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Drodzy Czytelnicy!

Witam po wakacjach. Po zasłużonym 
odpoczynku pora wrócić do pracy 
i obowiązków. Mam nadzieję, że zdążyli 
Państwo wypocząć, nacieszyć się słoń-
cem, zwiedzić piękne miejsca i... zatęsk-
nić za lekturą „Naszej  Warty”.  
Mimo sezonu urlopowego, Cementow-
nia Warta pracowała na pełnych obro-
tach. Mieliśmy wiele wyzwań w związ-
ku z modernizacją linii technologicznej 
pieca nr 6. Prace dobiegają końca, a my 
możemy się pochwalić pierwszym klin-
kierem wyprodukowanym na tej nitce. 
W trakcie realizacji inwestycji zakład, in-
westor i wykonawcy prac musieli zmie-
rzyć się z różnymi trudnościami, zarów-
no technicznymi, jak i całkowicie od nas  
niezależnymi. Jednak wysiłek, zaanga-
żowanie i profesjonalne podejście do 
realizacji powierzonych zadań  całego 
sztabu ludzi związanych z modernizacją 
nitki nr 6 przyniosła planowane efekty. 
Dzisiaj z dumą zapraszamy do zapozna-
nia się z informacjami o nowoczesnym 
i bezpiecznym zakładzie, w którym, dzię-
ki przeprowadzonej inwestycji produ-
kowane są cementy najwyższej jakości. 
Warto też podkreślić, że obok poprawy 
ekonomiki procesu i konkurencyjności 
instalacja nitki nr 6 w znaczącym stop-
niu zmniejsza oddziaływanie zakładu na 
środowisko.
Nowa linia technologiczna – nowe moż-
liwości – nowe cementy. Poszerzyliśmy 
naszą ofertę handlową wprowadzając 
dwa nowe gatunki cementu: cement 
portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5N 
oraz cement portlandzki wapienny CEM 
II/A-LL 42,5N. O korzyściach stosowania 
cementów portlandzkich z dodatkiem 
kamienia wapiennego przeczytacie 
Państwo w artykule Beaty Płóciennik.
A gdzie zobaczyć zastosowanie naszych 
cementów? Nic prostszego, wystarczy 
wybrać się w podróż autostradą A-4. 
W sierpniu odbyło się uroczyste otwar-
cie tej autostrady na Europę. Cemen-
townia Warta zabezpieczała dostawy 
cementu na realizację budowy autostra-
dy na odcinku Zgorzelec - Wykroty. Nasz 
cement stosowany jest na wielu innych 

prestiżowych budowach. Z warciańskie-
go cementu budowane są kolejne od-
cinki autostrad A1 i A2, mosty i wiadukty 
w południowej Polsce oraz modernizo-
wane jest lotnisko w Powidzu koło Gnie-
zna. Już niedługo będzie można jeździć 
pierwszym w Polsce tunelem górskim 
w Lalikach, na budowę którego dostar-
czany jest cement z Warty. 
O firmie stanowią ludzie. W naszej or-
ganizacji każdy zespół wnosi znaczący 
wkład w działalność firmy – od służb 
produkcyjnych, po specjalistów od in-
westycji, sprzedaży, po administrację. 
Przedstawiamy Państwu bohaterów 
dnia codziennego w Cementowni War-
ta, bez których nie udałoby się realizo-
wać zamierzonych celów i zadań. Dziś 
do poczytania o Zakładowym Labora-
torium Cementowni Warta, o pracowni-
kach zaangażowanych w audyt w nad-
zorze czy też o ekipie z Agencji Ochrony 
„Alfa”, dzięki której praca w zakładzie jest 
bezpieczna i przebiega bez zakłóceń.
A po dobrze wykonanej pracy jest po-
ra na relaks i odpoczynek, choćby przy 
akompaniamencie niezwykłej Orkie-
stry Cementowni Warta, która od 45 lat 
uświetnia ważne wydarzenia zakładu, 
a także regionu. Można też powiedzieć, 
że pracownicy Cementowni są specja-
listami w aktywnym wypoczynku, któ-
ry daje satysfakcję i wspaniałe wspo-
mnienia. Zachęcam do zapoznania się 
z artykułami o rajdzie rowerowym war-
ciańskimi połoninami czy też o sukce-
sach naszych pracowników w zawo-
dach wędkarskich. Być może znajdziecie 
w nich Państwo inspirację i zechcecie 
odwiedzić wspaniałe szlaki i miejsca.
Dziękuję Państwu, że sięgacie po „Naszą 
Wartę” i z przyjemnością pragnę podzie-
lić się informacjami z życia Cementowni. 
Łączy nas przecież Warta! 

Życzę miłej lektury!

Ewa Gibas
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ce-
mentowni Warta odbyło się 9 czerwca 
w Cementowni Warta w Trębaczewie. 
W spotkaniu uczestniczyli zarówno 
przedstawiciele Polen Zemment - ak-
cjonariusza strategicznego, jak również 
pozostali akcjonariusze cementowni, 
głównie byli pracownicy zakładu.
Najważniejszym punktem Walnego 
Zgromadzenia było dokonanie oceny 
sprawozdania Zarządu Spółki oraz roz-
patrzenie sprawozdania finansowego za 
rok 2008. Właściciele zatwierdzili przed-
stawione podsumowania dokonując tak-
że podziału wypracowanego zysku. 
Dużym zainteresowaniem gości cieszy-
ło się zwiedzanie kończonej inwestycji 
modernizacji nitki piecowej nr 6 do wy-
pały klinkieru. 

Nagroda BHP 
Tegoroczna Konferencja z okazji  „Dni Bez-
pieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” 
odbyła się 28 kwietnia w Sejmie RP. Te-
matem przewodnim dyskusji była ewo-
lucja warunków, technologii i organizacji 
pracy w gospodarce rynkowej oraz ana-
liza wypadków przy pracy w ostatnich 
dwudziestu latach w Polsce. 
Podczas spotkania Dariuszowi Gawla-
kowi, Prezesowi Zarządu Cementow-
ni Warta nadano odznakę honorową 
Głównego Inspektora Pracy w uznaniu 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony pracy. 

Nowości w ofercie handlowej
W II kwartale 2009 r. do oferty handlowej 
Cementowni Warta wprowadzono dwa 
nowe gatunki cementu, tj.: cement port-
landzki popiołowy CEM II/A-V 42,5N oraz 
cement portlandzki wapienny CEM II/A-
LL 42,5N  sprzedawany luzem.

Nasz cement
na prestiżowych budowach
Drogi i mosty
Rozpoczęliśmy dostawy cementu na dru-
gi etap budowy Autostrady A1 na odcin-
ku Grudziądz – Toruń oraz na budowę 
Autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl 
– Świecko. 
Nasz cement jest dostarczany na budo-
wę wiaduktów i mostów na Autostradzie 
A1 na terenie Górnego Śląska oraz na naj-
większy w Polsce węzeł komunikacyjny – 
skrzyżowanie Autostrady A4 z Autostradą 
A1 w Gliwicach Sośnica. 
Realizujemy również dostawy cementu 
na budowę wiaduktów i mostów na dro-
gach ekspresowych: S7 w rejonie Skar-
żyska-Kamiennej, S3 w rejonie Gorzo-
wa, S69 w rejonie Żywca. Dostarczamy 
również cement na budowę obwodnicy 
Wrocławia z najdłuższym i największym 
w Polsce mostem podwieszanym, któ-
rego długość płyty jezdnej wynosi 2 km, 
a wysokość pylonu 120 m. Z cemen-
tu z Warty budowane są wiadukty i mo-
sty na północno-zachodniej obwodnicy 
Bielska Białej, Lublińca, Krzepic, Ostrowa 
Wlkp. i Krośniewic. 
W fazę końcową wchodzą dostawy ce-
mentu na budowę pierwszego w Polsce 
tunelu górskiego w Lalikach koło Zwar-
donia, który będzie miał długości 670 m.
Dużym uznaniem cieszą się cementy 
z Cementowni Warta wśród słowackich 
firm budowlanych, czego potwierdze-
niem są dostawy cementu na budowę 
wiaduktów na drodze ekspresowej na 
odcinku Zwolen – Nitra. W końcowej fazie 
negocjacji są dostawy cementu na budo-
wę wiaduktów na drodze ekspresowej 
Bratysława – Trnava.
Lotniska
Rozpoczęliśmy dostawy cementu  na 
modernizację lotniska w Powidzu koło 
Gniezna.

Odnowiony tabor samochodowy
Od marca do kwietnia 2009 r. na wnio-
sek kierownictwa Zakładu Transportu 
i za zgodą Zarządu Cementowni do-
konano wymiany zakładowego taboru 
samochodów do przewozu cementu 
luzem. Wysłużone, bo w większości bli-
sko dwudziestoletnie ciągniki siodłowe 
Mercedes wymieniono na samocho-
dy DAF. Nowsze samochody zapewnią 
większą niezawodność taboru, tym sa-
mym zostaną obniżone koszty remon-
tów, a nowsza i mocniejsza generacja sil-
ników przełoży się na lepsze właściwości 
trakcyjne i niższe zużycie paliwa. Wymia-
ny dokonano korzystając z usług firmy 
zewnętrznej, która odebrała stare samo-
chody dostarczając nowe, a całe zadanie 
wykonano w partiach 1-2 sztuki, tak aby 
nie powodować zbyt dużych przestojów 
w wywozie cementu.
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W pełni nowoczesna Cementownia Warta!

Na temat zakończonej inwestycji modernizacji nitki piecowej nr 6 do wy-
pału klinkieru w Cementowni Warta rozmawia Paulina Borkowska z Da-
riuszem Gawlakiem, Prezesem Zarządu Cementowni Warta.   

Paulina Borkowska: Jak doszło do 
podjęcia decyzji o inwestycji i jak 
ocenia Pan jej przebieg?
Dariusz Gawlak: W roku 2006 zapotrze-
bowanie na cement w Polsce wzrastało. 
Wszystkie czynniki rynkowe, zwłaszcza 
w kontekście Euro 2012, wskazywały, że 
taka tendencja powinna się utrzymać. 
Dlatego w 2007 roku podjęliśmy decy-
zję o zmodernizowaniu linii numer 6 do 
wypału klinkieru z metody półsuchej na 
metodę suchą. 
Inwestycja uruchomienia nitki piecowej po 
niespełna dwóch latach jest zakończona 
co niewątpliwie traktuję jako nasz sukces. 
Obecnie trwa rozruch technologiczny.

Uruchomienie zmodernizowanej nitki 
zamyka pewien etap w dziejach Cemen-
towni - modernizację Cementowni War-
ta II z technologii mokrej do technolo-
gii suchej, nowoczesnej pod względem 
jednostkowego zużycia energii cieplnej, 
możliwości stosowania paliw zastęp-
czych oraz ochrony środowiska. 
Dodatkowym impulsem podjęcia decy-
zji o inwestycji był fakt posiadania sta-
bilnej bazy surowcowej. Eksploatowane 
przez 45 lat złoże możemy wykorzysty-
wać jeszcze przez około 70 lat. 

P.B.: Jakich korzyści dla zakładu spo-
dziewa się Pan po uruchomieniu tej 
inwestycji?
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D.G.: Rozpoczęcie inwestycji to oczy-
wiście prognozowanie korzyści, dlatego 
spodziewam się ich w kilku obszarach. 
Przede wszystkim należy podkreślić, że 
jesteśmy ukierunkowani na produkcję 
cementów specjalnych niskoalkalicznych 
i siarczanoodpornych, czyli cementów na 
autostrady i mosty. Optymalizowaliśmy 
się na cementy wysokich marek – to na-
sza mocna linia produktowa z referencja-
mi, dużym doświadczeniem i sprawdzo-
ną jakością dla wykonawców. Dołożymy 
wszelkich starań by nadal mieć pozycję 
lidera w tym sektorze. 
Obserwujemy tak oczekiwany wzrost 
dynamiki zamierzeń inwestycyjnych, 
a drugie półrocze tego roku (lipiec i sier-
pień) daje nam podstawy do optymi-
zmu. Uruchomionych zostało wiele 
wcześniej zaplanowanych inwestycji. 
Znalazło się finansowanie dla autostra-
dy A2 i A1 oraz dla budowy stadionów. 
Budowy wielu obiektów albo się rozpo-
czynają albo są wznawiane. 
Jesteśmy również uczestnikiem rynku 
otwartego, dlatego dotyka nas także 
kryzys w branży budownictwa mieszka-
niowego. 
Staramy się być obecni na projektach 
komunikacyjnych krajów sąsiedzkich, 
a płynące  z zagranicy sygnały o rosną-
cej koniunkturze - zwłaszcza u Niem-
ców - są optymistyczne w perspektywie 
przyszłego roku i najbliższych lat.
Planujemy utrzymać dobre relacje z na-
szymi partnerami m.in. firmą Skanska, 
Strabag, Eurovia, DTP, Xella, Solbet. Każ-
dy z nich realizuje potężne obiekty bu-
dowlane lub komponenty do budowy. 

P.B.: Jak zastosowanie nowocze-
snych technologii wpłynie na po-
prawę oddziaływania Cementowni 
na środowisko?
D.G.: Zastosowanie technologii wypału 
klinkieru wyłącznie metodą suchą wpły-
nie m.in. na ograniczenie zużycia przez 
zakład produkcyjny energii cieplnej. 
W Cementowni Warta ważne są działania 
proekologiczne, dlatego funkcjonuje tutaj 
hermetyzacja procesu produkcji. Spełnia-
my wszelkie normy ochrony środowiska, 
zarówno obowiązujące dziś, jak i przewi-
dywane w najbliższych dziesięcioleciach.  
P.B.: Czy zakład jest organizacyjnie 
przygotowany do zwiększenia mo-
cy produkcyjnych? 
D.G.: Tak, jesteśmy przygotowani. Rów-
noległe funkcjonowanie dwóch linii 
produkcyjnych to dodatkowa korzyść 
dla Cementowni, która jest zaprojekto-
wana na planowaną przez nas wydaj-
ność. Dzięki nowej nitce jesteśmy goto-
wi do zwiększenia produkcji i sprostania 
zapotrzebowaniu na cement na rynku 
budowlanym. 

P.B.: Co stanie się z Wartą I?
D.G.: Uruchomienie nowej nitki pieco-
wej spowoduje zatrzymanie pracy pie-
ców metody mokrej. 

P.B.: Komu chciałby Pan podzię-
kować za zaangażowanie w pracę 
w tym projekcie?
D.G.: Przede wszystkim pragnę podzię-
kować Właścicielom za odważną decy-
zję dotyczącą modernizacji, głównym 
projektantom nowej nitki: Bernholdowi 
Kraft, Frankowi - H. Streich. 
Dziękuję za ogromny wysiłek całemu dzia-
łowi inwestycji na czele z dyrektorem Mar-
kiem Górnikiem, który ponosił największą 
odpowiedzialność i największy ciężar ob-
ciążeń związanych z inwestycją. 
Modernizacja zakończyła się pomyślnie 
również dzięki pracy służb technicznych 
i ochrony środowiska, służbom szefa pro-
dukcji, głównego mechanika oraz służ-
bom energetycznym.  

P.B.: Dziękuję za rozmowę.
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Specjaliści od inwestycji
Z cyklu: Piony organizacyjne Cementowni Warta c.d. 
Pion Dyrektora ds. Inwestycji

Niniejszy artykuł jest ostatnim z cyklu artykułów prezentujących piony 
organizacyjne spółki.

Pion Inwestycji
Pion Inwestycji składa się organizacyjnie 
ze stanowisk Dyrektora ds. Inwestycji, 
jego Zastępców oraz Działu Inwestycji. 
Zadania realizowane w pionie polegają 
głównie na prowadzeniu spraw zwią-
zanych z przygotowaniem, realizacją 
i odbiorem zadań inwestycyjnych lub 
modernizacyjnych. Sporządzane są tu-
taj plany inwestycyjne krótko-, średnio 
- i długookresowe. Wyznaczeni pracow-
nicy współuczestniczą w opracowywa-
niu strategii przedsiębiorstwa. Opiniuje 
się tutaj plany działalności gospodarczej 
spółki ze względu na możliwości reali-
zacji inwestycji czy modernizacji oraz 

projekty techniczno–inwestycyjne pod 
kątem technicznych i ekonomicznych 
warunków ich realizacji. W pionie przy-
gotowuje się stosowną dokumentację 
przetargową oraz przeprowadza prze-
targi. Realizuje się we własnym zakresie 
lub zleca wykonawstwo inwestycji lub 
modernizacji stosownym podmiotom. 

Dział Inwestycji 
Dział Inwestycji zajmuje się przepro-
wadzaniem rozruchu urządzeń odda-
wanych do eksploatacji. Pracownicy 
zatrudnieni w dziale biorą udział w prze-
prowadzanych próbach rozruchowych, 
rozruchach oraz odbiorach częścio- M
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Marek Górnik 
– Prokurent, Dyrektor ds. Inwestycji. 
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Metalurgii, specjalizacja w za-
kresie technologii materiałów.

