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Na końcu Raportu zamieściliśmy słowniczek, 
który ułatwi zrozumienie terminów użytych w naszej publikacji.

NA OKŁADCE:
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu. 
Inwestycja była realizowana w latach 2013–2015
wg projektu architekta Fernando Menisa. 

GENERALNY WYKONAWCA 
Konsorcjum – Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infrastruktura S.A. 

UŻYTE MATERIAŁY 
CEMEX dostarczał na budowę szeroką paletę produktów specjalistycznych 
betonowych oraz cementowych. 

Właścicielem praw do rozwiązań projektowych zastosowanych 
w CKK Jordanki jest Menis Arquitectos, SLP.

W  Raporcie zrównoważonego rozwoju poruszamy kwestie istotne dla naszych
interesariuszy, o których powiedzieli nam podczas spotkań dialogowych w dwóch 
największych lokalizacjach �rmy oraz w trakcie spotkań otwartego dialogu
z naszymi pracownikami.  Symbolem „O to pytali nasi interesariusze” oznaczamy 
najczęściej poruszane tematy.

W Raporcie przedstawiamy zobowiązania, które powzięliśmy w Raporcie
zrównoważonego rozwoju 2013–2014, opisując stopień ich realizacji:

– zobowiązania zrealizowane

– zobowiązania częściowo zrealizowane

– zobowiązania niezrealizowane

Raport stworzony jest w oparciu o międzynarodowe wytyczne
Global Reporting Initiative, w standardzie G4.
Wskaźniki wyróżniliśmy na dole stron Raportu – przy numeracji stron,
a całościowy opis każdego znajduje się w tabeli w rozdziale „O Raporcie”.

instagram.com/cemex_pl

facebook.com/CEMEXPolska

Aby rozwijać się, doskonalić i jeszcze lepiej odpowiadać
na wyzwania rynku i naszych interesariuszy oraz budować
wartość dla naszych klientów, stawiamy sobie nowe cele
i zobowiązania na kolejne lata.
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Jest mi niezmiernie mi- 
ło zaprezentować Państwu 
kolejny Raport zrównowa-
żonego rozwoju CEMEX Pol-
ska, który wydajemy w cy-
klu dwuletnim. 

Nasza firma od lat re-
alizuje strategię zrówno-
ważonego rozwoju, czy-
niąc z tego aspektu jeden 
z głównych filarów swo-
jej działalności. Działa-
jąc odpowiedzialnie, mi-
nimalizujemy nasz wpływ 
na środowisko naturalne. 

Wspieramy rozwój lokalnych społeczności żyjących w pobliżu 
naszych zakładów. Dostarczamy produkty i rozwiązania wspie-
rające i umożliwiające zrównoważony rozwój miast. Dążymy do 
tego, aby stać się liderem zrównoważonego rozwoju w branży 
budowlanej oraz przyczyniać się do budowania lepszej, zrów-
noważonej przyszłości dla Polski.

Istotnym elementem naszej strategii zrównoważonego roz-
woju i najważniejszym priorytetem CEMEX Polska jest BHP. To 
właśnie zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, do-
stawców, klientów i wszystkich pozostałych interesariuszy jest 
dla nas najważniejsze. Aby je zapewnić, wdrażamy specjali-
styczne i najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa, 
proaktywnie oraz systemowo identyfikujemy i eliminujemy za-
grożenia, angażując w te działania pracowników na wszystkich 
szczeblach, a także naszych klientów i dostawców. Dbamy 
o to, aby każda osoba współpracująca z naszą firmą każdego 
dnia wracała bezpiecznie do swojego domu i rodziny. 

Równie ważnym elementem naszej strategii zrównoważo-
nego rozwoju jest koncentracja na klientach i ich potrzebach. 
Przez ostatnie dwa lata intensywnie rozwijaliśmy relacje z na-
szymi partnerami, tworzyliśmy i dostarczaliśmy dla nich inno-
wacyjne rozwiązania, produkty i usługi, które odpowiadają na 
ich nawet najbardziej specyficzne potrzeby. Z naszymi klienta-
mi pracowaliśmy i pracujemy nadal ramię w ramię. Traktujemy 
ich jak równorzędnych partnerów, umożliwiamy im stały rozwój 
oraz poprawę swojej pozycji rynkowej, a także przyczynianie 
się do zrównoważonego rozwoju branży budowlanej. W naszych 
działaniach stale dążymy do doskonałości, by stać się najbar-
dziej skoncentrowanym na klientach przedsiębiorstwem w na-
szym otoczeniu oraz by dzięki naszym działaniom umożliwić im 

osiąganie sukcesów, które są także naszymi sukcesami. Jako 
firma, której misją jest jak najlepsze odpowiadanie na oczeki-
wania branży, klientów i społeczności lokalnych, musimy mieć 
na uwadze problemy i potrzeby zgłaszane przez wszystkich in-
teresariuszy. To właśnie oni znają najbardziej istotne obszary 
wymagające poprawy, dlatego prowadzimy z nimi stały dialog. 
Wzorem poprzednich lat organizowaliśmy regularne spotkania, 
podczas których interesariusze dostarczali nam cennych uwag 
i oczekiwań. Postulaty te wraz z Raportem z ich realizacji mogą 
Państwo przeczytać w prezentowanym materiale. 

CEMEX Polska, jako jeden z wiodących na rynku dostaw-
ców materiałów i rozwiązań budowlanych, czuje się zobowią-
zany do wspierania społeczności lokalnych, z którymi mamy 
styczność dzięki prowadzonej przez nas działalności. W tej mi-
sji nieoceniona jest Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość, któ-
ra od 2009 r. do końca roku 2016 przyznała 194 granty w bli-
sko 50 miejscowościach. W ramach prowadzonych przez naszą 
Fundację konkursów wspierane były liczne inicjatywy związane 
z edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem oraz dbałością 
o środowisko. W większość realizowanych przez naszą Fundację 
zadań aktywnie angażowali się pracownicy CEMEX, którzy jako 
wolontariusze realizowali projekty wspierające rozwój lokalnych 
społeczności. 

Ostatnie dwa lata przyniosły nam wiele powodów do dumy 
w postaci licznych wyróżnień i nagród za sukcesy odnoszone 
w priorytetowych dla nas obszarach. Obecne i przyszłe osią-
gnięcia nie byłyby możliwe bez współpracy z naszymi intere-
sariuszami. W naszym Raporcie prezentujemy bilans realizacji 
celów postawionych sobie w poprzednich dwóch latach oraz 
przedstawiamy nowo wyznaczone cele, które będą w centrum 
naszego zainteresowania w kolejnych latach. Nowe, postawio-
ne przed nami wyzwania, są dla nas mobilizacją do jeszcze 
cięższej pracy oraz doskonalenia swoich działań w budowaniu 
zrównoważonej przyszłości.

Zapraszam Państwa do lektury Raportu i zapoznania się 
z naszymi działaniami w poszczególnych obszarach, które 
składają się na całokształt strategii zrównoważonego rozwo-
ju. Jednocześnie zachęcam do podzielenia się swoimi opinia-
mi i uwagami, dzięki którym będziemy mogli nadal doskona-
lić nasze działania, budując dzięki temu lepszą przyszłość dla 
Polski. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do powstania tego ważnego materiału – dzięki Waszej po-
mocy możemy zapewniać najwyższe standardy prowadzonej 
działalności.

Marcelo Catalá 

Prezes Zarządu CEMEX Polska
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Celem naszej firmy jest budowanie lepszej 
przyszłości dla naszych interesariuszy 
poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług 
i produktów – cementu, betonu i kruszyw.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu
CKK Jordanki znalazło się na liście sześciu najlepszych 
projektów w ramach zestawienia World Architecture 
News Award 2016 w kategorii „Beton w architekturze”. 
CEMEX dos tarczył ponad 30 tys. m3 betonu na budowę 
tego obiektu, który wpisany został na listę Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO.
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1 007 836

1 045 627

Przychody w 2016 r. (w tys. zł)

Koszty działalności 
operacyjnej

-37 791 Zysk (strata) netto
Inwestycje społeczne574

Koszty w 2016 r. (w tys. zł)

CEMEX w Polsce
CEMEX jest jednym z wiodących producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw 
w Polsce. W naszej ofercie posiadamy również domieszki chemiczne do betonu 
i zapraw, chemię budowlaną oraz świadczymy usługi z zakresu badań laboratoryjnych 
i doradztwa technicznego. 

20162015

20162015

20162015

* Łącznie z ilością sprzedanego klinkieru

Nasze produkty i usługi oferujemy dużym firmom budowlanym, producentom 
materiałów budowlanych oraz osobom indywidualnym, które mogą nabyć nasze 
produkty w składach budowlanych. 

Celem prowadzenia naszej działalności biznesowej jest zysk i tworzenie wartości 
firmy. Jednocześnie przykładamy wagę do współdziałania z naszymi interesariuszami, 
rozwijając lokalne społeczności poprzez wsparcie inwestycji społecznych.

Centrala CEMEX Polska znajduje się w Warszawie. Firma jest prywatną spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi część międzynarodowego koncernu 
CEMEX S.A.B. de C.V. W skład CEMEX Polska Sp. z o.o. wchodzą następujące spółki: 
Elektrownia Chełm Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., 
Chełmski Cement Sp. z o.o., PPUH BEPEBE Sp. z o.o., EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. oraz 
Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość.

stan na 31 grudnia 2016 r.

Sprzedaż kruszywa (tony)

4 055 642
3 937 801
Sprzedaż cementu* (tony)

2 409 515
2 330 482

Sprzedaż betonu (m3)

2 220 174
2 073 272

1 118 862

1 070 265

Przychody w 2015 r. (w tys. zł)

Koszty działalności 
operacyjnej

48 597 Zysk (strata) netto
Inwestycje społeczne571

Koszty w 2015 r. (w tys. zł)

stan na 31 grudnia 2016 r.

Zakłady produkcyjne
CEMEX Polska:

cementownie

przemiałownia

terminal

wytwórni betonu

1

1

2

41

centrum dystrybucji wodnej 

składy budowlane

centra sprzedaży ISOLA3

1

kopalń kruszyw7

3

1146 
pracowników
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Zakłady produkcyjne CEMEX na świecie:

247 305

54 63

1555

 1 . O nas 

Zakłady produkcyjne
CEMEX Polska:

41 000 
pracowników

G4-6

kopalnie 
kruszyw

centra dystrybucji 
lądowej

cementownie 
udziały mniejszościowe 
w 12 cementowniach

wytwórnie 
betonu

terminale 
morskie

Zdolności produkcyjne CEMEX na świecie:

CEMEX na świecie
CEMEX jest światowym liderem w branży materiałów budowlanych. 

Firma z centralą w Meksyku dostarcza produkty 
i usługi w ponad 50 krajach, a w ponad 100 utrzymuje  
relacje handlowe.

93 mln ton
cementu 

52 mln m3
betonu towarowego

151 mln ton
kruszyw

stan na 31 grudnia 2016 r.
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Zarząd CEMEX Polska
Organizację CEMEX Polska nadzoruje Grupa Zarządzająca. Jest to grupa jedenastu osób,  
w tym Prezes Zarządu i dziesięciu Dyrektorów. W skład Zarządu na koniec 2016 r. wchodzili:  
Prezes i ośmiu członków Zarządu.

Ważną jednostką w naszej organizacji jest Komitet Zrównoważone-
go Rozwoju, odpowiedzialny za zarządzanie zrównoważonym rozwojem 
w CEMEX Polska. W jego skład wchodzą przedstawiciele kluczowych 
jednostek operacyjnych:
– Prezes CEMEX Polska
– Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu
– Dyrektor Pionu Handlowego
– Dyrektor Pionu Betonu
– Dyrektor Pionu Kruszyw
– Dyrektor Działu Komunikacji i Public Affairs, Europa i Polska (stanowi-

sko o zasięgu regionalnym)

– Dyrektor Pionu Zarządzania Ludźmi i Organizacją
– Dyrektor Działu Prawnego
– Dyrektor Dywizji Zarządzania Łańcuchem Dostaw
– Dyrektor Ochrony Środowiska (stanowisko w Dziale Prawnym)
– Koordynator Zrównoważonego Rozwoju (stanowisko w Dziale Komu-

nikacji i Public Affairs)

Celem spotkań komitetu jest weryfikacja bieżącej realizacji na-
szych celów zrównoważonego rozwoju i dyskusja nad wyzwaniami do-
tyczącymi odpowiedzialności społecznej w poszczególnych obszarach 
działalności firmy CEMEX na tle branży budowlanej.

PION HANDLOWY
Rafał Gajewski
Dyrektor Pionu

Członek Zarządu

PION ZARZĄDZANIA 
LUDŹMI I ORGANIZACJĄ
Kamila Skorupińska
Dyrektor Pionu
Członek Zarządu

Prezes Zarządu  
CEMEX Polska
Marcelo Catalá

PION PRODUKCJI  
I TECHNOLOGII CEMENTU

Tadeusz Radzięciak
Dyrektor Pionu

Członek Zarządu

DZIAŁ PRAWNY 
Włodzimierz Chołuj
Dyrektor Działu
Członek Zarządu

PION BETONU 
Michał Daszkiewicz

Dyrektor Pionu
Członek Zarządu

DZIAŁ KOMUNIKACJI 
I PUBLIC AFFAIRS EUROPA  
I POLSKA
Izabella Rokicka
Dyrektor Działu  
Członek Zarządu

PION KRUSZYW 
Iwona 

 Górakowska-Szyszka
Dyrektor Pionu

Członek Zarządu

DYWIZJA ZARZĄDZANIA 
ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Michał Padusiński
Dyrektor Dywizji

PION PLANOWANIA  
STRATEGICZNEGO 

Adrian Burchard
Dyrektor Pionu

Członek Zarządu

DZIAŁ USŁUG WSPÓLNYCH  
POLSKA I ŁOTWA
Marcin Góra
Dyrektor Działu

Struktura organizacyjna CEMEX Polska (stan na 31 grudnia 2016 r.)
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G4-2, G4-15, G4-EC2

CEMEX na tle branży budowlanej 

Naszą ambicją jest to, by te priorytetowe dla nas kwestie 
stały się normą dla całej branży budowlanej. W tym celu in-
tensywnie współpracujemy z innymi przedstawicielami bran-
ży – w szczególności angażujemy się w działania stowarzyszeń 
branżowych, organizacji pracodawców, konfederacji czy poro-
zumień, których jesteśmy aktywnym członkiem. 

CEMEX Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w budowaniu oraz rozwijaniu branży  
budowlanej w Polsce. W szczególności angażujemy się w działania na rzecz promocji  
najważniejszych dla nas wartości, takich jak bezpieczeństwo pracy, zrównoważony rozwój, 
poszanowanie interesów oraz współpraca z lokalną społecznością czy wysokie standardy 
ochrony środowiska. 

Do głównych wyzwań oraz priorytetów branży w latach 2015–2016 należały: 

We współpracy z branżowymi partnerami angażujemy się 
w nagłaśnianie oraz adresowanie kluczowych wyzwań dla ryn-
ku budowlanego w Polsce, a w szczególności dla branży ce-
mentowej, betonu towarowego oraz kruszyw naturalnych.

WYZWANIE DZIAŁANIE

Reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na 
lata 2020–2030 (EU ETS) – zagrożenie redukcją darmo-
wych przydziałów do emisji CO2 dla przemysłu cemen-
towego, a co za tym idzie – ryzyko wymogu dokupowa-
nia uprawnień.

Działania na rzecz oparcia reformy systemu EU ETS 
o rzeczywiste dane produkcyjne, z uwzględnieniem po-
trzeb i możliwości sektorów objętych systemem, po-
zwalające połączyć redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych z rozwojem polskiej i europejskiej gospodarki.

Firma CEMEX jest bardzo ważnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Cemen-
tu. Przedstawiciele CEMEX biorą aktywny udział w pracach SPC w grupach meryto-
rycznych związanych z wizerunkiem branży, promocją cementu i betonu, podnoszeniem jakości produktów, techniką, norma-
lizacją i prawodawstwem. Jednym z priorytetowych tematów realizowanych przez Stowarzyszenie z udziałem firmy CEMEX 
jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Najważniejszym zagadnieniem, którym obecnie zajmuje się Stowarzyszenie, jest praca 
nad polityką dotyczącą reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Branża cementowa w Polsce cały czas podkreśla za-
grożenie związane z możliwością tzw. ucieczki emisji, inwestycji oraz zatrudnienia poza granice Unii Europejskiej. Wielkość 
produkcji cementu jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju budownictwa, dlatego SPC zajmuje się popularyzacją technologii 
betonowej w budownictwie drogowym oraz betonu w architekturze. CEMEX jest także uczestnikiem realizowanego przez SPC 
programu Pewny Cement.

Prof. Jan Deja

Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Producentów Cementu
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WYZWANIE DZIAŁANIE

BRANŻA BETONU TOWAROWEGO

Praca na rzecz zapewnienia polskim 
producentom i przedsiębiorcom rów-
nych szans dla konkurowania z produ-
centami rosyjskimi i białoruskimi.

Ryzyko utraty konkurencyjności oraz zagrożenie importem spoza Unii Euro-
pejskiej związane z ponoszeniem kosztów zakupu praw do emisji CO2, zwłasz-
cza na rzecz krajów, gdzie są niższe koszty regulacyjne, np. Białorusi, przy 
jednoczesnych utrudnieniach dla eksportu cementu za wschodnią granicę.

Obecność na rynku cementu niskiej jakości, 
a także produktów cementopodobnych pocho-
dzących z zakładów innych niż cementownie, 
w tym również znajdujących się poza Unią Euro-
pejską, gdzie obowiązują niższe standardy jako-
ści produktów. 

Działania na rzecz ochrony nabywców cementu wobec pro-
duktów gorszej lub niepewnej jakości. Budowanie świadomo-
ści konsumentów oraz promowanie producentów stosujących 
najwyższe standardy jakości, m.in. w ramach kampanii „Pew-
ny Cement”. Nagłaśnianie potrzeby intensyfikacji działań urzę-
dów nadzoru i kontroli rynku wyrobów budowlanych.

Opóźnienia inwestycji infrastrukturalnych oraz spa-
dek nakładów inwestycyjnych, głównie publicznych, 
a co za tym idzie – szczególnie w roku 2016 – wyha-
mowanie wzrostu branży budowlanej w Polsce.

Opracowywanie eksperckich analiz dotyczących dynamiki 
rynku oraz w zakresie wykorzystania funduszy unijnych na 
projekty infrastrukturalne; nagłaśnianie problemu adresowa-
nego do administracji rządowej jako dysponenta funduszy.

Pogarszanie się rentowności branży cemento-
wej m.in. poprzez wzrastające koszty produkcji, 
koszty pracownicze, rosnące nakłady inwesty-
cyjne na cele modernizacyjne, przy jednocze-
snym spadku cen. 

Nagłaśnianie problemu na forum administracji rządowej, praca na 
rzecz inicjatyw wspierających konkurencyjne warunki prowadze-
nia biznesu, wzrost zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy, w tym 
udział w pracach legislacyjnych; promowanie rynku opartego na 
wartości oferowanych produktów i usług, a nie ich ilości.

Stereotypy oraz brak wie-
dzy opinii publicznej doty-
czącej cech oraz zastoso-
wania betonu.

Promowanie pozytywnych cech betonu, m.in. jako tańszego w budowie i utrzymaniu oraz 
przyjaznego środowisku materiału do budowy dróg, jak również podkreślanie pozytyw-
nych stron technologii  prefabrykowanej  w budownictwie mieszkaniowym – łatwość mon-
tażu, szybkość i precyzja wykonania, konkurencyjna cena.

Cementownia w Chełmie
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WYZWANIE DZIAŁANIE

BRANŻA KRUSZYWOWA

Ryzyka związane 
z produkcją beto-
nu w zakładach 
nieprzestrzega-
jących norm oraz 
wymagań jako-
ściowych.

W latach 2015–2016 sukcesem zakończyła się wieloletnia batalia, jaką stoczyło Stowarzysze-
nie Producentów Betonu Towarowego, by nadać status prawny betonowi towarowemu. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. deklarowania właściwości użyt-
kowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym z 1 stycznia 
2017 r., beton towarowy zyskał status wyrobu budowlanego. Regulacja ta przyczyni się do utrzy-
mania wysokiego, jednolitego standardu jakości betonu. Nakłada ona bowiem na producentów 
betonu towarowego dodatkowe obligatoryjne wymagania w zakresie jakości, jak również wzmac-
nia nadzór poprzez zaangażowanie akredytowanej jednostki certyfikującej i organów kontroli. 

Potrzeba zwiększenia obowiązujących limitów 
dopuszczalnej masy całkowitej dla betono-
mieszarek samochodowych, co przyczyni się 
do optymalizacji kosztów transportu betonu.

Opracowywanie eksperckich analiz oraz ich prezentacja na forach 
administracji; promocja postulatu podniesienia obowiązujących li-
mitów w ramach koalicji z reprezentantami innych strategicznych 
gałęzi polskiej gospodarki.

Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem przez 
część producentów zasad prawa pracy, ochro-
ny środowiska oraz BHP; praktyka sprzedaży 
betonu bez faktury przez część producentów 
– unikanie opodatkowania.

Nagłaśnianie problemu, edukacja oraz dzielenie się dobrymi prak-
tykami działań zgodnych z przepisami – na branżowych forach, 
promowanie producentów, którzy przestrzegają zasad prawa oraz 
dbają o środowisko i jakość produktów, m.in. w ramach kampanii 
Dobry Beton.

Wyzwania regulacyjne negatywnie wpływające na ren-
towność branży, np. konieczność skutecznego dostoso-
wania przepisów krajowych do wymagań UE, m.in. krajo-
we uzupełnienie do normy  PN-EN 206:2014 .

Aktywny monitoring zmieniającego się otoczenia regu-
lacyjnego, dostarczanie decydentom argumentów opar-
tych o eksperckie analizy oraz promowanie rozwiązań 
pożądanych przez branżę.

Długi i skomplikowany proces uzyskania potrzebnych pozwoleń 
oraz koncesji na wydobycie nowych kopalin; brak regulacji zabez-
pieczających dostępność złóż surowca na potrzeby przyszłych 
eksploatacji.

Działania edukacyjne oraz współpraca z samo-
rządem lokalnym w celu poszukiwania rozwią-
zań pozwalających na skrócenie i uproszczenie 
procesu.

G4-2, G4-EC2
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Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem w naszej firmie ma charakter systemowy i odbywa się na poziomie lokalnym 
(w zakładach CEMEX Polska oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie), jak również regionalnym 
(dzięki czemu adresujemy wyzwania na terenie Europy) oraz globalnym, z zaangażowaniem Centrali 
koncernu z siedzibą w Meksyku.

Zagrożenie ze strony nieuczciwej konku-
rencji, m.in. poprzez produkcję kruszyw 
bez wymaganych koncesji, w kopalniach 
nieprzestrzegających norm i wymagań ja-
kościowych, zasad BHP oraz zrównoważo-
nego rozwoju.

Promowanie dobrych praktyk w zakresie jakości produktów oraz za-
sad BHP wśród uczestników branży, m.in. poprzez prace na rzecz usta-
nowienia Branżowego Znaku Jakości „Solidne Kruszywa”. Działania na 
rzecz ustanowienia instytucji odpowiedzialnej za racjonalną gospo-
darkę złożami, zwalczającej wydobycie kopalin bez koncesji oraz zaj-
mującej się likwidacją porzuconych wyrobisk.

Spadek rynku w 2016 r. wynikający z braku nowych kontraktów linio-
wych oraz  systemu „zaprojektuj i zbuduj” , który odwleka w czasie za-
potrzebowanie na kruszywa; w konsekwencji problem niskiej rentow-
ności, która utrudnia dalszy rozwój branży.

Nagłaśnianie problemu na forum admi-
nistracji publicznej; jednocześnie odcho-
dzenie od rynku ilości i promowanie ryn-
ku wartości.

Potrzeba budowania stałych relacji z samo-
rządami lokalnymi i mieszkańcami miejsco-
wości położonych w pobliżu kopalń; potrzeba 
edukacji oraz dialogu ze społecznościami lo-
kalnymi.

Tworzenie systemowych płaszczyzn dla regularnego dialogu 
i współpracy ze społecznościami lokalnymi. Aktywna partycypacja 
w wydarzeniach i sprawach istotnych dla lokalnych społeczności; 
współpraca w ramach projektów edukacyjnych, kulturalnych etc. 

System monitorowania i raportowania ryzyk ma miejsce re-
gularnie i obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania firmy, 
m.in. potencjalne zagrożenia dla prowadzenia biznesu w kon-
tekście kluczowych dla firmy aspektów środowiskowych, pro-
dukcyjnych, finansowych, politycznych, prawnych, regulacyj-
nych czy bezpieczeństwa pracy. 

Zagrożenia monitorowane są w ramach sporządzanych 
w cyklu tygodniowym oraz miesięcznym raportów ryzyk. Dwa 

razy do roku, w oparciu o dialog z kadrą kierowniczą oraz konsul-
tacje z Zarządem firmy, przygotowywany jest również formalny 
dokument, tzw. Agenda Ryzyk, który definiuje najistotniejsze 
ryzyka dla firmy, a także wyznacza strategię ich mitygowania. 
Do Agendy Ryzyk włączane są aspekty podnoszone w sesjach 
dialogowych przez naszych  interesariuszy , a także te omawia-
ne podczas regularnych comiesięcznych rewizji aspektów ryzyk 
w każdym z obszarów naszej działalności.
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Nagrody i wyróżnienia

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana 
w 2016 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – 

Państwowy Instytut Badawczy za osiągnięte wyniki w zakresie 
poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka 
w środowisku pracy. 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 dla CEMEX Polska 
przyznana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju za „projekt 
modernizacji pieca w Cementowni Rudniki”.

Tytuł „Kreator Budownictwa 2016” dla CEMEX Polska przyznany 
przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kryształowa statuetka w XVII edycji konkursu Lider Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi.

Tytuł „Firma dobrze widziana 2015”  
w VI edycji konkursu organizowanego  
przez Business Centre Club.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana 
w 2015 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy za szczególnie aktywne 
i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Tytuł „Lidera Czystszej Produkcji 2015” dla Cementowni 
Rudniki przyznany przez Stowarzyszenie „Polski Ruch 
Czystszej Produkcji” za szczególne osiągnięcia związane 
z ochroną środowiska.

Złoty Listek CSR tygodnika „Polityka” za rok 2015.

„Zielony laur” dla CEMEX Polska za projekt wdrożenia 
instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia 
paliw alternatywnych w Cementowni Chełm.

II miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015  
w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna”.

Bursztynowa statuetka w XVI edycji konkursu Lider 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi za zarządzanie 
różnorodnością.

Wyróżnienie TOP Builder 2015 dla usługi CEMEX 
PRODOMO oraz produktu FIBRON FL.

CEMEX Polska znalazł się w 2015 r. na liście INN:CSR 
wśród sześciu najlepszych firm, które według INNPolska 
realizują najciekawsze projekty, programy i akcje 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nagroda główna w IX edycji Konkursu na najlepsze 
raporty społeczne 2015 za Raport zrównoważonego 
rozwoju CEMEX Polska 2013–2014.  
Konkurs organizowany jest przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte oraz SGS.

Wyróżnienie „Etyczna Firma 2015” w konkursie organizowanym  
przez „Puls Biznesu”.

Wyróżnienie TOP Builder 2016 dla posadzek dekoracyjnych Slid ART 
oraz kruszywa Gravion.

I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016 w kategorii 
„Produkcja przemysłowa i chemiczna”.

Nagroda przyznana przez portal RynekInfrastruktury.pl  
za krzewienie idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Nagroda Fundacji Kronenberga dla CEMEX Polska za przyczynianie 
się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego Polski.
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Członkostwo w stowarzyszeniach

CEMEX Polska jako Partner Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu należy do grupy firm, które nie tylko chcą 
podnosić swój poziom wiedzy na temat CSR-u, ale 
także dzielić się swoimi doświadczeniami. Obserwu-
ję, jak firma tworzyła i jak wdraża strategię społecz-
nej odpowiedzialności, jak informuje o swoich dzia-
łaniach w raportach społecznych, rozwija programy 
wolontariatu czy programy grantowe fundacji kor-
poracyjnej, i jestem przekonana, że CEMEX Polska 
jest jednym z liderów CSR-u w Polsce. Bardzo waż-
ne są także inicjatywy branżowe, w które firma się 
angażuje, ponieważ branża budowlana w Polsce po-
trzebuje inspiracji i dobrych praktyk. Strategiczne 
traktowanie kwestii zrównoważonego rozwoju jest 
z pewnością możliwe także dzięki przywództwu na 
najwyższym szczeblu oraz profesjonalizmowi zespo-
łu pracowników, którzy te działania wdrażają. Bardzo 
cenię współpracę z CEMEX, wiem, że zawsze mogę li-
czyć na rzetelność i zaangażowanie ludzi i firmy.

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

Stowarzyszenie Priorytety Jak działamy w stowarzyszeniu?

Stowarzyszenie Producentów 
Cementu (członek Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów 
Cementu CEMBUREAU) 

SPC jest organizacją reprezentującą interesy branży cementowej 
zarówno wobec władz państwowych i samorządowych, jak i kra-
jowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji oraz środowisk 
naukowych.

W ramach SPC działają zespoły robocze, które pracują nad poszczególnymi obszarami merytorycznej działalności stowarzyszenia. Są to: Zespół 
ds. Energetycznych, Zespół Eksport-Import, Zespół Prawny, Zespół ds. Wizerunku i Komunikacji, Zespół ds. Rynku i Produktów, Zespół ds. Ochrony Śro-
dowiska, Zespół ds. Krzemionki Krystalicznej, Zespół ds. BHP.

W pracach zespołów, które spotykają się co najmniej raz na kwartał, udział biorą przedstawiciele firm członkowskich SPC. 

Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowały się zespoły robocze SPC w latach 2015–2016, należały: polityka klimatyczna, jakość cementu oraz 
program „Pewny Cement”, drogi betonowe,  paliwa alternatywne , zrównoważone budownictwo, budowanie wizerunku branży, promocja BHP.

Zespoły robocze są również zaangażowane w działalność wydawniczą SPC, a także organizację debat i konferencji. Jedną z najważniejszych publikacji 
wydanych przez Stowarzyszenie w 2016 r. był raport „Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych”. Z kolei 
jednym z najistotniejszych wydarzeń zorganizowanych przez SPC we wskazanym okresie była najważniejsza konferencja w branży cementowej – „Dni 
Betonu”, która odbyła się jesienią 2016 r.

Stowarzyszenie Producentów 
Betonu Towarowego (członek 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Betonu ERMCO)

SPBT zrzesza producentów betonu towarowego oraz firmy z zaple-
cza technicznego i technologicznego branży. Za główny cel stawia 
sobie promocję betonu konstrukcyjnego i jego producentów. 

Merytoryczne prace SPBT odbywają się na forach wewnętrznych komisji, w skład których wchodzą przedstawiciele firm członkowskich. Są to: Ko-
misja ds. Normalizacji Betonu, Komisja ds. Znaku Jakości, Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju, Komisja ds. Komunikacji, Komisja ds. Transportu. 

W latach 2015-2016 komisje pracowały w szczególności nad następującymi tematami: stworzenie krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 
206:2014, uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany czy też poprowadzenie kolejnej edycji Znaku Jakości „Dobry Beton”.

Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez SPBT w latach 2015-2016 należały, odbywające się co roku gale „Dobry Beton”, które stano-
wią forum do dyskusji nad najważniejszymi problemami branży betonu towarowego. 

