 2- Kierownik
Inżynier Zmiany

tel. (043) 84 03 576
tel. (043) 84 03 188

Oddz.Sped.Kol. i Pak.Cementu 
Kierownik
Z-ca Kierownika
Dyżurny ruchu
                Pakownia I 
                Mistrz
                Pakownia II 
                Mistrz

tel. (043) 84 03 387
tel. (043) 84 03 223
tel. (043) 84 03 344
tel. (043) 84 03 663
tel. (043) 84 03 171

Dział Zaopatrzenia – Kierownik
Biuro
Fax

tel. (043) 84 03 363
tel. (043) 84 03 657
fax (043) 84 03 388

Główny Mechanik tel. (043) 84 03 673

Główny Energetyk
Z-ca Gł. Energ.

tel. (043) 84 03 420
tel. (043) 84 03 461

Wydział Automatyki - Kierownik tel. (043) 84 03 505

Gł. Spec. d/s Ochr. Środowiska 
Biuro

tel. (043) 84 03 252
tel. (043) 84 03 646

Laboratorium ruchowe
Kierownik tel. (043) 84 03 395

Pion DYREKTORA d/s Inwestycji

Z-cy  Dyrektora d/s Inwestycji
tel. (043) 84 03 611
tel. (043) 84 03 156

Dział Inwestycji
tel. (043) 84 03 534
tel. (043) 84 03 460
tel. (043) 84 03 167

Cementownia Warta SA
98-355  Działoszyn, Trębaczew,  ul. Przemysłowa 17
tel. (043) 84 13 003, Fax (043) 84 03 131
e-mail: info@wartasa.com.pl