Przebieg kariery zawodowej
1983-1984 - praca na stanowisku  mistrza zmianowego w Cementowni 
Warta
1985-1993 - praca na stanowisku Kierownika Wydziału Remontów 
w Przedsiębiorstwie „Remur”w Wierzbicy
1994-1996 - praca na stanowisku Dyrektora Zakładu Usług Gospodar-
czych w Działoszynie
1997-2007 - praca na stanowisku Głównego Mechanika w Cementowni 
Warta
od marca 2007 do dziś - Dyrektor ds. Inwestycji w Cementowni Warta
Rodzina: żonaty, troje dzieci

wych i końcowych zadań inwestycyj-
nych czy modernizacyjnych. Prowadzo-
ny jest nadzór nad realizacją inwestycji 
i analizowany proces terminowego jej 
przebiegu. Zatrudnieni pracownicy or-
ganizują i uczestniczą w komisjach od-
bioru robót inwestycyjnych, biorą udział 
w pracach komisji inwentaryzacyjnych 
w czasie spisu inwestycji rozpoczętych. 
Ponadto dokonują kontroli faktur wy-
konawców inwestycji czy modernizacji 
pod kątem merytorycznym i rachunko-
wym. Wystawiają dokumenty niezbęd-
ne do realizacji i rozliczenia inwestycji. 
Pracownicy działu zbierają oferty na 
realizację zamierzonych przedsięwzięć 
inwestycyjnych czy modernizacyjnych. 

Biorą udział w podejmowaniu decyzji 
dotyczących wyboru wykonawcy lub 
dostawcy. Po podjęciu decyzji dokonu-
ją stosownych zleceń na ich realizację.  
W dziale prowadzona jest stosowna 
sprawozdawczość i dokumentacja in-
westycyjna, rozlicza się szczegółowo 
nakłady inwestycyjne i modernizacyjne 
na poszczególne zadania. Wyznaczeni 
pracownicy śledzą najnowsze osiągnię-
cia techniczne i technologiczne, sporzą-
dzają informacje i sprawozdania z zakresu 
powierzonego odcinka pracy dla potrzeb 
Zarządu Spółki. Wymieniony pion współ-
pracuje z innymi komórkami organizacyj-
nymi spółki w zakresie niezbędnym do re-
alizacji powierzonych zadań.

M
ic

ha
ł B

ra
sz

cz
yń

sk
i

M
ic

ha
ł B

ra
sz

cz
yń

sk
i

Leszek Wojtal



str. 8 Nr 7, Wrzesień 2009

Zabezpieczamy teren

Paulina Borkowska: Proszę powie-
dzieć, czym zajmuje się Agencja?
Marek Sokolak: Do naszych zadań na-
leży ochrona wewnętrzna i zewnętrzna 
Cementowni. Na terenie zakładu działa 
grupa interwencyjna agencji oraz pra-
cownicy bram firmy KS Warta.  Zakres 
działania grupy interwencyjnej obej-
muje interwencje, patrolowanie i mo-
nitorowanie obiektu oraz doraźne kon-
trole osób i pojazdów, w tym kontrole 
trzeźwości. Pracownicy KS Warta odpo-
wiadają za ruch osobowo-towarowy na 
bramach. 

P.B.: Na czym polegają kontrole po-
jazdów i pracowników?
M.K.: Grupa interwencyjna prowadzi 
wyrywkowe kontrole samochodów 
oraz kontrole prędkości na terenie za-
kładu. Za szczegółową kontrolę pojaz-
dów odpowiadają pracownicy KS War-
ta. Kontrole pracowników polegają na 
tym, że każdy pracownik musi przejść 
przez bramkę obrotową oraz dokonać 

rejestracji swojej karty magnetycznej. 
Wyrywkowo kontrolujemy także bagaże 
pracowników i stan trzeźwości.

P.B.: Jaki jest cel tych kontroli?
M.K.: Przede wszystkim zapobieganie 
nadużyciom, głównie kradzieżom. Uda-
remniamy wejście osób i wjazd pojaz-
dów nieuprawnionych na teren zakładu. 
Pilnujemy, aby przestrzegane były obo-
wiązujące przepisy.

P.B.: Czy poziom bezpieczeństwa 
w Cementowni jest zadowalający?
M.K.: W chwili obecnej poziom bezpie-
czeństwa w zakładzie określam jako do-
bry. Przyczyniła się do tego nowa stacja 
monitorowania, jak również poznanie 
specyfiki zakładu i jego newralgicznych 
miejsc przez pracowników grupy inter-
wencyjnej. Optymistyczne są też plany 
dalszej rozbudowy stacji, wymiana sta-
rych kamer na nowe oraz zakup kamer 
obrotowych o wysokiej jakości.

P.B.: Z czego się składa i jak funk-
cjonuje monitoring w Cementowni 
Warta?
M.K.: Centrum monitoringu to zinte-
growany system kontroli i zarządzania 
systemem alarmowym Galaxy i telewi-
zji przemysłowej. Obraz z kamer oraz sy-
gnały z czujek alarmowych są rejestro-
wane na serwerze. Wszystkie czynności 
i zmiany są automatycznie przetwarza-
ne i wizualizowane, dzięki czemu ope-
rator otrzymuje gotowe polecenia. 

Na temat bezpieczeństwa w Cementowni Warta z Markiem Sokolakiem koordynatorem 
Agencji Ochrony ,,ALFA” rozmawia Paulina Borkowska
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P.B.: Jakie kroki powinni podjąć pra-
cownicy widząc niebezpieczeństwo?
M.K.: Zauważając niecodzienną sytu-
ację należy zadzwonić pod numer te-
lefonu wewnętrznego 623 lub komór-
kowego 509 396 621 i powiadomić 
pełniącego dyżur operatora monitorin-
gu o zdarzeniu. Operator monitoringu 
wysyła wówczas grupę interwencyjną 
na miejsce zgłoszenia lub podejmuje 
odpowiednie działania.

P.B.: Ile osób liczy zespół?
M.K.: W chwili obecnej jest czterech 
pracowników grupy interwencyjnej 
oraz sześciu pracowników na bramach. 
Jest to optymalna ilość zapewniająca 
właściwą ochronę obiektu.

rze. W tym samym czasie zostały uszko-
dzone czytniki na bramie nr 1 i 3. Obecnie 
wszystkie bramki i czytniki są sprawne. 
Z moich informacji wynika, że na dzień 
dzisiejszy problem ten już nie istnieje. 

P.B.: Co jest dla Was największym 
wyzwaniem?
M.K.: Obecnie na terenie Cementowni 
prowadzonych jest bardzo dużo inwe-
stycji. Największym wyzwaniem dla nas 
jest ich zabezpieczenie. Obszar inwesty-
cji jest rozległy, dużo się tam dzieje, z dnia 
na dzień coś się zmienia. Dlatego staramy 
się ściśle współpracować z działem inwe-
stycji i firmami zewnętrznymi. Takie poro-
zumienie umożliwia nam odpowiednie 
zabezpieczenie poszczególnych miejsc 
i przynosi pozytywne efekty. 

P.B.: Jakie sukcesy macie na swoim 
koncie?
M.K.: W przeciągu kilku ostatnich tygo-
dni wspólnie z policją z Działoszyna uję-
liśmy złodzieja, który grasował na terenie 
Cementowni. Odzyskaliśmy prawie cały 
skradziony sprzęt, głównie kable, narzę-
dzia i urządzenia firm zewnętrznych. Od-
nieśliśmy również kilka małych sukcesów 
udaremniając próbę kradzieży paliwa, 
kabla, dewastacji wieży oświetleniowej, 
wniesienia alkoholu na teren zakładu. 
Wielokrotnie zabezpieczaliśmy sprzęt 
i pomieszczenia pozostawione bez wła-
ściwej ochrony. 

P.B.: Dziękuję za rozmowę.

P.B.: Czy dodatkowe szlabany zwięk-
szyły przepustowość bramy numer 
1? Pamiętam, że to było dla agencji 
wyzwaniem.
M.K.: Tak, środkowy pas ruchu na pew-
no zwiększył przepustowość i jakość 
obsługi. Samochody osobowe nie mu-
szą już czekać w długich kolejkach i są 
odprawiane na bieżąco.

P.B.: Zauważyłam, że w godzinach 
zbliżających się zmian np. około 14 
tworzą się duże kolejki przy bram-
kach obrotowych. Czy jest jakaś 
szansa, by te kolejki zmniejszyć?
M.K.: Rzeczywiście odnotowaliśmy ta-
kie problemy, ale były one wynikiem 
uszkodzeń spowodowanych przez bu-
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Co to jest REACH?
Zarządzanie substancjami chemicznymi w Cementowni Warta
Rozporządzenie REACH ustanawia przepisy dotyczące substancji i pre-
paratów chemicznych. Jest ono oparte na zasadzie, zgodnie z którą 
do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwaran-
towanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub 
stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na 
środowisko. REACH nakłada szereg obowiązków m.in. na producentów 
cementu. W artykule przedstawiamy jak wygląda zarządzanie substan-
cjami chemicznymi w Cementowni Warta zgodnie z REACH.

Celem uczestnictwa w systemie REACH 
jest zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i środowiska, w tym 
propagowanie alternatywnych metod 
oceny zagrożeń stwarzanych przez sub-
stancje chemiczne, a także swobodnego 
obrotu substancjami na rynku przy jed-
noczesnym wsparciu konkurencyjności 
i innowacyjności. Rejestracja substancji 
jest podstawowym wymaganiem sys-
temu postępowania w odniesieniu do 
substancji chemicznych, ustanowione-
go przez rozporządzenie REACH. Każdy 
producent lub importer substancji na 
obszarze UE, których ilość wynosi 1 to-
nę rocznie lub więcej, jest zobowiązany 
do dokonania rejestracji tych substan-
cji chemicznych w Europejskiej Agencji 
Substancji Chemicznych.

Dlaczego powstał system REACH?
Obowiązujące przed opublikowaniem 
rozporządzenia REACH uregulowania 
prawne w Unii Europejskiej w zakresie 
substancji chemicznych były zbiorem 
wielu różnych dyrektyw oraz rozporzą-
dzeń tworzonych systematycznie na 
przestrzeni lat. Inne zasady dotyczyły 
„istniejących” a inne „nowych” chemika-
liów. Obowiązek oceny substancji pod 
kątem oddziaływania na zdrowie ludz-

REACH (ang. Registration, Eva-
luation and Authorisation of Che-
micals) to rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE)  
Nr 1907/2006 dotyczące bez-
piecznego stosowania chemi-
kaliów, poprzez ich rejestrację 
i ocenę, oraz w niektórych przy-
padkach udzielanie zezwoleń 
i ograniczenia handlu i stosowa-
nia niektórych chemikaliów. Roz-
porządzenie REACH, obowiązuje 
bezpośrednio, bez potrzeby wpro-
wadzania do prawa polskiego. 
Weszło w życie w dniu 1 czerw-
ca 2007 r. i zastępuje lub zmienia 
kilkadziesiąt dotychczas obowią-
zujących wspólnotowych aktów 
prawnych, zarówno rozporządzeń, 
jak i dyrektyw wprowadzonych do 
prawa polskiego ustawą z dnia 
11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych. 
REACH obowiązuje na terytorium 
Unii Europejskiej, Norwegii, Islan-
dii oraz Liechtensteinu. Nadzorem 
nad wdrażaniem rozporządzenia 
zajmuje się Europejska Agencja 
Substancji Chemicznych (ECHA) 
w Helsinkach.

kie i środowisko dotyczył wyłącznie sub-
stancji „nowych” tj. wprowadzonych na 
rynek UE po 1981 r. Nie dotyczył nato-
miast substancji „istniejących” tj. wpro-
wadzonych na rynek UE pomiędzy  
1 stycznia 1971 r. a 18 września 1981 r. 
- uwzględnionych w EINECS (Europejski 
Wykaz Istniejących Substancji o Znacze-
niu Komercyjnym).
W efekcie funkcjonujący system nie za-
pewniał dla większości substancji znaj-
dujących się w obrocie na terenie UE 
(99% tych substancji to substancje „ist-
niejące”) uzyskania informacji niezbęd-
nych do oceny ryzyka chemicznego 
oraz wprowadzenia środków kontroli 
tego ryzyka.
W istniejącym stanie prawnym za prze-
prowadzenie oceny ryzyka związane-
go z substancjami chemicznymi od-
powiadały organy władzy publicznej, 
a nie przedsiębiorstwa, które je produ-
kują, importują bądź stosują. Obowiązek 
udostępniania informacji dotyczących 
niebezpiecznych właściwości substan-
cji, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska 
spoczywał na producentach oraz im-
porterach substancji chemicznych. Prze-
pisy nie nakładały takiego wymogu na 
dalszych użytkowników (użytkowników 
przemysłowych i producentów prepa-

ratów), chyba że substancja musiała zo-
stać sklasyfikowana i wyposażona w kar-
tę charakterystyki na jednym z dalszych 
etapów dostaw.
Problemy związane z funkcjonującym 
systemem oraz pogłębiające się coraz 
bardziej różnice między poszczegól-
nymi krajami UE w zakresie możliwości 
bezpiecznego zarządzania chemikaliami 
spowodowały konieczność wprowadze-
nia reformy europejskich przepisów do-
tyczących chemikaliów. Reformą tą jest 
system REACH, a także utworzenie Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów.

Rejestracja
Po wejściu w życie rozporządzenia każ-
da substancja, wprowadzana do obrotu 
na terenie UE w ilości co najmniej 1 to-
ny, będzie musiała być zarejestrowana 
przez producenta lub importera w Euro-
pejskiej Agencji ds. Chemikaliów. Termin 
rejestracji i rodzaje wymaganej doku-
mentacji rejestracyjnej zależą od rocz-
nej wielkości obrotu. Odmowa lub brak 
rejestracji będzie oznaczał, że substancja 
ta nie może być obecna na rynku wspól-
notowym. Obowiązek rejestracji doty-
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Podstawowe cele REACH:
• Zapewnienie wysokiego pozio-
mu ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
stwarzanymi przez substancje 
chemiczne wytwarzane, impor-
towane i stosowane lub wprowa-
dzane do obrotu na terenie UE, 
głównie przez:
- zapewnienie skutecznego za-
rządzania ryzykiem związanym ze 
stosowaniem substancji i prepa-
ratów chemicznych w środowisku 
pracy (ocena zagrożeń i naraże-
nia na substancje chemiczne),
- zachęcanie do docelowego za-
stępowania substancji wzbudza-
jących duże obawy substancjami 
mniej niebezpiecznymi, a tak-
że technologii niebezpiecznych 
mniej niebezpiecznymi, o ile od-
powiednie rozwiązania alterna-
tywne są dostępne i możliwe do 
zastosowania z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia.
• Zapewnienie swobodnego prze-
pływu produktów chemicznych na 
rynku wewnętrznym m.in. przez 
wprowadzenie jednakowych wy-
magań dotyczących substan-
cji chemicznych dla wszystkich 
państw członkowskich UE,

• Poprawa konkurencyjności i in-
nowacyjności.