Polski Związek Producentów 
Kruszyw (stowarzyszony 
w Europejskim Stowarzyszeniu 
Kruszyw UEPG)

PZPK chroni interesy stowarzyszonych przedsiębiorców, m.in. przez 
włączanie się w procesy konsultacji wprowadzanych przepisów oraz 
aktywny głos w dyskusjach publicznych dotyczących branży kru-
szywowej.

Do najważniejszych zagadnień, którym poświęcone były prace PZPK w latach 2015-2016 należały: zakończenie restrukturyzacji górnictwa surowców 
mineralnych, podniesienie efektywności tej części przemysłu wydobywczego, poprawa jakości i doskonalenie zastosowania produktów kruszywowych. 

W 2016 r. rozpoczęły się intensywne prace nad powołaniem do życia zespołów roboczych, które pomogą PZPK lepiej i efektywniej realizować swo-
je cele. Stowarzyszenie planuje wprowadzenie Branżowego Znaku Jakości „Solidne Kruszywa”.

Bulwary Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu
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Jesteśmy także członkiem:

Stowarzyszenia Producentów Chemii 
Budowlanej, które podejmuje wszech-
stronne działania na rzecz  podnosze-
nia poziomu produkcji, jakości i zbytu 
chemii budowlanej w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu –
promującego zrównoważony rozwój 
w Polsce

Wizji 2050 – projektu Ministerstwa 
Rozwoju w zakresie działań biznesu 
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Związku Pracodawców Branży Infra-
struktury przy Konfederacji Lewiatan, 
która jest organizacją biznesową, re-
prezentującą interesy pracodawców 
w Polsce i Unii Europejskiej

Business Centre Club, który repre-
zentuje interesy pracodawców w Ra-
dzie Dialogu Społecznego i uczest-
niczy w najważniejszych sprawach 
społecznych i gospodarczych kraju

Polskiego Stowarzyszenia Budow-
nictwa Ekologicznego, wraz z któ-
rym promujemy zielone budow-
nictwo i rozwiązania budowlane, 
które przyczyniają się do lepszych 
wyników w certyfikacjach  LEED 
i BREEAM

Polskiego Stowarzyszenia Zarzą-
dzania Kadrami – ogólnopolskiej sie-
ci pracodawców

Forum Nowoczesnej Produkcji – gdzie 
jako członek Rady Programowej ak-
tywnie uczestniczymy w procesie 
wypracowywania nowych rozwią-
zań, które pomogą zoptymalizować 
procesy produkcyjne i poprawić po-
zycję firm na rynku krajowym

Globalnie CEMEX jest członkiem:
�� Cement Sustainability Initiative
�� UN Global Compact
�� Caring for Climate

WE SUPPORT

Stowarzyszenie Priorytety Jak działamy w stowarzyszeniu?

Stowarzyszenie Producentów 
Cementu (członek Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów 
Cementu CEMBUREAU) 

SPC jest organizacją reprezentującą interesy branży cementowej 
zarówno wobec władz państwowych i samorządowych, jak i kra-
jowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji oraz środowisk 
naukowych.

W ramach SPC działają zespoły robocze, które pracują nad poszczególnymi obszarami merytorycznej działalności stowarzyszenia. Są to: Zespół 
ds. Energetycznych, Zespół Eksport-Import, Zespół Prawny, Zespół ds. Wizerunku i Komunikacji, Zespół ds. Rynku i Produktów, Zespół ds. Ochrony Śro-
dowiska, Zespół ds. Krzemionki Krystalicznej, Zespół ds. BHP.

W pracach zespołów, które spotykają się co najmniej raz na kwartał, udział biorą przedstawiciele firm członkowskich SPC. 

Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowały się zespoły robocze SPC w latach 2015–2016, należały: polityka klimatyczna, jakość cementu oraz 
program „Pewny Cement”, drogi betonowe,  paliwa alternatywne , zrównoważone budownictwo, budowanie wizerunku branży, promocja BHP.

Zespoły robocze są również zaangażowane w działalność wydawniczą SPC, a także organizację debat i konferencji. Jedną z najważniejszych publikacji 
wydanych przez Stowarzyszenie w 2016 r. był raport „Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych”. Z kolei 
jednym z najistotniejszych wydarzeń zorganizowanych przez SPC we wskazanym okresie była najważniejsza konferencja w branży cementowej – „Dni 
Betonu”, która odbyła się jesienią 2016 r.

Stowarzyszenie Producentów 
Betonu Towarowego (członek 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Betonu ERMCO)

SPBT zrzesza producentów betonu towarowego oraz firmy z zaple-
cza technicznego i technologicznego branży. Za główny cel stawia 
sobie promocję betonu konstrukcyjnego i jego producentów. 

Merytoryczne prace SPBT odbywają się na forach wewnętrznych komisji, w skład których wchodzą przedstawiciele firm członkowskich. Są to: Ko-
misja ds. Normalizacji Betonu, Komisja ds. Znaku Jakości, Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju, Komisja ds. Komunikacji, Komisja ds. Transportu. 

W latach 2015-2016 komisje pracowały w szczególności nad następującymi tematami: stworzenie krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 
206:2014, uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany czy też poprowadzenie kolejnej edycji Znaku Jakości „Dobry Beton”.

Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez SPBT w latach 2015-2016 należały, odbywające się co roku gale „Dobry Beton”, które stano-
wią forum do dyskusji nad najważniejszymi problemami branży betonu towarowego. 

Polski Związek Producentów 
Kruszyw (stowarzyszony 
w Europejskim Stowarzyszeniu 
Kruszyw UEPG)

PZPK chroni interesy stowarzyszonych przedsiębiorców, m.in. przez 
włączanie się w procesy konsultacji wprowadzanych przepisów oraz 
aktywny głos w dyskusjach publicznych dotyczących branży kru-
szywowej.

Do najważniejszych zagadnień, którym poświęcone były prace PZPK w latach 2015-2016 należały: zakończenie restrukturyzacji górnictwa surowców 
mineralnych, podniesienie efektywności tej części przemysłu wydobywczego, poprawa jakości i doskonalenie zastosowania produktów kruszywowych. 

W 2016 r. rozpoczęły się intensywne prace nad powołaniem do życia zespołów roboczych, które pomogą PZPK lepiej i efektywniej realizować swo-
je cele. Stowarzyszenie planuje wprowadzenie Branżowego Znaku Jakości „Solidne Kruszywa”.



NASZA STRATEGIA



Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów 
naszej strategii, co oznacza, że jest obecny 
we wszystkich obszarach naszego biznesu. 
Nieustannie staramy się minimalizować 
nasz wpływ na środowisko, wspierać lokalne 
społeczności, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych pracowników i kontrahentów oraz 
opierać nasze działania na wartościach, 
w które wierzymy.

Autostrada A1
Autostrada Bursztynowa jest jedyną autostradą 
o przebiegu południkowym w Polsce. Połączy ona 
główne porty wybrzeża bałtyckiego z południową 
i centralną Polską oraz Skandynawię z krajami 
w Europie Południowej. Na budowę odcinka 
Stryków – Tuszyn dostarczyliśmy 131 tys. m3 betonu.
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Cenimy ludzi
jako naszą główną
przewagę 
konkurencyjną

Pomagamy  
naszym klientom  
osiągać sukces

Działamy na rynkach 
oferujących 
długoterminową 
rentowność 

Zapewniamy,  
że zrównoważony rozwój 
jest integralną częścią naszego 
biznesu

Zatrudniamy najlepszych i za-
pewniamy, że najważniejszymi 
priorytetami są zdrowie, bezpie-
czeństwo i profesjonalny rozwój 
naszego zespołu.

Rozwijamy liderów i zachęcamy 
ich do tworzenia nowych sposo-
bów myślenia i działania, jedno-
cześnie przeprowadzamy ocenę 
ryzyka i możliwości.

Prowadzimy otwarty dialog z na-
szymi pracownikami.

Nasi klienci codziennie stawiają 
czoła ważnym wyzwaniom.

Inwestujemy czas w relacje z na-
szymi klientami i słuchamy ich 
uważnie, aby jak najlepiej zrozu-
mieć ich potrzeby.

Pomagamy klientom odnieść suk-
ces, dostarczając produkty wyso-
kiej jakości, innowacyjne rozwiąza-
nia i doskonałą obsługę. 

Działamy na rynkach, na których 
możemy dodać wartość naszym 
pracownikom, klientom i interesa-
riuszom.

Skupiamy się na tym, co robimy 
najlepiej: produkcji cementu, kru-
szyw i betonu.

Wychodzimy poza naszą podsta-
wową działalność, kiedy istot-
na jest lepsza sprzedaż naszych 
produktów i satysfakcja klientów.

Inwestujemy i wprowadzamy in-
nowacje, aby stać się liderem 
w przyjaznych dla środowiska 
rozwiązaniach. 

Oferujemy produkty i rozwiąza-
nia, które przyczyniają się do 
bardziej zrównoważonego roz-
woju miast.

Działamy odpowiedzialnie, aby 
zminimalizować nasz wpływ na 
środowisko.

Współpracujemy z lokalnymi spo-
łecznościami, w których prowa-
dzimy naszą działalność bizneso-
wą, aby je wzmocnić oraz pomóc 
im w ich rozwoju.

Nasza wizja

Celem naszej firmy, czyli powodem, dla którego przycho-
dzimy do pracy każdego dnia, jest budowanie lepszej przyszło-
ści dla naszych pracowników, interesariuszy oraz społeczności, 
w których żyjemy i pracujemy. Innymi słowy, staramy się stwo-
rzyć lepszą przyszłość poprzez dostarczanie najlepszych roz-
wiązań oraz produktów: cementu, betonu i kruszyw. 

Esencją naszej kultury są wyznawane przez nas wartości, 
które wyrażają, kim jesteśmy, w co wierzymy, a także pokazują 
nam sposób, w jaki codziennie powinniśmy działać, aby osią-
gnąć sukces. Są nimi: zapewnienie bezpieczeństwa pracy, kon-
centracja na klientach, dążenie do doskonałości, praca jako je-
den zespół CEMEX oraz uczciwe działanie.

Nasza wizja ma za zadanie pomóc wszystkim pracownikom lepiej zrozumieć naszą wspólną drogę 
do sukcesu. Opieramy ją na czterech filarach: naszych pracownikach, klientach, rentownych rynkach 
i zrównoważonym rozwoju.
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 2. Nasza strategia

Strategia zrównoważonego rozwoju 

W CEMEX Polska realizujemy strategię zrównoważonego 
rozwoju w czterech obszarach: gospodarczym, ładu korpora-
cyjnego, społecznym i środowiskowym. W naszych działaniach 
dążymy do minimalizowania wpływu na środowisko poprzez 
ograniczanie emisji i rekultywację kopalń. W obszarze ładu 
korporacyjnego skupiamy się na zdrowiu i bezpieczeństwie 
zarówno pracowników, jak i wszystkich osób współpracują-

GOSPODARCZY

SPOŁECZNYŚRODOWISKOWY

ŁAD 
KORPORACYJNY

Model zrównoważonego rozwoju Cztery obszary 
naszej strategii:

W latach 2015-2016 wdrażaliśmy i realizowaliśmy 
strategię zrównoważonego rozwoju, bazującą 
na wprowadzonym w 2015 r. Modelu zrównoważonego 
rozwoju. Model ten opiera się o cztery najważniejsze 
obszary naszej strategii: gospodarczy, środowiskowy, 
społeczny i ład korporacyjny. Nową strategię 
zrównoważonego rozwoju przedstawialiśmy na 
spotkaniach pionów biznesowych – Pionu Cementu, 
Betonu i Kruszyw – a także szczegółowo opisywaliśmy 
w ostatnim Raporcie zrównoważonego rozwoju 
i magazynie wewnętrznym „Nasz Głos”.

Wizja Zrównoważonego Rozwoju 
dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050) 

Jesteśmy sygnatariuszem  Deklaracji Polskiego Biznesu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju . Wizja 2050 powstała, by 
integrować biznes wokół idei zrównoważonego rozwoju, wska-
zywać wyzwania w tym obszarze oraz umacniać dialog admi-
nistracji i biznesu na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski. 
W 2015 r. rozpoczął się IV etap realizacji Wizji 2050, w którym 
firmy zobowiązały się do zrealizowania konkretnych projektów 
z obszaru zrównoważonego rozwoju. Projektem, jaki zgłosiliśmy, 

Zrównoważony rozwój jest jednym z czterech filarów strategii firmy i stanowi integralną część 
biznesu CEMEX. Strategia zrównoważonego rozwoju zbudowana jest wokół działań, jakie może 
podejmować nasza firma celem rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i wsparcia 
obszarów zrównoważonego rozwoju istotnych dla naszych interesariuszy. 

cych z CEMEX, a także na etyce i promowaniu różnorodności. 
W obszarze gospodarczym dostarczamy produkty i rozwiąza-
nia mające wpływ na zrównoważony rozwój miast, a w kwe-
stiach społecznych naszym głównym narzędziem działania 
jest Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość, której celem jest 
wspieranie organizacji pozarządowych, szkół oraz wolontaria-
tu pracowniczego.

realizując cel „Prowadzenie działalności biznesowej w opar-
ciu o zaufanie i dialog”, był Dialog z interesariuszami. Projekt 
ten zrealizowaliśmy. Braliśmy także udział w spotkaniach Ze-
społu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz 
Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania  CSR , gdzie pre-
zentowaliśmy nasze doświadczenia w prowadzeniu dialogów 
i komunikacji z naszymi interesariuszami. Równie istotnym dla 
naszego biznesu celem Wizji 2050 jest tworzenie infrastruktu-
ry i prowadzenie inwestycji w oparciu o dialog oraz w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel ten realizujemy po-
przez nasze zaangażowanie w promowanie ekologicznych pro-
duktów, dróg betonowych i zielonego budownictwa. 
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Ciągły przyrost 
populacji  
i urbanizacja

Zapewnienie 
trwałej 
infrastruktury 
i energooszczędnych 
rozwiązań 
budowlanych

Zapewnianie zrówno- 
ważonych produktów 
i usług

Dostarczanie rozwiązań 
dla niedrogich i wydajnych 
zasobowo budynków

Rozwiązania budowlane 
dla trwałej i mającej 
minimalny wpływ 
na otoczenie 
infrastruktury

Większa konkurencyjność 
i zróżnicowane portfolio 
produktów, usług oraz 
rozwiązań

Możliwość rozwoju 
biznesu w nowych 
segmentach na rynkach 
krajów wschodzących 
i rozwiniętych

Zwiększona rentowność 
modelu biznesowego

GOSPODARCZE

Ubóstwo, nierówność 
dochodów, starzenie 
się społeczeństwa 
i bezrobocie

Wdrożenie strategii 
społecznej silnie 
skoncentrowanej 
na wzmocnieniu 
społeczności 

Aktywne uczestnictwo 
w rozwoju zrównowa- 
żonych społeczności

Tworzenie wartości 
łączących interes biznesu 
i społeczeństwa

Wspieranie społeczności, 
różnorodności 
i wyzwalania potencjału 
społecznego

Bycie najlepszym 
sąsiadem, wspierającym 
rozwój społeczności

Bycie istotnym motorem 
wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia w lokal-
nych społecznościach

Większe znaczenie naszej 
działalności dla rozwoju 
społeczeństwa

SPOŁECZNE

Zmiany klimatu, 
niedobór zasobów 
i utrata różnorodności 
biologicznej

Uruchomienie 
przemysłu 
niskoemisyjnego 
i efektywnie 
korzystającego 
z zasobów 

Optymalizacja naszej 
emisji dwutlenku węgla 
poprzez wykorzystanie 
alternatywnych paliw,
surowców i czystej 
energii

Minimalizacja emisji do 
powietrza i poprawa zarzą- 
dzania środowiskowego

Ochrona ziemi, bioróżno- 
rodności i wody

Podniesienie wartości 
przyrodniczej 
zarządzanych przez nas 
terenów/gruntów

Niższe i przewidywalne 
koszty paliw, energii 
i wody

Powszechna akceptacja 
i zrozumienie dla naszej 
działalności

ŚRODOWISKOWE

Zwiększające się 
oczekiwania wobec 
sektora prywatnego, 
aby działał 
odpowiedzialnie 
i proaktywnie

Osadzanie naszych 
wartości we wszystkich 
działaniach

Zdrowie i bezpieczeństwo 
na pierwszym miejscu

Wspieranie świadomych 
klientów i odpowiedzial - 
nych dostawców

Angażowanie i utrzymy- 
wanie naszych talentów

Wzmacnianie roli etyki, 
zgodności z prawem 
i transparentności 
w biznesie

Poprawa reputacji firmy 
osiągającej coraz lepsze 
wyniki w zakresie 
zrównoważonego rozwoju

Zadowoleni klienci, zwię- 
kszający naszą rentowność 
oraz odpowiedzialni dosta- 
wcy, którzy zmniejszają 
ryzyko operacyjne

Różnorodna kadra 
i większe zaangażowanie 
pracowników

ŁAD 
KORPORACYJNY
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  2. Nasza strategia

G4-56, G4-DMA

Jesteśmy pewni, że kultura oparta na tych zasadach 
sprzyja pełnemu rozwojowi naszych indywidualnych zdolno-
ści i umiejętności, a także stałemu wzrostowi wartości naszej 
firmy dla wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów: na-
szych klientów, inwestorów, pracowników, dostawców i spo-
łeczności.

Etyka fundamentem naszej kultury 
organizacyjnej

Wierzymy, że dokonywanie prawidłowych wyborów etycz-
nych leży zawsze w najlepszym interesie naszej firmy i pozwa-
la nam to utrzymywać długotrwałe relacje z naszymi part-
nerami biznesowymi. „Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie 
CEMEX” to jeden z najwyższych rangą dokumentów obowiązu-
jących każdego pracownika CEMEX:
1. jasno precyzuje zasady postępowania w relacjach z pracow-

nikami, klientami, dostawcami, członkami naszych lokalnych 
społeczności oraz przedstawicielami władz,

2. kształtuje naszą świadomość i wrażliwość etyczną,
3. pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji w trudnych 

sytuacjach.
Cyklicznie realizujemy badania poziomu etyki w całej or-

ganizacji CEMEX. W 2016 r. wzięliśmy udział w ankiecie etycz-
nej, w której uczestniczyło 454 pracowników. Wskaźnik udziału 
w ankiecie etycznej w Polsce wyniósł 73%. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że 96% ankietowanych potrafi rozpoznać proble-
my etyczne, które mogą mieć wpływ na ich pracę. Przeprowa-
dziliśmy również cykl szkoleń dla 19 grup kadry kierowniczej, 
służb HR oraz prawnych z Kodeksu Etyki oraz równego trakto-
wania w miejscu pracy.

Ponadto realizujemy ankietę etyczną przez Ethics Reso-
urce Center (ERC) – niezależną organizację non profit, która 
przeprowadza badanie we wszystkich jednostkach CEMEX. 
Ankieta bada poziom etyki w organizacji z trzech kluczowych 
perspektyw: 
1. Formalne elementy programu – czyli poziom świadomości 

etycznej w organizacji.
 Kategoria ta określa w szczególności, czy w organizacji 

znany i rozumiany jest Kodeks Etyki oraz w jaki sposób 

funkcjonują systemy i procesy wspierające etykę, takie jak 
szkolenia z kodeksu,  ETHOSlinia . 

2. Wspieranie integralności – czyli zgodność postaw i działań 
z komunikowanym przekazem dotyczącym etyki.

 Ta perspektywa pokazuje, czy w organizacji są przestrzegane 
zasady etyki, zwłaszcza, czy kierownictwo daje dobry przy-
kład organizacji i czy swoją postawą wspiera etykę. 

3. Kultura i wskaźniki etyki w firmie – czyli efekty działania 
świadomości etycznej wzmocnionej postawami etycznymi 
i sposobem działania kadry i pracowników.
 Kategoria ta wskazuje, czy wiedza i świadomość oraz dobry 
przykład „z góry”, od kierownictwa, przekłada się na prak-
tyczne działania wzmacniające etykę w organizacji. 

Wyniki, jakie osiągamy w ankiecie, pokazują, że narzędzia 
wdrożone do promowania etycznego miejsca pracy spotyka-
ją się z zainteresowaniem pracowników i są przez nich dobrze 
oceniane. Niemniej stale staramy się podejmować działania 
usprawniające kulturę etyki w naszej firmie. Po poprzedniej an-

Etyka
Prowadzimy swoją działalność przestrzegając najwyższych standardów etycznych. 
Jako pracownicy CEMEX jesteśmy zobowiązani do realizowania postanowień „Kodeksu Etyki 
i Postępowania w Biznesie CEMEX” we wszystkich naszych działaniach, zawsze zgodnie 
z przepisami i regulacjami prawnymi.

Etyka biznesu jest istotnym elementem nowo-
czesnego i zrównoważonego zarządzania fir-
mą. Kluczowe dla zapewnienia poszanowania 
zasad etyki są odpowiednie zachowania wspie-
rające te zasady ze strony kadry kierowniczej. 
Przełożeni poprzez swoje codzienne działania, 
postawy i wypowiedzi kształtują praktyczne ro-
zumienie zasad etycznych wśród podległych im 
pracowników. 
Od naszej kadry kierowniczej oczekujemy pre-
zentowania zachowań pokazujących duże zaan-
gażowanie oraz wysoką świadomość w zakresie 
etyki biznesu, a także aby zasady etyczne obo-
wiązujące w naszej firmie były w pełni prze-
strzegane. W CEMEX Polska wierzymy, że dba-
jąc o etyczne prowadzenie naszego biznesu, 
stajemy się lepszym pracodawcą, sąsiadem czy 
partnerem dla naszych interesariuszy.

Włodzimierz Chołuj

Dyrektor Działu Prawnego  
CEMEX Polska
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W latach 2017–2018 
zorganizujemy dla pra-

cowników administracyj-
nych CEMEX Polska cykl warsz-
tatów oraz e-szkoleń z Kodeksu 

Etyki CEMEX.

Zobowiązanie:

G4-HR2, G4-HR12, G4-DMA 

kiecie z 2013 r., w latach 2015–2016 wdrożyliśmy wiele inicja-
tyw, m.in.:
�� Wdrożyliśmy politykę przeciwdziałania dyskryminacji, mob-

bingowi i molestowaniu w miejscu pracy 
�� Przeszkoliliśmy kadrę kierowniczą z Kodeksu Etyki CEMEX 

oraz z przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i mole-
stowaniu 

�� Uruchomiliśmy e-szkolenia dla pracowników – z Kodeksu 
Etyki CEMEX oraz z przeciwdziałania dyskryminacji, mob-
bingowi i molestowaniu 
 

W 2015 r. zostało przeszkolonych ponad 20% pracowni-
ków z zakresu tematów etycznych. W 2015 r. szkolenia z za-
kresu tematyki etycznej obejmowały obszary takie jak: prawo 
konkurencji oraz odpowiedzialność prawna kadry kierowniczej 
w obszarze BHP. Natomiast w 2016 r., w związku z wdrożeniem 
Polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i mole-
stowaniu w miejscu pracy, zewnętrzne ekspertki przeszkoliły 
293 osoby (kadra kierownicza oraz pracownicy). Dodatkowo 
dwóch członków Zarządu CEMEX Polska poprowadziło szkole-
nie z nowelizacji Kodeksu Etyki CEMEX, z uwzględnieniem te-
matu konfliktu interesów (przeszkolono 260 osób).

2015 2016

Nazwa szkolenia i liczba godzin

Odpowiedzialność prawna członków Zarządu oraz członków 
rad nadzorczych spółek kapitałowych

6 Równe traktowanie w miejscu pracy 57,5

Prawo Konkurencji 96 Szkolenie z Kodeksu Etyki – nowelizacja kodeksu, konflikt interesów 47,5

Prawo Konkurencji – umowy handlowe Pionu Betonu 82 Przewodnik po Kodeksie Etyki / szkolenie e-learning 31

Odpowiedzialność prawna kadry kierowniczej w obszarze bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

50 Równe traktowanie w miejscu pracy / szkolenie  
e-learning 

12

RAZEM: 234 RAZEM: 148

Liczba skarg z zakresu naruszenia zasad etyki, złożonych, 
rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy 
rozpatrywania skarg: 
�� W 2015 r. było łącznie 9 zgłoszeń naruszenia Kodeksu Ety-

ki. Wszystkie zostały zbadane oraz ocenione przez Komisję 
Etyki CEMEX Polska.

�� W 2016 r. wpłynęło 14 zgłoszeń naruszenia Kodeksu Ety-
ki. Postępowania Komisji Etyki CEMEX Polska w 12 z nich 
zostały zakończone w trakcie 2016 r. Postępowania co do 
pozostałych 2 zgłoszeń dokonanych w IV kwartale 2016 r. 
zostały zakończone przez Komisję Etyki w I kwartale 
2017 r. po trwającym kilka tygodni postępowaniu wyja-
śniającym.

Zarządzanie w obszarze przeciwdziałania 
korupcji

W 2015 r. CEMEX przeszkolił kluczowych pracowników 
i Dyrektorów z Pionu Cementu, Betonu oraz Kruszyw z zakre-
su prawa konkurencji i polityki antykorupcyjnej. Celem było 
przeszkolenie wszystkich pracowników związanych z kontak-
tem z klientem i sprzedażą. Na szkoleniach poruszane były 
zagadnienia dotyczące nieuczciwej konkurencji, zasad działa-
nia przedsiębiorstwa, sprzedaży produktów, zawierania umów 
handlowych, systemów dystrybucji. W 2016 r. przeprowadzony 
był audyt wewnętrzny z prawa konkurencji i polityk antykorup-
cyjnych połączony z praktycznym szkoleniem dla 20 pracowni-
ków Pionu Betonu oraz Pionu Kruszyw. 

W latach 2015–2016 będzie-
my realizować szkolenia budujące 

wiedzę z zakresu: – przeciwdziałania 
praktykom ograniczającym konkurencję 

– zwalczania korupcji – zasad nasze-
go firmowego Kodeksu Etyki. Pla-

nujemy przeszkolenie ok. 200 
osób z kluczowych jedno-

stek organizacyjnych.

w 2014

W latach 2015–2016 przeszkoliliśmy 
z trzech kluczowych kategorii szkoleń z za-

kresu szeroko rozumianej etyki ok. 510 osób. 
W 2015 r. 178 osób wzięło udział w szkoleniach 

z przeciwdziałania praktykom ograniczającym kon-
kurencję. Ponadto 56 przedstawicieli kadry kierowni-

czej wzięło udział w szkoleniach z różnego zakresu 
odpowiedzialności prawnej kadry (w tym od-

powiedzialności Zarządu w zakresie BHP). 
W 2016 r. przeszkoliliśmy ok. 270 osób 

z Kodeksu Etyki i ok. 271 z przeciw-
działania mobbingowi w miejscu 

pracy.

Nasza  
odpowiedź:

Muzeum Śląskie
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  2. Nasza strategia

G4-DMA G4-S04, G4-S07, G4-S08, G4-EN29

Szkolenia i audyty 2015–2016

Temat Liczba przeszkolonych

Audyt wewnętrzny z Prawa Konkurencji i Polityki Antykorupcyjnej z udziałem 
Dyrektora Compliance z Centrali CEMEX połączony ze szkoleniem z tych za-
gadnień.

8 kluczowych Dyrektorów

Audyt wewnętrzny z Prawa Konkurencji 17 pracowników z Pionu Handlowego

Audyt wewnętrzny z Prawa Konkurencji i polityk antykorupcyjnych 20 pracowników z Pionu Kruszyw oraz Pionu Betonu

Szkolenie z Prawa Konkurencji dla Pionu Handlowego przez zewnętrzną kance-
larię oraz Dział Prawny 

41 pracowników z Pionu Handlowego

Szkolenie z Prawa Konkurencji dla Pionu Betonu przez zewnętrzną kancelarię 
oraz Dział Prawny 

40 pracowników z Pionu Betonu

Szkolenie z Prawa Konkurencji dla Pionu Kruszyw przez zewnętrzną kancelarię 
oraz Dział Prawny 

15 pracowników z Pionu Kruszyw

Szkolenie z Prawa Konkurencji dla członków Zarządu oraz Dyrektorów w po-
szczególnych Pionach przez zewnętrzną kancelarię

9 członków Zarządu, 14 Dyrektorów z poszczególnych Pionów

Szkolenie z Procedury zawierania umów handlowych 40 pracowników służb sprzedaży oraz Dyrektorów Pionu Betonu

Szkolenie on-line z Prawa Konkurencji 130 pracowników przeszło szkolenia oraz egzamin on-line

W latach 2015–2016 będzie-
my wzmacniać świadomość ka-

dry kierowniczej nt. tego, jak należy 
postępować w przypadku zgłoszeń 

naruszeń etyki przez pracow-
ników. W tym celu przygo-

tujemy materiały szko-
leniowe dla kadry 

kierowniczej.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Przeprowadziliśmy komplek-
sowe szkolenie dla kadry prze-

łożonych wszystkich szczebli oraz 
kadry Zarządu z zasad postępowania 
w przypadku zgłoszenia naruszenia 

etyki. Materiał szkoleniowy jest 
dostępny w formie elektronicz-

nej na wewnętrznej plat-
formie szkoleniowej – 

e-learning.

Nasza 
odpowiedź:

Sytuacje naruszeń

Wobec naszej firmy toczą się następujące postępowania 
w związku z zarzutem naruszenia zasad wolnej konkurencji 
oraz postępowania dotyczące niezgodności z prawem i regula-
cjami, w których nałożone zostały kary pieniężne lub sankcje 
pozafinansowe:
�� Postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK w grudniu 

2006 r. dotyczące zarzucanych naruszeń prawa konkurencji 
na rynku cementu w latach 1998–2006, które jest na etapie 
odwołań sądowych. W 2013 r. sąd zmniejszył karę w tej spra-
wie z 115,6 mln zł do 93,9 mln zł. W dniu 8 maja 2014 r. wnie-
śliśmy apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie. Sprawa jest w toku w Sądzie Apelacyjnym.

�� Postępowanie przeciwko CEMEX Polska i dwóm innym 
producentom cementu o odszkodowanie cywilnoprawne 
w łącznej kwocie 19 mln zł z tytułu rzekomego dopuszcze-
nia się przez pozwane podmioty praktyk naruszających 
prawo konkurencji. Powód prawomocnie przegrał z CEMEX 
Polska już dwa podobne postępowania w latach poprzed-

nich. Obecna, trzecia sprawa sądowa jest w toku (została 
zawieszona do czasu rozstrzygnięcia ww. sprawy kartelo-
wej w branży cementowej).

W 2015 r. toczyły się wobec CEMEX dwie sprawy: 
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 

we Wrocławiu: kontrola z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie na-
łożenia kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego naci-
sku na osi napędowej, nałożona kara 15 tys. zł (decyzja z dnia 
28 kwietnia 2015 r. o nałożeniu kary). CEMEX zapłacił karę.                                                              

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczeci-
nie: kontrola z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na osi na-
pędowej, nałożona kara 5 tys. zł (decyzja z dnia 10 czerwca 
2015 r. o nałożeniu kary), CEMEX zapłacił karę.

W 2017 r. planujemy 
przeprowadzenie szkoleń 

aktualizujących z prawa kon-
kurencji w formie kursu interne-

towego dla wszystkich pracowników, 
którzy generują podwyższone ry-

zyka w zakresie prawa kon-
kurencji oraz kadry me-

nadżerskiej.

Zobowiązanie:
W 2017 r. planujemy 

przeprowadzenie szkoleń 
aktualizujących z prawa kon-

kurencji w formie zajęć grupo-
wych dla wybranych grup pracowni-

ków generujących podwyższone 
ryzyka w zakresie prawa kon-

kurencji.

Zobowiązanie:

W 2017 r. przepro-
wadzimy audyty z za-

kresu prawa konkurencji 
oraz przeciwdziałania korup-
cji wybranych 30 pracowników 

CEMEX Polska.

Zobowiązanie:

Bulwary Xawerego 
Dunikowskiego



Proces dialogowy:

Przygotowywanie
Raportu

zrównoważonego
rozwoju 2015–2016

CZERWIEC LIPIEC LIPIEC SIERPIEŃKWIECIEŃ MAJ WRZESIEŃ

Przygotowanie do sesji 
dialogowych

Spotkania
przygotowawcze

w cementowniach

Sesje dialogowe 
w Chełmie

i Rudnikach

Przygotowanie
i dystrybucja raportów
z sesji do interesariuszy

Informacja zwrotna
od interesariuszy

Przygotowanie
odpowiedzi 

przez CEMEX

Dystrybucja
finalnego raportu
do interesariuszy

24 G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Dialog z interesariuszami

Przygotowania do dialogu z interesariuszami 
rozpoczynamy z początkiem roku, spotykając 
się w grupach roboczych w obu cementowniach. 
Podczas spotkań analizujemy najważniejsze 
projekty i bieżące wyzwania w zakładach, które 
mogą okazać się istotne dla naszych interesa-
riuszy podczas dialogu. Omawiamy także sta-
tus realizacji zobowiązań CEMEX wobec intere-
sariuszy oraz planujemy szczegółowy przebieg 
spotkań. W przygotowania zaangażowani są 
członkowie Zarządu oraz kierownictwo i pra-
cownicy obu cementowni.

Izabella Rokicka

Dyrektor Komunikacji i Public Affairs, 
CEMEX Europa i Polska 

Dialog prowadzony jest
zgodnie z międzynarodowym

standardem AA1000SES.
Co to oznacza?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dialog
z interesariuszami:

Proces dialogowy:

Kim są 
nasi interesariusze? 

Jak przygotowujemy się
do dialogów 

z interesariuszami? 

O co pytają nasi interesariusze?

Dialogi z interesariuszami
w liczbach:

Liczba spotkań:  2017

2013

2014

2015

2016

Uruchomienie kolejnego cyklu
dialogu w cementowniach
w Chełmie i w Rudnikach

2

3

4

4

Liczba spotkań:   2

Liczba spotkań:   4

Liczba spotkań:   3

Liczba spotkań:   4

Przygotowywanie
Raportu

Zrównoważonego
Rozwoju 2015-2016

CZERWIEC LIPIEC LIPIEC SIERPIEŃKWIECIEŃ MAJ WRZESIEŃ

Przygotowanie do sesji 
dialogowych

Spotkania
przygotowawcze

w cementowniach

Sesje dialogowe 
Chełm i Rudniki

Przygotowanie
i dystrybucje raportu

z sesji do interesariuszy

Informacja zwrotna
od interesariuszy

Przygotowanie
odpowiedzi 

przez CEMEX

Dystrybucja
finalnego raportu
do interesariuszy

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dlaczego spotykamy się
z interesariuszami?

Dialogi prowadzimy w Cementowni Chełm oraz w Cementow-
ni Rudniki, regularnie, minimum raz w roku. Na spotkaniach ze 
strony CEMEX obecni są przedstawiciele Zarządu oraz kie-
rownictwo zakładu. W pierwszej części sesji dialogowej pre-
zentujemy najistotniejsze wydarzenia i projekty CEMEX, dzię-
ki czemu interesariusze otrzymują informacje bezpośrednio 

Dialog prowadzony jest
zgodnie z międzynarodowym

standardem AA1000SES.
Co to oznacza?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dialog
z interesariuszami:

Proces dialogowy:

Kim są 
nasi interesariusze? 

Jak przygotowujemy się
do dialogów 

z interesariuszami? 

O co pytają nasi interesariusze?

Dialogi z interesariuszami
w liczbach:

Liczba spotkań:  2017

2013

2014

2015

2016

Uruchomienie kolejnego cyklu
dialogu w cementowniach
w Chełmie i w Rudnikach

2

3

4

4

Liczba spotkań:   2

Liczba spotkań:   4

Liczba spotkań:   3

Liczba spotkań:   4

Przygotowywanie
Raportu

Zrównoważonego
Rozwoju 2015-2016

CZERWIEC LIPIEC LIPIEC SIERPIEŃKWIECIEŃ MAJ WRZESIEŃ

Przygotowanie do sesji 
dialogowych

Spotkania
przygotowawcze

w cementowniach

Sesje dialogowe 
Chełm i Rudniki

Przygotowanie
i dystrybucje raportu

z sesji do interesariuszy

Informacja zwrotna
od interesariuszy

Przygotowanie
odpowiedzi 

przez CEMEX

Dystrybucja
finalnego raportu
do interesariuszy

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dlaczego spotykamy się
z interesariuszami?

Na spotkania dialogowe zapraszamy przedstawicieli samo-
rządu lokalnego, organy administracji ds. ochrony środo-
wiska, placówki oświatowe, instytucje kulturalne, lokalne 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz partnerów 
biznesowych: klientów i podwykonawców.

Dialog prowadzony jest
zgodnie z międzynarodowym

standardem AA1000SES.
Co to oznacza?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dialog
z interesariuszami:

Proces dialogowy:

Kim są 
nasi interesariusze? 

Jak przygotowujemy się
do dialogów 

z interesariuszami? 

O co pytają nasi interesariusze?

Dialogi z interesariuszami
w liczbach:

Liczba spotkań:  2017

2013

2014

2015

2016

Uruchomienie kolejnego cyklu
dialogu w cementowniach
w Chełmie i w Rudnikach

2

3

4

4

Liczba spotkań:   2

Liczba spotkań:   4

Liczba spotkań:   3

Liczba spotkań:   4

Przygotowywanie
Raportu

Zrównoważonego
Rozwoju 2015-2016

CZERWIEC LIPIEC LIPIEC SIERPIEŃKWIECIEŃ MAJ WRZESIEŃ

Przygotowanie do sesji 
dialogowych

Spotkania
przygotowawcze

w cementowniach

Sesje dialogowe 
Chełm i Rudniki

Przygotowanie
i dystrybucje raportu

z sesji do interesariuszy

Informacja zwrotna
od interesariuszy

Przygotowanie
odpowiedzi 

przez CEMEX

Dystrybucja
finalnego raportu
do interesariuszy

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dlaczego spotykamy się
z interesariuszami?

Celem dialogu prowadzonego przez naszą firmę jest pozna-
nie potrzeb naszych interesariuszy, abyśmy mogli jak najle-
piej na nie odpowiadać. Spotkania te służą wzmacnianiu re-
lacji oraz sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania między 
naszą firmą a otoczeniem. Są także platformą do rozmowy 
o wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach. Rezultatem 
spotkań są konkretne działania naszych zakładów na rzecz 
lokalnych społeczności, jak np. realizowane projekty Funda-
cji CEMEX Budujemy Przyszłość, udostępnienie sąsiadom ce-
mentowni danych kontaktowych kierowników zakładów, edu-
kacja o paliwach alternatywnych dla uczniów, współpraca 
z uczelniami czy wsparcie lokalnych instytucji sportowych 
i kulturalnych. 

Dialog z intere- 
sariuszami w Chełmie

Będziemy kontynuować dia-
log z interesariuszami, spo-
tykając się minimum raz na 

2 lata w cementowniach 
w Chełmie i Rudnikach.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Planujemy konty-
nuować spotkania z in-

teresariuszami co najmniej 
raz na dwa lata w Cementow-
ni Chełm i w Cementowni Rud-

niki.

Zobowiązanie:

W latach 2015-2016 zor-
ganizowaliśmy sześć spo-

tkań dialogowych w naszych 
cementowniach w Chełmie 

i w Rudnikach.

Nasza 
odpowiedź:



Proces dialogowy:

Przygotowywanie
Raportu

zrównoważonego
rozwoju 2015–2016

CZERWIEC LIPIEC LIPIEC SIERPIEŃKWIECIEŃ MAJ WRZESIEŃ

Przygotowanie do sesji 
dialogowych

Spotkania
przygotowawcze

w cementowniach

Sesje dialogowe 
w Chełmie

i Rudnikach

Przygotowanie
i dystrybucja raportów
z sesji do interesariuszy

Informacja zwrotna
od interesariuszy

Przygotowanie
odpowiedzi 

przez CEMEX

Dystrybucja
finalnego raportu
do interesariuszy

Dialog prowadzony jest
zgodnie z międzynarodowym

standardem AA 1000 SES.
Co to oznacza?

Dlaczego spotykamy się
z interesariuszami?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dialog
z interesariuszami:

Kim są 
nasi interesariusze? 

O co pytają nasi interesariusze?

Dialogi z interesariuszami
w liczbach:

2013

2014

2015

2016

W �latach 2013-2016 zorganizowaliśmy
12 spotkań w �kluczowych lokalizacjach, 
spotykając się z �ponad pięciuset
interesariuszami

Uruchomienie kolejnego cyklu
dialogów w cementowniach w Chełmie
i w Rudnikach 

2

3

4

4

Liczba spotkań:   2

Liczba spotkań:   4

Liczba spotkań:   3

Liczba spotkań:   4

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Chełm
Rudniki

Chełm
Rudniki
Tarnów

Chełm
Rudniki

Chełm
Rudniki
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  2. Nasza strategia

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

W latach 2015–2016  
otrzymaliśmy blisko sto postulatów  

od naszych interesariuszy  
z Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

� Kontynuacja współpracy z miastem Chełm

� Dalszy patronat nad klasami górnictwa odkrywkowego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

� Współpraca w ramach programów edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Akademią 
Jana Długosza

� Oczekiwanie/sugestia współtworzenia lekcji/zajęć zachęcają-
cych dzieci i młodzież do nauki przedmiotów ścisłych i tech-
nicznych 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

� Oczekiwanie prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących 
paliw alternatywnych w sposób strategiczny

� Oczekiwanie kontynuacji i intensyfikacji działań w zakresie eli-
minowania uciążliwości zapachowych (w tym kontynuacja na-
sadzeń izolacyjnych)

� Oczekiwanie uprzedzania o środowiskowych skutkach no-
wych inwestycji, np. czy będzie się to wiązało z hałasem, 
czy paliwa alternatywne są korzystne dla środowiska, czym 
różni się to rozwiązanie od spalarni śmieci

WPŁYW EKONOMICZNO–GOSPODARCZY
� Oczekiwanie dotyczące podzielenia się planami produkcji ce-

mentu w zakładzie

� Działania inwestycyjne firmy są bardzo ważne i stabilizują-
ce dla dostawców; oczekiwanie, żeby małe firmy miały nadal 
szanse na uczestnictwo w kolejnych projektach CEMEX Polska

� Oczekiwanie utrzymania trendu zatrudnienia pracowników 
z rynku lokalnego

od przedstawicieli naszej firmy. Przedstawiamy także reali-
zację dotychczasowych zobowiązań CEMEX wobec interesa-
riuszy oraz najważniejsze informacje o inwestycjach, planach 
i zatrudnieniu w naszych cementowniach. Następnie w części 
warsztatowej interesariusze dzielą się swoimi spostrzeżeniami 
i postulatami w trzech obszarach tematycznych: środowisko 
naturalne, społeczności lokalne oraz w obszarze wpływu eko-
nomiczno-gospodarczego cementowni na otoczenie. 

Dialog prowadzony jest
zgodnie z międzynarodowym

standardem AA 1000 SES.
Co to oznacza?

Dlaczego spotykamy się
z interesariuszami?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dialog
z interesariuszami:

Kim są 
nasi interesariusze? 

O co pytają nasi interesariusze?

Dialogi z interesariuszami
w liczbach:

2013

2014

2015

2016

W �latach 2013-2016 zorganizowaliśmy
12 spotkań w �kluczowych lokalizacjach, 
spotykając się z �ponad pięciuset
interesariuszami

Uruchomienie kolejnego cyklu
dialogów w cementowniach w Chełmie
i w Rudnikach 

2

3

4

4

Liczba spotkań:   2

Liczba spotkań:   4

Liczba spotkań:   3

Liczba spotkań:   4

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Chełm
Rudniki

Chełm
Rudniki
Tarnów

Chełm
Rudniki

Chełm
Rudniki

Interesariusze podnoszą przede wszystkim tematy związane 
z oddziaływaniem cementowni na pobliskich mieszkańców, 
wsparciem lokalnych społeczności, sponsoringiem, współ-
pracą z lokalnymi dostawcami, informowaniem o podejmo-
wanych przez cementownie działaniach. Interesują ich także 
tematy związane z inwestycjami i planami rozwojowymi obu 
zakładów.

Dialog prowadzony jest
zgodnie z międzynarodowym

standardem AA 1000 SES.
Co to oznacza?

Dlaczego spotykamy się
z interesariuszami?

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Dialog
z interesariuszami:

Kim są 
nasi interesariusze? 

O co pytają nasi interesariusze?

Dialogi z interesariuszami
w liczbach:

2013

2014

2015

2016

W �latach 2013-2016 zorganizowaliśmy
12 spotkań w �kluczowych lokalizacjach, 
spotykając się z �ponad pięciuset
interesariuszami

Uruchomienie kolejnego cyklu
dialogów w cementowniach w Chełmie
i w Rudnikach 

2

3

4

4

Liczba spotkań:   2

Liczba spotkań:   4

Liczba spotkań:   3

Liczba spotkań:   4

Jak prowadzimy dialog 
z interesariuszami?

Chełm
Rudniki

Chełm
Rudniki
Tarnów

Chełm
Rudniki

Chełm
Rudniki

Standard ten kładzie nacisk na włączanie interesariuszy 
w istotne dla firmy wydarzenia i tematy, poruszanie na spo-
tkaniach kwestii ważnych dla interesariuszy oraz odpowia-
danie na zgłaszane przez nich potrzeby. Część warsztatową 
prowadzą niezależni moderatorzy, którzy wysłuchują i spisują 
zgłaszane na spotkaniu postulaty.
Po przeprowadzonych dialogach powstaje pisemny raport, 
w którym nasza firma odnosi się do zgłaszanych na spotka-
niach postulatów. Nasi interesariusze na każdy zgłoszony po-
stulat otrzymują odpowiedzi i nasze zobowiązania, które to 
włączamy także do Raportu zrównoważonego rozwoju.

Dialog z interesariuszami w Rudnikach
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Okrągły stół ekspertów

W listopadzie 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie na te-
mat zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej. Jego ce-
lem było zebranie rekomendacji i opinii na temat naszych 
działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozpoczę-
cie debaty w branży budowlanej o najważniejszych wyzwa-
niach w obszarach odpowiedzialnego zarządzania, zrówno-
ważonego rozwoju oraz roli społecznej naszej firmy. 

 Komunikacja                 z interesariuszami 

Komunikacja z interesariuszami 
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PRACOWNICY

– Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
– Rozwój firmy w średnim i długim okresie
– Zaangażowanie i satysfakcja klientów
– Rozwój kariery

– Spotkania Zarządu z pracownikami  „Otwarty
 dialog”
– Wewnętrzny intranet „SHIFT”
– Wewnętrzny newsletter „Nasz Głos” 
 – drukowany i elektroniczny
– Skrzynki do zadawania pytań w zakładach
– Spotkania wewnętrzne
– Badania opinii pracowników
– Spotkania dla pracowników i ich rodzin
 „Dni BHP i Zdrowia”
– Ankieta Zaangażowania Pracowników
– Pracowniczy portal internetowy dotyczący 
 spraw pracowniczych
– Dedykowana infolinia Centrum Obsługi 
 Spraw Pracowniczych
– „Workshift” – wewnętrzny serwis pracowniczy
– Wolontariat pracowniczy
– Media społecznościowe: Twitter, Facebook, 
 YouTube, Instagram
– Konferencja kierownictwa
– Konferencja sił sprzedaży
– Kwartalne spotkania z dyrekcją w zakładach
– Wizyty kierownictwa VFL (Visible Felt Leader 
    ship) w zakładach

– Dążenie do celu, jakim jest „zero wypadków”
– Lepsze rozumienie potrzeb pracowników
 i oczekiwań związanych z rozwojem
– Regularna i jasna komunikacja przez kanały 
 wewnętrzne i zewnętrzne

Dzięki dialogom jesteśmy w stanie lepiej 
odpowiadać na zgłaszane przez naszych 
interesariuszy potrzeby. Dbamy o to, 
aby mieli oni wpływ na ważne dla całej 
firmy wydarzenia i plany.

Okrągły stół ekspertów CEMEX „Zrównoważony 
rozwój w branży budowlanej”

Uczestnicy

Pierwszym krokiem w organizacji okrągłego stołu była 
identyfikacja kluczowych interesariuszy, których zaprosiliśmy 
na spotkanie. Do poszczególnych bloków tematycznych, jak 
np. BHP czy ochrona środowiska, otrzymaliśmy rekomendacje 
ekspertów bezpośrednio od Dyrektorów działów firmy. Podczas 
spotkania gościliśmy piętnastu ekspertów, reprezentujących 
stowarzyszenia branżowe i biznesowe, klientów, instytucje 
naukowe, jednostki administracji odpowiedzialne za zarzą-
dzanie środowiskowe i bezpieczne miejsce pracy, organizacje 
pozarządowe zajmujące się m.in. działaniami na rzecz rozpo-
wszechniania idei odpowiedzialnego biznesu, bezpieczeństwa 
na drogach. Ze strony naszej firmy w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Zarządu CEMEX Polska. 

Dialog z ekspertami został przeprowadzony zgodnie z mię-
dzynarodowym standardem  AA 1000 SES  przez zewnętrznych 
moderatorów.

Raport ze spotkania

Rezultatem końcowym spotkania jest Raport z okrągłe-
go stołu ekspertów, zawierający wypowiedzi i rekomendacje 
uczestniczących w nim osób w trzech głównych obszarach:
1.  Odpowiedzialne zarządzanie – tematy związane z BHP i ra-

portowaniem niefinansowym
2.  Zrównoważony rozwój w branży budowlanej – zielone bu-

downictwo, drogi betonowe
3.  Rola społeczna CEMEX Polska – dialog z otoczeniem, rola 

Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość
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 Komunikacja                 z interesariuszami 

Komunikacja z interesariuszami 

KLIENCI

– Zaangażowanie i satysfak-
    cja z produktów i usług
– Rozwój firmy w średnim
 i długim okresie
– Jakość produktów i usług
– Zarządzanie w sposób zrówno-
    ważony

– Bieżące informacje
 na temat działalności
 firmy i branży
– Informacje 
 o nowych rozwiąza-
 niach, produktach,
 wydarzeniach

– Bezpośrednie spotkania
 z kierownikami sprzedaży
– Telefoniczne Centrum
 Obsługi Klienta
– Kontakt z Działem Doradz-
 twa Technicznego
– Badania satysfakcji
 i lojalności klientów
– Szkolenia dla klientów 
 na temat produktów
 i technologii
– Platforma e-cemex.pl: 
 forum, czaty, blog, dzień
 z ekspertem, artykuły, 
 raporty
– Dedykowane produktowe
 strony WWW
– Gazetka elektro-
 niczna/newsletter
– Kanały komunikacji: 
 YouTube, Twitter,
 Facebook, Instagram
– Katalog, ulotki
– Prasa branżowa i ogólno-
 polska
– Lokalne stacje radiowe
– Konferencje, targi
 branżowe

– Informacje prasowe
– Spotkania bezpośred- 
 nie
– Wycieczki
 do zakładów
–  Organizacja targów
 i konferencji
– Wywiady i komen-
  tarze ekspertów
– Artykuły
– Branżowe spotkania
 prasowe
– Media społecznościo-
 we: YouTube, Twitter,
 Facebook, Instagram

– Strategia skoncentrowana
 na klientach
– Zrozumienie potrzeb
 klientów
– Innowacyjne, szyte 
 na miarę rozwiązania 
 dla klientów

– Publikacje
 w mediach
– Przejrzysta
 komunikacja

– Rozwój firmy w średnim
 i długim okresie
– Zarządzanie wpływem
 na środowisko
– Zdrowie i bezpieczeństwo
– Przestrzeganie praw człowieka
– Ochrona bioróżnorodności,
 plany rekultywacji
– Transparentna komunikacja
– Wsparcie lokalnych społeczności
– Lokalne miejsca pracy

– Spotkania dialogowe
 z interesariuszami
– Działalność Fundacji
 CEMEX Budujemy
 Przyszłość
– Wolontariat pracowniczy
– Lokalne partnerstwo
 w wydarzeniach
–  „Nasza Gazeta” w Rudni-
    kach, Rędzinach, Koninie,
 Kościelcu, Mariance
 Rędzińskiej, Mstowie,  
 Madalinie i Latosówce
– Spotkania z przedsta-
 wicielami władz i społe-
 czności lokalnych
– Okrągłe stoły Fundacji 
 CEMEX Budujemy 
 Przyszłość
– Dzień eksperta 
 Fundacji CEMEX Budujemy
 Przyszłość na e-CEMEX
– Media społecznościowe:
 YouTube, Twitter,
 Facebook, Instagram

– Realizacja zobowiązań
 wobec interesariuszy
– Wsparcie lokalnych
 społeczności przez 
 działania wolontariuszy 
 i granty Fundacji CEMEX
– Przejrzysta i regularna
 komunikacja
 z interesariuszami

SĄSIEDZI DOSTAWCY

– Zdrowie i bezpieczeństwo
– Rozwój firmy w średnim
 i długim okresie
– Uczciwe warunki współpracy
– Zarządzanie w sposób 
 zrównoważony

– Regularne spotkania 
 i kontakt z Działem 
 Zakupów lub z działami
 operacyjnymi
– Konferencje, szkolenia
– Internetowa Platforma
 Transportowa
– Audytowanie pojazdów
 dostawców usług 
 transportowych oraz miejsc
 dostaw naszych produktów
– Portal e-Dostawca, 
 e-Faktura
– Media społecznościowe: 
 YouTube, Twitter,
 Facebook, Instagram

– Program zrównoważonego
 dostawcy „Sustainable
 suppplier”
– Włączenie do umów
 zapisów dotyczących praw
 człowieka, ochrony środo-
 wiska i przestrzegania
 zasad BHP
– Współpraca z lokalnymi
 dostawcami

MEDIA

  2. Nasza strategia



 

NASZ BIZNES



Budujemy wartość w każdym aspekcie 
naszej działalności, poprzez jasną wizję tego, 
dlaczego, gdzie i jak prowadzimy nasz biznes. 
Strategiczne filary modelu biznesowego 
pokazują, w jaki sposób tworzymy wartość 
dla naszych interesariuszy: pracowników, 
klientów, lokalnych społeczności i dostawców. 

Wielka płyta fundamentowa Elektrowni Turów
Betonowanie wielkiej płyty fundamentowej Elektrowni Turów 
trwało 101 godzin. Na teren budowy dostarczyliśmy 
15 085 tys. m3 betonu.
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PROCES
PRODUKCJI

ZAKUPY
I DOSTAWA 

Ekonomiczny
• Wspieramy dostawców lokalnych w polityce
  zakupowej.  W 2015 i 2016 r. 41% naszych 
 wydatków objęło dostawców lokalnych

Ekonomiczny
• Podatki  z naszej działalności zasilają samorządy 
• Kopalnie odprowadzają opłatę eksploatacyjną

Środowiskowy
• Promujemy dostawców, którzy potrafią udokumentować
 działania na rzecz ochrony środowiska i BHP
• Monitorujemy stan techniczny samochodów naszych
 podwykonawców

Środowiskowy
• Oddziałujemy  na środowisko m.in. poprzez 
 wykorzystanie surowców naturalnych, emisję gazów
 do powietrza oraz zmiany w krajobrazie 
 spowodowane eksploatacją kopalń

Społeczny
• Od naszych dostawców wymagamy wysokich
 standardów w zakresie BHP i ochrony środowiska

Społeczny
• Nasze cementownie są jednymi z największych 
 pracodawców w swoich regionach 

W
PŁ
YW

• Gospodarka odpadami w kraju 
 nie gwarantuje dostępności surowca 
 do produkcji paliw alternatywnych

• Ryzyko nieprzestrzegania zasad BHP 
 i ochrony środowiska wśród podwykonawców

• Rosnące koszty pracy, m.in. podwyższenie

 płacy minimalnej u podwykonawców 

•
 
Coraz trudniejszy dostęp do pracowników

 
i podwykonawców – problem

 
z jakością dostarczanych usług 

• Znaczną część specjalistycznych usług
 w naszych zakładach powierzamy firmom lokalnym, 
 przyczyniając się do wzrostu dobrobytu lokalnych
  społeczności

• Nasze umowy zawierają klauzule bazujące
 na międzynarodowych konwencjach dotyczących
  ochrony praw człowieka

• Do wszystkich umów z dostawcami dołączamy 
 wymagania spełniania standardów BHP i ochrony 
 środowiska 

• Dbamy o bezpieczeństwo pracy naszych  pracowników
 i podwykonawców
• Zarządzamy wpływem na środowisko, monitorujemy
 i ograniczamy emisję i hałas, inwestujemy w roz-
 wiązania zapewniające zmniejszenie negatywnego
 wpływu na środowisko
• Prowadzimy regularny dialog z interesariuszami
 wg AA 1000 SES 
• Wspieramy społeczności lokalne poprzez Fundację 
 CEMEX Budujemy Przyszłość
• Wszystkie nasze zakłady posiadają ISO 14001
 a Cementownia Chełm i Przemiałownia w Gdyni 
 zarejestrowane są w EMAS   

• Brak przepisów regulujących
 dostępność złóż

• Długi i złożony proces koncesyjny dotyczący  
 eksploatacji surowców

• Ryzyko niskiej rentowności produkcji

• Uciążliwość dla najbliższego otoczenia
 zakładu, tj. hałas, wzmożony ruch pojazdów 
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G4-12

Łańcuch wartości CEMEX
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  3. Nasz biznes

LOGISTYKA
I TRANSPORTSPRZEDAŻ

Ekonomiczny
• Sprzedaż materiałów budowlanych ma znaczący
 udział w PKB
• Promujemy rozwiązania budowlane o wysokiej
 trwałości, np. drogi betonowe gwarantujące niższe
  koszty utrzymania w długim okresie

Ekonomiczny
• Optymalizujemy trasy przejazdów własnej floty oraz  
 przewoźników zewnętrznych

Społeczny

Środowiskowy
• Konstrukcje betonowe mają mniejszy wpływ
 na środowisko w całym cyklu życia
• Cement, beton i kruszywa  są materiałami 
 używanymi w budowie tzw. zielonych budynków

Środowiskowy
• Transport powoduje emisję CO

2
 i innych gazów

 ze spalania paliwa

• Przyczyniamy się do zaspokojenia potrzeb miesz-
 kaniowych
• Trwała i bezpieczna infrastruktura komunikacyjna   
 łączy pracowników i miejsca pracy

Społeczny
• Korzystamy z usług lokalnych podwykonawców
 z branży logistycznej
• Samochody ciężarowe przewożące nasze   
 produkty mogą być źródłem hałasu i zapylenia 
• Prowadzimy szkolenia z zasad BHP
 dla przewoźników zewnętrznychW

PŁ
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• Ryzyko niskiej rentowności biznesu przez   
 ceny niepokrywające wszystkich kosztów   
 działalności

• Ryzyko powiązane z regulacjami dotyczą-  
 cymi ochrony konkurencji oraz zasad etyki

• Ryzyko nieuczciwej konkurencji ze strony
 dostawców materiałów o niskiej jakości

• Opóźnienia inwestycji infrastrukturalnych
 oraz spadek nakładów inwestycyjnych 

• Wzrost cen paliwa

• Ograniczona dostępność środków
 transportu w szczycie sezonu budowlanego

• Ryzyko powodowania wypadków komunikacyjnych   
 przez pojazdy przewożące cement, beton i kruszywa 

• Wzmożony ruch pojazdów na drogach
 lokalnych w sezonie budowlanym 

• Ryzyko nieprzestrzegania zasad BHP     
 przez przewoźników zewnętrznych

• Koncentrujemy się na budowaniu wartości    
 dla naszych klientów 
• Prowadzimy szkolenia z prawa ochrony konkurencji   
 oraz  dotyczące praktyk  korupcyjnych dla naszych   
 pracowników

• Opracowujemy karty informacyjne dla naszych   
 produktów, przyczyniając się do certyfikacji
 w systemach LEED i BREEAM

• Wdrożyliśmy dopłatę środowiskową, którą przez-   
 naczamy na projekty przyrodnicze  

• Prowadzimy szkolenia z bezpiecznej jazdy     
 dla kierowców pojazdów ciężarowych i osobowych
 z CEMEX oraz z firm współpracujących

•  Promujemy bezpieczeństwo na drodze wśród dzieci
 i młodzieży w  miejscowościach, gdzie prowadzimy   
 działalność

• Wdrożyliśmy program „Uważaj zuchu na auta
 w ruchu” dedykowany dzieciom ze szkół
 w pobliżu naszych zakładów kruszywowych 
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UŻYTKOWANIE
I UTYLIZACJA

Ekonomiczny
• Trwała infrastruktura jest podstawą wzrostu   
 gospodarczego kraju – podnosi atrakcyjność inwes-   
 tycyjną oraz łączy z zagranicznymi rynkami zbytu

Środowiskowy
• Po okresie użytkowania budynku, drogi lub innej   
 budowli betonowej, skruszony materiał może służyć
 w kolejnych budowach jako kruszywo z recyklingu

Społeczny
• Drogi, biurowce i domy wzniesione z użyciem   
 naszych materiałów  służą społeczeństwu 
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• Nieodpowiednie stosowanie i składowanie naszych  
 produktów może prowadzić do zagrożenia bezpie-
 czeństwa pracowników budowlanych, użytkowników  
 lub środowiska naturalnego

• Zapewniamy kompleksową informację dla klientów
 o pochodzeniu, właściwościach i zastosowaniu    
 naszych produktów 

• Informujemy o zasadach bezpieczeństwa i ochrony   
 środowiska na etapie użytkowania i składowania   
 produktów

• Jesteśmy uczestnikiem programu „Pewny Cement”,   
 który promuje cementy sprawdzonej jakości 
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Model biznesowy 

Współpraca z dostawcami 
Nasze działania związane z doborem dostawców są regu-

lowane Polityką zakupową CEMEX oraz wymaganiami zintegro-
wanego systemu zarządzania, m.in. ISO 9001, które zakładają 
szeroki przegląd rynku oraz uczciwą konkurencję między naszy-
mi oferentami. Zasady, jakimi się kierujemy, to profesjonalizm, 
przejrzystość w codziennej współpracy, transparentność, uczci-
wość i rzetelność w procesie przetargowym. Kryteria doboru 
kontrahentów są takie same dla wszystkich branż, a kluczo-
wym kryterium jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracow-
ników oraz pracowników naszych partnerów, a także dbałość 
o środowisko. O gotowość do spełnienia naszych wysokich wy-
magań w tych zakresach pytamy już na etapie ofertowania, 
a szczegółowe deklaracje umieszczamy w kontraktach wraz 
z klauzulami przeciwdziałającymi korupcji i chroniącymi prawa 
człowieka. Przy wyborze dostawców pod uwagę brane jest tak-
że kryterium lokalności, jako że chcemy wspierać lokalne spo-
łeczności w miejscach, gdzie mamy nasze zakłady. 

Budujemy wartość w każdym aspekcie naszej działalności, poprzez jasną wizję tego, dlaczego, gdzie 
i jak prowadzimy nasz biznes. Strategiczne filary modelu biznesowego pokazują, w jaki sposób tworzymy 
wartość dla naszych interesariuszy: pracowników, klientów, lokalnych społeczności i dostawców. 