Zakres REACH jest bardzo sze-
roki i obejmuje wszystkie sub-
stancje produkowane, wykorzy-
stywane jako półprodukty lub 
wprowadzane na rynek, w ich po-
staci własnej, w preparatach lub 
wyrobach. Rozporządzenie nie ma 
zastosowania do: odpadów, sub-
stancji radioaktywnych, substan-
cji podlegających kontroli celnej, 
półproduktów niewyodrębnianych, 
przewozu towarów niebezpiecz-
nych, substancji w produktach 
leczniczych, w żywności lub w pa-
szach.

czy substancji wprowadzanej do obrotu 
w postaci własnej oraz jako składnik pre-
paratu. Preparaty nie podlegają rejestra-
cji. Sprawny proces rejestracji substancji 
„wprowadzonych” ma zapewnić harmo-
nogram, zgodnie z którym rejestrację 
substancji wprowadzonych rozłożono 
na 11 lat od daty wejścia w życie rozpo-
rządzenia REACH.
Substancje „nowe”, zgłoszone zgodnie 
z obecnie obowiązującym prawem, 
będą uznane za zarejestrowane. Sub-
stancje wprowadzone podlegały reje-
stracji wstępnej w okresie od 1 czerwca 
2007 r. do 30 listopada 2008 r. Dokona-
nie wstępnej rejestracji było warunkiem 
niezbędnym do skorzystania z okresów 
przejściowych dla substancji wprowa-
dzanych według tonażu.
Zgodnie z przepisami Cementownia War-
ta wywiązała się z obowiązku nałożonego 
przez REACH i do dnia 1 grudnia 2008 ro-
ku zostały pre-rejestrowane substancje nie 
wymienione w Załączniku V do Rozporzą-
dzenia WE 1907/2006 REACH w sprawie 
zwolnienia z obowiązku rejestracji, stoso-
wane do produkcji cementu.
Ryzyko chemiczne we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej będzie znormalizowa-
nym ujednoliceniem obowiązku analizy 
wpływu chemikaliów na zdrowie ludzi.
Producent lub importer rejestrujący 
substancję będzie obowiązany doko-
nać oceny ryzyka stwarzanego podczas 
jej stosowania oraz wykazać, że ryzyko 
to jest kontrolowane i zarządzane w od-
powiedni sposób. 
Producent lub importer jest odpowie-
dzialny za zebranie informacji niezbęd-
nych do przeprowadzenia oceny ryzyka 
chemicznego dla produkowanych lub 
importowanych substancji. Od rejestru-
jącego substancję wymagana będzie 
dokumentacja techniczna zawierająca 
m.in. dane identyfikujące producen-
ta, dane identyfikujące substancję, in-
formacje o produkcji i zastosowaniach 
substancji, klasyfikację i oznakowanie 
oraz wskazówki dotyczące bezpieczne-
go stosowania substancji.
Zakres informacji, które należy przedło-
żyć dla celów rejestracji i oceny substan-
cji uzależniony jest od wielkości obrotu, 
zastosowania substancji i stwarzanego 
przez nią narażenia. Szczegółowe wy-

magania w tym zakresie określają za-
łączniki VI-XI do rozporządzenia REACH.
Dla substancji o rocznym obrocie co 
najmniej 10 ton, producent lub impor-
ter będzie musiał sporządzić raport bez-
pieczeństwa chemicznego (RBChem). 
Raport ten powinien zawierać klasyfi-
kację zagrożeń stwarzanych przez sub-
stancję i ocenę, czy zgodnie z określo-
nymi w rozporządzeniu kryteriami.
Jeżeli substancja zaklasyfikowana zosta-
nie jako niebezpieczna, raport bezpie-
czeństwa chemicznego musi zawierać 
scenariusze narażenia dla zidentyfikowa-
nych zastosowań substancji z zalecenia-
mi w zakresie monitorowania narażenia 
i środków redukcji ryzyka. Scenariusze 
muszą dotyczyć wszystkich przewidy-
wanych zastosowań substancji. Scena-
riusze narażenia będą załącznikami do 
kart charakterystyki, dostarczanych dal-
szym użytkownikom i dystrybutorom 
substancji. Chemikalia produkowane lub 
importowane w ilości poniżej 10 ton/
rok nie będą wymagały dostarczenia 
danych dotyczących bezpieczeństwa 
chemicznego. Producenci będą musieli 
jedynie zapewnić, że sprawują nad  nimi 
„odpowiednią kontrolę”. REACH nakłada 
na uczestników tzw. łańcucha dostawy 
obowiązek przekazywania informacji 
dotyczących niebezpiecznych właści-
wości substancji, zagrożeń dla zdrowia 
lub środowiska oraz stosowanych środ-
ków redukcji ryzyka.

Udzielanie zezwoleń
Zezwolenie na wykorzystywanie sub-
stancji (np. do produkcji i obrotu) zosta-
nie udzielone, jeżeli producent, impor-
ter lub użytkownik wykaże w procesie 
oceny ryzyka, że zapewni ich „właściwą 
kontrolę” albo też, że nie ma innych bez-
pieczniejszych substancji zamiennych, 
a stosowanie takiej substancji jest uza-
sadnione ze względów ekonomicznych. 
Niektóre niebezpieczne substancje i pre-
paraty podlegać będą ograniczeniom 
produkcji, stosowania i obrotu. Lista tych 
substancji zawarta jest w Załączniku XVII 
do rozporządzenia i będzie w miarę po-
trzeb zmieniana na wniosek Komisji Eu-
ropejskiej lub państw członkowskich.
Rozporządzenie REACH ma na celu za-
gwarantowanie tego, że proces autory-

zacji (określony w czasie i kontrolowany) 
prowadzić będzie do wycofania „substan-
cji wzbudzających szczególne obawy”. 
System REACH pozwoli pracodawcom, 
dzięki ocenie ryzyka chemicznego, prze-
prowadzanej na podstawie wspólnych 
we wszystkich krajach Unii zasad, uzy-
skać rzetelne informacje na temat sto-
sowanych, produkowanych i utylizo-
wanych chemikaliów. W efekcie tego, 
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przekazywana pracownikom informacja 
o ryzyku zawodowym występującym 
na poszczególnych stanowiskach pra-
cy będzie dokładniejsza i bardziej wiary-
godna. Ponadto na każdym etapie drogi 
chemikaliów konieczne będzie analizo-
wanie potrzeby ich stosowania i prawi-
dłowości podjętych środków ogranicza-
jących narażenia zawodowe. Efektem 
wejścia w życie rozporządzenia REACH 
będzie również zmniejszenie kosztów 
ochrony środowiska w związku z wpro-
wadzaniem substancji o coraz mniej-
szym oddziaływaniu negatywnym na 
środowisko naturalne. Rozporządzenie 
REACH nałoży szereg nowych obowiąz-
ków na przemysł. Będzie również wyma-
gało od organów nadzoru i kontroli pro-
fesjonalnego podejścia i konsekwencji 
w egzekwowaniu jego przepisów.
REACH nakładał obowiązek pre-rejestra-
cji do 1 grudnia 2008 r. wszystkich sub-
stancji produkowanych lub importowa-
nych przez osobę prawną w obrębie UE. 
Zgodnie z tymi wytycznymi Cementow-
nia Warta wywiązała się z obowiązku 
nałożonego przez Rozporządzenie WE 
1907/2006 REACH i do 1 grudnia 2008 r. 
zostały pre-rejestrowane wszystkie sub-
stancje nie wymienione w załączniku V 
stosowane do produkcji cementu.
Zgodnie z Dyrektywą Rady nr 67/548/
EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia ustaw i innych aktów normatyw-
nych oraz decyzji administracyjnych do-
tyczących klasyfikacji, pakowania i ozna-
kowania substancji niebezpiecznych 
w karcie charakterystyki preparatu nie-
bezpiecznego zidentyfikowanego jako 
cementy powszechnego użytku zgodne 
z normą PN-EN 197-1:2002 przedstawio-
no klasyfikację i oznakowanie cementu 
zgodnie z 1999/45/EC jako Xi – drażniący, 
co zostało uwzględnione w karcie cha-
rakterystyki cementów produkowanych 
przez Cementownię Warta.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia WE 
1907/2006 REACH każdy producent jest 
zobligowany do dostarczenia karty cha-
rakterystyki produktu. Karta charaktery-
styki cementów produkowanych przez 
Cementownię Warta jest ogólnie dostęp-
na dla wszystkich odbiorców na stronie 
internetowej www.wartasa.com.pl.

Audyt w nadzorze systemu
W 2009 r. mija 10 lat od uzyskania przez Cementownię Warta pierw-
szego certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania ja-
kością według normy ISO 9002. W tym okresie system zarządzania 
został rozszerzony o obszary: środowiskowy, bhp i wymagań NATO - zin-
tegrowane ze sobą, służące realizacji ogólnej  strategii Warty.

Im dłużej zintegrowany system zarzą-
dzania  funkcjonuje, tym więcej rodzi się 
pytań wokół istoty jego istnienia, jaką 
jest ciągłe doskonalenie. Po osiągnięciu 
wysokiego stopnia organizacji, doku-
mentowania i monitorowania działań, 
które gwarantują uzyskanie certyfikatów 
jakości przychodzi automatyzacja dzia-
łań i rutyna. Pytania o działania zapobie-
gawcze związane najczęściej z szaco-
waniem ryzyka czy plany jakości, wydają 
się być objawami biurokratyzacji, a nie 
unikania błędów i doskonalenia dzia-
łań. A przecież występują odchylenia od 
strategii firmy, od zaplanowanych dzia-
łań rynkowych, zdarzają się reklamacje 
zewnętrzne i zwyczajne ludzkie błędy 
w działaniu. Tych pytań i refleksji o sys-
tem zarządzania i jego znaczenie rodzi 
się najwięcej zawsze w obliczu audy-
tów. Można je nazwać impulsami życia 
systemów, a równolegle ogranicznikami 
dla rutyny. Stąd nieuzasadnione okazują 
się, budzące niechęć i wątpliwości, oce-
ny towarzyszące potrzebie co trzyletniej 
weryfikacji systemów i corocznym au-
dytom nadzorczym.  

Program i audytorzy
Tegoroczny audyt w nadzorze przepro-
wadził zespół audytorów Zakładu Syste-
mów Jakości i Zarządzania z Warszawy 
w dniu 21 maja. Przekazany wcześniej 
program audytu określał w jakich  ob-
szarach zespół będzie zbierał dowody 
potwierdzające spełnienie wymagań 

norm. Zdzisław Marszałek jako audytor 
wiodący sprawdzał działania w zakresie 
spełnienia norm ISO 9001, Dorota Krup-
nik - w zakresie zarządzania środowisko-
wego, a Andrzej Dziewanowski – w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program audytu ustalono według spraw-
dzonego i powszechnie przyjętego 
schematu. W spotkaniu otwierającym 
uczestniczyły osoby odpowiedzialne za 
obszary audytu. Prezes Zarządu Dariusz 
Gawlak witając zespół audytorski wyra-
ził przekonanie, że spojrzenie z zewnątrz 
będzie bardziej krytyczne niż wewnętrz-
ne oceny i pozwoli poszerzyć obszary 
doskonalenia. Samemu spotkaniu to-
warzyszyły wyrażane ze zdziwieniem za-
pytania niektórych koleżanek i kolegów  
o pominięciu ich w planie audytu. To był 
sympatyczny sygnał gotowości i odpo-
wiedzialności. Niestety jednodniowy pro-
gram i tak wymagał bieżącej koncentracji 
przy zdyscyplinowaniu i wzajemnym zro-
zumieniu w dążeniu do jego spełnienia.
Tradycyjnie cały zespół audytorski spo-
tkał się z Zarządem Spółki, aby uzyskać 
informacje o realizacji polityki Cemen-
towni w zakresie zintegrowanego za-
rządzania jakością, środowiskiem i BHP. 
Prezes  Dariusz Gawlak omówił działania 
podejmowane w okresie dzielącym nas 
od poprzedniego audytu oraz zamierze-
nia na najbliższe lata. Jako dowody speł-
niania deklaracji zawartych w polityce 
Cementowni Warta wymienił realizację 
inwestycji zwiększających zdolność pro-Sebastian  Charciarek

Zb
ig

ni
ew

 M
os

to
w

sk
i

Zb
ig

ni
ew

 M
os

to
w

sk
i



str. 13Nr 7, Wrzesień 2009

dukcyjną, opartych na nowoczesnych 
rozwiązaniach technologicznych speł-
niających oczekiwania efektywniejszej 
produkcji i kryteria środowiskowe oraz 
BHP. Wskazał, że koordynacja działań in-
westycyjnych w obszarze bezpieczeń-
stwa, przy tak licznym udziale wykonaw-
ców zewnętrznych jest trudna i dlatego 
została objęta szczególną troską. 

Audyt krok po kroku
Szczegóły potwierdzające stopień speł-
nienia deklaracji Zarządu prezentowali 
liderzy procesów i kierownicy odpowie-
dzialni za wybrane obszary. 
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 
Ewa Gibas wraz z zespołem swoich pra-
cowników wykazała, że  rozpoznajemy 
i w maksymalnie możliwym stopniu 
spełniamy oczekiwania klientów zarów-
no asortymentowe, ilościowe, jak i w za-
kresie koordynacji dostaw. Na przykła-
dach konkretnych umów udowodniła, 
że służy temu szacowanie ryzyka ich re-
alizacji i właściwe zarządzanie nim. Ewa 
Gibas przedstawiła wykorzystanie i reali-
zację w monitorowaniu przebiegu kon-
traktów modułu systemu elektroniczne-
go SAP oraz ubezpieczenia kontraktów 
jako skuteczne narzędzia zarządzania. 
W obszarze marketingu i sprzedaży wy-
kazano również przejrzystość  załatwia-
nia reklamacji.
Główny Specjalista ds. Ochrony Środo-
wiska Cezary Wolniewicz  potwierdził 
w oparciu o wnikliwe pytania audytora 
Doroty Krupnik, że cementownia spełnia 
prawne wymagania środowiskowe. Udo-
wodnił, że spółka elastycznie podchodzi 
do gospodarki odpadami aktualizując 
kryteria oraz, że terminowo przygoto-
wuje wymagane raporty oddziaływania 
środowiskowego i deklaruje zmiany 
w rejestrze aspektów środowiskowych. 
Rozbieżność zadań budziła liczba zaewi-
dencjonowanych  aspektów znaczących, 
ale nie było to źródłem niezgodności. 
Mirosław Kubicki Kierownik Działu bhp 
i ochrony p. pożarowej musiał wykazać 
audytorowi Andrzejowi Dziewanowskie-
mu, w jaki sposób, w związku z realizowa-
ną inwestycją,  zakład radzi sobie z licz-
ną grupą usługodawców zewnętrznych. 
Przedstawione szczegółowe rozwiąza-
nia wzbudziły zainteresowanie audyto-
ra. Dotyczyło to szczególnie koordynacji 
działań podwykonawców na pokrywają-

cych się obszarach działania i zabezpie-
czenie wymagań BHP na etapie podpi-
sywania umów.
Waldemar Rataj Główny Inżynier ds. Su-
rowców przedstawił realizację wyma-
gań prawnych dotyczących górnictwa 
w ramach zintegrowanego systemu za-
rządzania. Szczegółowe instrukcje sta-
nowiskowe powiązane z procedurami 
systemowymi pozwalają spełniać za-
ostrzone wymagania górnictwa w za-
kresie BHP. W obszarze górniczym pozy-
tywnie oceniono zarządzanie aspektami 
środowiskowymi.
W pionie produkcyjnym spełnianie wy-
magań systemowych przedstawiali au-
dytorom: Główny Inżynier ds. Produkcji 
Sławomir Kaźmierczak oraz kierownicy 
wydziałów - Mirosław Uchroński oraz 
Andrzej Kosiarski.  Sławomir Kaźmierczk 
przedstawił strukturę zarządzania ele-
mentami mającymi wpływ na jakość wy-
robu. Wykazał, że systematyczne narady 
wewnętrzne pionu są efektywną formą 
komunikacji i służą ustalaniu działań za-
pobiegawczych. Kierownicy wydziałów 
musieli wykazać, że są zidentyfikowane 
potencjalne sytuacje awaryjne i ryzyko 
na stanowiskach pracy. Dorota Krupnik 
polemizowała z Andrzejem Kosiarskim 
na temat zarządzania aspektami zna-
czącymi na wydziałach i ich wpływu na 
zakres występowania aspektów w ob-
szarze ogólnozakładowym. Proponowa-
ła eliminację  aspektu z rejestru wydzia-
łu w przypadku występowania  poniżej 
ustalonych kryteriów, co w świetle na-
szych wewnętrznych ustaleń nie jest 
możliwe.
Zdzisław Marszałek i Dorota Krupnik po-
dzielili się obszarami kontroli w Zakłado-
wym Laboratorium. Wyjaśnień dotyczą-
cych badań środowiskowych udzielał 
pani Krupnik brygadzista Zbigniew Wię-
cław. Kierownik NZ Agata Kędzierska 
wykazała audytorowi wiodącemu, że 
w obszarze zarządzania jakością badań 
spełniamy wymagania systemowe.
Dorota Krupnik długo i wnikliwie zbierała 
dowody spełniania wymagań środowi-
skowych w Dziale Głównego Energetyka. 
Józef Wróbel i Lidia Łącka pokazali, że za-
rządzanie  mediami w cementowni  jest 
przejrzyste i skuteczne  w odniesieniu do 
ustalonych  zezwoleniem kryteriów.
W Dziale Zaopatrzenia i Głównego Me-
chanika  Zdzisław Marszałek  uzyskał 

informacje na temat spełniania wyma-
gań dotyczących doboru dostawców. 
Grażyna Oleszczyk wykazała, że dobo-
ru dostawców surowców i materiałów 
dokonuje się według ustalonych zasad 
i kryteriów, a dostawy są kontrolowane  
na spełnienie kryteriów zamówień. Po-
dobnie w Dziale Głównego Mechani-
ka Bernard Kamyk i Henryk Adrjanowicz 
dowiedli na podstawie  konkretnych zle-
ceń, że dostawców usług remontowych 
dobierają i rozliczają według kryteriów 
zabezpieczających oczekiwania i intere-
sy Cementowni.
W Dziale Kadr i Wynagrodzeń Leszek Woj-
tal wyjaśnił, że opracowany i realizowany 
jest roczny plan szkoleń, oceniane jest je-
go wykonanie i znajduje to potwierdze-
nie w aktach osobowych pracowników.
Ostatnim audytowanym był Pełnomoc-
nik ds. Systemów Zarządzania. Audyto-
rzy sprawdzili zarządzanie dokumentacją 
systemową, dokumentowanie audytów 
wewnętrznych oraz wszystkich działań  
podlegających przeglądowi rocznemu. 
Ponadto sprawdzili aktualność stosowa-
nych certyfikatów i prawidłowość ich sto-
sowania. Audytorzy przedstawili pełno-
mocnikowi do akceptacji raport wstępny, 
w którym nie odnotowano niezgodności.