DLACZEGO
istniejemy

GDZIE
gramy

JAK
osiągamy

cele

KTO
korzysta

Budowanie lepszej przyszłości

Tworzenie trwałej wartości
przez dostarczanie najlepszych
w branży produktów i rozwiązań
zaspokajających potrzeby
budowlane naszych klientów
na całym świecie.

WARTOŚĆ
Jak ją tworzymy

STRATEGIACEL

MISJA

WARTOŚCI

INTERESARIUSZEMODEL DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE

Ukierunkowanie
na potrzeby rynku

Orientacja
na klienta

Ludzie jako
wartość #1

Zrównoważony
rozwój

Funkcje
transakcyjne

Sieci globalne

Funkcje wsparcia

Zarządzanie

Akcjonariusze

Klienci

Pracownicy

Społeczności

• Zapewnianie miejsca pracy pomagającego 
   pracownikom rozwijać się
• Budowanie umiejętności i doświadczenia
• Tworzenie silnego poczucia celu

• Dostosowywanie naszych ofert w celu 
   zaspokajania potrzeb budowlanych 
   naszych klientów
• Ułatwianie współpracy z nami
• Zapewnianie ulepszonych właściwości 
   użytkowych i niezawodności produktów

• Bycie istotną siłą napędową wzrostu 
   gospodarczego
• Wspieranie lokalnych społeczności
• Ograniczanie lokalnego oddziaływania 
   w zakresie powietrza, wody i odpadów  
   oraz ochrona różnorodności biologicznej

• Zwiększanie przychodów
• Obniżanie kosztów
• Optymalizowanie aktywów
• Kontrolowanie ryzyk

PRODUKTY RYNEK
GŁÓWNE ELEMENTY 
WEJŚCIOWE

REZERWY
ZŁÓŻ KOPALIN

BETON
TOWAROWY

KOMERCYJNY
PRZEMYSŁOWY

INFRA-
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MY SIĘ NA KLIEN
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W przeciągu najbliż-
szych pięciu lat chcemy 

objąć 100 kluczowych pod-
wykonawców programem Zrów-

noważonego Dostawcy, z czego 
ponad 80% ze statusem w peł-

ni zgodnym z wymogami 
audytu prekwalifikacyj-

nego Avetta.

Zobowiązanie:

We współpracy z firmą Avetta 
w czwartym kwartale 2015 r. roz-

poczęliśmy program prekwalifikacji 
BHP naszych kluczowych dostawców 

wykonujących usługi na terenie zakła-
dów CEMEX. Do końca 2016 r. progra-

mem objęliśmy ponad 60 firm z li-
sty ok. 100 firm, które w tym 

programie docelowo podda-
my audytowi.

Nasza 
odpowiedź:

Od 2016 r. planujemy urucho-
mić audyt BHP i środowiskowy 

naszych dostawców, polegający na 
weryfikacji kontrahentów pod ką-

tem spełniania wymagań zwią-
zanych z ochroną środowiska 

oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Na każdym etapie łańcucha wartości 
analizujemy nasz wpływ na otoczenie 
w obszarze społecznym, środowiskowym 
i ekonomicznym. Monitorujemy także 
ryzyka, na jakie narażony jest nasz biznes 
oraz podejmujemy działania wynikające 
z realizacji strategii zrównoważonego 
rozwoju. 
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W 2015 i 2016 r. 41% naszych wydatków objęło dostawców 
lokalnych.

Na stronie www.cemex.pl w zakładce „Współpraca z do-
stawcami” zainteresowane współpracą z nami firmy mogą za-
poznać się z naszymi regulacjami, wymaganiami oraz strukturą. 
Na stronie jest także dostępna i systematycznie aktualizowa-
na Polityka zakupowa CEMEX.

Zrównoważony rozwój we współpracy 
z dostawcami

W 2015 r. zwiększyliśmy nacisk na aspekty związane z podej-
ściem do BHP naszych dostawców. Ponieważ traktujemy te ak-
tywności z najwyższą powagą, zatrudniliśmy zewnętrzną firmę 
Avetta, aby poprzez stały audyt pomogła nam i naszym kontra-
hentom osiągać standardy BHP na najwyższym poziomie. Dzię-
ki zmianom wprowadzonym do klauzul BHP, nasze wymagania 
w tym obszarze stały się realnym warunkiem współpracy. 

Więcej bezpieczeństwa w transporcie

Utrzymywanie najwyższych standardów BHP jest naszym 
priorytetem. Jedną z form działalności profilaktycznej w tym 
obszarze są coroczne konferencje, organizowane od 2015 r. pod 
hasłem „Bezpieczeństwo w transporcie”. 

Każda z konferencji stanowi podsumowanie realizowa-
nych już działań podnoszących bezpieczeństwo oraz umożli-
wia wyznaczenie kolejnych zadań zmierzających do poprawy 
BHP w realizacji dostaw. Spotkania służą też omówieniu zakre-
su, celu i kryteriów całorocznych audytów (pojazdów, kierow-
ców i miejsc dostaw), prezentacji ich wyników, ale też promo-
cji dobrych praktyk. Podsumowaniem kontroli za 2015 i 2016 r. 
był m.in. program nagrodowy kierowany do dostawców usług 
transportowych – na podstawie statystyk BHP wyróżniliśmy 
najlepszych przewoźników.

Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie” cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. W 2016 r. uczestniczyło w niej już 
76 przedstawicieli z 68 firm przewozowych – to o ponad połowę 
więcej w porównaniu do frekwencji z pierwszej edycji.

Jako odpowiedzialna firma podejmujemy działania, 
by współpracować z firmami, które także kierują się 
ideą zrównoważonego rozwoju. W związku z tym sta-
ramy się upewnić, czy nasi dostawcy spełniają różne-
go rodzaju kryteria środowiskowe, społeczne i ekono-
miczne. W najistotniejszym dla nas obszarze, jakim 
jest BHP, dla podwykonawców pracujących na na-
szych zakładach i narażonych z tego tytułu na róż-
nego rodzaju ryzyka BHP, wprowadziliśmy platformę 
Avetta, gdzie podwykonawcy audytują swoje proce-
dury BHP. Objęliśmy tym projektem ponad 60 firm, 
w tym roku chcielibyśmy powiększyć tę listę o kolej-
ne organizacje. W ramach audytu firmy uzupełniają 
brakujące polityki i instrukcje, dzięki czemu podno-
szą poziom bezpieczeństwa pracowników.
Dla naszych najważniejszych dostawców uruchamia-
my także program Zrównoważonego Dostawcy, któ-
ry pozwoli ocenić, jak nasi partnerzy wdrażają idee 
zrównoważonego rozwoju i rozmawiać z nimi o do-
skonaleniu się w tych aspektach. Na początek chcieli-
byśmy skierować go do 100 naszych największych do-
stawców, a z czasem rozszerzać go o kolejnych.

Michał Padusiński 

Dyrektor Dywizji Zarządzania  
Łańcuchem Dostaw  
CEMEX Polska

  O to pytali
nasi interesariusze:

CEMEX Polska jest otwarty na współpracę z mały-
mi firmami z lokalizacji, w których prowadzimy dzia-
łalność biznesową. Do przetargów zapraszamy lo-
kalnych przedsiębiorców. Ogłoszenia o aktualnych 
przetargach publikowane są na stronie www.cemex.pl 
w zakładce „Współpraca z dostawcami”. Podczas spo-
tkań dialogowych przedstawiamy interesariuszom 
udział lokalnych dostawców we współpracy z CEMEX. 

G4-EC9

Kopalnia kredy w Cementowni Chełm
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3. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

4. DOSTAWA DO KLIENTÓW

1. DOSTAWY SUROWCÓW I USŁUG
85

%

300-400 km

2. PRODUKCJA

Cechą wyróżniającą naszą firmę jest to, że duża 
część surowców potrzebnych do produkcji klin-
kieru pochodzi z własnych kopalń. W przypadku 
cementowni przyjmuje się, że średnio na wypro-
dukowanie 1 tony klinkieru (półproduktu do pro-
dukcji cementu) potrzeba ok. 1,7 tony surowców, 
z tego ok. 85% stanowi kreda lub kamień wapien-
ny wydobywany w naszych kopalniach.

Staramy się maksymalizować dostawy surowców 
z lokalizacji położonych najbliżej naszego zakładu, 
zarówno jeżeli chodzi o cementownie, jak i pozostałe 
zakłady – kopalnie kruszyw i wytwórnie betonu to-
warowego, a tym samym na bieżąco optymalizować 
koszty i wpływ transportu na środowisko. Jedynie 
klinkier wykorzystywany do produkcji białego cemen-
tu sprowadzany jest drogą morską z Hiszpanii, ponie-
waż w Polsce nie ma możliwości wytwarzania tego 
typu produktu z uwagi na brak odpowiedniej jakości 
surowców.
Dla dostaw klinkieru (półproduktu do produkcji ce-
mentu) do naszych przemiałowni, zrezygnowaliśmy 
z dostaw samochodowych i wykorzystujemy trans-
port kolejowy. Wiele z surowców wykorzystywanych 
w procesie produkcyjnym stanowi odpad produkcyjny 
w innych gałęziach przemysłu, np. popiół, powstający 
w procesie spalania węgla w dużych instalacjach cie-
płowniczych i żużel – produkt odpadowy w procesie 
wytopu żelaza. W latach ubiegłych podjęliśmy wysi-
łek zastąpienia w naszym procesie produkcji cementu 
gipsu naturalnego gipsem syntetycznym – produktem 
odpadowym w procesie odsiarczania spalin w elektro-
ciepłowniach. I tak w przypadku Cementowni Chełm 
100% regulatora wiązania stanowi tzw. reagips.

Organizując transport na terenie naszych zakładów, 
eliminujemy zbędne przemieszczanie surowców. 
Przykładowo, w Cementowni Chełm wykorzystu-
jemy w roli środka transportu wewnętrznego kolej, 
co pozwala zmniejszyć ruch samochodowy na te-
renie zakładu. W taki sposób realizowane są także 
wewnętrzne przemieszczania gipsu syntetycznego 
i dodatków żelazonośnych.

Podejmujemy działania mające na celu 
obniżenie poziomu zapasów na terenie 
naszych zakładów, jak i ich wpływu na 
środowisko. W związku z tym, m.in. 
w cementowniach w Chełmie i Rudni-
kach wybudowaliśmy silosy klinkieru. 
Dzięki temu wyeliminowaliśmy emi-
sję niezorganizowaną, pochodzącą 
ze składowania klinkieru na otwartej 
przestrzeni. 

Zdecydowana większość naszych produktów dostarczana jest do klientów 
bezpośrednio przy wykorzystaniu transportu samochodowego. W części 
dostaw kruszyw z naszych zakładów wykorzystujemy transport koleją lub 
w przypadku dostaw cementu na rynek rosyjski (Kaliningrad) stosowany 
jest transport intermodalny–samochód lub barka. 

Łańcuch dostaw CEMEX
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MM1, G4-DMA

znajdującą się na dokumencie dostawy jest przywołanie nor-
my, według której były projektowane parametry betonu oraz 
według której został on wyprodukowany.

Ważne inicjatywy i projekty 

W latach 2015–2016 przekazaliśmy do użytkowania nowo 
wybudowany zakład w Krakowie, spełniający najwyższe kryte-
ria w zakresie BHP i ochrony środowiska. Dzięki tej lokalizacji 
możliwa jest dostawa betonu do północno-wschodniej części 
miasta. Uruchomiliśmy także produkcję w zakładzie w Urzędo-
wie. Oprócz licznych prac modernizacyjnych, dostosowujących 
ten zakład do standardów CEMEX, wykonaliśmy m.in. dobudo-
wę silosa na popiół o pojemności 80 ton oraz obudowę węzła, 
co umożliwiło produkcję w okresie zimowym. Przeprowadzili-
śmy również audyty techniczne z innymi potencjalnymi part-
nerami handlowymi. W związku z planowaną budową nowej wy-
twórni w Warszawie, w październiku 2016 r. zakupiliśmy węzeł 
marki Liebherr – drugi co do wydajności węzeł CEMEX w Polsce. 

Oprócz tak dużych i kosztownych inwestycji zrealizowa-
liśmy ponad 90 projektów platformowych, przeprowadzając 
w ten sposób ciągłe procesy doskonalące nas w zakresie BHP, 
bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska i rozwoju pro-
duktów specjalistycznych. Jednym z nich jest zakup agrega-
tów pianotwórczych, które przyczynią się do rozwoju sprzedaży 
i oferowanych usług produktów specjalnych.

Odpowiedzialna produkcja
Przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby produkcja ma-

teriałów budowlanych przez naszą firmę uwzględniała wszel-
kie krajowe i międzynarodowe standardy. W każdym z naszych 
biznesów – w produkcji cementu, kruszyw czy betonu – kładzie-
my nacisk na najwyższą jakość produktów, spełnianie obowią-
zujących norm, a także wychodzimy poza wymagania prawne. 

CEMENT

BETON

kruszywo

CEMENT

BETON

kruszywo

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

Do produkcji betonu wykorzystywane są cement, kruszywa, 
woda, domieszki chemiczne oraz dodatki (np. popioły lotne). 

Receptury na beton przygotowywane są przez technolo-
gów Zespołu Jakości i Technologii Betonu. Proces produkcji, 
na podstawie przygotowanych receptur na beton, odbywa się 
we w pełni zautomatyzowanych wytwórniach betonu. W od-
powiednich proporcjach, zgodnych z recepturą betonu, na-
ważane są kruszywa, cement, popiół, woda i domieszki che-
miczne, a następnie całość jest mieszana w mieszalniku. 
Wymieszany beton trafia do betonowozu, który transportuje 
go na budowę do naszego klienta. Zgodnie z normą na beton 
PN-EN 206:2014 i naszą Zakładową Kontrolą Produkcji, mieszan-
ka betonowa produkowana w naszych zakładach jest kontrolo-
wana pod kątem zgodności parametrów z wymaganiami normy 
i zamówieniem klienta, tak aby w efekcie końcowym móc za-
gwarantować naszym odbiorcom beton najwyższej jakości. 

W 2016 r. 24 wytwórnie betonu CEMEX posiadały certyfi-
kowaną kontrolę produkcji przyznawaną przez zewnętrzną jed-
nostkę certyfikującą IMBiTB, która sprawdzała m.in. jakość do-
starczanych przez nas produktów. Oprócz tego, 14 z naszych 
zakładów otrzymało Znak Jakości „Dobry Beton”, przyznawa-
ny przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego 
w Polsce.

W przypadku betonu towarowego jednym z materiałów uży-
wanych do jego produkcji jest popiół lotny. Popiół lotny jest 
odpadem powstającym przy produkcji energii elektrycznej 
w elektrowniach, a dzięki rozwojowi technologii betonu jest on 
bardzo dobrym surowcem przy produkcji betonu. Jest to mate-
riał o właściwościach puzolanowych, czyli „utajonych” właści-
wościach wiążących i w pewnym zakresie może być stosowa-
ny jako ekwiwalent cementu. Tę właściwość wykorzystaliśmy 
w jednym z naszych produktów – XtraBET. W ten sposób otrzy-
maliśmy beton o zwiększonym przyroście wytrzymałości dłu-
goterminowej oraz o obniżonym wskaźniku emisji CO2. Inno-
wacyjność tego produktu oraz to, że jest to produkt przyjazny 
środowisku, zostały potwierdzone certyfikatem  EKO-ITB  uzy-
skanym przez XtraBET.

W przypadku betonu towarowego wszystkie dane opisu-
jące produkt i wymagania mu stawiane zgodnie z zamówie-
niem znajdują się na dokumencie WZ (dokumencie dostawy). 
Z punktu widzenia jakości produktu najważniejszą informacją 

Planujemy do końca 2016 r. 
wdrożyć narzędzie do monito-
rowania ruchu, zużycia paliwa, 

tankowań na Górnym Śląsku 
i w Trójmieście w beto-

nomieszarkach i pom-
pach.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Z uwagi na podjęcie decyzji 
o wymianie starych betonomiesza-

rek i pomp na nowe - leasingowane - 
montaż systemu do monitorowania ruchu, 

zużycia paliwa i tankowań  został uznany za 
nieadekwatny do kosztów. Jednakże każda 

z nowych betonomieszarek ma system 
analizy stylu jazdy kierowcy, co prze-

kłada się na niższe zużycie paliwa. 
System ten uwzględnia naj-

nowsze normy emisji zanie-
czyszczeń.  

Nasza 
odpowiedź:
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Proces produkcji cementu

1. Przygotowanie surowców do produkcji     
    klinkieru

2. Produkcja klinkieru cementowego

Podstawowym surowcem w produkcji klinkieru jest wapień (w Cementowni  
Chełm wykorzystywana jest kreda, a w Cementowni Rudniki - kamień 
wapienny).

Mieszanka surowcowa jest podgrzewana w piecu 
do temperatury 1450ºC, w której powstaje klinkier. 

Jako paliwo technologiczne, głównie wykorzysty-
wane są paliwa alternatywne, produkowane z od-
padów komunalnych (RDF), a także rozdrobnione 
opony, mączka mięsno-kostna czy suszone osady 
ściekowe oraz niewielkie ilości pyłu węglowego.

Dodatkowo używane są takie surowce, jak gli-
na, piasek, popioły wapienne ze spalania węgla 
brunatnego oraz odpadowe surowce żelazono-
śne pozyskiwane w hutnictwie. 

Laboratorium zakładowe określa skład 
mieszanki surowcowej, która jest suszona 
i mielona przed podaniem do produkcji.

Surowce dostarczane są do cementowni 
transportem kolejowym i samochodowym.
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Ostatnim etapem produkcji cementu 
jest przemielanie klinkieru i innych 
surowców (w zależności  od typu ce-
mentu może to być żużel granulowa-
ny, wapień bądź popiół lotny) w mły-
nach kulowych.

Oprócz klinkieru, koniecznym składnikiem cementu jest tzw. regulator 
czasu wiązania, którym np. w Cementowni Chełm jest odpadowy reagips 
pochodzący z odsiarczania gazów w elektrociepłowniach, a w Rudnikach 
gips naturalny bądź piaski ze złóż fluidalnych. Reagips zastępuje wyko-
rzystywany wcześniej w produkcji naturalny gips. 

Wyprodukowany cement magazynowany jest w hermetycz-
nych silosach. W zależności od potrzeb klienta, cement jest 
workowany i paletyzowany lub ładowany bezpośrednio lu-
zem do cystern samochodowych lub wagonowych.

Podobnie jak w przypadku klinkieru, 
cały proces produkcji cementu nadzo-
rowany jest przez Centralną Sterownię 
i Laboratorium Zakładowe.

Cały proces nadzorowany jest przez specjalistów w Cen-
tralnej Sterowni oraz Laboratoria Zakładowe, które re-
gularnie pobierają próbki do badań na poszczególnych 
etapach produkcyjnych i wyrobu końcowego, regulując 
jakość zgodnie z wymaganiami.

3. Produkcja cementu
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jak i zwalniania do wysyłki. Wymagania jakościowe postawio-
ne dla naszych produktów często przewyższają normy pol-
skie i europejskie.

W 2015 r. cementownia zwiększyła zużycie paliw alterna-
tywnych, jednocześnie redukując zużycie węgla. Prowadzo-
no również projekty związane z redukcją emisji CO2 poprzez 
wykorzystanie popiołów wapiennych w produkcji klinkieru 
i wzrost udziału paliw alternatywnych w procesie. W 2016 r. 
cementownia ponownie zwiększyła zużycie paliw alternatyw-
nych względem roku 2015. Kontynuowaliśmy także projekty 
związane z redukcją emisji CO2. Zakład wykorzystuje w dużej 
skali surowce odpadowe do produkcji klinkieru i cementu, ta-
kie jak surowce żelazonośne pochodzące z przemysłu me-
talurgicznego oraz reagips pochodzący z odsiarczania spalin 
w elektrociepłowni.

CEMENT
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kruszywo
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Cement produkujemy w dwóch cementowniach – w Cheł-
mie i w Rudnikach – oraz w przemiałowni w Gdyni. Obie ce-
mentownie to zakłady, które powstały w latach 60. XX w. 
Od tej pory są stale modernizowane, a prowadzone inwesty-
cje pozwalają na zmniejszanie uciążliwości dla lokalnych spo-
łeczności i przyczyniają się do wydajniejszej pracy zakładów. 
Cementownia Chełm, jako jeden z kilkudziesięciu zakładów 
w Polsce, jest zarejestrowana w Europejskm Systemie Eko- 
-zarządzania i Audytu  EMAS . Podjęliśmy także decyzję 
o wdrożeniu EMAS w Przemiałowni Gdynia, co jest kolejnym 
elementem doskonalenia wynikającym z prowadzonej przez 
nas polityki ekologicznej.

Cementownia Chełm 
Proces produkcji klinkieru i cementu w Cementowni Chełm 

poddawany jest ciągłej kontroli na każdym etapie. Klinkier 
stanowi półprodukt do produkcji cementu. Produkcja klinkieru 
jest procesem wysokotemperaturowym, w którym wykorzy-
stywane są surowce naturalne oraz alternatywne, a także pa-
liwa naturalne i odpadowe. Każdy rodzaj surowców i paliw jest 
objęty systemem kontroli podczas dostawy, klasyfikowany ja-
kościowo oraz dalej w sposób kontrolowany wykorzystywa-
ny w procesie produkcji klinkieru, a później cementu. Również 
klinkier i cement poddawane są ciągłej kontroli jakościowej 
przez laboratorium zakładowe, zarówno na etapie produkcji, 

Współpracę z CEMEX Polska rozpoczęliśmy w 2008 r. 
w zakresie świadczenia usług Chemical Process Ma-
nagement (CPM). Staramy się, poprzez organizo-
wanie corocznych szkoleń, przekazywać pracowni-
kom CEMEX niezbędną wiedzę związaną z tematyką 
olejów oraz smarów stosowanych przez nas zarów-
no w Cementowni Chełm, jak i Rudniki, z kolei dzię-
ki współpracy z CEMEX Polska nasza firma może do-
skonalić się w szeroko pojętej tematyce świadczenia 
usług na terenie cementowni. Przykładem tego są 
m.in. wyróżnienie BHP dla podwykonawcy CEMEX 
uzyskane w 2016 r., pozytywny wynik audytu BHP na 
platformie Avetta czy możliwość odbycia wizyt refe-
rencyjnych potencjalnych klientów CPM. Wieloletnia 
współpraca z CEMEX to dla Fuchs Oil PL, a w szcze-
gólności dla mnie oraz mojego Zespołu CPM Team, 
wielki zaszczyt i wyróżnienie. Mam nadzieję, że do-
tychczasową współpracę uda się nam kontynuować 
jeszcze przez wiele lat.

Wojciech Dzięgło

Dyrektor ds. Gospodarki Smarowniczej 
CPM | Director CPM Group, FUCHS OIL 
CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

  O to pytali
nasi interesariusze:

Wszystkie dostawy paliwa alternatywnego typu RDF 
do Cementowni Chełm realizowane są od dostawców 
polskich, a przede wszystkim od dostawców z regio-
nów województwa lubelskiego i województw ościen-
nych.
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ści począwszy od BHP przez usprawnienia i eliminację strat 
w dużych procesach produkcyjnych, ale i w naszych codzien-
nych zadaniach. Efektem końcowym jest wzrost wartości na-
szych produktów i usług pozytywnie odbierany przez klienta. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do dobrej organizacji nasze-
go miejsca pracy oraz poprawy komunikacji pomiędzy kierow-
nikiem a pracownikiem, ponieważ nowy system zarządzania 
angażuje wszystkich w procesy ciągłego doskonalenia. Do-
świadczenia innych gałęzi przemysłu, które wykorzystują sys-
temy ciągłego doskonalenia, pokazują, że zyskują na nim nie 
tylko przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim pracownicy.

CEMENT

BETON

kruszywo

CEMENT

BETON

kruszywo

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

Na koniec 2016 r. posiadaliśmy siedem czynnych kopalń 
kruszyw w Bierawie, Jaroszowcu, Borzęcinie, Skale, Mirowie, Ła-
gowie i Borowcach, jeden zakład nieaktywny w Gołaszycach 
oraz jeden zakład konfekcjonowania Kruszyw, zlokalizowany na 
terenie Cementowni Rudniki. Działalność górniczą prowadzimy 
dbając o środowisko naturalne, a po zakończeniu eksploatacji 
prowadzimy rekultywację, zapewniając optymalne warunki do 
rozwoju bioróżnorodności.

Wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikat ISO 14001 oraz 
ISO 50001, a pięć ma wdrożony i certyfikowany System Zakłado-
wej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Materiałów Budow-
lanych i Technologii Betonu. System zapewnia stały monitoring 
procesu produkcji i utrzymywanie najwyższej jakości produktów. 
Wszystkie produkowane przez nas kruszywa oznakowane są 
znakiem CE.

Cementownia Chełm jest nowoczesnym zakładem – liderem 
w branży cementowej w wykorzystaniu paliw alternatywnych. 
Posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
zgodne z normami ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), 
PN-N 18001 (BHP), ISO 50001 (energia).

Ważne inicjatywy i projekty 

Cementownia Chełm powiększyła w 2016 r. gamę produk-
tów cementowych, do których dołączył cement specjalny CEM 
I 52,5 R – NA. Jest to cement niskoalkaliczny, o wysokich wy-
trzymałościach, wykorzystywany do produkcji m.in. specjal-
nych prefabrykatów oraz CEM II/B-V 32,5 R – HSR wykorzy-
stywany w inwestycjach związanych z infrastrukturą oraz 
wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko agresywnego oddziały-
wania środowiska. Także w 2016 r. Cementownia Chełm, jako 
pierwsza w Europie, dokładnie 4 lipca, uzyskała tzw. Europej-
ską Ocenę Techniczną na zgodność z rozporządzeniem (EU) nr 
305/2011 na produkcję cementu o bardzo wysokiej wytrzyma-
łości, tzw. Ultra Strong Cement. 

W 2016 r. poprawiono kontrolę pracy młynów cementu przez 
zainstalowanie systemu kontrolno–pomiarowego „KIMA”. Zasto-
sowanie systemu „KIMA” pozwoliło na kontrolę on-line jakości 
produkowanego cementu, przez co zwiększyła się efektywność 
pracy młynów oraz wzrosła wydajność młynów cementu i spa-
dło zużycie energii elektrycznej.

Ponadto wprowadzono system produkcji nadążający za po-
trzebami klienta poprzez redukcję zapasów produktów i pół-
produktów. System oparty jest na dokładnym planowaniu 
produkcji, co ogranicza straty wynikające z nadprodukcji i nad-
miernych zapasów.

Cementownia Rudniki 
Zakład ten, podobnie jak cementownia w Chełmie, ma 

wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP, 
Środowiskiem oraz Energią, zgodny z normami ISO 9001, ISO 
14001, PN-N 18001, ISO 50001. Posiada także Certyfikat Czyst-
szej Produkcji. 

W ostatnich latach w Cementowni Rudniki prowadzony był 
wieloetapowy projekt wyciszenia urządzeń zakładu, którego ce-
lem było zredukowanie hałasu podczas pracy urządzeń. Zmo-
dernizowany został także młyn węgla. Dzięki temu projektowi 
polepszeniu uległy warunki spalania paliwa w piecu, a wydaj-
ność młyna węgla wzrosła o 100%. Zmodernizowane zostały 
sprężarki, a wdrożony system umożliwia sterowanie sprężarek 
w zależności od ich dostępności, czasu pracy i wydajności, Sys-
tem ma wizualizację, bazę danych gromadzącą podstawowe pa-
rametry pracy układu (godziny pracy, rodzaj sterowania, ciśnie-
nia w magistrali itp.) oraz możliwość jego zdalnego przeglądania 
i konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej lub specjal-
nego oprogramowania. Oszczędności z wprowadzenia systemu 
to niższe zużycie energii elektrycznej na produkcję sprężonego 
powietrza, oszczędności na serwisach i w utrzymaniu ruchu. 

W obu cementowniach wdrażana jest Kultura ciągłego 
doskonalenia oparta na „Lean Management”. Kultura ciągłe-
go doskonalenia ma wpływ na wszystkie obszary działalno-

W 2017 r. planujemy uru-
chomienie strony internetowej 

www.kruszywacemex.pl, a na-
sze istniejące strony (www.kruszy-

waogrodowe.pl oraz www.flormex.pl) 
zostaną dostosowane do urządzeń mo-

bilnych. W 2018 r. chcemy nadal roz-
wijać linię produktów dekoracyj-

nych, w planie mamy również 
nowe produkty dla przemy-

słu chemicznego. 

Zobowiązanie:

W 2015 r. i w kolejnych latach 
planujemy wprowadzić do sprze-

daży linię produktów dedykowa-
nych obiektom sportowym, jak 

również rozwinąć nowy kanał 
dystrybucji w segmencie 

ceramiki oraz przemy-
słu chemicznego.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Nasze produkty, tj. piasek 
dolomitowy znalazł zastosowa-

nie w przemyśle ceramicznym, a za-
ofertowany piasek kwarcowy został 
zastosowany w produkcji suchych 

zapraw w przemyśle chemicz-
nym. Do obiektów sportowych 

oferujemy i dostarczamy 
kruszywa filtracyjno- 

-drenażowe. 

Nasza 
odpowiedź:
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Kopalnia w Jaroszowcu

Planujemy prowadzenie 
działań w kierunku rozwoju 
sprzedaży nawozów znanych 

pod marką FLORMEX.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Zamierzamy oferować 
kompleksowe poradniki 

dla rolników w zakresie na-
wożenia. Będziemy wspierać 
sprzedaż poprzez materiały in-

formacyjne oraz próbki pro-
duktów. 

Zobowiązanie:

Opracowaliśmy materia-
ły promocyjne, katalogi 

oraz ulotkę. Została stworzona 
nowa strona www.flormex.pl. 

Nawiązaliśmy współpra-
cę z Grupami Produ-

centów Rolnych.

Nasza 
odpowiedź:

Wprowadzimy GRYWALIZA-
CJĘ – jako narzędzie motywu-
jące siły sprzedaży do ciągłej 

pracy nad doskonaleniem 
jakości obsługi naszych 

klientów.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Będziemy kontynuować 
działania motywacyjne 

w formie kolejnego wydania 
GRYWALIZACJI dla sił sprze-
daży.

Zobowiązanie:

Realizujemy program mo-
tywacyjny – GRYWALIZACJĘ – 

dla sił sprzedaży. Formuła przy-
czyniła się do poprawy wyników 

sprzedażowych oraz wzmocni-
ła integrację i działanie ze-

społowe.

Nasza 
odpowiedź:

Ważne inicjatywy i projekty 

Stale poszukujemy nowych lokalizacji i złóż do eksploatacji, 
aby rozwijać naszą działalność. Stoimy jednak przed wyzwa-
niem bardzo ograniczonej dostępności złóż oraz długotrwałych 
i skomplikowanych procesów administracyjnych, związanych ze 
zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego i uwa-
runkowaniami prawnymi nabywania i użytkowania gruntów.

W 2016 r. uruchomiliśmy sprzedaż z nowej lokalizacji – zło-
ża Łagów IV. W oparciu o posiadane pozwolenie na odzysk od-
padów poza instalacjami, w 2015 r. przeprowadziliśmy proces 
odzysku popiołów odpadowych w wyrobiskach w żwirowni 
w Borowcach oraz pozyskaliśmy zezwolenie na odzysk odpa-
dów w instalacjach lub urządzeniach. W 2016 r. otrzymaliśmy 
aprobatę techniczną z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
na materiały nieorganiczne – mieszanki żużlowo-popiołowe, co 
pozwoliło nam na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych pro-
duktów pod marką EKOmix, które dostępne są w ofercie Żwi-
rowni Borowce. Produkty EKOmix oznakowane są znakiem B.