Certyfikat zgodności 
Wyniki audytu zostały przedstawione 
Prezesowi Zarządu na spotkaniu zamy-
kającym. Każdy z audytorów omówił  
wyniki i spostrzeżenia ze swojego ob-
szaru. Audytor wiodący oświadczył, że 
raport przekazuje do akceptacji Dyrekto-
rowi Zakładu Systemu Jakości i Zarządza-
nia z wnioskiem o utrzymanie certyfikatu 
zgodności z wymaganiami norm PN-EN 
ISO 9001,  AQAP 2120,  PN-EN ISO 14001, 
PN-N 18001 w uzgodnionym zakresie.
Raport zatwierdzony 15 czerwca br. 
przez Zastępcę Dyrektora ZSZ Witolda 
Pokorę został  przekazany Cementow-
ni. Bogatsi o spostrzeżenia i uwagi ka-
dra zakładu ma czas na podjęcie działań 
doskonalących nie tylko we wskazanych 
obszarach. To już trzeci rok funkcjonowa-
nia  Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia w Cementowni Warta potwierdzo-
nego certyfikatem Zakładu Systemów 
Jakości, a to oznacza, że w roku 2010 ce-
mentownia podda się audytowi recerty-
fikującemu.

Zbigniew Mostowski
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Laboratorium musi być wiarygodne i efektywne
Rozmowa Pauliny Borkowskiej z Adamem Słupińskim, Zastępcą Kierownika Zakładowego  
Laboratorium Cementowni Warta.

Paulina Borkowska: Jest pan bez-
pośrednio odpowiedzialny za pracę 
Pracowni Środowiskowej wchodzą-
cej w skład Zakładowego Laborato-
rium. Na czym polega Państwa pra-
ca?
Adam Słupiński: Pracownia Środowi-
skowa zajmuje się badaniami środowi-
ska pracy i środowiska ogólnie pojęte-
go. Wykonywane w obrębie naszego 
zakładu pomiary dotyczą emisji pyłu, 
tlenków węgla, azotu i siarki z kominów 
do otoczenia oraz emisji hałasu. W ra-
zie potrzeby pomiary innych substancji 
bądź metali ciężkich zlecamy wyspecja-
lizowanym w danej dziedzinie akredyto-
wanym laboratoriom. Z zakresu higieny 
pracy mierzymy poziomy natężenia ha-
łasu, oświetlenia sztucznego, stężenia 
zapylenia, substancji chemicznych (tlen-
ków węgla, azotu i siarki), a także oce-
niamy mikroklimat. Wskazanie dalszych 
zaleceń i postępowania, np. terminu 
wykonania kolejnego pomiaru,  uzależ-
nione jest od uzyskiwanych wyników. 
W wykonywanych przez nas działaniach 

ściśle współpracujemy z działem ochro-
ny środowiska i działem bhp.    

P.B.: Jak kształtuje się poziom wy-
pełnianych przez Cementownię 
Warta norm?
A.S.: Podobnie jak wszystkie zakłady 
przemysłowe podlegamy rozporządze-
niom ogólnokrajowym. W naszym za-
kresie pracy określane są górne pułapy, 
których przekraczać nie można i rzeczy-
wiście ich nie przekraczamy. 

P.B.: Jak pan ocenia poziom usprzę-
towienia pracowni?
A.S.: Jest nieźle. Na przyszły rok zapla-
nowaliśmy zakup nowego miernika 
hałasu, który mam nadzieję dojdzie do 
skutku. Poziom naszej pracy musi być 
wysoki ponieważ jesteśmy zobligowa-
ni m.in. do wykonywania badań porów-
nawczych. Kilka razy w roku musimy 
skonfrontować nasze umiejętności z la-
boratoriami posiadającymi akredytacje. 
Wynik tych badań jest zawsze bardzo 
dobry. Zarówno w Instytucie Ochrony 

Środowiska, jak i w Instytucie Medycy-
ny Pracy uzyskujemy pozytywne oceny. 
Ewentualne niedociągnięcia są dla nas 
wyzwaniem do doskonalenia. Dbamy 
o to, by przy minimalnych nakładach 
osiągać maksimum efektu. 

P.B.: Wspomniał pan o akredytowa-
nych laboratoriach, od kilku mie-
sięcy staracie się o akredytację la-
boratorium badawczego. Czym jest 
akredytacja?
A.S.: Akredytacja to uznanie przez nie-
zależną stronę trzecią kompetencji da-
nego laboratorium i wiarygodności uzy-
skiwanych w nim wyników badań.
W maju tego roku Polskie Centrum Akre-
dytacyjne (PCA) przeprowadziło w na-
szym laboratorium audyt akredytacyj-
ny, w trakcie którego stwierdzono kilka 
niezgodności. Opracowaliśmy stosowne 
programy naprawcze i zrealizowaliśmy 
je. Materiały potwierdzające usunięcie 
przyczyn stwierdzonych niezgodności 
przesłaliśmy do PCA.  Uważam, że do-
kumentacja przygotowana jest bardzo 
dobrze i na jej podstawie PCA podejmie 
decyzję o przyznaniu nam akredytacji, 
na którą czekamy z niecierpliwością. Je-
steśmy jednak świadomi jak duża ilość 
wniosków jest aktualnie rozpatrywana 
przez PCA, dlatego może to jeszcze po-
trwać. 

P.B.: Na jaki okres przyznawana jest 
akredytacja?
A.S.: Akredytację otrzymuje się na czte-
ry lata. Każdego roku laboratorium akre-
dytowane podlega kontroli w formie au-
dytu w nadzorze. 

P.B.: Proces uzyskiwania certyfika-
tu jest długi i pracochłonny, czy pa-
na zdaniem warto go było przecho-
dzić?
A.S.: Tak, aczkolwiek starania o akredyta-
cję powinniśmy podjąć dwa lata wcze-
śniej. Wcześniejsze rozpoczęcie starań 
o przyznanie akredytacji dałoby nam 
i Polskiemu Centrum Akredytacyjnemu 
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więcej czasu. Od  2009 r. nie są hono-
rowane wyniki badań laboratorium nie-
akredytowanego w zakresie higieny 
pracy. Dotychczas uzyskiwaliśmy upo-
ważnienia Wojewódzkiego Inspekto-
ra Sanitarnego na prowadzenie badań 
z zakresu higieny pracy. Uzyskanie takie-
go upoważnienia wymagało uporząd-
kowania całego systemu badawczego 
w laboratorium, jednakże tamten po-
ziom wymagań jest śladowy w stosunku 
do poziomu wymaganego przez normę 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wy-
magania dotyczące kompetencji labo-
ratoriów badawczych i wzorcujących.
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005, na 
podstawie której laboratoria uzyskują 
akredytacje podniosła poziom do jakie-
go nie jesteśmy na tym terenie Polski 
przyzwyczajeni. Ta norma jest niesłycha-
nie wymagająca, nie ma w niej miejsca 
na niedociągnięcia. 
Wszystkie systemy, które wdrażaliśmy 
dotychczas w cementowni dotyczące 
zarówno zarządzania jakością, jak i śro-
dowiskiem czy bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy stanowiły preludium do 
wdrażanego obecnie systemu. 
Wdrażając normę PN-EN ISO/IEC 
17025:2005 w pierwszej kolejności mu-
sieliśmy zmienić nastawienie do dykto-
wanych przez nią wymagań. Tutejsze 
przyzwyczajenia i postawy nie sprzyja-
ją porządkowi w pracy, brakuje syste-
matyczności, natomiast nagminnie wi-
dać spontaniczność, „huraoptymizm” 
i działanie akcyjne. Nastała konieczność 
zmian. W pracowni środowiskowej mu-
sieliśmy poprawić organizację pracy – 
z ośmiu pozostały tylko cztery osoby, 
a ilość wykonywanych badań znacznie 
wzrosła. Zmieniliśmy system pracy tak, 
by nie wykonywać wielokrotnie tej sa-
mej czynności i wykluczyć możliwości 
popełniania błędów. Oczywiście po-
mogła nam informatyzacja cementow-
ni. Naszym atutem jest ogromna wiedza 
i kompetencje na najwyższym poziomie. 

P.B.: W jaki sposób akredytacja wpły-
nie na konkurencyjność laborato-
rium? Jakie otwiera możliwości?
A.S.: Jak już wspomniałem, od tego ro-
ku badania w dziedzinie higieny pracy 
mogą wykonywać wyłącznie laborato-
ria akredytowane. Prawo wymaga akre-

dytacji na badania prowadzone również 
w zakresie pomiarów emisji do środo-
wiska. Tylko wyniki badań przedstawio-
ne przez laboratoria akredytowane są 
uznawane za wiarygodne. Nie możemy 
funkcjonować bez akredytacji. Wykonu-
jemy pomiary emisji, do których nasz 
zakład jest zobligowany oraz badania 
związane z procesami technologiczny-
mi. Akredytacja potwierdzi naszą wiary-
godność i umożliwi nam działanie rów-
nież na rzecz jednostek zewnętrznych, 
przynoszących dodatkowy dochód ce-
mentowni. Kolejnym elementem jest 
proces weryfikacji emisji CO2 wymaga-
jący akredytacji od laboratorium przed-
stawiającego wyniki uwzględnianych 
badań.

P.B.: Jakie działania należy podjąć, 
by utrzymać akredytację?
A.S.: Akredytacja to proces, który ni-
gdy się nie kończy. Konieczny jest sta-
ły rozwój, doszkalanie się, modernizacja 
sprzętu, ponieważ wymagania są coraz 
wyższe. Chcielibyśmy także rozszerzyć 
nasze spektrum badawcze i akredyto-
wać kolejne metody np. pomiary drgań. 
Jesteśmy elastyczni wobec potrzeb ma-
cierzystego zakładu pracy i rynku ze-
wnętrznego. 

P.B.: Jak zmieni się Państwa praca po 
uruchomieniu nitki numer 6?
A.S.: Najtrudniejszy dla nas będzie 
pierwszy rok. Spodziewam się, że bę-
dziemy wspomagać optymalizację pracy 
nowej nitki, aby prowadzący proces wy-
pału mogli wiedzieć coś więcej niż będą 
widzieli na monitorach. 

P.B.: Wobec tego współpraca z inny-
mi działami układa się pomyślnie? 
A.S.: Tak, zarówno z działami produkcyj-
nymi, jak i z tymi nie związanymi z pro-
dukcją. 

P.B.: Czego życzyłby pan sobie i pra-
cownikom, by wykonywana przez 
laboratorium praca była efektyw-
niejsza?
A.S.: Chciałabym byśmy mogli ze spoko-
jem wykonywać swoje obowiązki spraw-
nie i rzetelnie. Byśmy mieli możliwości 
i narzędzia na odpowiednim poziomie, 
by nie musieć martwić się o jutro. Chciał-
bym, by postrzeganie nas jako komforto-
wo uposażonych pracowników cemen-
towni szło w parze z rzeczywistością. 

P.B.: Dziękuję za rozmowę.
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Produkcja klinkieru w Cementowni Warta 
całkowicie nowoczesna
Rozmowa Pauliny Borkowskiej z Dyrektorem ds. Inwestycji 
Markiem Górnikiem na temat modernizacji nitki nr 6

Paulina Borkowska: Na jakim etapie 
jest modernizacja nitki nr 6?
Marek Górnik: Po dwóch latach dzia-
łań prace inwestycyjne projektu „Prze-
budowa linii technologicznej pieca nr 
6 na metodę suchą” dobiegają końca, 
proces budowy mamy już za sobą. Ak-
tualnie przystąpiliśmy do rozruchu tech-
nologicznego. Trwają jeszcze drobne 
prace wykończeniowe, które przebiega-

ją sprawnie. W dniu 3 września br. o go-
dzinie 3 rano wyprodukowaliśmy pierw-
szy klinkier.

P.B.: Jaki jest ostateczny koszt inwe-
stycji? 
M.G.: Gdy w 2007 roku rozpoczynali-
śmy planowanie inwestycji, szacowali-
śmy nakłady na nieco niższym poziomie. 
Podczas prowadzenia robót, jak to zwy-

kle bywa, napotkaliśmy wiele sytuacji, 
których nie można było przewidzieć na 
etapie projektowania i kosztorysowania. 
Zmieniały się warunki zewnętrzne, mię-
dzy innymi kursy walut. Każdy problem 
był dla nas wyzwaniem, któremu spro-
staliśmy z pozytywnym skutkiem.

P.B.: Jak Pan ocenia przebieg inwe-
stycji?
M.G.: W trakcie realizacji inwestycji mu-
sieliśmy zmierzyć się z różnymi trud-
nościami. Dotyczyły one zarówno pro-
blemów technicznych, jak i czynników 
całkowicie od nas niezależnych. Myślę 
o kapryśnej pogodzie, która nie zawsze 
sprzyjała wykonywanym pracom i utrzy-
maniu terminowej realizacji założonego 
harmonogramu. Aspekty inwestycji bez-
pośrednio od nas zależne, tj. dobór lu-
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dzi, koncepcja przebudowy, wybór firm 
projektowych i wykonawczych oraz do-
stawców urządzeń okazały się bardzo 
trafione. Dzięki dużemu profesjonali-
zmowi firm zaangażowanych w inwe-
stycję udało się przeprowadzić wiele 
prac równolegle, co nie oznacza oczywi-
ście, że obyło się bez problemów. Dużą 
wagę przywiązywaliśmy do koordynacji 
robót, aby zapewnić bezpieczeństwo 
ludziom pracującym w tych trudnych 
warunkach.
Przebieg inwestycji to nie tylko prace 
na placu budowy, ale przede wszyst-
kim przygotowanie merytoryczne 
i logistyczne, takie jak uzyskanie wy-
maganych zezwoleń, podpisywanie 
i realizacja umów z dostawcami, przy-
gotowywanie i wysyłanie zamówień, 
fakturowanie, nadzór nad tysiącami do-
kumentów, które są niezbędne przy tak 
dużym przedsięwzięciu. Efekty, które są 
już dzisiaj widoczne pozwalają ocenić 
nasze działania jako bardzo udany pro-
ces inwestycyjny.

P.B.: Modernizacja, czyli unowocze-
śnienie - jakie są główne atuty no-
wej technologii na piecu nr 6 i ko-
rzyści z tej inwestycji?
M.G.: Linia nr 6 była przygotowana do 
wypału klinkieru metodą półsuchą. Prze-
prowadzona modernizacja przystoso-
wała linię do produkcji klinkieru metodą 
suchą, która jest nowocześniejsza, m.in. 
w sposób efektywny zmniejsza zużycie 
energii na jednostkę wypalanego klin-
kieru. W przebudowanej linii wykorzy-
staliśmy najnowocześniejsze urządzenia 
stosowane w najlepszych cementow-
niach w  Europie i na świecie. Urządze-
nia te wyposażone są w doskonałą apa-
raturę kontrolno-pomiarową. Wystarczy 
powiedzieć, że na całej nitce technolo-
gicznej jest około 1200 punktów pomia-
rowych. Pozwala to na bezpieczne pro-
wadzenie procesu technologicznego, 
eliminację awarii maszyn i związanych 
z tym przestojów w produkcji klinkie-
ru. Ma to również decydujący wpływ na 
ekonomikę procesu i poprawę konku-
rencyjności naszych produktów na ryn-
ku. Mając takie wyposażenie dorówna-
liśmy poziomem do grupy zakładów ze 
światowej czołówki.   ` 
Warto również wspomnieć o poprawie 

Krzysztof Garus, 
Dyrektor ds. Produkcyjno-Tech-
nicznych

W jaki sposób podległe Panu 
jednostki uczestniczyły w inwe-
stycji modernizacji nitki pieco-
wej nr 6 do wypału klinkieru?
Służby eksploatacyjne działa-
ły na wszystkich obiektach mo-
dernizowanej linii nr 6: składzie 
surowca, elektrofiltrach, wie-
ży wymienników, piecu, zbiorniku 
homogenizacyjnym oraz chłod-
niku ze zbiorem klinkieru. Udział 
służb eksploatacyjnych w tej in-
westycji polegał na bieżącej ana-
lizie poszczególnych elementów 
linii piecowej, pracach uniemożli-
wiających uruchomienie poszcze-
gólnych obiektów. Uczestniczymy 
w Zakładowej Komisji Odbiorczej, 
która na cotygodniowych spotka-
niach ocenia stan zaawansowania 
prac i testów. Naszym zadaniem 
było przekazywane do eksploata-
cji sprawnych obiektów, układów 
sterowania, a w ujęciu komplek-
sowym zespołów agregatów. Ta-
kie działania pozwoliły zaoszczę-
dzić czas, który był potrzebny do 
jak najszybszego oddania do użyt-
kowania nowego pieca. 

Stanisław Woźniak, 
Kierownik Działu AKP

W jaki sposób podległe Panu 
jednostki uczestniczyły w inwe-
stycji modernizacji nitki pieco-
wej nr 6 do wypału klinkieru?
Pracownicy działu automatyki 
przeprowadzali identyfikacje ob-
wodów sterowania i wszelkich 
pomiarów. Sprawdzali wiarygod-
ność odczytów i poszczegól-
nych elementów biorących udział 
w procesie. Naszym zadaniem 
jest wykonywanie pomiarów na 
urządzeniach, których produkcja 
lub modernizacja zostały zakoń-
czone. Dotychczas wykonaliśmy 
kilkaset pomiarów na tak przygo-
towanym froncie robót. Cały dział 
jest zaangażowany w terminowe 
oddanie inwestycji do eksploatacji. 

jakości produkowanego klinkieru. No-
woczesny skład uśredniający surowiec 
zapewnia doskonałą jego jakość.  
Można oczywiście wymieniać wiele 
korzyści, ale podstawowym efektem 
końcowym jest zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych niemal dwukrotnie. Rów-
nocześnie linia nr 6 zastąpi produkcję 
z czterech linii Warty I, co w istotny spo-
sób przyczyni się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń wysyłanych do atmosfe-
ry oraz umożliwi koncentrację produkcji 
w jednym miejscu. Wszystko to pozwoli 
na zmniejszenie kosztów wytwarzania 
i lepszą organizację zakładu.  

P.B.: Czy równoległe funkcjonowa-
nie dwóch linii piecowych jest bez-
pieczne?
M.G.: Zgadzam się, że funkcjonowanie 
dwóch linii mogłoby stwarzać poten-
cjalne zagrożenie, jednakże nowoczesny 
system sterowania zapewnia współdzia-
łanie oraz gwarantuje bezpieczeństwo. 
Zaawansowana informatyka i sprzęt 
komputerowy przychodzi tutaj z pomo-
cą, jest niejako strażnikiem bezpieczeń-
stwa pracy ludzi i urządzeń. Linia tech-
nologiczna nr 6 została zaprojektowana 
tak, aby w żadnym stopniu nie stwarzać 
zagrożenia dla obsługi. Wykorzystaliśmy 
doświadczenia z pracy linii nr 5 oraz 
uwzględniliśmy cenne uwagi dozo-
ru i pracowników Wydziału TP2. Trzeba 
jednak pamiętać, że ostatecznie najważ-
niejszym czynnikiem jest człowiek i od 
jego umiejętności i zaangażowania za-
leży ostateczny efekt. Mam nadzieję, że 
tak doświadczona kadra poradzi sobie 
doskonale.

P.B.: Czy Cementownia jest przygo-
towana do zwiększenia mocy pro-
dukcyjnych?
M.G.: Równolegle z modernizacją li-
nii nr 6 podjęto szereg innych inwesty-

cji polegających na budowie nowych 
obiektów i przebudowie oraz dostoso-
waniu do nowych wymagań istniejącej 
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infrastruktury. Przebudowa łamacza ka-
mienia wapiennego, budowa nowego 
układu transportu materiału surowco-
wego z łamacza na skład uśredniający, 
składu uśredniającego oraz układ trans-
portu ze składu do młynów surowca linii 
nr 5 i 6 to tylko niektóre inwestycje przy-

gotowujące do zwiększenia mocy pro-
dukcyjnych zakładu. 
Obecnie trwają prace nad budową ukła-
du transportu dwóch marek klinkieru 
(w tym drogowego) na istniejący skład 
klinkieru. Jeśli koniunktura budowlana 
utrzyma się i sytuacja rynkowa będzie 
korzystna, to przewidujemy dalsze uno-
wocześnianie zakładu.

P.B.: Komu chciałby Pan podzięko-
wać za zaangażowanie i pracę przy 
tym projekcie?
M.G.: Zakończenie przedsięwzięcia jest 
dobrym momentem do dokonania pod-
sumowań i oceny całego procesu. Jako 
dyrektor odpowiedzialny za realizację 
inwestycji chciałbym jeszcze raz podzię-
kować wszystkim osobom, które wnio-
sły wkład w jej realizację. Ich praca przy-
czyniła się do ostatecznego sukcesu. 
Szczególnie serdeczne podziękowania 
za współpracę i zaangażowanie należą 
się Zarządowi Cementowni Warta oraz 
przedstawicielom inwestora. Ważną rolę 
w tej inwestycji odegrała również firma 

„Kraft&Streich”, z którą współpraca ukła-
dała się znakomicie. 
Przede wszystkim swoje podziękowania 
kieruję jednak do pracowników Działu 
Inwestycji, którzy czuwali nad przebie-
giem wykonywanych prac, często bory-
kając się z trudnościami i problemami. 
Sądzę, że wypełnili swoje obowiązki do-
skonale. Myślę, że wszyscy mamy satys-
fakcję z dobrze wykonanej pracy. 

P.B.: Dziękuję za rozmowę.
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Cementownia Warta w zasięgu ręki

Tradycyjnie Cementownia Warta włą-
czyła się w organizację Dni Działoszy-
na, Pajęczna i Wielunia, które odbyły się 
w czerwcu i lipcu 2009 r., współfinansu-
jąc występy gwiazd. Mieszkańcy, którzy 
zdecydowali się uczestniczyć w święto-
waniu wysłuchali wyjątkowych koncer-

tów m.in. Kasy Chorych, Raz Dwa Trzy, 
Myslowitz, Marcina Rozynka, Video, For-
macji Nieżywych Schabuff oraz koncer-
tu operetki, musicalu, tańca i piosenki 
w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego 
w Łodzi zorganizowanego przez przeła-
mujący stereotypy UMiG Działoszyn. 

Cementownię Warta reprezentowali 
w Działoszynie muzycy Orkiestry Górni-
czej, którzy jak co roku wykonali koncert 
zawierający szeroki repertuar. 
Dla zainteresowanych życiem cemen-
towni zorganizowano ekspozycję, któ-
rej centralną część stanowiła moderni-
zowana nitka nr 6 do wypału klinkieru. 
Ciekawa narracja przedstawicieli zakła-
du: Justyny Sikory, Grażyny Tokarskiej-
Leszczyk, Sebastiana Charciarka, Marci-
na Leśniaka i Pauliny Borkowskiej zyskała 
wielu zwolenników. Najczęstsze pytania 
zwiedzających ekspozycję dotyczyły ży-
cia zakładu, aktualnych wydarzeń, pla-
nów na następne lata oraz etapów po-
wstawania cementu.
Dodatkowym elementem ekspozycji 
była wystawa prac laureatów konkur-
su fotograficznego „Warta w obiekty-
wie” z możliwością wyboru ulubionego 
zdjęcia, które w głosowaniu interneto-
wym ma szansę zdobyć Nagrodę Pu-
bliczności.

„Nasza rzeka”
Cementownia Warta po raz kolejny 
wsparła konkurs ekologiczny zorganizo-
wany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Działoszynie. Tegoroczna edycja kon-
kursu 3xE  „Europa – Ekologia -  Edukacja” 
pt. „Nasza Rzeka” miała na celu edukację 
młodzieży w zakresie zrównoważone-
go rozwoju, ochrony ryb i rybołówstwa 

oraz zainspirowanie jej do podejmowa-
nia lokalnych działań proekologicznych 
związanych z ochroną rzeki Warta. 
W ramach konkursu przeprowadzo-
no debatę, w której obok młodzieży 
uczestniczyli przedstawiciele ekologów, 
administracji państwowej oraz przemy-
słu. Cementownię Warta reprezentował 
w dyskusji Cezary Wolniewicz Główny 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska. 
W ramach programu zorganizowano 
również konkurs na projekt zagospoda-
rowania wyspy Krzywie w Działoszynie. 
Wszyscy przedstawiciele szkół, którzy 
przedstawili swoje pomysły otrzymali 
nagrody rzeczowe.  

Paulina Borkowska

Paulina Borkowska
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Najlepsi ekolodzy w województwie
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Sió-
demka najlepszych młodych ekologów 
otrzymała nagrody ufundowane m.in. 
przez Cementownię Warta - rowery oraz 
drobne upominki. 
W XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicz-
nej w eliminacjach szkolnych wzięło 
udział 998 uczniów z 46 szkół z regionu 
łódzkiego, a do eliminacji wojewódzkich 
zakwalifikowało się 59 osób z 25 szkół. 
W  ogólnopolskim finale tegorocznej 

olimpiady, która odbyła się w Warcinie, 
młodzież z Łódzkiego zajęła drugie miej-
sce w kraju, ustępując jedynie reprezen-
tantom województwa lubelskiego. 
Tematyka olimpiady obejmowała wie-
dzę z zakresu biologii oraz treści zwią-
zane z ekologią i ochroną środowiska, 
zawarte w programach nauczania szkół 
ponadgimnazjalnych, w tym również 
geografii i chemii.

Warciańskich połonin czar

Tegoroczna trasa rajdu rowerowego, 
który odbył się 9 maja, wiodła przez ma-
leńkie wioski, lasy i rozległe warciańskie 
połoniny. Po raz trzeci pracownicy Ce-
mentowni Warta wraz z przyjaciółmi 
zdecydowali się rozpocząć sezon rowe-
rowy zwiedzaniem najbliższych okolic. 
Grupa ponad 140 rowerzystów zaopa-
trzona w wodę i bandany z logo Ce-
mentowni chroniące przed wiatrem 
i słońcem wyruszyła wczesnym przed-
południem spod biurowca Cementow-
ni Warta. Pogoda okazała się idealna: 
słońce i zefirek. Na starcie każdy narzu-
cił sobie własne tempo, bo to dyktowa-
ne przez przewodnika Jana Paska oka-

zało się w sam raz dla peletonu. Droga 
prowadziła przez Grądy, Niwiska Dolne 
do Wąsosza, gdzie na postoju zwiedzi-
liśmy pomnik powstańców Powstania 
Styczniowego z 1863 roku oraz cmen-
tarz, gdzie pochowany jest major Hubal 
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 
oraz dowódca pierwszego w Polsce i 
w całej II wojnie oddziału partyzanckie-
go. Zaskoczeniem dla wycieczkowiczów 
okazała się ukryta w pobliskim wąwozie 
Kalwaria, czyli szereg kapliczek upamięt-
niających poległych tam powstańców.
Po krótkim odpoczynku cała grupa ru-
szyła do celu – polany w Kulach na po-
łączeniu dwóch rzek: Warty i Liswarty. 

Ukształtowanie terenu, szerokie drogi le-
śne, brak nadmiernego ruchu samocho-
dowego sprzyjały aktywnemu odpo-
czynkowi i podziwianiu krajobrazów. Na 
miejscu czekała nas niespodzianka: dru-
żyna działu inwestycji z kapitanem Mar-
kiem Górnikiem dobiła do naszego brze-
gu w kajakowej wędrówce na Zalesiaki. 
Po krótkim odpoczynku drużyny kajaka-
rzy i rowerzystów chwyciły linę i rozpo-
częły rywalizację. Lina nie wytrzymała si-
ły mięśni i ogromnego zapału zespołów. 
Ostatecznie honorowe zwycięstwo wy-
walczyli kajakarze. 
Na postoju znalazło się miejsce zarówno dla 
regenerujących siły do powrotu, jak i nie-
zniszczalnych - grających w siatkówkę lub 
tych, którzy pojechali zobaczyć Meandry 
nad Kocinką. Solidaryzując się z rowerzysta-
mi dojechał na miejsce również Prezes Da-
riusz Gawlak z rodziną, który w tym roku nie-
stety dwa kółka zastąpił samochodem.    
Do cementowni wracaliśmy leśnymi 
duktami przez Patrzyków, co okazało się 
nie lada wyzwaniem dla rowerzystów ze 
słabszą kondycją. Na miejsce dojechali-
śmy późnym popołudniem – zmęczeni, 
ale zadowoleni. Dobra koordynacja za-
bezpieczających rajd kolarzy pajęczań-
skiego klubu, którzy wyznaczali trasę, 
kierowali na właściwą drogę, pomogła 
w sprawnym i bezwypadkowym prze-
biegu wycieczki.  Podczas wycieczki 
pojawiło się wiele sugestii dotyczących 
przyszłorocznej trasy rajdu. Wszystkie 
obowiązkowo będą uwzględnione przez 
organizatorów. 

Paulina Borkowska

Paulina Borkowska

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim 
w Łodzi 10 czerwca 2009 roku wręczono 
nagrody wojewódzkim laureatom XXIV 

Zd
zi

sła
w

 K
ac

zm
ar

ek

Zd
zi

sła
w

 K
ac

zm
ar

ek



str. 21Nr 7, Wrzesień 2009

Orkiestra z tradycjami
Historia Orkiestry Cementowni Warta jest ściśle związana z historią 
miasta Działoszyn i sięga roku 1887. Jako Orkiestra Straży Ognio-
wej uczestniczyła w pielgrzymce mieszkańców na Jasną Górę. Jest to 
tradycja, która z niewielkimi przerwami przetrwała do dziś. W czasie 
wojny orkiestra grywała na rynku żołnierzom z Armii Krajowej. Wiedza 
o tamtych odległych czasach jest przekazywana z pokolenia na poko-
lenie wśród członków orkiestry, również dzięki temu, że do dziś grają 
w niej potomkowie założycieli. Od 45 lat orkiestra działa przy Cemen-
towni Warta.

Przed drugą wojną światową kapelmi-
strzem orkiestry był Tomasz Kiepurski, 
a po wojnie Karol Organowski. W roku 
1964 opiekę nad działoszyńską orkie-
strą przejęła Cementownia Warta. Na 
stanowisku dyrygenta zatrudniono Ja-
na Kosiaka - osobę niezwykle zasłużoną 
dla rozwoju kultury muzycznej na tym 
terenie. Był twórcą nie tylko bogatego 
repertuaru orkiestry, ale również zało-
życielem zespołu dziecięcego Choreja 
- laureata wielu konkursów na terenie 
całego kraju. To również nauczyciel i wy-
chowawca niezliczonej grupy młodych 
ludzi na przestrzeni 30 lat pracy, najbar-
dziej zasłużona postać dla kultury mia-
sta Działoszyn. 
Arystoteles pisał, że muzyka łagodzi 
obyczaje, a Pitagoras, że muzyka budzi 
w sercu pragnienie dobrych czynów. 
I mieli tę świadomość już w czasach, kie-
dy muzyka w obecnym kształcie jeszcze 
nie powstała. Kiedy nie znaliśmy jesz-
cze najdoskonalszych i najważniejszych 
dzieł, które powstały dopiero w drugim 
tysiącleciu naszej ery. To był niezwykle 
ważny okres dla rozwoju tej sztuki. Po-

jawili się najwięksi mistrzowie w historii 
muzyki, obdarowując nas najpiękniej-
szymi dziełami, jakie kiedykolwiek po-
wstały. Już wieki temu myśliciele mie-
li świadomość, że sztuka nie pozostaje 
bez wpływu na nasz rozwój. To sztuka 
właśnie uwrażliwia, wzrusza, poszerza 
horyzonty, zmusza do myślenia, rozwija, 
uczłowiecza. Dziś stawia się niesprawie-
dliwie na równi kulturę z rozrywką, my-
ląc wręcz te całkowicie różne pojęcia. 
Rola orkiestr amatorskich jest niezwykle 
istotna dla niewielkich środowisk, w któ-
rych dostęp do kultury jest mocno ogra-
niczony - tam, gdzie nie ma szkół mu-
zycznych, sal koncertowych, teatrów. To 
właśnie w takich zespołach dzieci i mło-
dzież mają pierwszy prawdziwy kontakt 
z muzyką. Dlatego ogromnie ważne jest, 
by ten kontakt był profesjonalny. Odpo-
wiedzialnością dorosłych jest stwarza-
nie takich szans.
Orkiestra Cementowni Warta poprzez 
wyznaczony wiele lat temu kierunek 
pracy wypracowała ogromny dorobek 
muzyczny, wykraczający poza typowy 
dla takich zespołów. Wykonujemy mu-

zykę wielkich mistrzów klasyki, ludową, 
jazz, estradową, uwertury, arie operowe, 
operetkowe, piosenki współczesne. To 
szerokie spektrum stylów muzycznych 
stawia przed członkami orkiestry bardzo 
wysokie wymagania. Opanowanie i wy-
konanie tak zróżnicowanego i trudnego 
repertuaru wymaga gigantycznej pracy. 
W samym 2008 r. spotkaliśmy się na oko-
ło 80 próbach.
W roku 2002 i 2003 orkiestra koncerto-
wała w Niemczech na zaproszenie miasta 
Merseburg. Daliśmy kilka koncertów, nie 
tylko w Merseburgu, ale również w po-
bliskich miastach. Specjalnie na te wy-
stępy przygotowaliśmy repertuar składa-
jący się wyłącznie z muzyki polskiej.
Za komentarz do tego wydarzenia niech 
służą listy przesłane nam przez gospoda-
rzy tych koncertów, w których czytamy, 
że nasze występy stanowiły ważny wkład 
w kulturę jednoczącej się Europy, a or-
kiestra gra na poziomie niedościgłym dla 
niemieckich zespołów amatorskich.

Orkiestra Cementowni Warta to zespół 
z tradycjami. To spadkobierca pięknej hi-
storii. Do naszej odpowiedzialności na-
leży też to, by historia ta znalazła konty-
nuatorów. Zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, od dzieci, młodzież, 
po osoby dorosłe. Zapewniamy bezpłat-
ne szkolenie i instrumenty.
Być może muzyka stanie się również dla 
Was przygodą na całe życie? Czego ser-
decznie życzę.