Informacja o produkcie i usłudze jest wymagana  
przez procedury organizacji związanej z oznakowaniem produktu

BETON KRUSZYWA CEMENT

Pochodzenie surowców wykorzystywanych do produktu NIE TAK NIE

Skład, w szczególności dotyczy to substancji charakteryzujących się potencjalnym oddziaływaniem 
społecznym lub środowiskowym

TAK TAK TAK

Bezpieczeństwo stosowania produktu lub usługi TAK TAK TAK

Odpady, wykorzystanie produktu i środowiskowe/społeczne oddziaływania TAK TAK TAK

Procent znaczących kategorii produktów i usług objętych powyższymi procedurami 100% 100% 100%

Planujemy uruchomie-
nie cyklicznych sesji szko-

leniowych w ramach Akademii 
CEMEX dla naszych klientów. Dla 

klientów e-CEMEX chcemy wdrożyć 
szkolenia on-line, oferować dodatkowe 

wsparcie za pomocą bloga i forum, 
a także komunikować się poprzez 

newslettery.

Zobowiązanie:

Uruchomiliśmy Akademię 
CEMEX i przeprowadziliśmy  

kilka jednodniowych seminariów 
dla klientów w różnych segmentach. 

Między innymi poruszyliśmy 
aspekty wdrażania Zakła-

dowej Kontroli Produkcji 
w zakładach.

Nasza 
odpowiedź:

Uruchomimy w 2015 r. Aka-
demię CEMEX – jednodniowe 
seminaria dla klientów po-

święcone określonemu za-
gadnieniu.

zobowiązaliśmy się:
w 2014Będziemy rozwijać sprze-

daż kruszyw na dachy odwró-
cone marki GRAVION.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Dostarczamy kruszywo na 
dachy odwrócone bezpośred-

nio pod inwestycje w opakowa-
niach typu Big Bag. Opracowaliśmy 
materiały wspierające sprzedaż, 

m.in. katalog produktowy oraz 
przeprowadziliśmy komuni-

kację i akcje reklamowe 
na stronach interneto-

wych.

Nasza 
odpowiedź:
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Produkty

CEMENT

Jest cementem o wysokim stopniu rozdrobnienia i wysokiej wytrzyma-
łości, dlatego przeznaczony jest przede wszystkim do produkcji prefa-
brykatów z betonu sprężonego, takich jak wielkowymiarowe dźwigary 
dachowe, kolejowe podkłady strunobetonowe, płyty stropowe, żerdzie 
wirowane do budowy trakcji energetycznych.

CEMEXTRA 
CEMENT PORTLANDZKI
CEM I 52,5 R – NA

Cement uniwersalny o wysokiej wytrzymałości wczesnej, wysokim 
stopniu rozdrobnienia, przeznaczony zarówno do produkcji prefabry-
katów, jak i zapraw oraz betonu towarowego. 

EKOPREFA CEMENT
PORTLANDZKI POPIOŁOWY
CEM II/A-V 42,5 R

Doskonale sprawdza się w produkcji mieszanek betonowych zawiera-
jących dodatek popiołów lotnych i mielonego żużla wielkopiecowego.

Cement ten wskazany jest do produkcji prefabrykatów, gotowych 
mieszanek chemii budowlanej i betonu towarowego. Powstają z nie-
go wyroby z betonu wibroprasowanego, tj. kostka brukowa, krawęż-
niki, obrzeża, płyty chodnikowe oraz bloczki betonowe.

MAXPREFA
CEMENT PORTLANDZKI
CEM I 42,5 R 

To naturalny produkt, powstający w wyniku przemiału i separacji 
powietrznej wapienia jurajskiego. Produkt ten wykorzystywany jest 
jako kruszywo wypełniające do mieszanek bitumicznych stosowa-
nych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-
nych dla ruchu, a także do produkcji betonu i wyrobów z betonu 
cementowego oraz do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich, 
klejów i wylewek samopoziomujących.

MĄCZKA WAPIENNA
 

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom cement biały jest wyko-
rzystywany przede wszystkim do produkcji elementów prefabryko-
wanych, gotowych mieszanek chemii budowlanej oraz wytwarzania 
mieszanek z przeznaczeniem na beton architektoniczny.

Cement biały pozwala na uzyskanie wyrobów o trwałych, żywych 
kolorach odpornych na ścieranie i mróz. Nasza firma jest jedynym 
krajowym producentem cementu białego portlandzkiego.

CEMENT BIAŁY PORTLANDZKI
CEM I 52,5 R 

HSR KONSTRUKTOR
CEMENT PORTLANDZKI
CEM I 42,5 N – SR 3/NA
CEM I 52,5 N – SR 3/NA

Dzięki jego właściwościom możliwe jest uzyskanie betonu o wyso- 
kiej trwałości, który z powodzeniem stosowany jest do wznosze-
nia wszelkich obiektów budownictwa komunikacyjnego, takich 
jak mosty, tunele, wiadukty, a także betonowe nawierzchnie dróg, 
autostrad, lotnisk oraz placów manewrowych.

HSR Konstruktor zapewnia wysoką trwałość oraz wieloletnią i bez-
pieczną eksploatację wznoszonych konstrukcji.



To pianobeton, czyli lekki beton o doskonałych parametrach izo-
lacyjności cieplnej i akustycznej, który może zastąpić styropian. 
Charakteryzuje się płynną konsystencją, długim zachowaniem kon-
systencji w czasie oraz całkowitą ognioodpornością (klasa A1).

Stosowany jest głównie jako wyrównawcza warstwa termoizolacyjna 
pod podkłady podłogowe, ale może być również stosowany jako war-
stwa izolacyjna dachów czy tarasów lub balkonów oraz do różnego 
rodzaju wypełnień, gdzie pożądana jest niska masa własna, dobra izo-
lacyjność termiczna i/lub akustyczna oraz ognioodporność materiału.

To jastrych, czyli płynny podkład podłogowy na bazie siarczanu 
wapnia. Produkt ten charakteryzuje się doskonałym przewod-
nictwem cieplnym, co pozwala na znaczne oszczędności podczas 
ogrzewania, jak również zwiększa komfort użytkowania systemów 
z ogrzewaniem podłogowym.

Ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa, w ANHYLEVEL wy-
eliminowany jest problem z pękaniem podkładu podłogowego spo-
wodowanego skurczem mieszanki, co umożliwia wykonanie dużych 
pól bez  dylatacji .

To specjalistyczny beton o strukturze otwartej nazywany betonem 
jamistym. Charakteryzuje się zdolnością swobodnego i szybkiego od-
prowadzania wód odpadowych z powierzchni do głębiej położonych 
warstw oraz do instalacji drenażowej.

Dzięki zastosowaniu Pervii otrzymujemy mocne, stabilne i równe 
podłoże gotowe do układania ostatecznej warstwy nawierzchni. 

Cechą charakterystyczną betonu Pervia jest wysoka zawartość pus-
tek i kanalików powietrznych o ciągłej strukturze. Produkt idealnie 
nadaje się do zastosowania jako warstwa drenażowa pod nawierzch-
nie i jako podbudowa.

INSULARIS PIANO

PERVIA

ANHYLEVEL

BETON

Produkt przeznaczony jest do zastosowania w infrastruturze kolejowej, 
najczęściej jako podsypka kolejowa używana do budowy drogi kolejo-
wej, w której 100% powierzchni ziaren można opisać jako całkowicie 
przekruszone.

Podsypka jest uzyskiwana poprzez kruszenie twardych skał typu: 
bazalt, granit, sjenit i dolomit. Jej gatunki zależą od przetworzenia 
surowca skalnego. Tłuczeń (dzięki swoim właściwościom, tj. szorst-
kość i ostre krawędzie) powoduje wzajemne zazębianie, jest odporny 
na uderzanie przy podbijaniu podkładów, co powoduje, że doskonale 
sprawdza się w infrastrukturze kolejowej. 

To produkt wieloskładnikowy, składający się z kruszywa naturalne-
go oraz mieszanek popiołowo-żużlowych.

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim dla branży drogowej 
do górnych i dolnych warstw podbudowy, jak również warstw pod-
łoża gruntowego w nawierzchni drogowej.

Jego głównym atutem jest zdolność do uzyskiwania bardzo dobrych 
parametrów nośności CBR. 

Jest mieszanką składającą się z kruszyw naturalnych i/lub kruszyw 
o ciągłym uziarnieniu, które w odpowiedniej proporcji osiągają wy-
magany dla danego zastosowania  wskaźnik nośności CBR .

Produkty DROGOmix spełniają wymagania budowlane, dają elastycz-
ność w dostosowaniu materiału do danego rozwiązania, gwarantują 
zagęszczalność produktu w porównaniu do pospółek gruboziarnistych.

DROGOmix charakteryzują się wysokimi wskaźnikami nośności 
i stabilnością parametrów. Produkty te znajdują zastosowanie w bu-
downictwie drogowym, infrastrukturalnym oraz specjalistycznym, 
m.in. dla warstw podbudowy zasadniczej, pomocniczej, warstw mro-
zoochronnych oraz budowy nasypów.

TŁUCZEŃ DLA KOLEJNICTWA

DROGOMIX 

EKOMIX

KRUSZYWA
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DOMIESZKI

CHEMIA 
BUDOWLANA

CEMEX 
PRODOMO

Oferujemy szeroką gamę produktów z zakresu chemii budowla-
nej. W swojej ofercie posiadamy zaprawy murarskie, tynki i gła-
dzie, posadzki, kleje do płytek, systemy ociepleń oraz grunty 
i hydroizolacje.

W 2016 r. na rynek wprowadziliśmy nowy produkt w naszej ofer-
cie – Beton B20, który z powodzeniem może znaleźć zastosowanie 
w drobnych pracach betonowych, np. zalewanie i osadzanie słupków 
ogrodzeniowych oraz w wykonywaniu drobnych elementów betono-
wych i małej architektury. Może być także stosowany do wykonywa-
nia podkładów posadzkowych, warstw dociskowych i profilowania 
spadków.

CEMEX ADMIXTURES

CHEMIA BUDOWLANA

CEMEX PRODOMO

W 2016 r. przekształciliśmy markę CEMEX PRODOMO, która do-
tychczas zajmowała się kompleksową obsługą budów domów 
jednorodzinnych, w sieć składów partnerskich. Program ten skie-
rowany jest do właścicieli składów budowlanych, świadomych ko-
rzyści z działania w grupie, a jednocześnie ceniących niezależność 
w prowadzeniu własnego biznesu.

Naszym składom partnerskim oferujemy wsparcie w organizacji ich 
pracy, transfer wiedzy pozwalający na zbudowanie konkurencyjnej 
oferty dla klientów, a także umożliwiamy rozwój działalności bizne-
sowej.

Nasza firma prowadzi sprzedaż domieszek chemicznych do betonu 
towarowego, betonu prefabrykowanego oraz elementów wibropra-
sowanych. Domieszki produkowane są przez CEMEX Admixtures, 
spółkę zależną od CEMEX.

W 2016 r. do swojej oferty wprowadziliśmy usługi laboratorium mo-
bilnego, które swoim wyposażeniem dorównuje specjalistycznym 
laboratoriom stacjonarnym, co umożliwia profesjonalne pobieranie 
próbek surowców i mieszanek oraz wykonywanie szerokiego zakresu 
badań, w tym przeprowadzanie kompleksowych analiz związanych 
z domieszkami chemicznymi, kruszywami, jak również mieszankami 
na bazie cementu bezpośrednio u klienta.
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Zrównoważone budownictwo
Wspieramy zielone budownictwo poprzez promocję dróg 

betonowych, ekologiczne produkty oraz usługi i rozwiązania 
przyjazne środowisku. Przykładowo, do produkcji cementów 
wykorzystujemy surowce odpadowe z innych gałęzi przemy-
słu. W przypadku betonów są to np. produkty z mniejszą za-
wartością cementu, co przekłada się na niższą emisję CO2, be-
tony, które poprawiają współczynnik termoizolacji czy wylewki 
na ogrzewanie podłogowe, które poprzez dobre przewodnictwo 
cieplne ograniczają zużycie energii. Opracowaliśmy także kru-
szywa z wykorzystaniem popiołów. 

Przyjazna technologia 

Wybrane produkty z naszej oferty mają znak EKO-ITB, któ-
ry jest potwierdzeniem pozytywnej oceny wystawionej naszym 
cementom oraz betonom przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Znak ten posiadają cementy typu CEM II, CEM III, 
CEM V oraz betony XtraBET, przy produkcji których zmniejszo-
na jest emisja CO2 o co najmniej 20%. 

Jesteśmy członkiem  PLGBC  – Polish Green Building Coun-
cil. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem w roku 2015 
i 2016 wzięliśmy udział w Światowym Tygodniu Zrównowa-
żonego Budownictwa, organizując kampanię informacyjną 
w mediach społecznościowych, a także partycypowaliśmy 
w powstawaniu raportu Certyfikacja zielonych budynków 
w liczbach – Raport 2016.

Zielone karty produktów LEED i BREEAM

W  raportowanym okresie kontynuowaliśmy rozwijanie zie-
lonych kart produktów dla certyfikacji LEED i BREEAM. W roku 
2016 karty powstały dla betonów Pervia, ANHYLEVEL oraz Insu-
laris Piano. Karty zawierają zestaw informacji istotnych w pro-
cesie certyfikacji w systemach LEED i BREEAM. W przypadku 
materiałów budowlanych zrównoważone właściwości produk-
tów to m.in. skład materiałów, gospodarka odpadami, zużycie 
energii, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, prowadzenie pro-
cesu budowy. W latach 2015–2016 dostarczaliśmy nasze mate-
riały na certyfikowane obiekty – były to m.in. siedziba Urzędu 
Marszałkowskiego, Podium Park i DOT Office w Krakowie, Vil-
la Metro i Hotel Twarda w Warszawie oraz Baltic Molo Park II 
w Świnoujściu.

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera odpowie-
dzialną gospodarkę wodną, wpływając na zwiększenie zaso-
bów wód gruntowych i zachowanie równowagi w środowisku 
naturalnym. Im mniej powierzchni nieprzepuszczalnych, tym 
mniej wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji i do 

G4-DMA

Łyna Park w Olsztynie - pierwszy wielorodzinny budynek pasywny w Polsce
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  3. Nasz biznes

G4-DMA

rzek, bez tracenia zasobów niezbędnych do funkcjonowania 
przyrody. Dodatkowo nawierzchnia przepuszczalna Pervia za-
bezpiecza przed gwałtownym przyborem wód w rzekach po 
obfitych opadach i po wiosennych roztopach.

Produkt polecany jest przy przy stosowaniu instalacji 
ogrzewania i chłodzenia podłogowego – rozwiązaniach ener-
gooszczędnych często wykorzystujących ekologiczne źródła 
energii.

Produkt można wykorzystać do poprawy komfortu termicz-
nego użytkowników poprzez zapewnienie bardziej równomier-
nej temperatury we wnętrzach.

Ponadto zielone karty posiadają także betony XtraBET, Insu-
laris, beton C30/37, beton C25/30 oraz kruszywa Gravion i Perla.

Wspieramy młodych architektów 

Od ponad czterech lat jesteśmy mecenasem konkursu 
dla Młodych Architektów, który organizowany jest we współ-
pracy z Wydawnictwem Builder i Stowarzyszeniem Architek-
tów Polskich. Celem tego programu jest promowanie najzdol-
niejszych studentów wydziału architektury oraz edukowanie 
branży związanej z budownictwem w zakresie najnowszych 
rozwiązań produktowych w architekturze. W konkursie stu-
denci mają do wyboru jedno z trzech zadań, na podstawie 
którego przygotowują swój projekt architektoniczny. Na prze-
strzeni tych lat mogliśmy oglądać wyjątkowe koncepcje, m.in. 
„Osiedli mieszkaniowych XXI wieku”, „Współczesnych miejsc 
pracy” czy też „Willi miejskich”, będących jednym z wielu wy-
zwań konkursowych. 

W projektowaniu inżynierskim coraz bardziej liczą 
się nie tylko właściwości użytkowe materiałów, lecz 
także ich wpływ na środowisko i zdrowie użytkow-
ników budynków. Dzięki towarzyszącym produktom 
CEMEX materiałom informacyjnym – zielonym kar-
tom produktów LEED i BREEAM – decyzje projektowe 
i wybory inwestorskie mogą być bardziej świadome, 
zastosowania bardziej racjonalne, zaś noty z certyfi-
kacji zmaksymalizowane.
Korzystając z praktycznych doświadczeń naszych 
projektantów i specjalistów w zakresie zrówno-
ważonego projektowania i certyfikacji, mogliśmy 
wskazać najczęściej poszukiwane dane dotyczące 
materiałów oraz zaproponować optymalne sposoby 
zastosowań. Dziś elementy betonowe budynków pro-
jektuje się, mając na uwadze nie tylko efektywność 
konstrukcji, ale też oszczędność energii czy komfort 
podczas użytkowania, co ostatecznie zwiększa war-
tość budynków.
Kompleksowe podejście firmy CEMEX dowodzi, że 
jest ona odpowiedzialnym producentem i dostawcą 
betonu – materiału, który oferuje olbrzymie możli-
wości, choć wymaga odpowiedzialnego i świadome-
go zastosowania z punktu widzenia poszanowania 
środowiska naturalnego.

Dr Jan Cieśla

Associate, BREEAM AP, BREEAM 
Assessor, BuroHappold  
Engineering | Sustainability

Anhylevel
Parametry

LEED BREEAM

MIEJSCE WYTWORZENIA
(ADRES)

MR – Credit Building Product Disclosure 
and Optimization – Sourcing of Raw 
Materials 
(Option 2) [maks. 1 punkt]

MAN 03 – Construction site 
impacts
[maks. 1 punkt]

UDZIAŁ MASOWY (%) I MIEJSCE 
POZYSKANIA SUROWCÓW Regional Material

—

ANHYDRYT (UDZIAŁ W MASIE) 22 – 30%

KRUSZYWO (UDZIAŁ W MASIE) 57 – 67%

WODA Z WODOCIĄGU  
(UDZIAŁ W MASIE) 11 – 13,5%

KOD EWC ZUŻYTEGO PRODUKTU 
JAKO ODPADU BUDOWLANEGO 17 08 02

MR – Construction and Demolition Waste 
Management 
[Prerequisite + maks. 2 punkty]

WST 01 – Construction Waste 
Management
[maks. 3 punkty]

RAPORTOWANIE CSR (GRI)
http://www.cemex.pl/

raport-zrownowazonego-
rozwoju-2013-2014.aspx

MR – Credit Building Product Disclosure 
and Optimization – Sourcing of Raw 
Materials 
(Option 2) [maks. 1 punkt]

—

CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE ISO 14001:2004, 
nr 0198 104 00287

—
MAT 03 – Responsible sourcing 
of construction products.
[maks. 4 punkty]

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 
dla BREEAM® i LEED®

to płynny podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia, przygotowywany 
w wytwórniach CEMEX i dostarczany na budowę w postaci gotowej do użycia.

Produkt charakteryzuje się doskonałym przewodnictwem cieplnym, co pozwala na 
znaczne oszczędności podczas ogrzewania, jak również zwiększa komfort użytkowania 
systemów z ogrzewaniem podłogowym.
Ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa w ANHYLEVEL wyeliminowany jest problem 
z pękaniem podkładu podłogowego spowodowanego skurczem mieszanki, co umożliwia 
wykonanie dużych pól bez dylatacji, do 300m2 z ogrzewaniem oraz do 600m2 bez 
ogrzewania podłogowego.

Produkt charakteryzuje się dużą płynnością oraz jest łatwy w użyciu.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 
dla BREEAM® i LEED®

Insularis PIANO 400
Parametry

LEED BREEAM

MIEJSCE WYTWORZENIA
(ADRES)

MR – Credit Building Product Disclosure 
and Optimization – Sourcing of Raw 
Materials 
(Option 2) [maks. 1 punkt]

MAN 03 – Construction site 
impacts
[maks. 1 punkt]

UDZIAŁ MASOWY (%) I MIEJSCE 
POZYSKANIA SUROWCÓW Regional Material

—

CEMENT (UDZIAŁ W MASIE) 50 - 65%

ŻUŻLE WIELKOPIECOWE [GGBS] 
(UDZIAŁ W MASIE) 13 - 17%

KRUSZYWO (UDZIAŁ W MASIE) 0%

WODA Z WODOCIĄGU  
(UDZIAŁ W MASIE) 28 - 33%

KOD EWC ZUŻYTEGO PRODUKTU 
JAKO ODPADU BUDOWLANEGO 17 01 01

MR – Construction and Demolition Waste 
Management 
[Prerequisite + maks. 2 punkty]

WST 01 – Construction Waste 
Management
[maks. 3 punkty]

RAPORTOWANIE CSR (GRI)
http://www.cemex.pl/

raport-zrownowazonego-
rozwoju-2013-2014.aspx

MR – Credit Building Product Disclosure 
and Optimization – Sourcing of Raw 
Materials 
(Option 2) [maks. 1 punkt]

—

to pianobetony, czyli lekkie betony o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej 
i akustycznej. Pianobetony INSULARIS PIANO produkowane są na skomputeryzowanym 
węźle betoniarskim, a następnie dostarczane na budowę betonomieszarkami 
i podawane pompami.

Dzięki płynnej konsystencji gwarantują dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych 
instalacji, izolując i chroniąc je przed uszkodzeniami, a także łatwo otulają różnego 
rodzaju filary, słupy i schody. Pozwala to uniknąć uciążliwego układania i docinania 
tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych oraz związanych z tym niedokładności 
montażu.

(400, CEM I + CEM III)

PERVIA
Parametry

LEED BREEAM

MIEJSCE WYTWORZENIA
(ADRES)

MR – Credit Building Product Disclosure 
and Optimization – Sourcing of Raw 
Materials 
(Option 2) [maks. 1 punkt]

MAN 03 – Construction site 
impacts
[maks. 1 punkt]

UDZIAŁ MASOWY (%) I MIEJSCE 
POZYSKANIA SUROWCÓW Regional Material

—

CEMENT (UDZIAŁ W MASIE) 13,5 - 17,0%

POPIOŁY LOTNE (UDZIAŁ 
W MASIE) 0 - 5,5%

ŻUŻLE WIELKOPIECOWE  [GGBS] 
(UDZIAŁ W MASIE) 7,0 - 9,0%

KRUSZYWO (UDZIAŁ W MASIE) 75 - 85%

WODA Z WODOCIĄGU  
(UDZIAŁ W MASIE) 3,5 - 7,0%

KOD EWC ZUŻYTEGO PRODUKTU 
JAKO ODPADU BUDOWLANEGO 17 01 01

MR – Construction and Demolition Waste 
Management 
[Prerequisite + maks. 2 punkty]

WST 01 – Construction Waste 
Management
[maks. 3 punkty]

RAPORTOWANIE CSR (GRI)
http://www.cemex.pl/

raport-zrownowazonego-
rozwoju-2013-2014.aspx

MR – Credit Building Product Disclosure 
and Optimization – Sourcing of Raw 
Materials 
(Option 2) [maks. 1 punkt]

—

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 
dla BREEAM® i LEED®

to specjalistyczny beton o strukturze otwartej, nazywany betonem jamistym, 
posiadający zdolność do swobodnego i szybkiego odprowadzania wód opadowych 
z powierzchni do głębiej położonych warstw.

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera odpowiedzialną gospodarkę wodną, 
wpływając na zwiększenie zasobów wód gruntowych i zachowanie równowagi 
w środowisku naturalnym. Im mniej powierzchni nieprzepuszczalnych, tym mniej 
wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji i do rzek, bez tracenia zasobów 
niezbędnych do funkcjonowania przyrody. Dodatkowo nawierzchnia przepuszczalna 
PERVIA zabezpiecza przed gwałtownym przyborem wód w rzekach po obfitych 
opadach i po wiosennych roztopach.

(CEM III)

Co roku w konkursie uczestniczy coraz więcej adeptów 
sztuki architektonicznej, dla których udział w tym wydarzeniu 
jest okazją do zdobycia wiedzy i narzędzi, stanowi też inspi-
rację do twórczych rozwiązań budowlanych. Konkurs dla Mło-
dych Architektów to także możliwość zaprezentowania swoich 
prac przed kapitułą składającą się z wybitnych polskich archi-
tektów, przedstawicieli wiodących marek budowlanych.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: 
www.buildercorp.pl



NASI KLIENCI



Dzięki bogatej ofercie produktów i usług, 
które stale rozwijamy, jesteśmy w stanie 
sprostać potrzebom najbardziej wymagających 
klientów. W naszych działaniach nieustannie 
dążymy do tego, aby stać się dla naszych 
klientów nie tylko dostawcą betonu, cementu 
czy kruszyw, lecz także równorzędnym 
i niezawodnym partnerem w biznesie, 
proponującym rozwiązania najwyższej 
jakości, zgodnie z ich oczekiwaniami.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Na budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku 
dostarczyliśmy około 18 tys. m3 mieszanki 
wypełniającej GRUNTON oraz 1,2 tys. m3 produktu 
CEMShot. Ściany tunelu zostały zbudowane 
z elementów prefabrykowanych na bazie naszego 
cementu CEM I 52,5 N SR 3/NA.
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Klienci CEMEX
Naszym celem jest oferowanie najwyższej jakości produk

tów i usług oraz budowanie bliskich relacji z naszymi klienta
mi. Staramy się zawsze słuchać ich potrzeb oraz zapewniać im 
jak najlepsze rozwiązania, wykorzystując do tego naszą wie
dzę i doświadczenie. Dzięki bogatej ofercie produktów i usług, 
które nieustannie rozwijamy, jesteśmy w stanie sprostać po
trzebom nawet najbardziej wymagających klientów. W naszych 
działaniach stale dążymy do tego, aby stać się dla nich nie tyl
ko dostawcą betonu, cementu czy kruszyw, lecz także równo
rzędnym i niezawodnym partnerem w biznesie, proponującym 
rozwiązania najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami.

Nasi klienci to: 
�� duże firmy budowlane 
�� małe i średnie firmy wykonawcze
�� producenci materiałów budowlanych 
�� osoby indywidualne
�� składy budowlane

Sprzedając nasze produkty betonowe, cement, kruszywa, 
chemię budowlaną i domieszki, obsługujemy rocznie ponad kil
ka tysięcy klientów, a nasze produkty wykorzystywane są do 
budowy najbardziej rozpoznawalnych budynków i infrastruktu
ry w Polsce. 

Lata 2015–2016 były dla nas czasem jeszcze większej 
koncentracji na klientach i skupienia na rozwijaniu oferty 
wartości, w skład której wchodzą rozwiązania najwyższej ja
kości oraz szeroki wybór innowacyjnych produktów i usług, 
takich jak: wsparcie przy doborze najbardziej efektywnych 
domieszek chemicznych, budowa dróg betonowych w tech
nologii  RCC , usługi logistyczne czy oferta edukacyjna skie
rowana do naszych klientów.

Dążymy do tego, by stać się najbardziej zorientowaną na 
klienta firmą w naszej branży. Aby osiągnąć ten cel, zmienia
my naszą organizację, stawiając klienta w centrum wszyst
kiego, co robimy, i każdej decyzji, którą podejmujemy.

CO
ROBIĆ?

JAK
WYGRAĆ?

GDZIE
DZIAŁAĆ?

ZAŁOŻENIA
NASZE

ZRÓWNOWAŻONY
I RENTOWNY ROZWÓJ

KULTURA CEMEX
UKIERUNKOWANA NA KLIENTA

NAJLEPSZA OBSŁUGA KLIENTA

Przyjazne 
procesy

i technologie

Ludzie i przywództwo
ukierunkowane na klienta

Obsługa klienta
Plan monitorowania wskaźników

KLIENT

 

Jak się zmieniamy?
�  Dostosowujemy naszą organizację, aby osią

gnąć doskonałą obsługę klienta
�  Aktualizujemy i upraszczamy kluczowe 

procesy i polityki
�  Rozwijamy i wdrażamy rozwiązania cy

frowe
�  Systematycznie mierzymy satys

fakcję naszych klientów
���Wprowadzamy innowacje będą

ce dodatkową wartością dla 
naszych klientów

Jak chcemy być postrzegani?
Cechy, które powinny charakteryzować  

naszą obsługę klienta:
� Doskonali partnerzy
� Elastyczni we współpracy
� Profesjonalni
� Innowacyjni
��Niezawodni
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  4. Nasi klienci

G4-PR5

Koncentracja na klientach
Koncentracja na klientach jest jednym z naszych priorytetów. Naszych klientów traktujemy 
jak partnerów, oferując im najlepsze możliwe rozwiązania, analizując ich potrzeby i dbając 
o ich satysfakcję.   
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Co dwa lata przeprowadzamy badanie satysfakcji i lojal
ności CLASP (Badanie Satysfakcji i Lojalności Klientów) wśród 
klientów Pionu Betonu. W 2016 r. badanie to zostało przeprowa
dzone w grupie ponad 400 klientów. Celem badania jest ocena 
ogólnego postrzegania naszej firmy jako partnera w biznesie, 
ocena oferty, w tym usług, oraz ocena atrakcyjności współ
pracy. Po wykonaniu badania oceniamy zmiany względem po
przedniego badania, wyznaczamy priorytety działań w obsza
rze relacji z klientami i określamy kierunki działań.

Wyniki Badania Satysfakcji i Lojalności Klientów w Pionie 
Betonu w 2016 r.:

Chęć dalszej współpracy 

Ogólny wskaźnik poziomu  
satysfakcji

Ogólna działalność naszej firmy 
została oceniona pozytywnie  

lub bardzo dobrze

95,9%

97% 

87,4%

Komunikacja marketingowa Pionu Betonu skierowana jest 
do dwóch grup docelowych:
�� profesjonalistów (wykonawców, inwestorów, projektantów 

i architektów)
�� klientów indywidualnych i małych wykonawców. 
� Pion Betonu komunikuje się z tymi grupami poprzez:
�� serwisy internetowe: www.cemexbeton.pl (dla profesjonalis

tów) i www.betonnadom.pl (dla klientów indywidualnych i ma
łych wykonawców, umożliwiające skontaktowanie się z CEMEX 
poprzez formularz, email i telefon. Serwis www.betonnadom.pl 
w 2016 r. całkowicie przebudowaliśmy i odświeżyliśmy, zarówno 
wizualnie, jak i merytorycznie.

�� kanał „Beton Na Dom” na YouTube
�� infolinię Centrum Obsługi Klienta
�� telemarketing
�� foldery i ulotki informacyjne
�� kampanie informacyjne i reklamowe w Internecie, prasie 

ogólnopolskiej i branżowej
�� badania telefoniczne ad hoc pod kątem wybranych zagad

nień dotyczących współpracy

Głównym celem tych działań jest przedstawienie klientom 
i interesariuszom korzyści z wyboru produktów specjalistycz
nych oferowanych przez naszą firmę. 

W latach 2015–2016 wprowadziliśmy nowe produkty spe
cjalistyczne: SLID ART, Insularis Piano, Pervia, ANHYLEVEL 
i DECO BIKE. Prowadziliśmy szkolenia CEMEX Academy, będą
ce formą rekrutacji do programu lojalnościowego CemExperts. 
W 2016 r. rozwijaliśmy także nowe kanały sprzedaży poprzez 
telemarketing i współpracę ze składami budowlanymi i hur
towniami. 

Badania satysfakcji klien-
tów kupujących beton przepro-
wadzimy na przełomie 2015 

i 2016 r.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Na przełomie 2015 i 2016 r. 
przeprowadziliśmy badanie 

satysfakcji klientów kupujących 
beton.