Artur Szczęsny

Dziś stawia się niespra-
wiedliwie na równi kulturę 
z rozrywką. To wysoce nie-
odpowiedzialne. 
Artur Szczęsny, dyrygent i me-
nager Orkiestry Cementowni 
Wartafo
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Autostrada A-4 korytarzem transportowym Europy
Lata 90. ubiegłego wieku były okresem konferencji drogowych, ambit-
nych planów i coraz to nowych wizji budowy autostrad. Jednak praw-
dziwy i dynamiczny rozwój sieci drogowej i autostradowej w Polsce na-
stąpił z początkiem XXI wieku. Wśród planów rozwoju infrastruktury 
drogowej jest Autostrada A-4 będąca częścią Europejskiego Koryta-
rza Transportowego Nr III, przebiegającego w kierunku wschód – zachód 
od granicy niemieckiej przez uprzemysłowioną część Polski. Oprócz te-
go jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda (Bruksela) – 
Aachen – Kolonia – Erfurt – Wrocław – Katowice – Kraków – Kijów. 
Cementownia Warta  zabezpieczała dostawy cementu na realizację in-
westycji na odcinku Zgorzelec – Wykroty.

Autostrada A-4 na odcinku Zgorzelec 
– Krzyżowa stanowi brakujące ogniwo 
w sieci autostradowej Unii Europejskiej. 
Inwestycja ta jest jedną z najważniej-
szych zrealizowanych przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). Odcinek ten ma 51 km i w fa-
zie projektowej został podzielony na dwie 
części: odcinek „A”  Zgorzelec – Wykroty 
oraz odcinek „B” Wykroty – Krzyżowa. 
Odcinek „A” realizowała francuska firma 
DTP TERRASSEMENT S.A. Oddział w  Pol-
sce z koncernu BOUYGUES - druga na 
świecie z sektora budownictwa komu-
nikacyjnego i ekologicznego (m.in. bu-
dowa dróg, lotnisk i zapór). Czas trwania 
kontraktu na tym odcinku zaplanowano 
na 27 miesięcy, zaczynając od 10 kwiet-
nia 2007 r. kończąc 9 lipca 2009 r.
Odcinek „B” realizowała firma HEILIT+WO-
ERNER Budowlana Sp. z o.o. z austriackie-
go koncernu STRABAG A.G. dotychczaso-
wy wykonawca modernizacji autostrady 
A–4 na zachód od Wrocławia. 

Cement z Warty na A-4
Do budowy betonowej nawierzchni
Cementownia Warta zabezpieczała do-
stawy cementu na realizację planowa-
nej inwestycji w okresie od października 
2007r.  do maja 2009 r. na jednym odcin-
ku autostrady dostarczając blisko 52 tysią-
ce ton cementu autostradowego „Warta” 
niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – NA. 
Dostawy cementu do budowy autostra-
dy A-4 na odcinek Zgorzelec – Wykroty 
odbywały się transportem samochodo-
wym i kolejowym, połączone z przeła-
dunkiem na samochody i dowozem do 
silosów. Dobowe zapotrzebowanie na 
cement wynosiło w granicach od 1000 
do 1500 ton, dlatego wykorzystywa-
no od 40 do 60 samochodów. „Dosta-
wy wymagały całodobowej koordyna-
cji, dlatego Dział Logistyki był na każde 
wywołanie klienta. Pracownicy działu 
musieli być bardzo elastyczni i szybko 
reagować na wszystkie zmiany terminu 
dostaw. A należy podkreślić, że dostawy 

Informacje o projekcie
• Umowa podstawowa na realiza-
cję A-4 podpisana w dniu 9 li-
stopada 2006 r.

• Umowa dodatkowa na ogrodze-
nie autostrady podpisana w dniu 
19 grudnia 2007 r.

• Umowa dodatkowa na przewier-
ty w skałach podpisana w dniu  
6 kwietnia 2009 r.

• Finansowanie projektu: Projekt 
Funduszu Spójności Bruksela 
2004/PL/16/C/PT/004 oraz Mi-
nisterstwo Infrastruktury Rzą-
du Rzeczpospolitej Polskiej

• Wartość kontraktu: 71 626 
140 euro netto

• Wartość umowy dodatkowej 
na przepusty z ogrodzeniem:  
5 217 587,61 euro netto

• Wartość umowy dodatkowej na 
przewierty w skale: 800 002,74 
zł netto

• Zamawiający: Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA)

• Przedstawiciel Zamawiającego: 
GDDKiA  Oddział we Wrocławiu

• Nadzór: EGIS Router-Scetauro-
ute S.A. Oddział w Polsce / DHV 
Polska Sp. z o.o.

• Projektant: ARCADIS Sp. z o.o. 
(lider), Scott Wilson Sp. z o.o. 
Transprojekt Warszawa Sp. 
z o.o.

• Konsorcjum Wykonawcze: DTP 
Terrassement S.A. (lider), Bouy-
gues Travaux Publics, VSL S.A. 

były realizowane w soboty, w niedzie-
le i dni świąteczne” – powiedział Irene-
usz Pęśko, Kierownik Działu Logistyki Ce-
mentowni Warta.

Do budowy objektów inżynieryjnych
W betoniarniach produkowano beton 
mostowy do budowy obiektów inżynier-
skich na tym odcinku Autostrady A–4, 
w skład których wchodziły: obiekty mo-
stowe, przejścia dla pieszych i zwierząt, 
tunele oraz zbiorniki przeciwpożarowe. 
Od października 2007 r. do listopada 
2008 r. Cementownia Warta dostarczyła 
ponad 14,5 tysiąca ton cementu drogo-
wo – mostowego „Warta” niskoalkalicz-
nego CEM I 42,5 N – MSR/NA.

D
TP
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Kielka Inwestycyjnych szczegółów
Do produkcji betonu został użyty cement au-
tostradowy „Warta” niskoalkaliczny CEM I 42,5 
N – NA oraz kruszywa granitowe różnych 
frakcji, domieszki do betonu oraz piasek.
Konstrukcja nawierzchni budowanego od-
cinka autostrady przewidywała dwie war-
stwy z betonu cementowego oraz dwie 
warstwy mrozoochronne z kruszywa: 
- górną warstwę z betonu nawierzch-
niowego B40 o grubości 27 cm, 
- dolna warstwę z chudego betonu RM 
= 6-9 MPa o grubości 18 cm, 
- górna warstwa mrozoochronna z kru-
szywa łamanego o grubości 15 cm,
- dolna warstwa mrozoochronna z kru-
szywa naturalnego o grubości 20 cm,
- podłoże gruntowe z wtórnym modu-
łem na powierzchni 60 MPa.

Warstwy betonu przedzie-
lone zostały geowłókniną 
filtrującą w celu zapobiega-
nia przekopiowaniu spękań 
z podbudowy. Zaprojek-
towany układ warstw kon-
strukcji nawierzchni z betonu 
cementowego posiada no-
śność do 115 KN/oś. 
Nawierzchnia na obiektach 
mostowych zaprojektowa-
na została jako konstrukcja 
bitumiczna, a połączenie 
nawierzchni betonu z asfal-
tową zrealizowano poprzez 
przedłużenie bitumu o 15 
m za obiekt mostowy. Nato-

miast w miejscu gdzie odległość pomię-
dzy sąsiednimi obiektami jest mniejsza 
niż 300 m zaprojektowana została na-
wierzchnia asfaltowa.
W realizacji inwestycji wykorzystano 
betoniarnię zaprojektowaną i zbudo-
waną z uwzględnieniem obowiązują-
cych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska w celu jak najmniejszego 
oddziaływania na otoczenie. Beton na-
wierzchniowy układany był zestawem 
maszyn składającym się z rozściełaczy 
betonu typu SP 1500 (do nawierzchnio-
wej warstwy betonu), SP 1500L (do pod-
kładowej warstwy betonu) i urządzenia 
do obróbki wykończeniowej TCM 1800 
produkcji WIRTGEN HAMBURG. 
Minimalna szerokość rozkładania to 5 
metrów, a maksymalna ponad 15 me-

Nagroda 
za innowacyjność
Decyzją Kapituły Znaku Jakości 
oraz Zarządu Stowarzyszenia 
Producentów Betonu Towaro-
wego (SPBT) w Polsce 26 mar-
ca 2009 r. przyznano Spółce 
DTP Terrassement S.A. Oddział 
w Polsce specjalną nagrodę za 
innowacyjność w ułożeniu beto-
nowej nawierzchni autostrady 
A–4 na odcinku: Zgorzelec – Wy-
kroty z zastosowaniem najnow-
szych technologii.

trów, natomiast wydajność rozściełacza to:
– 80 m chudego betonu na godzinę, 
przy założeniu szerokości ok. 12 m i gru-
bości warstwy 0,18 m;

– 40 m betonu nawierzchniowego B40 
na godzinę, przy założeniu szerokości 
ok. 11 m i grubości warstwy 0,27 m.

Projekt zakończony sukcesem
Pięć miesięcy później na zaproszenie na-
grodzonej firmy odbył się rekonesans wy-
konanych robót na autostradzie połączony 
z oględzinami obiektów i próbnym prze-
jazdem w obydwu kierunkach Krzyżowa – 

D
TP
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Zgorzelec – Krzyżowa. Cementownię War-
ta reprezentowali Prezes Zarządu Dariusz 
Gawlak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketin-
gu Ewa Gibas i Produkt Manager Krzysztof 
Szczepaniak. Rolę gospodarza ze strony 
DTP Terrassement S.A. Oddział w Polsce 
pełnił Dyrektor Zarządzający Andrzej Ra-
doszewski.

Uroczyste otwarcie Autostrady do Euro-
py nastąpiło 14 sierpnia br., a uczestniczy-
li w nim przedstawiciele Rządu RP, inwe-
stora GDDKiA, władzy lokalnej, Episkopatu 
i Policji, firm wykonawczych oraz dostaw-
ców materiałów i surowców. Ceremo-
nia otwarcia była szeroko relacjonowana 
przez media lokalne i ogólnopolskie.

Dziś wjeżdżając z Niemiec do Polski Au-
tostradą A–4 tylko znaki drogowe przy-
pominają nam gdzie jesteśmy. Świadczy 
to o naszym udziale w postępie cywili-
zacyjnym i nowej dobrej polskiej jakości  
autostrad.

Krzysztof  Szczepaniak

Rozmowa z Andrzejem Ra-
doszewskim, Dyrektorem 
Zarządzającym DTP Terras-
sement S.A. Oddział w Pol-
sce

K.S.: Od kiedy firma działa na 
rynku polskim?
A.R.: Pierwszym kontraktem reali-
zowanym w Polsce przez DTP T. był 
kontrakt w Warszawie o wartości 
ok. 120 milionów zł: łącznica Air-
port – ul. Poleczki o długości 6 km, 
dwupasmówka z wiaduktami o dłu-
gości 300 m i dwoma mostami - 
20 m. Prace rozpoczęto w mar-
cu 2007 r., przekazanie do ruchu 
nastąpiło w grudniu 2007 r. Dru-
gim kontraktem była realizacja au-
tostrady A-4 Zgorzelec-Wykroty 
o długości 22 km, gdzie DTP T. by-
ło liderem, a partnerami: Bouygu-
es Travaux Publics oraz VSL S.A. 
Prace rozpoczęliśmy 10 kwietnia 
2007 r., oddanie do ruchu odbyło 
się 14 czerwca 2009 r.

K.S.: Jaki był zakres robót obję-
tych kontraktem wykonywanych 
przez Państwa firmę przy budo-
wie A-4?
A.R.: Roboty objęte kontraktem 
to: wzmocnienie istniejącej na-
wierzchni odcinka autostrady A-4 
na odcinku 1,7 km (granica pań-
stwa – Zgorzelec) do 115kN/oś, 
budowa nowego odcinka auto-
strady o długości 20,3 km, bu-
dowa węzła Zgorzelec oraz węzła 
autostradowego Godzieszów, bu-
dowa 8 obiektów mostowych nad 
autostradą dla ruchu samochodo-
wego i zwierząt oraz 9 obiektów 
mostowych w ciągu autostrady. 
Ponadto kontrakt obejmował bu-
dowę 32,6 km kanalizacji deszczo-
wej, budowę dróg dojazdowych do 
dwóch miejsc obsługi podróżnych 
(MOP), urządzeń ochrony środowi-
ska, takich jak: ekrany akustyczne, 
zbiorniki wodne, separatory oleju, 
zieleń ochronna itd. oraz oświe-
tlenia i łączności autostradowej. 

Wykonano oznakowanie autostra-
dy i dróg związanych oraz wyposa-
żono w urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu.

K.S.: Ile osób pracowało przy bu-
dowie A-4 Zgorzelec-Wykroty?
A.R.: W momencie intensyfikacji 
robót zatrudnialiśmy nawet 800 
osób.

K.S.: Interesuje nas park maszyno-
wy wykorzystany na budowie A-4.
A.R.: W szczytowym okresie na pla-
cu budowy mieliśmy 350 maszyn. 
Aby przybliżyć Państwu ogrom ro-
bót wykonanych przez sprzęt Głów-
nego Wykonawcę przedstawię kilka 
danych: 
- wykonaliśmy: 2 350 000 m2 wyko-
pów; 1 450 000 m2 nasypów, 

- ułożyliśmy: 150 000 m² geowłók-
niny; 32 km rur kanalizacyjnych; 
4,6 km ekranów akustycznych 

- zrealizowaliśmy: 1 100 000 m² 
podbudowy, warstwy wyrównaw-
czej; 210 000 m2 betonu na-
wierzchniowego; 80 000 ton masy 
bitumiczej.

K.S.: Jak Pan ocenia współpracę 
z Cementownią Warta?
A.R.: Technologia wykonania na-

wierzchni betonowych wymaga za-
stosowania najlepszych materia-
łów, kruszyw i cementów. Po analizie 
recept w konsultacji z jednostkami 
naukowymi oraz specjalistami z Ce-
mentowni Warta, zastosowano ja-
ko spoiwo cementy niskoalkaiczne 
z Warty – CEM I 42,5 N. Pozwoliło 
to uzyskać bardzo pozytywne wy-
niki testów jakościowych, co w po-
łączeniu z najnowszymi rozście-
łaczami i wytwórnią posiadającą 
elektroniczne dozowanie środków 
chemicznych dało efekt widoczny 
na zrealizowanym odcinku auto-
strady. Szczególnie wysoko ocenia-
my sprawność logistyczną Cemen-
towni Warta, gdy zużycie cementu 
wyniosło ok. 1100 ton na dobę. 
Do tak wielkiego przedsięwzięcia 
należało dostosować różne środki 
transportu, odpowiednią ilość ce-
mentowozów oraz transport kole-
jowy. Firma umiała być elastyczna 
szczególnie w trudnych warunkach 
pogodowych, z którymi często się 
borykaliśmy.

K.S.: Dziękuję za rozmowę.
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Nowy cement z dodatkiem kamienia wapiennego
CEM II/A-LL 42.5N-NA - właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie
W dzisiejszym spotkaniu chciałabym Państwu przedstawić nowy ce-
ment produkowany  w Cementowni Warta i przybliżyć możliwości jego 
wykorzystania w budownictwie i innych działach gospodarki. 

Nowy cement pojawiający się na rynku 
budzi wątpliwości i obawy potencjal-
nego klienta – gdzie go zastosować, ja-
ki cement może on zastąpić i jakie ma 
właściwości.
Wapień jest także powszechnie sto-
sowanym  dodatkiem drugorzędnym 
w składzie cementu. Można powiedzieć 
że, każdy producent klinkieru dysponu-
je tego rodzaju surowcem praktycznie 
w nieograniczonej ilości.
Kamień wapienny stosowany jako do-
datek mineralny do cementu jest ozna-
czany symbolem L lub LL
i powinien spełniać następujące wyma-
gania normy PN-EN 197-1:
• zawartość węglanu wapnia CaCO3 

≥75,0%
• zawartość gliny  ≤1,2 g/100 g kamienia 

wapiennego 
• całkowita zawartość węgla organicz-

nego (TOC):
– kamień wapienny LL ≤0,20% masy ka-

mienia
-kamień wapienny L ≤0,50% masy ka-

mienia.

Korzyści stosowania cementów port-
landzkich wapiennych 
Stosowanie cementów portlandzkich 
wapiennych przynosi szereg korzy-
ści technologicznych, ekonomicznych 
i ekologicznych. Korzyści technologicz-
ne to przede wszystkim porównywalna 
z cementami CEM I wytrzymałość wcze-
sna przy zawartości kamienia wapien-
nego ≤10% masy cementu, niższa wo-
dożądność oraz poprawa urabialności 
mieszanek betonowych (ułatwia to pro-
wadzenie prac murarskich i tynkarskich 
oraz podawanie, układanie i zagęszcza-
nie betonu). Mocną stroną ekonomiczną 
stosowania kamienia wapiennego jest 
obniżenie kosztów produkcji cementu 
(niższa zawartość klinkieru) przy jedno-
czesnym zachowaniu jego parametrów 
wytrzymałościowych porównywalnych 
do cementów portlandzkich CEM I. 
Z kolei ekologiczne aspekty produkcji 
cementów wapiennych przejawiają się 
w redukcji emisji dwutlenku węgla CO2, 
powstającego w procesie produkcji klin-
kieru portlandzkiego.
Zastosowanie kamienia wapienne-
go w miejsce klinkieru portlandzkiego, 

oprócz wspomnianych  efektów eko-
logicznych i ekonomicznych, pozwala 
uzyskać cementy o korzystnych właści-
wościach użytkowych. 

Właściwości
Właściwości cementów portlandzkich 
wapiennych zależą przede wszystkim 
od ilości kamienia wapiennego w skła-
dzie cementu, składu chemicznego 
i mineralnego klinkieru portlandzkiego 
oraz powierzchni właściwej uzyskanego 
cementu. Ze względu na bardzo dobrą 
mielność  kamienia wapiennego cemen-
ty portlandzkie wapienne charakteryzu-
ją się wyższą powierzchnią właściwą niż 
cementy portlandzkie CEM I. 
Porównując wytrzymałość  wczesną na 
ściskanie  cementów portlandzkich wa-
piennych z cementami portlandzkimi  
możemy powiedzieć, że w przypadku 
zawartości kamienia wapiennego około 
10 %  w składzie cementu wytrzymałość 
wczesna po 2 dniach jest porównywalna  
z cementami portlandzkimi. Większa ilość 
kamienia wapiennego (≥15%) w składzie 
cementu obniża wytrzymałość wczesną 
w stosunku do cementu CEM I.
W przypadku cementu portlandzkiego 
wapiennego uziarnienie kamienia wa-
piennego korzystnie wpływa na wo-
dożądność cementu - zmniejsza się 
objętość porów wypełnionych wodą, 
znajdujących się między cząstkami zmie-
lonego klinkieru a drobnymi cząstkami 
wapienia w zaczynie cementowym. To 
może sprzyjać lepszej urabialności mie-
szanki betonowej. Wodożądność ce-
mentów z dodatkiem kamienia jest niż-
sza niż cementu CEM I  i ma tendencję 

do obniżania się wraz ze wzrostem ilości 
dodawanego wapienia.

CEM II/A 42.5N-NA jest cementem 
portlandzkim wapiennym klasy wytrzy-
małości 42,5 o normalnej wytrzymałości 
wczesnej (N). Zawiera w swoim składzie 
80-94 % klinkieru portlandzkiego, 6-20 %  
kamienia wapiennego (LL) oraz  regula-
tor czasu wiązania.
Cement ten charakteryzuje się stabilny-
mi parametrami jakościowymi, wysoką 
wytrzymałością wczesną, wysoką dyna-
miką przyrostu wytrzymałości w długich 
okresach twardnienia, umiarkowaną wo-
dożądnością i umiarkowanym skurczem,  
bardzo dobrą urabialnością mieszanek 
betonowych, możliwością stosowania 
w szerokim zakresie temperatur oraz ja-
śniejszą barwą. 

Zalecane kierunki zastosowań
•beton klasy C12/15 - C40/50
•beton posadzkowy
•beton samozagęszczalny
•beton komórkowy
•beton narażony na agresję che-
miczną

•konstrukcje betonowe i elementy 
sprężone

•elementy prefabrykowane drobno-
wymiarowe i wielkowymiarowe

•zaprawy murarskie i tynkarskie
•suche mieszanki (kleje, zaprawy) 
•galanteria betonowa (kostka 
brukowa, krawężniki, płyty chod-
nikowe) 

Nazwa
Składniki główne w %

Klinkier  K Wapień
L   /    LL

Cement 
portlandzki 
wapienny

CEM II/A-L
80-94 6-20

CEM II/A-LL

CEMII/B-L
65-79 21-35

CEM II/B-LL

Cement 
portlandzki 

wieloskładnikowy

CEMII/ A-M (X-L,LL) 80-94 6-20

CEM II/B-M (X-L,LL ) 65-79 21-35

Tabela: Rodzaje cementu wapiennego i skład wg PN-EN 197-1

x- oprócz kamienia wapien-
nego jako składniki główne 
cementu mogą być stoso-
wane popioły lotne wapnio-
we i krzemionkowe, granulo-
wany żużel wielkopiecowy, 
pucolany, łupek palony, pył 
krzemionkowy

Beata Płóciennik
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Praca przy komputerze 
- co zrobić by była bezpieczna?
Obecnie wykorzystywanie komputera jest najbardziej powszechne. Ma 
on swoje zastosowanie w pracy biurowej, w której zajmuje naczelne 
miejsce. Pracownicy  wykorzystują komputer do zbierania i przesyłania 
informacji oraz tworzenia różnych dokumentów. To elektroniczne urzą-
dzenie wykorzystywane jest także do sterowania procesem technolo-
gicznym czy przy pracach marketingowych. Korzystamy z niego rów-
nież w domu. Można powiedzieć, że większość swojego czasu spędzamy 
w pozycji siedzącej, pracując lub bawiąc się komputerem.

Nikt nie zdaje sobie z zagrożeń i jakie 
konsekwencje i komplikacje zdrowotne 
praca lub przyjemność przy kompute-
rze pociąga za sobą. Wystarczy jednak 
kierować się prostymi zasadami, by pra-
ca z komputerem była bezpieczna.

Co nam grozi?
Spędzając większość czasu w pozycji 
siedzącej wymuszonej,  jesteśmy nara-
żeni na:
• małą aktywność ruchową, co pociąga 

za sobą odwapnienie kości, zmniej-
szenie ruchliwości i siły mięśniowej, 
w konsekwencji jesteśmy podatni na 
wzrost ryzyka złamań i szybkie zmę-
czenie,

• brak pobudzenia (aktywowania) orga-
nów wewnętrznych, takich jak serca, 
płuca, naczynia krwionośne. Stosowa-
ny przez nas pasywny tryb życia do-

prowadza do słabej kondycji fizycznej 
i wystąpienia chorób układu krążenia, 
co w efekcie bezpośrednio przekłada 
się na nadciśnienie i wystąpienie za-
wałów serca,

• zmniejszenie zużycia energii, co wy-
wołuje nadmierny przyrost masy cia-
ła, który przyczynia się do powstania 
wczesnego stadium cukrzycy,

• dolegliwości żołądkowo – jelitowe,
• Zespół Cieśni Nadgarstka jest to ból ra-

mion, przedramion, przegubów dłoni. 
Przyczyną tej choroby  zawodowej jest 
statyczne obciążenie mięśni i nacisk na 
dyski międzykręgowe oraz praca na 
nieergonomicznej klawiaturze tj. bez 
podkładki na nadgarstki,

• dolegliwości kręgosłupa i pleców - ból 
kręgosłupa, pleców, dyskopatia, skur-
cze mięśni nóg oraz skrzywienie krę-
gosłupa. Dolegliwości te wywołane są  
nieergonomicznym urządzeniem i/lub 
niewłaściwą postawą przyjmowaną 
podczas pracy przy komputerze, 

• impotencje, dolegliwości menstruacyj-
ne i poronienia - to efekt długotrwałej 
pracy przy komputerze i nieaktywne-
go trybu życia. Dodatkową przyczyną 
jest elektrostres, który występuje pod-
czas obsługi monitorów ekranowych. 
Stąd też zapis w wykazie prac wzbro-
nionym kobietom w ciąży o zakazie 
pracy przy obsłudze monitorów ekra-
nowych powyżej 4 godzin na dobę,

• osłabienie wzroku - wysychanie i zmęt-
nienie rogówki i stopniowa utrata 
wzroku. Podczas długotrwałej pracy na 
komputerze, większość osób skarży się 
na łzawienie i przekrwienie oczu, za-
czerwienienie spojówek, uczucie pie-
czenia, bóle głowy i senność. Stan ten 
jest spowodowany spadkiem częstotli-
wości mrugania i zwilżania oczu oraz 
brakiem odpowiedniej ostrości, jaskra-
wości i migotaniem obrazu na ekranie. 

Należy pamiętać, iż oczy obserwujące-
go monitor podczas ośmiogodzinnej 
pracy wykonują ok. 30 tys. ruchów i są 
tak przeciążone, że nie potrafią przy-
stosować się do nowych wymagań,

• promieniowanie ekranu – jest to za-
chwianie równowagi pomiędzy jona-
mi dodatnimi i ujemnymi w powietrzu, 
w którym występuje zwiększona ilość 
jonów ujemnych. Reakcją człowieka na 
to zachwianie równowagi jest depre-
sja, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie 
sprawności organizmu i ból głowy. Mo-
żemy przeciwdziałać temu zjawisku po-
przez stosowanie drewnianych podłóg 
i boazerii oraz umieszczanie w pokoju 
z komputerem roślinności. Najlepszy-
mi są: paproć, geranium, tuja pokojo-
wa, jałowiec karłowaty, aloes, trzykrot-
ka. Możemy także stosować sztuczną 
jonizację powietrza w celu tworzenia 
dobrego mikroklimatu, 

• pole elektromagnetyczne – jest  to 
układ dwóch pól wzajemnie ze sobą 
powiązanych (pola elektrycznego i po-
la magnetycznego) wywołany przez 
płynący prąd elektryczny. W nowocze-
snym sprzęcie elektronicznym nie ma 
on większego znaczenia. Aktualnie 
sprzedawane monitory LCD spełniają 
rygorystyczne wymagania obowiązują-
cej w tym zakresie normy. Pole elektro-
magnetyczne występowało w starych 
monitorach kineskopowych. Płynący 
w obwodzie elektrycznym prąd wy-
woływał polaryzację napięcia elektro-
statycznego pomiędzy monitorem 
a ekranem monitora, w wyniku które-
go twarz człowieka przyciągała nałado-
wane cząstki w takim samym stopniu 
jak monitor ekranowy. Kurz i jonizacja 
powietrza może wywoływać podraż-
nienia skóry i alergie,

• promieniowanie rentgenowskie – 
w nowoczesnych monitorach zostało 
całkowicie wyeliminowane. Stare kom-
putery wytwarzały małą dawkę pro-
mieniowania rentgenowskiego lecz na 
obecnym etapie badań naukowych, 
nie został wyjaśniony wpływ małych 
dawek na organizm człowieka,

• pole elektrostatyczne – występuje na 
powierzchni ekranu monitora, wy-
wołane wiązką elektronów o wyso-
kiej częstotliwości. Dla uniknięcia tej 
uciążliwości istotne jest zachowanie 
odpowiedniej wilgotności powietrza 
w granicach 50-60% i wietrzenie po-
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mieszczeń, szczególnie w okresie zi-
mowym. Woda zawarta w powietrzu 
neutralizuje ładunki elektrostatycz-
ne. Dla uniknięcia intensywnego po-
la elektrostatycznego zaleca się rów-
nież włączenie komputera kilka minut 
przed rozpoczęciem pracy.

• promieniowanie jonizujące – obec-
nie w nowych monitorach całkowicie 
jest redukowane wewnątrz obudowy 
monitora. Oznaczenia umieszczone 
na obudowach informują nas o możli-
wości bezpiecznego ich użytkowania. 
Monitory, które takich oznaczeń nie 
posiadają, powinny być wyposażone 
w filtry założone na ekran kineskopu, 
które minimalizują emisję tego pro-
mieniowania.

Stosuj proste zasady, by pracowało 
się komfortowo
Przedstawiając tyle zagrożeń nasuwa się 
pytanie, czy praca przy komputerze jest 
szkodliwa dla zdrowia człowieka? Na 
podstawie obowiązujących przepisów, 
praca ta zaliczana jest do uciążliwych. 
Z dotychczasowych odnotowanych 
schorzeń, stwierdzono tylko zespół cie-
śni nadgarstka, który do tej pory był 
chorobą zawodową malarzy, pianistów 
i maszynistek. Z pozostałymi zagroże-
niami użytkownik potrafi sobie radzić 
poprzez zachowanie odpowiednich 
środków ostrożności. Do takich działań 
profilaktycznych należy m.in.:
• trzymać głowę prosto, tak aby szyja 

nie była wygięta i nie powodowało to 

zniekształceń odcinka szyjnego kręgo-
słupa,

• opierać się plecami o oparcie krzesła, 
co zmniejszy uciążliwość zmęczenia 
kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ra-
miona powinny zwisać swobodnie. 
Trzymanie łokci przy sobie lub oparte 
na poręczach fotela, skutkuje nieob-
ciążaniem dodatkowo pleców,

• siedzieć ergonomicznie - regulować  
oparcie i wysokość  fotela. Klawiaturę 
ustawić  nisko, aby nie powodować 
zgięcia rąk w nadgarstkach,

• regulować wysokość fotela pamięta-
jąc, aby stopy swobodnie opierały się  
o podłogę. Nogi powinny być zgięte 
w kolanach pod kątem prostym,

• stopy trzymać ustawione swobodnie 
i płasko na podłodze lub na odpo-
wiedniej podstawce – podnóżce,

• stale przysuwać się jak najbliżej opar-
cia krzesła, rozwierając jak najszerzej 
kolana i opierając się o podłogę całą 
powierzchnią stóp,

• klawiatura powinna być ustawiona na 
nieślizgającej się  powierzchni i w przy-
padku wysokości klawiatury większej 
niż 3 cm, należy wyposażyć ją  w od-
powiednie podkładki pod nadgarstki,

• głowa prosta, mięśnie karku rozluź-
nione, broda lekko przygięta do klatki 
piersiowej. Siedzisko krzesła powinno 
zapewnić oparcie do połowy łopatek 
siedzącego oraz podpórką lędźwiową,

• po każdej godzinie pracy z kompute-
rem, jego użytkownik powinien robić 
przerwę, w czasie, której powinien wy-

Tabela: Wybrane parametry i zalecenia dotyczące regulacji elementów stanowiska komputerowego

Nazwa parametru Parametr 
wg rys. Zakres regulacji

Wysokość płyty siedziska Aa) 40 ÷ 50 cm

Wysokość dolnej powierzchni blatu pod klawiaturę Ba) 52 ÷ 67 cm

Wysokość górnej powierzchni blatu pod klawiaturę Ca) 57 ÷ 75 cm

Wysokość górnej powierzchni blatu pod monitor Da) 69 ÷ 93 cm
52 ÷ 76 cmb)

Wysokość poziomej linii widzenia Ea) 109 ÷ 133 cm

Zalecana odległość obserwacji F1 - F2 40 ÷  70 cm

Głębokość siedziska G 40 ÷  45 cm

Odległość umożliwiająca odsunięcie krzesła H 40 ÷  45 cm

Regulacja kąta pochylenia podnóżka I 0 ÷ 15°

Optymalny zakres kątowy obserwacji J 20 ÷ 50°

konywać ćwiczenia oddechowe, masaż 
palców rąk, rozluźniać mięśnie tułowia 
oraz masować skórę głowy.

Następnym etapem profilaktyki jest wła-
ściwa organizacja stanowiska kompute-
rowego. Jej potwierdzeniem jest udo-
kumentowana ocena np. w postaci listy 
kontrolnej przeglądu warunków pracy 
pomieszczenia wyposażonego w stano-
wisko komputerowe z monitorem ekra-
nowym. 
Parametry struktury przestrzennej stano-
wiska komputerowego pokazano na po-
niższym rysunku, a objaśnienia symboli 
zestawiono w tabeli.
Jeśli więc chcemy ograniczyć negatyw-
ne skutki pracy przy komputerze, musi-
my pamiętać o przyjmowaniu właściwej 
pozycji ciała, ergonomicznej organizacji 
stanowiska komputerowego, zgodnym 
z normami oświetleniu dziennym i elek-
trycznym pomieszczenia i stanowiska 
pracy, a także o przerwach i ćwiczeniach 
relaksujących zgodnie z dewizą „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. Nie zapominaj-
my także o aktywnym trybie życia poza 
pracą. Warto dla naszego zdrowia czyn-
nie wypoczywać i zachęcać innych do 
zdrowego trybu życia. Wdrażając zasadę 
„ruch to zdrowie”, zauważymy poprawę 
w naszym stanie zdrowia i samopoczu-
ciu. Będąc aktywnym w przyszłości unik-
niemy innych poważnych schorzeń.

a) do cechy (parametru) A, B, C, D, E  zaleca dodać się 3 cm - wysokość obuwia
b) dla przypadku, gdy monitor stoi na poziomej jednostce centralnej o wysokości 17 cm

Mirosław Kubicki



str. 28 Nr 7, Wrzesień 2009

Emerytura - daleko czy blisko?
Ubezpieczenie emerytalne jest ubezpieczeniem na wypadek niezdolności 
do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę, zapewnia-
ją sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodo-
wej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dziesięć lat temu wprowadzono 
w Polsce nowy system emerytalny. W artykule przedstawiamy wszyst-
ko, co należy wiedzieć o emeryturze.

Na ubezpieczenie emerytalne odpro-
wadzana jest składka w wysokości 19,52 
proc. podstawy jej wymiaru. W przypad-
ku osób, które oszczędzają swój kapitał 
emerytalny również w Otwartych Fun-
duszach Emerytalnych (OFE), Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przekazuje 
1/3 składki (tj. 7,3 proc.) do wybranego 
OFE. Jeżeli ubezpieczony nie przystąpił 
do funduszu emerytalnego, to wówczas 
cała składka na ubezpieczenie emerytal-
ne przekazywana jest na Fundusz Ubez-
pieczeń Społecznych. Składka wpłacana 
do Otwartego Funduszu Emerytalnego 
pochodzi w całości z części opłacanej 
przez pracownika. 