Nasza 
odpowiedź:
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Ogólny wskaźnik poziomu satysfakcji klienta wyraża udział 
procentowy zadowolonych klientów. Wynik na poziomie powy
żej 95% świadczy o wysokiej satysfakcji, natomiast jeśli ponad 
85% klientów ocenia współpracę z naszą firmą dobrze i bardzo 
dobrze, uznajemy ten wynik za satysfakcjonujący.

W latach 20152016 kontynuowaliśmy prace w ramach pro
jektu „Koncentracja na Kliencie” i rozwijaliśmy inicjatywy ofer
ty wartości:
�� analizowaliśmy potrzeby klientów, oferując im dedykowa

ne rozwiązania w ramach oferty wartości: doradztwo tech
niczne, Akademię Technologa, Akademię Biznesu, Akademię 
Sprzedawcy, mobilne centrum wsparcia inwestycyjnego, 

G4-PR5

Ponadto na rzecz poprawy satysfakcji naszych klientów:
�� realizujemy projekt „Koncentracja na Kliencie”
�� organizujemy promocje sprzedaży
�� prowadzimy szkolenia podnoszące poziom wiedzy sił sprze

daży o produktach, rynku, technologii 
�� wdrażamy nowe kanały dystrybucji w składach budowla

nych i hurtowniach
�� bierzemy udział w konferencjach i targach
�� nasi pracownicy (VAP Championi) koordynują lokalnie pro

jekty rozwoju sprzedaży produktów specjalistycznych 
�� organizujemy konkurs FIVAP, skierowany do sił sprzedaży 

Pionu Betonu, który ma na celu promocję i rozwój sprzeda
ży produktów specjalistycznych

�� regularnie opracowujemy analizę rynku

CEMENT

BETON

kruszywo

CEMENT

BETON

kruszywo

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

Badanie Satysfakcji i Lojalności Klienta w Pionie Handlo
wym jest wykonywane raz w roku, po zakończeniu ścisłego se
zonu (listopad/grudzień). Badanie powstaje w oparciu o prze
prowadzoną ankietę telefoniczną z naszymi klientami. Na 
podstawie uzyskanych wyników tworzona jest szczegółowa 
analiza, wykonana przez firmę zewnętrzną.

Wyniki Badania Satysfakcji i Lojalności Klientów w Pionie 
Handlowym w 2016 r.: 

CEMEX jako partner godny zaufania

Chęć dalszej współpracy

Ogólny wskaźnik poziomu satysfakcji

Ogólna działalność naszej firmy została 
oceniona pozytywnie

98%
98%
94%
90% 

W 2015 r. chcemy objąć 
elektroniczną dystrybucją 44% 
wystawianych faktur w Pionie 

Cementu, a w 2016 r. 45%.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W 2015 r. było to 40%, 
a w 2016 r. 47% w Pionie Han-

dlowym.

Nasza 
odpowiedź:

Naszym celem w 2015 r. jest 
zdeponowanie na indywidual-

nych kontach odbiorców w e-Archi-
wum 24 tys., a w 2016 r. 25 tys. 

elektronicznie wystawianych 
faktur (we wszystkich li-

niach biznesowych).

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W 2015 było to 26,4 tys.,  
a w 2016 r. było to 35,2 tys. 

w Pionie Handlowym.

Nasza 
odpowiedź:

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku
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CEMEX trading center, partnerstwo logistyczne, serwis 
kredytowowindykacyjny, CEMEX dla Infrastruktury, wy
rób z rekomendacją CEMEX, CEMEX Club, CEMEX dla klien
ta, pokazy handlowe, wsparcie marketingowe, consulting – 
usługi niestandardowe

�� wprowadziliśmy system identyfikacji klienta w połączeniu 
przychodzącym do Centrum Obsługi Klienta

�� uruchomiliśmy chat w serwisie ecemex.pl

W 2016 r. stworzyliśmy sieć składów partnerskich pod 
znaną już marką CEMEX PRODOMO, które oferują wysokiej 
jakości usługi i materiały budowlane, fachowe doradztwo 
oraz profesjonalną obsługę klienta przed i posprzedażową.  
Składy budowlane, które dołączają do naszej sieci, otrzy
mują od nas wsparcie w postaci m.in. preferowanych sta
wek na zakup towarów i usług, program certyfikujący czy 
pakiet marketingowy. W 2016 r. otworzyliśmy pierwsze dzie
sięć składów.

Chcemy doskonalić komu-
nikację z klientami kruszyw 
poprzez newsletter oraz fan-

page na Facebooku dla 
klientów kruszyw ogro-

dowych.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Wzmocniliśmy komunikację 
z klientami w poszczególnych 

segmentach. Wysyłaliśmy newslet-
tery poświęcone typowym zagadnie-

niom dla danego segmentu. Tematyka 
obejmowała m.in. zmiany w prawie, 

wymagania techniczne, itp.  Dzięki 
tej formule jeszcze lepiej dedy-

kowaliśmy wsparcie i komu-
nikację do potrzeb i specy-

fiki rynku i segmentu.

Nasza 
odpowiedź: W roku 2017 planujemy 

wdrożyć platformę e-CEMEX dla 
klientów Pionu Kruszyw, by jesz-

cze lepiej i szybciej się komunikować, 
odpowiadać na potrzeby i rozumieć na-

szych klientów. W latach 2017–2018  chcemy 
umożliwić naszym klientom składanie zamó-

wień on-line. Naszym celem w 2018 r. jest 
również objęcie 70% klientów e-Fak-

turą. Nadal planujemy komunikację 
poprzez cykliczne newslettery 

dedykowane poszczególnym 
segmentom.

Zobowiązanie:

Naszym klientom oferujemy serwis eCEMEX. Jest to elek
troniczna platforma komunikacji z klientami w Pionie Cementu, 
dzięki której możliwy jest m.in. dostęp do: 
�� elektronicznych zamówień
�� historii płatności
�� rozliczeń
�� warunków handlowych 
�� konsultacji online w cyklu Ekspert Radzi

eCEMEX
DANE 

 ZA 2015
DANE  

ZA 2016
Liczba użytkowników serwisu e-CEMEX 7677 5561
Liczba odwiedzin serwisu 391 828 281 382
Liczba konsultacji on-line na  
Forum w cyklu Ekspert Radzi

23 9

Liczba wpisów w konsultacjach  
Ekspert Radzi

452 247

Liczba tematów w konsultacjach  
Ekspert Radzi

77 33

Liczba subskrybentów e-Biuletynu 
wysyłanego cyklicznie z serwisu

1,9 tys. 2,3 tys.

CEMENT

BETON

kruszywo

CEMENT

BETON

kruszywo

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

BETON

CEMENT

KRUSZYWA

W Pionie Kruszyw badanie poziomu satysfakcji klienta za
początkowaliśmy w 2015 r. i prowadzimy je raz do roku. Roz
poznajemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz weryfikujemy 
mocne i słabe strony naszej współpracy. 
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szający reklamacje byli zadowoleni z jakości obsługi reklamacji 
(taką opinię wyraziło 89% klientów korzystających z reklamacji). 
Badania w 2015 i 2016 r. pokazały, że jakość produktów i usług, 
cena, odległość lokalizacji dostawy od lokalizacji kopalni, termi
nowość dostaw oraz kompleksowa obsługa mogą stanowić na
szą przewagę na tle innych dostawców kruszyw.

Wyniki Badania Satysfakcji i Lojalności Klientów w Pionie 
Kruszyw 2016 r.:

CEMEX jako partner godny zaufania

Chęć dalszej współpracy 

Ogólny wskaźnik poziomu satysfakcji

Ogólna działalność naszej firmy  
oceniona pozytywnie

97%
93%
93%

93%

W odpowiedzi na potrzeby, które klienci określili w badaniu 
ankietowym, zaoferowaliśmy klientom Pionu Kruszyw polity
kę bonusową, którą uzupełniliśmy o usługi dodatkowe, takie 
jak: dostawa w dniu zamówienia, rozładunek specjalistyczny, 
elastyczne formy dostaw, dostawy weekendowe i świątecz
ne, serwis zimowy oraz rozszerzyliśmy ofertę doradztwa tech
nicznego. 

Klienci Pionu Kruszyw mają do dyspozycji infolinię Centrum 
Obsługi Klienta, gdzie mogą zasięgnąć informacji na temat 
produktów, ich dostępności, zgłosić swoje uwagi oraz skontak

W 2016 r. 95% klientów Pionu Kruszyw było zadowolonych 
ze stopnia dopasowania oferty. To o 2% więcej niż w roku 2015. 
O 5% wzrósł także procent klientów, którzy zadeklarowali chęć 
skorzystania z usług doradztwa technicznego, co świadczy  
o rosnącym zainteresowaniu klientów naszą specjalistyczną 
ofertą. W 2015 r. 4% klientów określiło potrzebę rozszerzenia 
oferty o usługi niestandardowe, takie jak pakowanie kruszyw 
w opakowania typu Big Bag oraz tworzenie zapasów zimowych 
dla konkretnego klienta. W 2016 r. udało nam się spełnić te ocze
kiwania – poszerzyliśmy ofertę usług dodatkowych. Ponad 90% 
badanych nie zgłaszało reklamacji w roku 2015. Pozostali zgła

Kruszywa Hydrostone użyte do budowy zbiornika wodnego w Dzibicach 

Planujemy przeprowadzenie 
badań ankietowych dwa razy 
w roku dla klientów Pionu Kru-

szyw.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Planujemy kontynu-
ować badania ankietowe 

raz w roku dla klientów Pio-
nu Kruszyw. Będziemy rozwijać 
ofertę serwisów i usług spe-

cjalnych. 

Zobowiązanie:

W odpowiedzi na sugestie 
naszych klientów przeprowa-

dziliśmy jedno badanie ankie-
towe. Zbadaliśmy poziom satys-

fakcji ze współpracy. Wyniki, 
podobnie jak w latach ubie-

głych, potwierdziły, że 
klienci doceniają na-

szą współpracę.

Nasza 
odpowiedź:
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KLIENCI PIONU HANDLOWEGO

KLIENCI PIONU BETONU

KLIENCI PIONU KRUSZYW

Liczba klientów odbierających e-faktury

Liczba wystawionych e-faktur

Liczba klientów odbierających e-faktury

Liczba wystawionych e-faktur

Liczba klientów odbierających e-faktury

Liczba wystawionych e-faktur

2015

91

1311

2015

2015

156

2160

475

20 708 22 806

2016

2016

2016

534

271

3254

137

3397

tować się z Kierownikami Sprzedaży. Dla klientów w segmen
cie architektury krajobrazu dodatkowo prowadzimy platformę 
sprzedażowologistyczną, rejestrującą i śledzącą zamówienia.

W roku 2015 rozpoczęliśmy projekt HobbyClub, który po
maga nam lepiej poznać i zrozumieć potrzeby naszych klien
tów. Dodatkowo, dla lepszego porozumienia, służenia infor
macją i wsparciem, komunikowaliśmy się z klientami poprzez 
newsletter. Uruchomiliśmy także wewnętrzną platformę infor
macyjną KRUSZYPEDIA, dedykowaną siłom sprzedaży, celem 
wsparcia komunikacji i dostępności materiałów sprzedażo
wych, a tym samym minimalizując czas oczekiwania klienta 
na informację. 

W latach 2015–2016 zmieniliśmy podejście do ofertowania 
produktów CEMEX, aby jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwa
nia naszych klientów. Stworzyliśmy ofertę wartości, opartą na 
promowaniu takich inicjatyw jak: Akademia Technologa, Akade
mia Biznesu, BHP i Programy Lojalnościowe. Stosujemy podej
ście segmentowe, by lepiej komunikować się z klientami i for
mułować ofertę, dopasowując ją do specyfiki danego segmentu. 

Wprowadziliśmy na rynek Gravion – żwir na zielone dachy 
odwrócone, zintensyfikowaliśmy sprzedaż produktów specja
listycznych, m.in. kamienia hydrotechnicznego Hydrostone,  
SANDmix, produktów dedykowanych do drogownictwa DROGOmix 
i EKOmix.

Projekt eFaktura  to rozwiązanie polegają
ce na elektronicznej dystrybucji faktur poprzez 
przesyłanie powiadomień o wystawionym do
kumencie na email klienta oraz zapisaniu do
kumentu w archiwum elektronicznym. Klienci, 
którzy chcą przejść na efakturę wyrażają zgo
dę i otrzymują dostęp do własnego konta w tzw. 
eArchiwum, gdzie zdeponowane są wszystkie 
edokumenty. 

Projekt rozpoczęliśmy w Pionie Handlowym 
w 2010 r. i wówczas efaktury stanowiły 1% wy
stawionych faktur, a faktury odbierało 25 klien
tów (tj. ok. 2% odbiorców). 

Rozwiązanie cieszy się coraz większą po
pularnością, a przez to rozwija się dynamicznie 
i zostało już wdrożone w Pionie Betonu i Pionie 
Kruszyw. 

Żwirownia w Bierawie
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TUNEL POD
MARTWĄ WISŁĄ

CKK
JORDANKI

DROGA
EKSPRESOWA S7

AUTOSTRADA
A1

ELEKTROWNIA TURÓW
BETONOWANIE PŁYTY MUZEUM

ŚLĄSKIE

FARMA
WIATROWA

Inwestycje z udziałem produktów 
CEMEX Polska

• Aquapark (Centrum Sportów Wodnych) 
w Chełmie

• Autostrada A4, Rzeszów – Jarosław
• Baltic Park Molo w Świnoujściu
• Betonowanie płyty w Elektrowni 

Turów
• Blok gazowo-parowy w Gorzowie 

Wielkopolskim
• Browar Lubicz – osiedle mieszkaniowe 

w centrum Krakowa
• Budowa drogi nr 229 w Jabłowie
• Budowa drogi od al. Solidarności  

do ul. Ducha w Lublinie

• Budowa drogi powiatowej Goworowo – 
Kamianka

• Budynek pasywny Łyna Park w Olsztynie
• Bulwary Xawerego Dunikowskiego 

we Wrocławiu
• Centrum Badań Technologii Informatycznych 

– Beyond w Poznaniu
• Centrum logistyczne TC Dębica Goodyear 

w Tarnowie
• Dom Handlowy Smyk w Warszawie
• DOT Czerwone Maki w Krakowie
• Droga ekspresowa S19 Stobierna-Sokołów 

Małopolski

• Droga ekspresowa S8
• Droga S12 Obwodnica Puław
• Druga linia Metra Stacja C17 w Warszawie
• Dworzec Łódź Widzew
• Elektrownia Jaworzno – Płyty Nastawni 

Blokowej, Pompowni, Elektrofiltra
• Fabryka  CAN-PACK w Tarnowie
• Farma Wiatrowa w Lubartowie
• Galeria Handlowa w Słubicach
• Hala 100-lecia Cracovii
• Hala Widowiskowo-Sportowa w Gliwicach
• Kamienica Jeżyce, etap II ul. Kościelna 

w Poznaniu
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TUNEL POD
MARTWĄ WISŁĄ

CKK
JORDANKI

DROGA
EKSPRESOWA S7

AUTOSTRADA
A1

ELEKTROWNIA TURÓW
BETONOWANIE PŁYTY MUZEUM

ŚLĄSKIE

FARMA
WIATROWA

• Kładka nad przystankiem kolejowym  
– Kraków Sanktuarium

• Kładka dla pieszych nad Wilgą w Krakowie
• Kompleks biurowy KTW w Katowicach
• LCS Radom – LOT F
• MBB Logistics hala magazynowa 

w Słubicach
• Miasteczko Ruchu Drogowego w Trzebini
• Modernizacja linii kolejowej Kraków 

Zabłocie – Kraków Krzemionki

• Modernizacja sieci kanalizacyjnej 
w Krakowie

• Most w Skwierzynie, woj. lubuskie
• Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
• Muzeum Śląskie w Katowicach
• Nowa siedziba MPWiK w Warszawie
• Osiedle Kaskada w Warszawie
• Osiedle Park Legionowo w Warszawie
• PKP Dworzec Gdański w Warszawie
• Plac manewrowy w fabryce Mondi w Świeciu 

• Project Stockholm w Świnoujściu
• Projekty RCC – lokalne drogi – m.in. 

Trzebinia, Chruślanki, Wysokie Mazowieckie
• Renowacja kanalizacji w Lasku Bielańskim 

w Warszawie
• Rondo Wiatraczna w Warszawie
• Rozbudowa Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Kraków – Balice
• Sąd Rejonowy w Siedlcach
• Słoneczny Stok bloki mieszkalne 

w Rzeszowie
• Stanowisko promowe w Świnoujściu
• Szkoła Filmowa w Gdyni
• Teatr Nowy w Warszawie
• Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku
• Villa Metro w Warszawie
• Wille Taneczna w Warszawie
• Zakład Termicznego Unieszkodliwiania 

Odpadów w Szczecinie
• Zespół biurowców B4B Bonarka w Krakowie
• Zespół Budynków Mieszkalnych 

ul. Sowińskiego etap B i C w Poznaniu
• ZUS w Szczecinie



NASI PRACOWNICY



Bezpieczeństwo wszystkich naszych 
interesariuszy jest dla nas najwyższym 
priorytetem, według którego staramy się 
realizować naszą działalność biznesową. 
Aby osiągnąć nasz cel – zero wypadków 
przy pracy – corocznie wdrażamy nowe 
inicjatywy i prowadzimy kampanie 
promujące bezpieczeństwo oraz 
ochronę zdrowia.

Wytwórnia betonu towarowego CEMEX Polska 
w Warszawie
Wytwórnia przy ul. Annopol jest największą 
z 41 wytwórni betonu CEMEX w Polsce.

N
as

i 
pr

ac
ow

ni
cy
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Profil pracowników
Struktura wieku

Najliczniejszą grupą wiekową w naszej firmie są pracownicy 
w wieku 30–50 lat. Zajmują stanowiska specjalistyczne, opera
cyjne i tworzą trzon kadry kierowniczej. Kolejną pod względem 
liczebności grupą są pracownicy w wieku 50+. Jest wśród nich 
wielu ekspertów i mentorów dla pracowników młodszych poko
leń. Pracownicy w wieku poniżej 30 lat są najmniej liczną grupą 
naszej organizacji. Większość z nich trafiła do nas na prakty
ki i staże Professionals In Development. Do organizacji wnoszą 
nie tylko świeżą, nową perspektywę, ale często sprawdzają się 
jako trenerzy wewnętrzni z zakresu technologii informatycznej.

Struktura według płci

Przez wzgląd na specyfikę branży większość z pracowni
ków CEMEX to mężczyźni. Kobiety w naszej organizacji sta

Produkcja materiałów budowlanych, jak i cała branża 
budowlana charakteryzuje się występowaniem wielu zagro
żeń dla zdrowia i życia pracowników. Jest to branża podwyż
szonego ryzyka zawodowego. Dlatego też, bezpieczeństwo 
naszych pracowników, podwykonawców oraz wszystkich, 
na których nasza działalność może mieć wpływ, jest dla 
CEMEX priorytetem. Mimo nieustannych wysiłków w za
pewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w ostat
nich latach odnotowaliśmy kilka wypadków. Wypadkowość 
ta wynika m.in. ze zwiększonej  liczby  projektów, a co za 
tym idzie zwiększonej produkcji,  konieczności rozszerzenia 
współpracy z  firmami podwykonawczymi, niedoboru wy
kwalifikowanych pracowników, a także ze zmiennych wa
runków atmosferycznych. 

Każdy wypadek jest szczegółowo analizowany przez 
powołane w tym celu Zespoły Powypadkowe, a następnie 
wdrażane są wszelkie środki profilaktyczne, by zapobiegać 
podobnym zdarzeniom w przyszłości.  

 2015  2016

Liczba wypadków śmiertelnych – podwykonawcy 0  0

Liczba wypadków śmiertelnych – pracownicy 0  0

Liczba wypadków powodujących utratę czasu pra-
cy – pracownicy

0  2

Liczba wypadków powodujących utratę czasu pracy 
– podwykonawcy

2  5

Liczba wszystkich raportowanych wypadków – pra-
cownicy

0  5

Liczba wszystkich raportowanych wypadków – pod-
wykonawcy

3  8

Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy – pracow-
nicy

0  58,5

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy – 
pracownicy

0  1

Wskaźnik nieobecności z powodu choroby 2,7  3,2

Wskaźnik kolizji drogowych 0,1  0

nowią 22,4% ogółu zatrudnionych. Niemniej reprezentacja ko
biet w roli przełożonych rośnie. W 2016 r. odnotowaliśmy 2 p.p. 
wzrostu wskaźnika kobiet w roli przełożonych w stosunku do 
2015 r. Jako sygnatariusze Karty Różnorodności prowadzimy 
politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością 
w miejscu pracy.

Struktura według rodzaju/sposobu 
zatrudnienia

Pod koniec 2016 r. zatrudnialiśmy 1146 osób. Większość na
szych pracowników zatrudniona jest na umowę o pracę na czas 
nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Najwięcej pracowni
ków zatrudniamy w Lubelskiem. 

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
Bezpieczeństwo wszystkich naszych interesariuszy jest dla 

CEMEX najwyższym priorytetem, według którego staramy się 
realizować naszą działalność biznesową. Aby osiągnąć nasz cel 
– zero wypadków przy pracy – corocznie wdrażamy nowe inicja
tywy i prowadzimy kampanie promujące bezpieczeństwo oraz 
ochronę zdrowia. 

Fundamentem wyznaczającym kierunki działania jest Glo
balna Polityka BHP CEMEX. System zarządzania BHP opiera się 
na normie PN 18001 i jest certyfikowany przez zewnętrznego 
audytora (TÜV Rheinland). Drugim filarem systemu jest korpo
racyjny HSMS (Health & Safety Management System – Sys
tem Zarządzania BHP) składający się z 14 elementów, obejmu
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jących wszystkie aspekty zarządzania BHP. Oba systemy są 
kompatybilne i wzajemnie zależne. Działania, kampanie oraz 
inicjatywy są podstawą do współpracy oraz zaangażowania 
naszych pracowników – od członków najwyższego kierownic
twa do pracowników liniowych włącznie.

Program „Budujemy zdrowie”

Prowadzimy kampanie edukacyjne mające na celu pro
mowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki chorób cywiliza
cyjnych, takie jak: comiesięczna kampania „12 Zasad Zdrowia 
CEMEX”, dofinansowanie „Pracowniczych Klubów Sportowych”, 
organizowanie: „Dni BHP i Zdrowia”, szkoleń interaktywnych 
i warsztatów zdrowotnych w grupie 50+, szkoleń z radzenia 
sobie ze stresem, badań kontrolnych. 

Pracownicze Kluby Sportowe 
Jeden klub to minimum pięciu pracowników CEMEX, którzy 

integrują się poprzez uprawianie sportu. Klub może ubiegać 
się w firmie o wsparcie finansowe na zakup stroju, sprzętu, wy
najem obiektów sportowych, instruktorów, udział w zawodach.

Dni BHP i Zdrowia
To cykliczne, organizowane w całej Polsce (w ośmiu loka

lizacjach) pikniki rodzinne, podczas których pracownicy mogą 
wykonać pomiar parametrów stanu zdrowia, uczestniczyć 
w warsztatach przygotowania zdrowych posiłków, wystawach 
dietetycznych itp. 

Wdrożymy elektroniczny sys-
tem rejestrowania kart zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych.

zobowiązaliśmy się:
w 2014 Obecny program zosta-

nie dostosowany do glo-
balnego narzędzia CEMEX 

służącego do rejestracji nie tyl-
ko kart ZPW/Z, ale również wy-

padków.

Zobowiązanie:

Elektroniczny system reje-
strowania kart zdarzeń poten-

cjalnie wypadkowych/zagrożeń 
został wdrożony, co usprawniło 

proces zgłaszania i obiegu KZ-
PW/Z i znacznie przyczyni-

ło się do poprawy warun-
ków pracy i eliminacji 

zagrożeń. 

Nasza 
odpowiedź:

Będziemy poprawiać bezpieczeń-
stwo kierowców samochodów poprzez:

-  wdrożenie comiesięcznych kampanii 
w ramach 12 zasad bezpiecznego prowa-

dzenia pojazdów w 2015 i 2016 r.
- cokwartalne szkolenia kierowców samo-

chodów ciężarowych w 2015 i 2016 r.
- podejmowane działania Krajowej 

Grupy BHP w Logistyce w 2015 
i 2016 r.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Będziemy kontynuować do-
tychczasowe działania na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa kierow-
ców samochodów poprzez:

-  promocję bezpieczeństwa drogowego 
w ramach Dni BHP - kampanie BHP w ra-
mach 12 zasad bezpiecznego prowadzenia 

pojazdów 
-  cokwartalne szkolenia kierowców 

samochodów ciężarowych  
-  podejmowane działania Kra-

jowej Grupy BHP w Logi-
styce.

Zobowiązanie:

Wdrożymy e-szkolenia wpro-
wadzające dla pracowników, 
podwykonawców i osób wizy-

tujących nasze zakłady do 
końca 2015 r.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W kolejnych latach pla-
nujemy wdrożyć  e-szkole-

nia wprowadzające w pozo-
stałych zakładach. 

Zobowiązanie:

E-szkolenie wprowadza-
jące zostało opracowane 

i wdrożone w zakładach Rudni-
ki i Chełm.

Nasza 
odpowiedź:

Program audytów behawio-
ralnych w CEMEX  został wdro-

żony. Powołano i przeszkolono  
w tym celu 18 audytorów. W wyniku 

audytów zaobserwowano 579 za-
chowań (zauważono 402 do-

bre praktyki, a 177 okazji 
do poprawy) w 2016 r. 

Nasza 
odpowiedź:

Wdrożymy „System Obser-
wacji” zachowań pracowników 
na stanowiskach pracy w za-

kresie BHP w 2015 r.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W latach kolejnych 
planujemy kontynuować 

wykonywanie audytów be-
hawioralnych. 

Zobowiązanie:

Wdrożyliśmy comiesięczne 
kampanie w ramach 12 zasad 

bezpiecznego prowadzenia po-
jazdów, szkolenia kierowców sa-

mochodów ciężarowych oraz 
podejmowaliśmy działania 

w Krajowej Grupie BHP 
w logistyce.

Nasza 
odpowiedź:

CEMEX Polska Liderem Bezpiecznej Pracy
Nasz wysiłek włożony w rozwój i promocję BHP został do

ceniony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy. W 2016 r. otrzymaliśmy Złotą Kartę Lide
ra Bezpiecznej Pracy na lata 2017–2018. Oznacza to m.in., że 
wskaźnik wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przed
siębiorstwie plasuje się u nas poniżej średniej krajowej.

CEMEX Polska przystąpił w 2013 r. do Forum Li-
derów Bezpiecznej Pracy zrzeszającego przed-
siębiorstwa szczególnie zaangażowane w popra-
wę warunków pracy. Od tego czasu współpracuje 
z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwo-
wym Instytutem Badawczym w ramach wspólnych 
przedsięwzięć, takich jak program działań proz-
drowotnych dla pracowników CEMEX w wieku 50+, 
prezentacje dobrych praktyk BHP na konferen-
cjach, seminariach i warsztatach (Spała 2015, Ja-
błonna 2015), projekt dotyczący komunikowania 
tematyki bezpieczeństwa pracy w przedsiębior-
stwie, Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków 
Pracy. Zaangażowanie CEMEX Polska w te działa-
nia, zaowocowało przyznaniem Spółce Złotej Kar-
ty Lidera Bezpiecznej Pracy. Priorytetowe trakto-
wanie bezpieczeństwa pracowników, niewątpliwie, 
wpisuje się w budowanie długofalowej polityki 
zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska.

Prof. Danuta Koradecka 

Dyrektor Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy – Państwowego 
Instytutu Badawczego

Najczęstszą przyczyną wypadków w 2016 r. były urazy koń-
czyn dolnych wynikające z potknięcia, poślizgnięcia lub 
upadku. Wdrożyliśmy wiele działań mających na celu zapo-
bieganie podobnym zdarzeniom. Przeprowadziliśmy kam-
panię „Trzymaj się” podkreślającą konieczność trzymania 
się poręczy podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów 
oraz przypominaliśmy zasadę „Stosuj 3 punkty kontaktu” 
(obie ręce, stopa), wchodząc i schodząc z kabiny pojazdów 
oraz poruszając się po drabinach. Przeprowadziliśmy audyt 
drabin betonomieszarek i pomp do betonu oraz szkolenia 
BHP dla kierowców i operatorów pomp. Prowadzimy comie-
sięczne szkolenia promujące 12 Zasad bezpiecznej pracy, 
audyty miejsc dostaw oraz kampanie promujące aktywność 
fizyczną, co przekłada się na większą sprawność fizyczną 
i zapobieganie urazom. Zorganizowaliśmy szkolenia z fizjo-
terapeutą, podczas których prezentowane były ćwiczenia 
rozciągające do wykonywania przed pracą i w jej trakcie 
oraz filmy instruktażowe z ćwiczeniami , jak m.in. rozgrze-
wać stawy skokowe. W zakładach opracowaliśmy plany ru-
chu, wyznaczyliśmy bezpieczne strefy ruchu dla pieszych 
oraz powołaliśmy Grupę koordynującą BHP w Pionie Beto-
nu, by kontrolować i wdrażać nowe inicjatywy BHP mające 
na celu zapobieganie wypadkom.

Tomasz Skibiński 

Dyrektor BHP i Ppoż.
CEMEX Polska
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Elektroniczny system rejestrowania kart zdarzeń potencjalnie wypadko-
wych. Udostępnienie pracownikom enarzędzia do zgłaszania zagrożeń 
i zdarzeń potencjalnie wypadkowych znacznie usprawniło dotychczaso
wy proces obiegu kart z taką informacją. Na podstawie kart podejmujemy 
działania mające na celu ograniczenie lub likwidację niebezpieczeństw. 
Dzięki systematycznemu niwelowaniu zgłaszanych ryzyk, podnieśliśmy 
standardy porządku na stanowiskach pracy oraz ograniczyliśmy liczbę 
incydentów, które stanowiły ważącą statystycznie przyczynę wypadków 
(poślizgnięcia, potknięcia i upadki). W 2016 r., w porównaniu do danych 
z roku 2015, zanotowaliśmy ponad 60% wzrost liczby zgłoszonych kart.

Konkurs „Bezpieczny na drodze”. Drogą mai
lową przekazujemy kierowcom osobowych 
pojazdów służbowych materiały edukacyj
ne opracowane na podstawie 12 zasad bez
piecznego prowadzenia pojazdów. 

Audyty miejsc dostaw. Przed 
dostarczeniem betonu, kru
szyw czy cementu, uprawnio
ny pracownik CEMEX ocenia 
ryzyko – kontroluje dojazd do miejsca rozładunku. 
Ocena ta przekazywana jest do osoby odpowie
dzialnej za realizację 
danej dostawy. Na
szym celem jest au
dytowanie wszyst
kich miejsc dostaw.

Wyposażenie wszystkich pojazdów będących 
własnością CEMEX Polska oraz naszych stałych 
przewoźników w elementy zwiększające bez-
pieczeństwo, takie jak kamery cofania, dodat
kowe lusterka, czujniki, naklejki fluorescencyjne. 

W ten sposób dbamy 
o najsłabiej chronionych
użytkowników ruchu dro
gowego, pieszych, rowe
rzystów, motocyklistów, 
którzy poruszają się 
w pobliżu naszych po
jazdów. 

E–szkolenie dla podwykonawców przed 
dopuszczeniem do pracy. Po ukoń
czeniu szkolenia podwykonawca 
wykonuje test i otrzymuje certy
fikat.

Realizacja planów zarządzania ruchem 
wewnątrz zakładów. W każdym zakła
dzie sporządzono plan, aby ograniczyć 
ryzyko potrącenia pieszych.

VFL (Visible Felt Leadership). Comiesięczne wizyty kie
rownictwa w naszych zakładach. Celem zwiększenia 
bezpieczeństwa w zakładach grupa członków Zarządu 
i dyrektorów prowadzących wizyty w zakładach zosta
ła powiększona o menedżerów i kierowników. Dodatko
wo zwiększyliśmy tygodniowe cele dotyczące liczby wi
zyt w każdym zakładzie. 
2011–2012: 578 wizyt
2013–2014: 626 wizyt
2015–2016: 3559 wizyt

Pozostałe działania skierowane do kie-
rowców: audyty pojazdów, karty bez
piecznego kierowcy, Szkolenia ele
arningowe, kontrole na budowach, 
miejsca do ustawiania lusterek. 

W 2016 r. Centralny Instytut Ochrony 
Pracy przyznał nam Złotą Kartę Lidera 
Bezpiecznej Pracy  na lata 2017-2018. 
Jest to najwyższe wyróżnienie Instytutu 
dla członków Forum Liderów Bezpiecznej 
Pracy.

Oderwij kartę ICE,  
wpisz swoje dane  
i noś ją przy sobie.
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G4-DMA

Kultura organizacyjna – przyjazne 
miejsce pracy

Dialogi z pracownikami 

W latach 20152016 kontynuowaliśmy spotkania Otwartego 
Dialogu Zarządu z pracownikami. Sesje Otwartego Dialogu od
bywały się w sześciu regionach w Polsce, gromadząc każdora
zowo ok. 900 pracowników.

W 2015 r. spotkania z pracownikami odbyły się w: Cheł
mie, Rudnikach, Mysłowicach, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, 
a w roku 2016 w Chełmie, Rudnikach, Mysłowicach, Warszawie, 
Gdańsku i Poznaniu. Wiodącym tematem Otwartych Dialogów 
w 2015 roku była nowa wizja i wartości CEMEX. Ponadto w agen
dzie sesji Otwartych Dialogów była prezentacja Prezesa Marce
lo Catalá, dotycząca wydarzeń i planów strategicznych. Na każ
dym spotkaniu pracownicy mieli czas na zadawanie Zarządowi 
pytań i na otwartą dyskusję. Podczas spotkań pracownicy naj
częściej pytali o BHP, inwestycje oraz sprawy pracownicze. 

Otwarty dialog w liczbach

2015 – ponad 900 uczestników, 186 pytań

2016 – ponad 900 pracowników, 131 pytań

Równość i różnorodność

Równość i różnorodność w organizacji to tematy bliskie 
nam co najmniej od 2013 r., kiedy to – jako pierwsza firma bu
dowlana – zostaliśmy sygnatariuszem polskiej Karty Różnorod
ności. Rok 2015 i 2016 był obfity w dotychczasowe i nowe ini
cjatywy. 

W CEMEX polityki wynagradzania, świadczeń, rozwoju oraz 
wszelkie programy uwzględniają potrzeby i kontekst życiowy 
różnych grup pracowników. Zobowiązuje nas do tego Polity
ka równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miej
scu pracy. Wśród naszych postulatów równości i różnorodności 
znajdują się:
�� Wsparcie dla pracownikówrodziców
�� Zarządzanie wiekiem
�� Zachęcanie kobiet do rozwoju kariery zawodowej
�� Zapewnienie równości wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn
�� Tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych

W latach 20152016 włożyliśmy wiele wysiłku w przygoto
wanie i wdrożenie Polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mo
lestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy. Jej wdrożeniu to
warzyszyły m.in. kampania edukacyjną pod hasłem „Szanuję 
– współpracuję – NIE dyskryminuję”, a także liczne szkolenia 
stacjonarne i elearningowe, które adresowane były do przeło
żonych oraz pracowników. 

Najważniejsze działania, które podjęliśmy w latach 2015
2016 w obszarze równości i różnorodności to:
1.  Forum Kobiet CEMEX. Zostało założone przez trzy człon

kinie Zarządu, tworzące obecnie Radę Programową Fo
rum. Programem kieruje Zespół Koordynacyjny. Koordynuje 
on działanie sieci regionalnych liderek. Forum ma na celu: 
wsparcie kobiet w życiu zawodowym i osobistym, budo
wanie samoświadomości rozwojowej kobiet w CEMEX oraz 
promowanie ważnej roli kobiet w organizacji. Cele te reali
zowane są poprzez wymianę doświadczeń, programy roz
wojowe i inspiracyjne oraz networkingi. Obecnie Forum two
rzy blisko 100 kobiet w CEMEX.

W kolejnych latach będzie-
my kontynuować dialog z pra-
cownikami, zgodnie z ocze-

kiwaniami pracowników 
wyrażonymi w ankiecie 

przeprowadzonej po 
spotkaniach.

zobowiązaliśmy się:
w 2014 W kolejnych latach 

planujemy kontynuowa-
nie dialogu z pracownikami 

co najmniej raz w roku. Spo-
tkania będziemy organizować 

w sześciu wybranych lokali-
zacjach.

Zobowiązanie:

W 2015 r. organizowaliśmy 
dwie sesje dialogów z pracowni-

kami (wiosenną i jesienną) w Cheł-
mie, Rudnikach, Warszawie, Gdańsku, 

Szczecinie i Mysłowicach. W 2016 r. po-
nownie spotkaliśmy się z pracowni-

kami podczas sesji wiosennej i je-
siennej w Poznaniu, Gdańsku, 

Mysłowicach, Warszawie, 
Chełmie i Rudnikach.

Nasza 
odpowiedź:

Po spotkaniach dialogowych z naszymi pracownikami w la
tach 2015–2016 przeprowadzaliśmy ankiety oceniające, w któ
rych pracownicy wyrażali swoje opinie oraz sugestie na temat 
organizowanych spotkań. Na podstawie tych opinii zdecydo
waliśmy, że kolejne sesje Otwartego Dialogu będą odbywać 
się raz w roku, a także przeznaczymy więcej czasu na sprawy 
pracownicze oraz dyskusje i pytania.
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W latach 2017–2018 bę-
dziemy rozwijać programy 

dla kobiet z potencjałem do 
rozwoju kariery w kierunku stano-

wisk kierowniczych. 
Dla pracowników w wieku 50 + 

zrealizujemy tematyczne war- 
sztaty rozwojowe z obsza-

ru edukacji finansowej.

Zobowiązanie:

2.  Przystąpienie do EAfA. Europejski Sojusz na rzecz Przygoto-
wania Zawodowego (European Alliance for Apprenticeships) 
– EAfA to inicjatywa Komisji Europejskiej łącząca rządy z in
nymi interesariuszami, których celem jest podniesienie ja
kości staży i praktyk zawodowych w Europie. Przystąpienie 
CEMEX Polska do sojuszu to wyraz zobowiązania do utrzy
mania wysokiej jakości naszych praktyk i staży realizowa
nych pod marką Professionals In Development. 

3.  Kooperacja z uniwersytetami i promocja ofert pracy wśród 
młodych. W 2015 r. wzięliśmy udział w sześciu targach pra
cy w całej Polsce. Spotkaliśmy się ze studentami w ramach 
Absolvent Talent Days, największych targów pracy i prak
tyk, w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Odwiedziliśmy też stu
dentów Akademii GórniczoHutniczej i Politechniki Często
chowskiej. W Częstochowie prezentowaliśmy nasze oferty 
również podczas targów organizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Jesienią zorganizowaliśmy w Warszawie warsz
tat pod hasłem „Patent na karierę, czyli sukces na murbe
ton”, który poprowadził Prezes CEMEX Polska Marcelo 
Catalá.

 W ramach Forum Kobiet w 2015 r. odbyło się 
w Warszawie spotkanie lokalnych liderek Fo-

rum, Rady Programowej i Zespołu Koordynacyjne-
go. W poszczególnych lokalizacjach CEMEX organi-

zowane były przez liderki lokalne spotkania z kobietami, 
podczas których przybliżana była idea Forum. W ramach Klu-

bu 50+ jego członkowie mieli okazję uczestniczyć w warszatach 
poświęconych uczeniu się profesjonalnych technik pamieci oraz ro-

woju osobistego. Dodatkowo w 2015 r. wprowadziliśmy Politykę prze-
ciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pra-

cy i wdrażaliśmy ją z przewodnim mottem: „Szanuję – współpracuję 
-  NIE dyskryminuję”.

 Za nasze działania w obszarze zarządzania różnorodnością 
otrzymaliśmy bursztynową statuetkę w XVI edycji Konkur-

su Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych. 

Kapituła konkursu doceniła naszą strategię zarzą-
dzania różnorodnością i jej realizację, w tym 

programy dedykowane pracownikom w wie-
ku 30-, 50+, pracownikom-rodzicom i ko-

bietom.

Nasza 
odpowiedź:

W latach 2015–2016 będzie-
my nadal rozwijać programy 
dedykowane kobietom i pra-

cownikom w wieku 50+.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Sesja otwartego dialogu z pracownikami w Biurze CEMEX w Warszawie
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G4-LA10, G4-LA11, G4-DMA

Będziemy kontynuować 
nasze inicjatywy rozwo-

jowe skierowane do pracow-
ników pokolenia Y w ramach 
programów Professionals in De-

velopment, w tym: Program 
Praktyk Letnich  oraz Pro-

gram Stażowy PiD.

Zobowiązanie:

Stworzymy systemowe roz-
wiązania skierowane do pra-
cowników poniżej 30 roku 

życia.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

Rozwój talentów
Dbamy o to, aby każdy nasz pracownik znał możliwości 

rozwoju swej ścieżki kariery w firmie, miał dostęp do szkoleń 
i dzielił się wiedzą. Zasady i procesy rozwojowe tłumaczymy 
pracownikom m.in. poprzez dedykowane eszkolenie – Chwyć 
stery kariery  rozwój i kariera w CEMEX. 

Udzielamy wsparcia i motywujemy do stałego rozwoju. 
Wierzymy, że w rozwoju kluczowe jest osobiste zaangażowa
nie pracownika oraz wsparcie przełożonego. Z tego powodu 
rozwój kariery w naszej organizacji przebiega w ramach part
nerstwa pomiędzy pracownikiem, przełożonym i firmą. System 
zarządzania rozwojem wspierany jest zaś poprzez rekrutacje 
wewnętrzne, planowanie sukcesji i zarządzanie talentami.

 Zarządzanie rozwojem opiera się na trzech filarach:

model 70/20/10,  
który mówi że rozwój  

umiejętności następuje: 

dzielenie się  
wiedzą 

proaktywna 
postawa  

pracownika

� w 70% w czasie 
praktykowania

� w 20% w procesie 
uczenia się od innych 
(przełożonych lub 
mentorów)

� w 10% przez szkolenia

w ramach  
szkoleń 
wewnętrznych

w rozwoju 
osobistym oraz 
planowaniu 
własnej ścieżki 
rozwoju

Oferta rozwojowa w CEMEX Polska:
Nasza oferta dostosowana jest do sytuacji życiowej i zawo

dowej oraz etapu rozwoju kariery pracowników.
Zawsze staramy się, aby proces rozwojowy realizował po

stulaty modelu 70/20/10, czyli zawierał element rozwoju po

przez praktyczne doświadczenie (np. przez udział w projek
tach), element szkoleń oraz pracy z przełożonym lub coachem 
/mentorem.

W ramach oferty szkoleń pracownicy mają dostęp do 
szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych oraz szerokiej gamy 
eszkoleń. W ramach Uniwersytetu CEMEX pracownicy mogą 
wziąć udział w profilowanych akademiach rozwojowych, 
np. Akademia Sprzedaży CEMEX, Akademia BHP (dawniej 
CEMEX Legacy). 

Dla kadry kierowniczej mamy szereg programów rozwojo
wych krajowych (np. Lider) oraz międzynarodowych (np. Achie
ve). Dla osób rozpoczynających karierę kierowniczą wdrożyli
śmy w 2016 r. program mentoringowy Mistrzowski rejs. 

1335 pracowników wzięło udział
w szkoleniach wewnętrznych 
CEMEX w 2015 r.

Wówczas odbyło się 101 szkoleń
Rok później miało miejsce 54 spotkań
liczba kursantów utrzymała się na wysokim 
poziomie – wyniosła 1133 osoby

22 453
23% to szkolenia obowiązkowe
i kwalifikacyjne

77% to szkolenia rozwojowe

osobogodzin przeznaczonych 
na szkolenia zrealizowanych
w 2015 r.

Program „Dziel się wiedzą’’
Pod hasłem Dziel się wiedzą realizujemy nasz pogram szko

leń wewnętrznych. W 2015 r. zorganizowaliśmy 101 różnych 
szkoleń wewnętrznych, w których wzięło udział 1332 pracow
ników.

Rok później odbyło się 106 szkoleń wewnętrznych, a licz
ba kursantów utrzymała się na wysokim poziomie – wyniosła 
1437 osób.

Szkolenia wewnętrzne to niezwykle ważny filar zarządza
nia wiedzą w organizacji. Są one nie tylko skrojone na miarę 
potrzeb danego zespołu, ale w większości przypadków bazu
ją na wiedzy, która jest nie do zdobycia na rynku szkoleń ze
wnętrznych.  

Informacja zwrotna – klucz w rozwoju osobistym
Raz do roku realizujemy proces oceny okresowej, w czasie 

którego kluczowym punktem jest informacja zwrotna i rozmo
wa rozwojowa pracownika i przełożonego. Proces ten jest jasno 
opisany procedurą, która obok zasad określa też proces od
woławczy w przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z oceną 
przełożonego. Oceną okresową objęci są wszyscy pracownicy 
pracujący w CEMEX dłużej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem staży
stów, którzy objęci są specjalnym procesem oceny i informacji 
zwrotnej w ramach programu stażowego Professionals in De
velopment. 

Odsetek łącznej liczby pracowników, którzy podlegali for
malnej ocenie jakości pracy i ocenie kompetencji w każdym 
roku raportowania, to 96,5%.

Jednym z projektów skierowanych 
m.in. do osób poniżej 30 roku życia 

był, realizowany w 2016 r., autorski Pro-
gram Praktyk Letnich. Program był dedyko-

wany bezposrednio studentom, dla studentów, 
m.in. Politechniki Czestochowskiej, Warszawskiej, 

Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Studenci 
mieli okazję odbyć 3-miesięczne płatne praktyki 

pod okiem indywidualnego Opiekuna Praktyk 
z wcześniej ustalonym planem zadań oraz 

projektów do realizacji. Praktyki te były 
szansą dla młodych ludzi na pierwsze 

szlify w pracy oraz zweryfikowanie 
CEMEX jako pracodawcy.

Nasza 
odpowiedź:
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Ochrona środowiska jest kluczowym 
elementem strategii zrównoważonego 
rozwoju CEMEX. Dążymy do ograniczania 
oddziaływania na otoczenie poprzez 
budowanie przemysłu niskoemisyjnego, 
odpowiadającego aktywnie na 
zmiany klimatyczne oraz efektywnie 
korzystającego z zasobów.

Farma Wiatrowa Lubartów
CEMEX dostarczył ponad 50 tys. ton kruszyw 
na budowę farmy wiatrowej w Lubartowie 
na Lubelszczyźnie.
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Zarządzanie ochroną środowiska
Ochrona środowiska jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju CEMEX. 
Dążymy do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez budowanie przemysłu 
niskoemisyjnego, odpowiadającego aktywnie na zmiany klimatyczne oraz efektywnie 
korzystającego z zasobów. 

Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną środowi
ska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowisko
we. Obecnie wszystkie zakłady CEMEX posiadają certyfikowa
ny Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy 
według normy ISO 14001 oraz energetyczny według normy 
ISO 50001. W zakładach cementowych od 2008 r. skutecznie 
funkcjonuje system zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001,  
ISO 14001, PNN 18001 oraz ISO 50001. Ponadto, sięgając po 
jeszcze wyższe standardy środowiskowe, od 2011 r. Cemen
townia Chełm jest zarejestrowana w prestiżowym europej
skim systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. W 2016 r. do 
tego elitarnego grona (ok. 70 organizacji w Polsce) dołączy
ła Przemiałownia w Gdyni. Deklaracje środowiskowe, potwier
dzające spełnianie przez te dwa zakłady wymagań rozporzą
dzenia ws. EMAS, są dostępne na naszej stronie internetowej  
www.cemex.pl.

W 2015 r. certyfikat zewnętrznej firmy audytorskiej TÜV 
Rheinland dla Systemu Zarządzania Środowiskowego uzyskały 
wszystkie wytwórnie betonu towarowego, w tym mobilne, oraz 

kopalnie kruszyw. Natomiast w 2016 r. wdrożyliśmy w tych za
kładach i poddaliśmy certyfikacji System Zarządzania Energią. 
Ponadto w 2016 r. wdrożyliśmy także Zintegrowany System Za
rządzania w Terminalu Logistycznym CEMEX w Szczecinie. 

CEMEX ma w pełni uregulowany stan formalnoprawny w za
kresie ochrony środowiska. Organy Państwowej Inspekcji Ochro
ny Środowiska przeprowadziły w zakładach CEMEX 10 kontroli 
w 2015 r. oraz 10 kontroli w 2016 r., podczas których nie stwier
dzono żadnych poważnych naruszeń i sformułowano łącznie je
dynie siedem zaleceń doskonalących. W latach 2015–2016 CEMEX 
nie został obciążony żadnymi karami lub sankcjami pozafinanso
wymi z tytułu naruszeń przepisów ochrony środowiska. 

Wydatki na opłaty środowiskowe

Rodzaj kosztów 2015 2016

Opłaty za korzystanie ze środowi-
ska [PLN]

2 481 166 2 313 758

Piknik edukacyjny w Kamieniołomie „Lipówka”



67

  6. Nasz wpływ na środowisko

G4-DMA

Oddziaływanie na środowisko
Emisje do powietrza 

Polityka klimatyczna UE i zmiany w ustawodawstwie euro-
pejskim

Coraz bardziej restrykcyjne limity emisji dwutlenku wę
gla, wynikające z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU 
ETS), stanowią duże wyzwanie dla branży cementowej zarówno 
w Polsce, jak i w całej Europie.

Przemysł cementowy popiera działania mające na celu re
dukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, chce rów
nież jak najlepiej sprostać wymaganiom ochrony środowiska. 
Niemniej sektor cementowy od samego początku postuluje 
o to, by unijna polityka klimatyczna uwzględniała również za
grożenia dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności przed
siębiorstw. Warto zaznaczyć, że emisja CO2 w branży cemento
wej nie pochodzi tylko ze spalania paliw. Nawet 63% emisji CO2 

pochodzi z surowców używanych do produkcji cementu, czyli 
z rozkładu węglanu wapnia. Jest to tzw. emisja procesowa, bez 
której wytwarzanie cementu byłoby niemożliwe.

Kolejnym problemem jest tzw. zjawisko ucieczki emisji CO2 
(carbon leakage), na które narażone są sektory energochłonne, 
w tym cementowy. Poprzez ponoszenie kosztów związanych 
z alokacją CO2 polscy producenci cementu mogą utracić konku
rencyjność, co wiąże się z zagrożeniem importu cementu spoza 
Unii Europejskiej, np. z Białorusi, która nie ponosi kosztów zwią
zanych z emisją CO2.

Dlatego też, branża cementowa stoi na stanowisku, że je
dynym skutecznym sposobem na zapewnienie efektywności 
systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 jest dynamicz
na alokacja uprawnień, sporządzana w oparciu o aktualne 
dane produkcyjne. Określenie wskaźników referencyjnych, 
tzw. „benchmarków” i celów redukcyjnych powinno opierać 

  O to pytali
nasi interesariusze:

W związku z założeniami dotyczącymi ograniczania ni
skiej emisji wynikającymi z dokumentów strategicznych, 
tj. Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełm na lata 
2015 – 2020, CEMEX planuje modernizację przyzakłado
wej kotłowni węglowej w 2017 r., po zakończeniu sezonu 
grzewczego. Planowane jest wdrożenie systemu ogrzewa
nia elektrycznego.

CAŁKOWITE EMISJE CO2 (kg/Mg klinkieru)

2013 2014 2015 2016
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Chełm Rudniki

się na rzeczywistych danych produkcyjnych, a kwalifikacja 
sektorów do grupy uprawnionej do uzyskiwania bezpłatnych 
uprawnień do emisji (carbon leakage) powinna być oparta 
przede wszystkim na wskaźnikach emisyjności.

W związku z nowelizacją Dyrektywy o emisjach przemysło
wych na zakłady cementowe zostały nałożone nowe obowiąz
ki w zakresie ochrony środowiska. Zmienione wymagania, okre
ślone w decyzji Komisji Europejskiej, tj. Konkluzjach dotyczących 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w produkcji cementu, 
obejmują przede wszystkim warunki emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz ochrony ziemi i środowiska gruntowowodnego 
przed zanieczyszczeniem. Zaostrzeniu podlegają dopuszczal
ne poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla praktycz
nie wszystkich emitorów, a także zmienione zostają warunki 
prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń. W szczególności 
wprowadzono nowy obowiązek prowadzenia ciągłego monito
ringu tzw. wycieku amoniaku, który jest uwalniany do powie
trza w związku z zastosowaniem technik redukcji emisji tlen
ków azotu. Z uwagi na okres dostosowawczy oraz niezbędne 
nakłady inwestycyjne, większość nowych obowiązków wejdzie 
w życie dopiero we wrześniu 2018 r.

W celu dostosowania się do znowelizowanych wymagań 
w roku 2016 wystąpiliśmy do właściwych urzędów z wnioska
mi o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla Cementowni Chełm 
oraz Cementowni Rudniki, załączając jednocześnie analizę ry
zyka oddziaływania zakładów na glebę i wody podziemne. 
Nowa decyzja dla Cementowni Chełm została wydana 11 stycz
nia 2017 r., natomiast proces uzyskania nowego pozwolenia 
zintegrowanego dla Cementowni Rudniki jest w toku. 
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Stężenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w odniesieniu do ustawowych wartości dopuszczalnych – za okres 2013–2016

Odpady i gospodarka wodna

W związku z kurczącymi się zasobami naturalnymi paliw 
i surowców Komisja Europejska opracowała Plan działania Unii 
Europejskiej dotyczący  gospodarki o obiegu zamkniętym . Do
kument ten promuje zmiany modeli produkcji oraz konsump
cji na bardziej przyjazne środowisku. Ponadto Plan zawiera 
opis licznych propozycji działań mających na celu zmniejsze
nie ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenie zużycia surow
ców naturalnych i paliw kopalnych oraz oszczędność energii. 
W szczególności zachęca do tworzenia systemów tzw. sym
biozy przemysłowej, czyli zamkniętych obiegów surowców 
i odpadów, kiedy odpady lub produkty uboczne z jednego 
sektora przemysłu stają się surowcem dla innej branży. Ce
mentownie CEMEX od wielu lat wykorzystują paliwa alterna
tywne pochodzące z odpadów komunalnych i przemysłowych 
jako substytut węgla kamiennego oraz stosują surowce bę

dące odpadami z innych branż (popioły lotne, żużle, reagipsy 
etc.) w zastępstwie surowców naturalnych. Realizując główny 
postulat polityki środowiskowej firmy, czyli ograniczanie zuży
cia zasobów naturalnych, wpisują się idealnie w nowoczesny 
model gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Surowce alternatywne 
wykorzystywane 

w cementowniach CEMEX
2015 2016

Zużycie surowców razem 
w zakładach

3 046 569 t 2 970 212 t

Surowce alternatywne 605 516 t 566 606 t

Zmniejszona ilość wykorzystanych w 2016 r. surowców alternatywnych 
względem roku poprzedniego wynika z ich mniejszej dostępności na 
rynku.
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W ostatnich latach poziom udziału paliw alternatywnych 
w bilansie cieplnym cementowni był bardzo wysoki i sięgał 
odpowiednio 85% w Cementowni Chełm oraz 55% w Cemen
towni Rudniki. Natomiast łączny udział surowców odpado
wych w bilansie naszych cementowni w 2016 r. wyniósł 19,5%.

Powstające w cementowniach odpady technologiczne, 
tj. pyły z bypass’u (BPD) w Cementowni Chełm oraz pyły 
piecowe (CKD) w Cementowni Rudniki, które zostały uznane 

UDZIAŁ CIEPŁA Z PALIW ALTERNATYWNYCH
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za produkt uboczny, są wykorzystywane przez wyspecjalizo
wane firmy z branży budowlanej i wydobywczej. Mogą być 
stosowane do wykonywania warstw konstrukcyjnych na
wierzchni drogowych, rekultywacji i stabilizacji składowisk 
odpadów oraz jako materiał podsadzkowy do wypełniania li
kwidowanych wyrobisk górniczych czy produkcji innych spoiw 
wiążących.

Cementownia Chełm
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Recykling betonu

Beton, będący jednym z głównym produktów firmy, jest 
materiałem budowlanym, który po zakończeniu życia może 
być poddany procesowi recyklingu. Po przekruszeniu i odpo
wiednim przesortowaniu z gruzu betonowego pochodzącego 
z rozbiórek można wytworzyć kruszywo recyklingowe z powo
dzeniem znajdujące zastosowanie w budownictwie. Pozwala to 
na ograniczenie wykorzystania kruszyw naturalnych (np. żwiru, 

piasku) i nierzadko może zmniejszyć koszty związane z jego 
transportem i składowaniem. Kruszywo z procesu recyklingu 
betonu może być również stosowane do rekultywacji zdegra
dowanych terenów, tworzenia warstwy ochronnej w składowi
skach odpadów komunalnych i przemysłowych oraz budowy 
wałów przeciwpowodziowych.

W Cementowni Chełm możemy także wyróżnić ciekawy 
obieg zamknięty w obszarze gospodarki wodnej. Woda od
pompowywana z wyrobiska kredy (głównego surowca do pro

PRZEMYSŁ  
ENERGETYCZNY

UBOCZNE PRODUKTY SPALA-
NIA WĘGLA KAMIENNEGO
I BRUNATNEGO (UPS):
POPIOŁY LOTNE, POPIOŁY
WAPIENNE, PIASKI
FLUIDALNE ETC.

373 783 Mg

REAGIPSY Z ODSIARCZANIA  
SPALIN

66 828 Mg

PRZEMYSŁ  
METALURGICZNY

ŻUŻLE

230 039 Mg

SUROWCE ŻELAZONOŚNE

43 443 Mg

PRZEMYSŁ CERAMICZNY 
I BUDOWLANY

ODPADOWE FORMY
GIPSOWE

10 740 Mg

ODPADY KOMUNALNE
I PRZEMYSŁOWE

PALIWA ALTERNATYWNE  
(RDF)

310 784 Mg

OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

WYSUSZONE OSADY
ŚCIEKOWE

6 108 Mg

Wykorzystanie paliw i surowców odpadowych w zakładach CEMEX Polska 
w 2016 r. jako przykład symbiozy przemysłowej 
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dukcji w Cementowni Chełm) w celu odwodnienia złoża nie 
jest bezpowrotnie tracona, lecz jest wykorzystywana do za
opatrzenia w wodę pitną miasta Chełm o populacji ok. 70 tys. 
mieszkańców.

ODPADY  
POUŻYTKOWE

OPONY

8 561 Mg

PRZEMYSŁ  
MIĘSNY

MĄCZKI MIĘSNO-KOSTNE

24 049 Mg

BUDOWNICTWO 
REKULTYWACJA

PYŁY PIECOWE
(CKD)

10 605 Mg

PYŁY Z BY-PASS’U

(BPD)

11 810 Mg

Do końca 2017 r. planujemy dal-
sze zwiększenie substytucji węgla 
kamiennego paliwami alternatyw-

nymi do poziomu 86% w Cemen-
towni Chełm i 55% w Cemen-

towni Rudniki.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W następnych latach po-
ziom substytucji węgla pali-

wami alternatywnymi powinien 
osiągnąć w Chełmie 86%, a w Rud-

nikach 53%.

Zobowiązanie:

W roku 2015 poziom sub-
stytucji węgla paliwami alter-

natywnymi wyniósł odpowiednio: 
w Rudnikach 55,8% oraz w Cheł-

mie 84,5%, natomiast w roku 
2016 osiągnieto pozio-

my: w Rudnikach 53,6% 
i w Chełmie 85,3%.

Nasza 
odpowiedź:
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Budujemy przyszłość w zgodzie z naturą
Chronimy zapylacze!

W latach 2015–2016 wspólnie z Fundacją Siłaczka kontynu
owaliśmy program „Pszczoły i trzmiele nasi przyjaciele”, które
go celem jest edukacja nt. ochrony pszczołowatych oraz two
rzenie miejsc przyjaznych owadom. W ramach programu na 
terenie Cementowni Chełm powstała łąka kwietna oraz stanął 
tzw. hotel dla owadów. Dzięki tablicy informacyjnej grupy od
wiedzające cementownię, mogą dowiedzieć się, że teren za
kładu produkcyjnego może być miejscem występowania flory 
i fauny. Oprócz tego w trakcie trwania programu w ośmiu szko
łach sąsiadujących z zakładami CEMEX obyły się warsztaty 
o pszczołach oraz powstały „kąciki” dla owadów.

Kamieniołom „Lipówka” miejscem 
czynnej edukacji przyrodniczej 

Otwarcie nowej części ścieżki miało miej
sce w 2016 r., podczas rodzinnego pikniku 
edukacyjnego pt. „Dzień Różnorodności nie 
tylko biologicznej”, który odbył się na terenie 
kamieniołomu w ramach współpracy CEMEX 
z gminą Rędziny oraz Akademią im. Jana Dłu
gosza w Częstochowie. Uczestnicy pikniku 
mogli wziąć udział w spacerach tematycz
nych oraz warsztatach prowadzonych przez 
przedstawicieli Akademii oraz lokalnych orga
nizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich lat 

Wraz z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rud-
nikach wzięłam udział w 2016 r. w wydarzeniu „Dzień 
Różnorodności nie tylko biologicznej”. Było to wyda-
rzenie edukacyjno-rekreacyjne. Uczniowie mieli moż-
liwość poszerzenia swojej wiedzy poprzez oglądanie 
eksponatów biologicznych, paleontologicznych i geo-
logicznych. Niezwykle interesujące były zajęcia te-
renowe, podczas których uczniowie podziwiali świat 
owadów. Zajęcia prowadził wykładowca Akademii 
im. Jana Długosza z Częstochowy. Moi uczniowie byli 
też zainteresowani stoiskiem Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków, gdzie rozpoznawali gatunki 
ptaków. Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział 
w warsztatach geologicznych organizowanych na te-
renie szkoły przez firmę CEMEX, a prowadzonych 
przez pracowników Muzeum Geologicznego PIG – PIB 
w Warszawie. Młodzież uczyła się rozpoznawać ska-
ły i minerały oraz poznawała dzieje Ziemi. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejne takie wydarzenie w Ka-
mieniołomie „Lipówka”.

Katarzyna Wierus

Nauczyciel biologii, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Jana Pawła II w Rudnikach

W 2015 roku planujemy prze-
prowadzenie konkursów skiero-

wanych zarówno do społeczności 
szkolnych, jak i mieszkańców gmi-

ny. Chcielibyśmy także rozbudować 
ofertę ścieżki w kopalni „Lipów-

ka” o szczegółowe zagadnie-
nia geologiczne.

zobowiązaliśmy się:
w 2014 W ramach dalszej promocji ścież-

ki „Kopalnia przywrócona naturze” 
w Kamieniołomie „Lipówka” w 2015 roku 

zorganizowaliśmy dwa konkursy dla szkół 
z gmin Rędziny, Mstów i Kłomnice. Celem kon-

kursów było wyłonienie najciekawszych relacji 
z wycieczek po Lipówce oraz scenariuszy na grę 

terenową na terenie ścieżki.  W 2016 r., dzię-
ki współpracy z Muzeum Geologicznym 

Państwowego Instytutu Geologiczne-
go, uzupełniliśmy ścieżkę o 4 dodat-

kowe tablice poświęcone ściśle 
aspektom geologicznym.