Emerytury po nowemu
Od 1 stycznia 1999 r. zaczął obowiązy-
wać w Polsce nowy system emerytalny. 
Jego twórcy założyli docelowo, że przy-
szli emeryci będą otrzymywać emery-
turę z co najmniej dwóch źródeł, tzn. ze 
zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i OFE. Ustawodawca przewi-
dział również możliwość powołania Pra-
cowniczych Programów Emerytalnych, 
które mają charakter dobrowolny i uzu-
pełniający w stosunku do powszechne-
go systemu emerytalnego. 
Ubezpieczeni zostali zatem podzieleni na 
trzy grupy, które różnią się ze względu na 
sposób oszczędzania, przywileje emery-
talne i sposób wyliczenia emerytury. 
• Osoby urodzone przed 1 stycznia 

1949r. będą mieć przyznawaną eme-
ryturę w oparciu o przepisy systemu 
emerytalnego wprowadzonego usta-
wą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353 z późn. zm.).

• Osoby urodzone po 31 grudnia 1948r. 
a przed 1 stycznia 1969 r. zostały ob-
jęte generalnie nowym systemem 
emerytalnym. Niemniej jednak zasady 
obowiązujące tych ubezpieczonych 
mają charakter przejściowy pomiędzy 

nowym a starym systemem emerytal-
nym i niektórzy ubezpieczeni z tego 
przedziału zachowują prawa, jakie gwa-
rantuje im obowiązujący system eme-
rytalny. Osoby urodzone po 31 grudnia 
1948 r. mają możliwość oszczędzania na 
emeryturę obok Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych również w nowo powoła-
nych instytucjach finansowych - OFE.

• Ubezpieczeni urodzeni po 31 grud-
nia 1968 r. zostali objęci nowym sys-
temem emerytalnym i obowiązkowo 
odkładają części składki na ubezpie-
czenie emerytalne w otwartych fun-
duszach emerytalnych.

 
Warunki do uzyskania emerytury - 
wybrane przypadki
Emerytury dla ubezpieczonych urodzo-
nych przed 1 stycznia 1949 r. obejmują: 
1. Emeryturę powszechną
Uprawnienia do tej emerytury przysłu-
guje ubezpieczonym, którzy spełnili 
łącznie następujące warunki: 
- osiągnęli wiek emerytalny wynoszący 
co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn, 
- mają okres składkowy i nieskładkowy, 
wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet 
i 25 lat dla mężczyzn
2. Emeryturę przy niepełnym stażu 
emerytalnym
Ustawa emerytalna przewiduje uzyska-
nie emerytury przez ubezpieczonych, 
którzy nie udowodnili stażu emerytal-
nego wymaganego przy emeryturze 
powszechnej (tj. co najmniej 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Na emery-
turę przy niepełnym stażu pracy mogą 
przejść ubezpieczeni, którzy: 
- osiągnęli wiek emerytalny wynoszący 
co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn, 
- mają okres składkowy i nieskładkowy 
wynoszący 15 lat dla kobiet i 20 lat dla 
mężczyzn.
Emerytury tych osób nie są jednak pod-
wyższane do kwoty najniższej emerytury.

3. Emeryturę w obniżonym wieku
Nabycie prawa do emerytury w obniżo-
nym wieku uzależnione jest od udowod-
nienia dłuższego stażu emerytalnego 
lub uznania wnioskodawcy za całko-
wicie niezdolnego do pracy. Zgodnie 
z tym na emeryturę w obniżonym wie-
ku może przejść kobieta w wieku 55 lat, 
która udowodni co najmniej 30 lat okre-
sów składkowych i nieskładkowych, al-
bo 20 lat tych okresów przy równocze-
snym spełnieniu warunku uznania za 
całkowicie niezdolną do pracy. W wieku 
obniżonym o 5 lat w stosunku do wieku 
powszechnego, a więc w wieku 60 lat, 
może przejść na emeryturę mężczyzna, 
który udowodnił co najmniej 25 lat okre-
sów składkowych i nieskładkowych i zo-
stał uznany za całkowicie niezdolnego 
do pracy. Prawo do przejścia na omawia-
ną emeryturę przysługuje wyłącznie oso-
bom, które ostatnio przed zgłoszeniem 
wniosku o emeryturę były pracownika-
mi oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy 
podlegania ubezpieczeniu społeczne-
mu lub ubezpieczeniu emerytalnemu 
i rentowemu pozostawały w stosunku 
pracy co najmniej przez 6 miesięcy. Wa-
runków tych nie muszą spełniać oso-
by, które przez cały okres wymagany 
do otrzymania emerytury pozostawały 
w stosunku pracy. Natomiast osoby, któ-
re w dniu zgłoszenia wniosku o przyzna-
nie emerytury są uprawnione do renty 
z tytułu niezdolności do pracy nie muszą 
mieć sześciomiesięcznego zatrudnienia 
w okresie 24 miesięcy ubezpieczenia. 
Warunek podlegania ostatnio, przed 
zgłoszeniem wniosku o emeryturę, 
ubezpieczeniu pracowniczemu uwa-
ża się za spełniony wówczas, gdy przed 
zgłoszeniem wniosku o emeryturę wnio-
skodawca podlegał ubezpieczeniu jako 
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pracownik. Za pracownika uważa się 
osobę pozostającą w stosunku pracy, 
która podlega ubezpieczeniom emery-
talnemu, rentowemu, chorobowemu 
i wypadkowemu od dnia nawiązania 
stosunku pracy do dnia ustania tego 
stosunku. 
Prawo do omawianego świadczenia 
przysługuje osobom, dla których ostat-
nim ubezpieczeniem było ubezpiecze-
nie pracownicze, nawet jeżeli bezpo-
średnio przed zgłoszeniem wniosku 
o emeryturę nie wykonywały zatrudnie-
nia. Emerytura ta przysługuje także oso-
bom, dla których ostatnim ubezpiecze-
niem było ubezpieczenie pracownicze 
i które bezpośrednio przed zgłoszeniem 
wniosku o emeryturę: 
− pobierały zasiłek dla bezrobotnych, 
zasiłek przedemerytalny lub świadcze-
nie przedemerytalne, 
− korzystały z urlopu kolejowego albo 
górniczego lub też 
− pobierały rentę z tytułu niezdolności 
do pracy lub rentę rodzinną. 
Termin „ostatnio” nie oznacza okresu 
przypadającego bezpośrednio przed 
spełnieniem warunków do emerytu-
ry czy też zgłoszeniem wniosku o to 
świadczenie. 
4. Emeryturę wcześniejszą
Po spełnieniu warunków określonych 
przepisami odrębnych ustaw na wcze-
śniejszą emeryturę mogą przejść pra-
cownicy zatrudnieni w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakte-
rze. Z prawa do emerytury wcześniejszej 
mogą skorzystać osoby, które udowod-
niły 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) 
okresów składkowych i nieskładkowych, 
w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na 
stanowisku pracy w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakte-
rze. Osoby spełniające te warunki mogą 
przejść na emeryturę w wieku określo-
nym dla poszczególnych grup zawo-
dowych i stanowisk pracy uregulowa-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wie-
ku emerytalnego pracowników zatrud-
nionych w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze.
Procedura ubiegania się o emeryturę
Decyzje o przyznaniu emerytury wydają 
organy rentowe właściwe ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 
się o świadczenie. Postępowanie o przy-
znanie emerytury rozpoczyna się po zło-
żeniu wniosku zainteresowanego. Ubez-
pieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. 
zobowiązani są do osobistego złożenia 
wniosku, osoby urodzone przed tą datą 
mogą to zrobić za pośrednictwem płat-
nika składek – zakładu pracy. 
•Wniosek
Osoby urodzone przed 1 stycznia 
1949 r. ubiegające się o emeryturę oraz 
osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., 
które występują o wcześniejszą emery-
turę zobowiązane są do przedstawienia 
dokumentów o okresach podlegania 
ubezpieczeniom społecznym i wysoko-
ści zarobków stwierdzających podsta-
wę wymiaru składek. Dokumentem po-
twierdzającym wysokość wynagrodzeń 
jest zaświadczanie wystawiane przez 
pracodawcę na druku według wzoru 
druku ZUS – Rp 7. Istnieje również moż-
liwość udokumentowania wysokości 
wynagrodzenia legitymacją ubezpie-
czeniową, a także na podstawie danych 
zawartych w umowie o pracę, pismach 
o powołaniu, mianowaniu oraz innych 
pismach, określających poziom wyna-
grodzenia danej osoby. W przypadku, 
gdy osoba starająca się o emeryturę nie 
może udowodnić w ten sposób wyso-
kości wynagrodzenia może przedstawić 
kopię dokumentacji płacowej sporzą-
dzoną i potwierdzoną przez archiwum, 
przechowujące dokumentację byłego 
pracodawcy danej osoby. 
•Podstawa wymiaru
Podstawę wymiaru emerytury dla osób 
urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. 
i osób urodzonych po 31 grudnia 1948 
r., które ubiegają się o wcześniejsze 
świadczenia emerytalne wylicza się na 
podstawie 10 kolejnych lat kalenda-
rzowych, z ostatnich 20 lat kalendarzo-
wych poprzedzających bezpośrednio 
rok, w którym ubezpieczony stara się 
o emeryturę. Ubezpieczony ma prawo 
sam wybrać lata, z których podstawa 
wymiaru składek stanowić będzie pod-
stawę do naliczenia świadczenia, pa-
miętając jednak o tym, że muszą to być 
kolejne lata nawet wówczas, gdy w nie-
których z tych lat, przez okres roku lub 
w okresie krótszym niż rok nie były od-

prowadzane składki na ubezpieczenie 
społeczne. Na wniosek ubezpieczonego 
do wyliczenia podstawy wymiaru eme-
rytur można przyjąć podstawę wymiaru 
składek w okresie 20 lat kalendarzowych, 
wybranych z całego okresu podlegania 
ubezpieczeniu. 
Podstawę wymiaru emerytury dla osób, 
które wcześniej pobierały świadczenia 
przedemerytalne na podstawie przepi-
sów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu, stanowi zwaloryzowana 
podstawa wymiaru emerytury przyjęta 
do ustalenia świadczenia przedemery-
talnego albo podstawa wymiaru ustalo-
na na nowo. 
Do wyliczenia podstawy wymiaru 
uwzględnia się jedynie takie składniki 
wynagrodzenia, od których ubezpieczo-
ny miał naliczane składki. Przy wyliczeniu 
podstawy wymiaru emerytury uwzględ-
nia się również wysokość wynagrodzeń 
z tytułu niezdolności do pracy, a także 
zasiłków: chorobowego, macierzyńskie-
go, opiekuńczego, świadczenia rehabili-
tacyjnego, zasiłku wyrównawczego oraz 
wartość świadczeń rekompensacyjnych. 
Ponadto uwzględnia się kwoty zasiłku 
dla bezrobotnych, zasiłków szkolenio-
wych i stypendiów wypłaconych z Fun-
duszu Pracy oraz uposażenie z tytułu 
służby wojskowej. 
•Termin przyznania świadczenia
Organ rentowy wydaje decyzje w spra-
wie przyznania emerytury w ciągu 30 dni 
od momentu wyjaśnienia ostatniej oko-
liczności niezbędnej do przyznania pra-
wa do emerytury. Po przyznaniu prawa 
do świadczeń emerytura zostaje wypła-
cona w najbliższym terminie płatności 
świadczenia albo w następnym terminie 
płatności, jeżeli okres między datą wyja-
śnienia ostatniej okoliczności niezbędnej 
do wydania decyzji, a najbliższym termi-
nem płatności jest krótszy niż 30 dni. 
Szczegółowe informacje o zasadach skła-
dania wniosków emerytalnych znajdują 
się na stronach internetowych Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych:
(http://www.zus.pl/).
 
Materiał zebrano, w oparciu o informacje 
zawarte na stronie Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej -
http://www.mps.gov.pl 

Leszek Wojtal
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Zawody na żywej rybie
Tegoroczne zawody wędkarskie odbyły się w maju na jeziorze Soczewka 
koło Płocka. Brało w nich udział 17 drużyn z całej Polski. „Uczestników 
było więcej niż w poprzednich latach, a to oznacza, że zainteresowa-
nie taką formą wypoczynku wzrasta” – mówi Andrzej Gronostaj, członek 
trzyosobowej drużyny wędkarskiej z Cementowni Warta.

Drużyna Cementowni Warta w nie-
zmiennym składzie: Andrzej Grono-
staj, Robert Warzycha i Jarosław Prze-
rywacz rozegrała zawody składające się 
z dwóch tur po trzy godziny. „Podobnie 
jak w latach ubiegłych staraliśmy się za-
jąć dobre miejsce. Niestety nie mieli-
śmy sprzyjającej pogody, było zimno, 

deszczowo i wietrznie. Po zaciętej wal-
ce zespołowo zajęliśmy drugie miejsce, 
a kolega Przerywacz zajął drugie indy-
widualnie” – relacjonuje Andrzej Grono-
staj. „Złowiliśmy ponad 10 kilogramów 
ryb, które po zważeniu są wypuszczane 
do jeziora. Masa ryb przeliczana jest na 
punkty” – wyjaśnia. 

Paulina Borkowska

Poziom zawodów z roku na rok wzrasta, 
dlatego zakładowa drużyna przygoto-
wuje się do nich przez cały rok kupując 
jak najlepsze zanęty i specyfiki wędkar-
skie oraz uczestnicząc w rozgrywkach 
organizowanych przez ich Koło wędkar-
skie w Działoszynie, czy też wyjeżdżając 
na zawody, m.in. okręgowe do Sieradza. 
Dodatkowo wędkarze wyszukują no-
woczesny sprzęt, tak by mieć możliwość 
łowienia zarówno w wodach stojących, 
takich jak jeziora, jak również płynących 

na przykład w Warcie  czy Bugu.  
Wędkarze dbają także o ilość ryb w rze-
kach, dlatego w lipcu po raz kolejny za-
rybiono Wartę dwudziestoma tysiącami 
letniego narybku Certy. Ryby do rzek 
wpuścili członkowie zarządu koła węd-
karskiego, przedstawiciel PZW w Siera-
dzu oraz RZGW Poznań.
Całkowity koszt tej operacji wyniósł 2 ty-
siąc złotych i został sfinansowany przez 
Cementownię Warta.
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Tropikalna wyspa
Grupa podróżników należących do 
Związku Zawodowego Budowlani od-
poczywała w dniach 18-21 czerwca na 
niemieckiej tropikalnej wyspie. Uczest-
nicy wycieczki zwiedzili najciekawsze 
obiekty tras turystycznych w Berlinie, 
m.in.: Bramę Brandenburską, Reichstag, 
Muzeum Pergamonu.  „Przewodniczka 
skupiła się na wyeksponowaniu zalet 
Berlina Wschodniego” – opowiada Kry-
styna Szymala, Przewodnicząca Związ-
ku i organizatorka wycieczki. W planie 
wycieczki znalazło się także zwiedzanie 
Poczdamu, tamtejszych pałaców i ogro-
dów. „Poczdam jest miastem z klasą, bar-

dziej wyciszony niż Berlin, przypomina 
nasz Kraków” – mówi Krystyna Szyma-
la. „Ciekawym elementem krajobrazu są 
domy, osiedla wybudowane dla holen-
derskich osadników” – dodaje. 
Ostatni dzień wycieczki to relaks w Tro-
pical Island, czyli parku rozrywki i wypo-
czynku. „Kilka godzin pobytu na wyspie 
pozwoliło nam poczuć gorące klimaty. 
Jak zawsze bawiliśmy się dobrze korzy-
stając z wielu atrakcji – przede wszyst-
kim kąpieli. Ponieważ zwiedziliśmy już 
kilka podobnych miejsc - polskie Szafla-
ry, węgierskie Hajduszoboszlo - nie zdo-
łaliśmy się powstrzymać od porównań. 

Paulina Borkowska

Tropikalna wyspa jest przyjemnym lecz 
kosztownym doświadczeniem” – podsu-
mowuje organizatorka. 
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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

Rzecznik Prasowy tel. (0 43) 84 03 327

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
tel. (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

Dział Zaopatrzenia - Kierownik
Biuro
Fax

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

PION DYREKTORA d/s Sprzedaży i Marketingu

Kierownicy Regionu
  

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

tel./fax (043) 84 03 690
Z-ca Głównego Specjalisty

Kierownik ds. Wewnętrz-
nej Obsługi Sprzedaży

Biuro
tel. (043) 8403525
tel. (043) 8403454
fax (043) 8403143

Dział Sprzedaży
- Biuro

tel.(043) 8403551
tel. (043) 8403392
fax (043) 8403145

Sprzedaż - Warta I
Sprzedaż - Warta II

tel. (043) 8403507
tel. (043) 8403366

Z-ca Głównego Specja-
listy ds. Eksportu tel. (043) 8403692
Dział Doradztwa Technicznego. tel. (043) 84 03 187

tel. (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

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