Nasza 
odpowiedź:

Do 2018 r. przy na-
szych zakładach powsta-

ną cztery nowe „kąciki” dla 
owadów.

Zobowiązanie:

ścieżkę odwiedziło kilkadziesiąt wycieczek: szkół, mieszkańców 
okolicznych gmin i przedstawicieli władz lokalnych. Kamienio
łom „Lipówka” stał się też ulubionym miejscem lokalnych rowe
rzystów. Na jego terenie powstał rowerowy FunPark oraz odby
wają się cykliczne zawody rowerowe.

Tablica geologiczna w Kamieniołomie „Lipówka”
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W 2017 r. uruchomi-
my przyrodniczą ścieżkę 

edukacyjną na terenie Żwi-
rowni Bierawa.

Zobowiązanie:

W 2015 r. oprócz płazów 
monitorować będziemy ważki 
oraz wybrane gatunki roślin.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W 2015 r. podczas badań 
terenowych na terenie byłej 

żwirowni w Sitnie członkowie 
Koła Naukowego Wydziału Nauk 

o Zwierzętach SGGW stwier-
dzili występowanie 12 ga-

tunków ważek.

Nasza 
odpowiedź:

czas badań zinwentaryzowali wszystkie 13 gatunków płazów 
występujących na nizinach kraju, co świadczy o powstaniu do
godnych warunków siedliskowych w zrekultywowanej żwirowni. 

EKObiuro w CEMEX 

W ramach kampanii EKObiuro realizujemy corocznie dzia
łania i kampanie skierowane do naszych pracowników, mające 
na celu zainteresowanie ich problematyką ochrony środowiska 
oraz zaangażowanie w projekty prośrodowiskowe.
�� Wspólnie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środo

wiska EKON, w którym osoby niepełnosprawne angażują 
się w projekty z zakresu gospodarki odpadami, prowadzi
my w zakładach CEMEX cykliczną zbiórkę elektroodpadów. 

W eksploatowanym, a następnie zrekultywowanym przez 
CEMEX wyrobisku piasku i żwiru w Sitnie członkowie Koła Na
ukowego prowadzili przez pięć lat monitoring przyrodniczy, 
w trakcie którego potwierdzono stopniowe zwiększanie się li
czebności i zróżnicowania gatunkowego płazów. Studenci pod

Projekt wolontariacki na rzecz  
Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
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W latach 2015–2016 zebraliśmy ponad 10 ton elektrośmieci, 
z których zysk przekazany został na wsparcie podopiecz
nych Stowarzyszenia.    

�� Ponadto wolontariusze CEMEX zrealizowali na rzecz Sto
warzyszenia projekt wolontariacki, który polegał na kom
pleksowym remoncie kuchni oraz stołówki w siedzibie or
ganizacji.

�� W 2015 r. zainicjowaliśmy cykliczną akcję pt. EKOdzień na 
rowerze, podczas której zachęcamy pracowników do zastą
pienia samochodu rowerem. W akcji wzięło udział ponad 
100 pracowników, którzy na rowerach przejechali łącznie 
prawie 2 tys. kilometrów.

Prowadząc działalność produkcyjną w naszych wy-
twórniach betonu, mamy świadomość, jaki wpływ 
wywieramy na otaczające nas środowisko i jego 
mieszkańców, będących często naszymi sąsiadami.
Niezwykle ważnym czynnikiem, który pozwala na 
prowadzenie solidnej i przynoszącej efekty działalno-
ści, jest odpowiednie zarządzanie zakładem oraz roz-
powszechnianie zachowań proekologicznych wśród 
pracowników. Jako EKOliderzy dbamy o zachowanie 
wysokich standardów ochrony środowiska w naszych 
zakładach i staramy się wykraczać swoim działaniem 
daleko poza minimalne wymagania prawne i korpo-
racyjne. Poprzez podnoszenie świadomości ekolo-
gicznej pracowników i podwykonawców oraz anga-
żowanie ich w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz 
środowiska chcemy pokazać jego wartość i zachęcić 
do jego ochrony. Dbanie o nasze otoczenie to nasz 
obowiązek.

Dariusz Bołoz

Kierownik Wytwórni Betonu 
w Krakowie, EKOlider 2015
CEMEX Polska

Do 2018 r. pracow-
nicy CEMEX wspólnie 

z klientami firmy posadzą 
minimum 5 tys. drzew.

Zobowiązanie:

Co roku przeprowadzamy wśród kadry kierowniczej CEMEX 
konkurs na EKOliderów. Celem inicjatywy jest wyłonienie osób 
wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami i zaangażo
waniem w zakresie ochrony środowiska, prezentujących zacho
wania i postawy prośrodowiskowe, a także promujących taki 
model wśród pracowników. Nagrody przyznajemy w trzech ob
szarach biznesowych: beton, cement, kruszywa.

EKOdzień na rowerze 
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liczba uczestników
warsztatów o pszczołach

„kąciki”
dla owadów

Nasze działania
eko-edukacyjne

953

89

8

2010

9129

2600

23
z 13 szkół

uczestnicy warsztatów
o pszczołach

godziny
warsztatów

uczestnicy
warsztatów
o sowach

godziny
warsztatów

szkół

osoby, które 
odwiedziły ścieżkę

 wycieczki
po Lipówce

zaangażowani nauczyciele

60

PSZCZOŁY I TRZMIELE NASI PRZYJACIELE

SOWA, MOJA SĄSIADKA

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
W LIPÓWCE

Nasze działania eko-edukacyjne

Hotel dla owadów w Cementowni Chełm



NASI SĄSIEDZI



Z lokalnymi społecznościami współpracujemy 
przede wszystkim za pośrednictwem Fundacji 
CEMEX Budujemy Przyszłość. Wyznajemy 
zasadę, że nasi interesariusze najlepiej znają 
swoje potrzeby, dlatego co roku zapraszamy 
do konkursu grantowego przedstawicieli 
lokalnych społeczności, w których prowadzimy 
działalność biznesową.Akcja wolontariacka pracowników CEMEX 

i Budimex w Ostródzie. 
W sąsiedztwie naszej budowy wsparliśmy dzieci 
z lokalnego przedszkola poprzez rewitalizację 
terenów zielonych i zakup regałów na książki 
dla najmłodszych.

N
as

i 
są

si
ed

zi
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Zaangażowanie społeczne CEMEX Polska

Fundacja CEMEX 

Zaangażowanie społeczne to bardzo ważny obszar działalności, dzięki któremu nasza firma tworzy 
jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Działalność naszej Fundacji jest częścią globalnej strategii 
firmy i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej pozy-
tywnie wpływamy na otoczenie w duchu idei: „Wspierać, by nie 
uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”. Fundacja opiera swo-

ją działalność na dwóch filarach: wolontariacie pracowniczym 
oraz konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych i in-
stytucji oświatowych.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W CEMEX POLSKA

Być jak najlepszym sąsiadem dla lokalnych społeczności,
aktywnie wspierać ich rozwój

wolontariat 
pracowniczy 

konkurs dla NGOs
 i instytucji

edukacyjnych

DWA FILARY
DZIAŁALNOŚCI

W  2017  r.  planujemy 
aktualizację  lokalnych 

polityk  dotyczących  daro-
wizn  pieniężnych  oraz  daro-
wizn materiałowych.

Zobowiązanie:

Proces ten polega na budowaniu solidnych, konstruktyw-
nych oraz proaktywnych relacji społecznych, które są istotne 
dla skutecznego zarządzania skutkami środowiskowymi, spo-
łecznymi oraz związanymi z nimi ryzykami i możliwościami biz-
nesowymi. 

Dokumentami definiującymi i określającymi zasady zaan-
gażowania społecznego są: 
�� Polityka zaangażowania społecznego CEMEX Polska
�� Statut Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość i regulaminy 

konkursów grantowych organizowanych przez Fundację
�� Polityka przyznawania darowizn materiałowych 

�� Polityka przyznawania darowizn pieniężnych 
�� Zasady wydatków sponsoringowych 

G4-DMA, G4-EC7
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Konkurs grantowy dla organizacji 
pozarządowych oraz instytucji oświatowych  
– „Fabryka Pomysłów”

Jak ubiegać się o grant Fundacji CEMEX 
Budujemy Przyszłość?

Za pośrednictwem Fundacji współpracujemy z lokalnymi 
społecznościami. Jednocześnie wyznajemy zasadę, że to wła-
śnie nasi interesariusze najlepiej znają swoje potrzeby, dlatego 
co roku zapraszamy do konkursu grantowego przedstawicieli 
lokalnych społeczności – organizacje pozarządowe i instytucje 
oświatowe (szkoły, centra kultury, biblioteki) z lokalizacji, w któ-
rych prowadzimy działalność biznesową. 

Wnioskodawcy sami przedstawiają nam swoje pomysły na 
rozwój danej społeczności, a my z chęcią partycypujemy w wy-
łonionych w ramach konkursu projektach. 

Konkurs grantowy odbywa się raz w roku, na początku 
roku kalendarzowego. Szczegółowe daty dotyczące naboru 
wniosków podajemy przed rozpoczęciem konkursu w regula-
minie, który jest aktualizowany co roku i dostępny na stronie 
www.budujemyprzyszlosc.org.pl. 

W trakcie naboru wniosków w konkursie „Fabryka Pomy-
słów” działa sekretariat, który udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące konkursu.

2015 2016

Liczba przyznanych grantów 
w konkursie „Fabryka Pomysłów”

19 21

Liczba miejscowości 10 11

Liczba wniosków 110 195

Darowizny materiałowe i finansowe

Podstawową formą naszego wsparcia finansowego dla 
społeczności lokalnych są granty przyznawane przez Funda-
cję CEMEX Budujemy Przyszłość w ramach konkursów gran-
towych. Jedynie w wyjątkowych i nadzwyczajnych sytuacjach, 
takich jak sytuacja losowa czy działanie siły wyższej, istnieje 
możliwość przekazania interesariuszom darowizny pieniężnej. 
Zasady udzielania pomocy w takich wypadkach reguluje Poli-
tyka przyznawania darowizn pieniężnych CEMEX Polska. 

W sytuacjach określonych przez Politykę przyznawania da-
rowizn materiałowych istnieje możliwość przekaza-
nia interesariuszom darowizny materiałowej, 
– czyli ściśle określonych ilości cementu, 
betonu i kruszyw. Decyzje co do udzie-
lenia wsparcia w tej postaci podejmu-
ją Dyrektorzy poszczególnych pionów 
(Produkcji i Technologii Cementu, Be-
tonu, Kruszyw oraz Handlowego). 

Ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej „Streetball Bez Lipy”  
zorganizowany przez  Stowarzyszenie Nie Ma Lipy przy wsparciu Fundacji CEMEX
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NGOs i szkół 

Lat Fundacji

Wsparte
organizacje 

Fundacja CEMEX
Budujemy Przyszłość 
Transparentny proces
przyznawania grantów 

Zbieranie
informacji 

84
104

194 7

80

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość



G4-3, G4-5, G4-7, G4-8, G4-9, G4-17, G4-EC1, G4-DMA 81

  7. Nasi sąsiedzi

WERYFIKACJA 
FORMALNA
I MERYTORYCZNA
WNIOSKÓW 
  

NABÓR
WNIOSKÓW 

Konkurs grantowy NGOs 
i instytucje edukacyjne

Program wolontariatu
pracowniczego

Krok 1

Zespoły

wolontariackie 

Granty dla

NGOs i szkół 

Lat Fundacji

Wsparte
organizacje 

Fundacja CEMEX
Budujemy Przyszłość 
Transparentny proces
przyznawania grantów 

Zbieranie
informacji 

84
104

194 7

REALIZACJA 
PROJEKTÓW

KOMUNIKACJAOCENA
I DECYZJE

 
Spotkanie Zarządu 
i Rady Fundacji

Lokalna
społeczność

NGOs i instytucje 
edukacyjne

Pracownicy CEMEX 

Krok 2

Wykonanie Ewaluacja 
i wnioski

Krok 3

Osobo-aktywnościSuma zaangażowańwolontariackich

WERYFIKACJA 
SPRAWOZDAŃ

915

81

  7. Nasi sąsiedzi



82

ra 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002. W ra-
mach projektu organizacja wykonała na jej terenie osiem tablic 
dydaktycznych, zorganizowała zajęcia dla dzieci i nauczycieli 
oraz zakupiła niezbędne materiały dydaktyczne. 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza 
Malinowskiego w Chełmie – „CEMEX – wsparcie w nadziei”

Organizacja za cel stawia sobie pomoc osobom wymaga-
jącym opieki hospicyjnej. Grant pozwolił na sfinansowanie za-
kupu specjalistycznego sprzętu, który mógł od tej pory zostać 
wypożyczony osobom tego potrzebującym. Sprzęt wydawany 
jest za darmo, za kaucją zwrotną.

2016
Fundacja 7 dni – „Kapsuła czasu”

Celem akcji było zebranie wśród mieszkańców gminy Rędziny 
przedmiotów kojarzących się z ich miejscowością, aby następnie 
umieścić je w „kapsule” i zakopać na kolejnych 30 lat. Wśród ze-
branych materiałów znalazły się m.in. egzemplarze lokalnych ga-
zet, zdjęcia i listy. Event wieńczący akcję zgromadził przedstawi-
cieli lokalnych środowisk oświatowych, kulturalnych i media.

Niezależne Zrzeszenie Studentów – „CEMEX oddaje krew – 
Wampiriada” 

Celem akcji było poszerzenie wiedzy na temat krwiodaw-
stwa oraz zachęcenie pracowników CEMEX do oddawania krwi. 
W ramach projektu została zorganizowana zbiórka krwi, która 
odbyła się w Warszawie przed głównym biurem CEMEX Pol-
ska. Podczas czterogodzinnej zbiórki udało się zarejestrować 
50 chętnych, z czego aż 31 osób zostało krwiodawcami. W ak-
cji wzięli udział nie tylko pracownicy CEMEX Polska, ale także 
osoby zatrudnione w pobliskich firmach.

Dialog z partnerami Fundacji CEMEX

Dialog z organizacjami społecznymi jest dla Fundacji 
CEMEX kluczowy. Na bazie informacji zwrotnej, jaką otrzymu-
jemy od naszych partnerów, kształtujemy narzędzia i zmienia-
my sposób naszego funkcjonowania. Dzięki temu możemy co-
raz lepiej odpowiadać na oczekiwania lokalnych społeczności 
i elastycznie dostosowywać się do zmieniających się realiów.

Pod koniec 2015 r. zaprosiliśmy do biura CEMEX w Warsza-
wie przedstawicieli organizacji pozarządowych i szkół, z który-
mi współpracowaliśmy w ramach konkursu grantowego Funda-
cji CEMEX. Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii (we 
wcześniejszych latach spotykaliśmy się z organizacjami działa-
jącymi w wybranej lokalizacji, np. Częstochowie czy Chełmie). Na 
temat przewodni wyznaczyliśmy media społecznościowe, stara-
jąc się przybliżyć dobre praktyki komunikacyjne wśród organiza-
cji trzeciego sektora i szkół. Przy współpracy z agencją zewnętrz-
ną, przeprowadziliśmy dla naszych gości szkolenie z zarządzania 
profilem na Facebooku i Twitterze oraz staraliśmy się pokazać 
wartość płynącą z dzielenia się swoimi materiałami.

Spotkanie było też dobrą okazją do wyciągnięcia wniosków 
z dotychczasowej współpracy, networkingu oraz określenia 
planów na przyszłość. 

Fundacja  CEMEX  w  środowisku  lokalnym  odgrywa 
decydującą rolę w budowaniu kapitału społecznego.
To skarbnica najlepszych pomysłów i dobrych prak-
tyk, które otwierają się na różnorodnych partnerów:
międzyszkolnie,  lokalnie  i  solidarnie.  Stawia  na 
kształtowanie i rozwój więzi rodzinnych, w tym osób
niepełnosprawnych,  łączenie  pokoleń  czy  środo-
wisk  społecznych.  Zrównoważony  rozwój  i  rzeczy-
wista ocena otaczającego nas  świata  zaowocowały 
utworzeniem Sportowego Wolontariatu Dziecięcego 
CEMEX jako brakującego ogniwa w budowaniu rela-
cji międzyludzkich wolontariusz – dziecko – rodzic–
nauczyciel oraz integracji społeczeństwa w najważ-
niejszej dziedzinie życia, jaką jest sport.

Katarzyna Janicka

Koordynator sportowego 
wolontariatu dziecięcego ZST nr 1 
w Chełmie

Planujemy  kontynu-
ować  spotkania  z  orga-

nizacjami  pozarządowymi 
i szkołami, aby omawiać bieżą-
ce  tematy  związane  ze współ-
pracą z Fundacją CEMEX Bu-
dujemy Przyszłość.

Zobowiązanie:

Będziemy kontynuować dia-
log z organizacjami pozarządo-
wymi  i  szkołami,  organizując 
spotkania dialogowe w wy-
branych lokalizacjach.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W  2016  r.  zorganizowaliśmy 
spotkanie  dla  organizacji  poza-

rządowych  i  szkół,  współpracują-
cych z Fundacją CEMEX. Oprócz dysku-
sji na tematy związane z działalnością 
Fundacji,  przeprowadziliśmy  dla 
uczestników szkolenie dotyczą-
ce  mediów  społecznościo-
wych.

Nasza 
odpowiedź:

Przykładowe projekty 
realizowane w ramach wsparcia  
Fundacji CEMEX

2015
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – 
Modernizacja ścieżki przyrodniczej „Motylowe Łąki” 
w Chełmskim Parku Krajobrazowym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Brzeźno”

Ścieżka przyrodniczo–edukacyjna „Motylowe Łąki” 
położona jest w Chełmskim Parku Krajobrazowym, 
w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody 
„Brzeźno”, położonego w granicach obszaru Natu-
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Wolontariat pracowniczy
Aktywnie zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w działalność społeczną naszej 
firmy. W tym celu raz do roku organizujemy konkurs grantowy dla wolontariuszy CEMEX. Wolontariat 
pracowniczy w naszej firmie działa od 2011 r. i cieszy się coraz większą popularnością.

Kto i jak może zostać wolontariuszem CEMEX?

W realizację projektów wolontariackich oprócz naszych pra-
cowników mogą zaangażować się ich przyjaciele, znajomi, są-
siedzi, okoliczni mieszkańcy czy nasi klienci. 

Wszystkie informacje dotyczące wolontariatu pracowni-
czego dostępne są na stronie www.budujemyprzyszlosc.org.pl. 
Ponadto Dział Komunikacji i Public Affairs odpowiedzialny za 
działalność Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość chętnie od-
powiada na wszystkie pytania związane z zaangażowaniem 
społecznym naszej firmy.

Przykłady projektów wolontariackich  
Fundacji CEMEX

2015
„W oczekiwaniu na mamę i tatę – modernizacja i doposażenie 
świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Okszowie”

Grupa wolontariuszy podjęła się prac porządkowych, na-
prawczych oraz pomogła wyposażyć świetlicę w jednej z lo-
kalnych szkół. W ramach zadania wolontariusze oczyścili 
zniszczone ściany, usunęli gwoździe i zakleili otwory, by na 
końcu pokryć ją nową farbą. 

We wrześniu 2016 r. mieliśmy ogromną przyjemność 
współpracować  z CEMEX  przy  wspólnym  projekcie 
wolontariackim,  którego  celem  była  pomoc  Samo-
rządowemu Przedszkolu w Starych Jabłonkach, nie-
daleko  Ostródy.  Dzięki  połączonym  siłom  pracow-
ników z CEMEX  i Budimeksu udało się wyczarować 
wspaniały  ogród,  wymienić  piasek  w  piaskownicy 
oraz doposażyć przedszkolną biblioteczkę. W trakcie 
zorganizowanej przez pracowników obu firm zbiórki 
zebrano ok. 400 sztuk książek dla dzieci! Cieszymy 
się, że mogliśmy wziąć udział we wspólnej akcji spo-
łecznej, dzięki której nie  tylko udało się  zrobić coś 
pożytecznego, ale też bliżej się poznać na innym niż 
zazwyczaj gruncie.
Zbudowane  w  wyjątkowej  atmosferze  i  działaniu 
relacje  przekładają  się  na  poprawę  komunikacji 
oraz lepszą współpracę na realizowanym kontrak-
cie.  Mamy  nadzieję  na  kolejne  podobne  projekty 
w przyszłości.

Krzysztof Kozioł

Dyrektor Biura Komunikacji, 
Rzecznik prasowy  
Budimex

Wolontariat pracowniczy w ramach projektu „CEMEX Bee(p)”
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Odświeżono również sufit, przyklejono pas dekoracyj-
ny, a przy wsparciu elektryków  sprawdzono i zamontowano 
nowe puszki i gniazdka. Z zakupionej płyty meblowej wolon-
tariusze wycięli elementy, a następnie skręcili z nich proste 
szafki i półki. 

Pomoc schronisku i dzieciom ze Stowarzyszenia „Dar Serca” 

Wolontariusze w ramach prowadzonych przez siebie prac wy-
konali na terenie schroniska niezbędne naprawy i pomogli przy 

Liczba zrealizowanych
projektów

2015 2016

18 27

Liczba wolontariuszy
– pracowników

2015 2016

109 166

Liczba wolontariuszy 
– kobiet

2015 2016

50 121

Liczba nadesłanych
zgłoszeń

2015 2016

42 55

Liczba wolontariuszy
– mężczyzn

2015 2016

105 140

Liczba godzin

2015 2016

983 1579

Liczba wolontariuszy
– spoza CEMEX

2015 2016

46 98

Wolontariat pracowniczy 
z roku na rok cieszy się 

coraz większą popularnością 
wśród naszych pracowników, 

którzy dostrzegają ogromną wartość 
w pomaganiu potrzebującym. 

pracach porządkowych. Ze środków otrzymanych w ramach gran-
tu zakupili karmę dla psów i kotów. W drugiej części dnia zaanga-
żowali się w organizację warsztatów plastycznych i zajęć spor-
towych dla dzieci – podopiecznych stowarzyszenia „Dar Serca”.

2016
„CEMEX Bee(p)”

Grupa wolontariuszy zaangażowała się w projekt ekolo-
giczny, którego celem była edukacja i wsparcie wysiłków zmie-

Fundacja w liczbach
Wolontariat w CEMEX Polska 
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rzających do ratowania populacji pszczół. W ramach zadania 
wolontariusze przygotowali cztery ule (które następnie poma-
lowali w barwy CEMEX) i wraz z lokalną biblioteką zorganizo-
wali warsztaty edukacyjne dla ok. 100 uczestników.

Źródełko wody pitnej dla uczniów ZSO nr 8 z Oddziałami 
Sportowymi w Chełmie

Grupa Wolontariuszy zamontowała na korytarzu szkolnym 
specjalistyczne „źródełko wody pitnej” – dostępne dla uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie. Dzięki źró-
dełku każde dziecko zyskało swobodny dostęp do wody pitnej.

Wsparcie dla zwierząt

Jedną z form wolontariatu pracowniczego jest również opie-
ka nad zwierzętami na stałe przebywającymi na terenie na-
szych zakładów. Każde zwierze zamieszkujące w naszych za-
kładach ma dedykowanego opiekuna – wolontariusza CEMEX, 
który jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich wa-
runków bytu zwierzęcia, takich jak opieka weterynaryjna, je-
dzenie i picie, schronienie. Opiekunowie mogą wnioskować do 
Fundacji CEMEX o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów 
związanych z opieką nad zwierzęciem.

Wsparcie dla lokalnych społeczności 
wokół naszych zakładów
Uważaj zuchu na auta w ruchu 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach 
w miejscowościach, gdzie CEMEX prowadzi swoją działalność 
biznesową. 

Organizujemy spotkania w domach kultury, na które zapra-
szamy dzieci i ich opiekunów. Wydarzenie podzielone jest na 
trzy części: rozmowę z przedstawicielem lokalnej policji, spek-
takl edukacyjny (teatrzyk prowadzony przez aktorów, pod-
czas którego dzieci dowiadują się, dlaczego należy zachować 
ostrożność) oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na drodze.

Dotychczas spotkania miały miejsce w:
�� Trąbkach Wielkich
�� Troszynie
�� Bierawie
�� Gminie Klucze
�� Gminie Borzęcin 

W pięciu warsztatach w sumie udział wzięło ok. 500 dzieci. 

Akcję  „Uważaj  zuchu 
na  auta  w  ruchu”  prze-

prowadzimy w kolejnych  lo-
kalizacjach.

Zobowiązanie:

W 2015 r. zainicjujemy pro-
gram,  którego  celem  będzie 
edukacja  dzieci  i  młodzieży 
w  zakresie  bezpiecznego 
zachowania się na dro-
dze.

zobowiązaliśmy się:
w 2014

W  2015  r.  wdrożyliśmy  pro-
gram Bezpieczne drogi  z CEMEX 

„Uważaj  zuchu  na  auta  w  ruchu”. 
W  ramach  projektu  zorganizowaliśmy 
spotkania  w  lokalizacjach,  gdzie  znaj-
dują  się  nasze  zakłady:  w  Trąbkach 
Wielkich,  Troszynie,  Bierawie, 
w  Gminie  Klucze  oraz  w  Gmi-
nie Borzęcin. W spotkaniach 
udział  wzięło  ok.  500 
dzieci.

Nasza 
odpowiedź:

W 2016 r. w Szkole Podstawowej w Kluczach odbył się event w ra-
mach programu „Bezpieczne drogi z CEMEX” pt. „Uważaj zuchu na 

auta w ruchu”. Udział w nim wzięło około 200 dzieci ze szkół podstawowych z nastę-
pujących gmin: Klucze, Kwaśniów, Ryczówek, Rodaki, Chechło. Inicjatorem spotkania była funkcjonująca na terenie gminy 
firma CEMEX, właściciel Kopalni Dolomitu Jaroszowiec. Na wstępie uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe. W kolejnym 
punkcie programu wystąpił „Pan Anatol Teatrzyk”. Przedstawił spektakl kukiełkowy o przygodach rodzeństwa: Kuby i Anki 
oraz ich kota, informując jednocześnie o zasadach zachowania środków bezpieczeństwa na drogach i budowach. Przepro-
wadził konkursy i wręczył dzieciom nagrody. Te z kolei chętnie włączały się do zabawy i skandowały hasło spektaklu: „Tym, 
co wciąż piechotą chodzą dobre rady nie zaszkodzą”. Znakomita dykcja i wyważone, trafnie dobrane rekwizyty pozwoliły 
uczestnikom skupić się na treści zabawnych, pouczających piosenek i wierszy.

Elżbieta Szatan

Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kluczach
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Przygoda  naszej  szkoły  –  I  LO  im.  St.  Czarniec-
kiego  w  Chełmie  –  z  CEMEX  zaczęła  się  sześć  lat 
temu.  W  tym  czasie  regularnie,  dwa  razy  w  roku, 
ok. 100 uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyj-
nych  prowadzonych  przez  pracowników  firmy.  Były 
one  zawsze  profesjonalne  przygotowane.  Przekazy-
wane wiadomości  ilustrowano konkretnymi przykła-
dami.  A  pod  koniec  zajęć  –  niespodzianka  –  krótki 
quiz, dla zwycięzców oczywiście miłe upominki. Nie-
odłącznym  punktem  programu  jest  też  zwiedzanie 
zakładu, zawsze pod czujnym okiem pracowników, po 
wcześniejszym przeszkoleniu i zaopatrzeniu w odzież 
ochronną,  bo  bezpieczeństwo  jest  tu  na  pierwszym 
miejscu.  Niezwykłym  przeżyciem  jest  też  wjazd  na 
wieżę wymienników ciepła, najwyższy punkt widoko-
wy w naszej okolicy, skąd można podziwiać panora-
mę okolic Chełma. Na własne oczy uczniowie mogą 
więc zobaczyć, że cementownia z dymiącymi komina-
mi to już relikt minionych czasów. Dziś są to bardzo 
nowoczesne zakłady, a ich wpływ na środowisko zo-
stał zminimalizowany.

Jolanta Maciejewska

Nauczycielka, I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. St. Czarnieckiego w Chełmie

Lekcje zrównoważonego rozwoju 
w cementowniach w Chełmie i w Rudnikach

Co roku organizujemy lekcje zrównoważonego rozwoju 
w Cementowni Chełm dla uczniów I LO w Chełmie. Podczas 
spotkań uczniowie mogą się dowiedzieć m.in. o procesie po-
wstawania cementu, paliwach alternatywnych, zrównoważo-
nym rozwoju w CEMEX Polska oraz zwiedzić zakład. 

Od 2016 r. rozpoczęliśmy także prowadzenie lekcji zrów-
noważonego rozwoju w Cementowni Rudniki, w odpowiedzi na 
prośbę wyrażoną przez naszych interesariuszy podczas Dialo-
gu w Cementowni Rudniki w 2016 r. 

  O to pytali
nasi interesariusze:

Rozszerzymy edukację w zakresie paliw alternatywnych 
w społeczności lokalnej wokół Cementowni Rudniki poprzez Na-
szą Gazetę kierowaną do mieszkańców. Będziemy także kontynu-
ować lekcje zrównoważonego rozwoju dla uczniów lokalnych szkół 
w Cemetnowni Chełm oraz w Cementowni Rudniki. 

Od 2012 r. w naszych lekcjach zrównoważonego roz-
woju wzięlo udział blisko trzystu uczniów.

Lekcje zrównoważonego rozwoju w Cementowni Chełm

W  latach  2017-2018 
zorganizujemy  minimum 

sześć  lekcji  zrównoważone-
go  rozwoju  w  naszych  cemen-
towniach oraz rozpoczniemy 
lekcje  zrównoważonego 
rozwoju  w  zakładach 
kruszywowych. 

Zobowiązanie:
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Nasza Gazeta

„Nasza Gazeta” jest publikacją dedykowaną dla lokalnej 
społeczności mieszkającej w pobliżu Cementowi Rudniki. Na jej 
łamach piszemy o aktualnych wydarzeniach, projektach, inwe-
stycjach i modernizacjach mających miejsce w CEMEX Polska, 
a także o projektach wspieranych przez Fundację CEMEX Bu-
dujemy Przyszłość. Gazeta dystrybuowana jest do gmin: Rud-
niki, Rędziny, Mstów, Latosówka, Konin, Kościelec, Marianka Rę-
dzińska i Madalin. W 2015 r., zgodnie z oczekiwaniami naszych 
interesariuszy, które zostały przedstawione podczas dialogu, 
zdecydowaliśmy się na zwiększenie nakładu „Naszej Gazety” 
z 5900 sztuk do 6200 egzemplarzy.

„Naszą Gazetę” wydajemy kwartalnie. W 2015 i 2016 r. wy-
daliśmy łącznie siedem numerów.

W  2015  i  2016  r.  otworzy-
my pięć kolejnych biblioteczek 
gminnych w ramach programu 
„Zaczytani”.

zobowiązaliśmy się:
w 2014 W  latach  2017–2018 

otworzymy  kolejne  czte-
ry biblioteczki gminne w ra-

mach programu „Zaczytani”.

Zobowiązanie:

W  latach  2015–2016  bi-
blioteczki  otworzyliśmy 

w  miejscowościach  Stare  Ja-
błonki,  Gdynia,  Borzęcin, 
Klucze i Troszyn.

Nasza 
odpowiedź:

W  ciągu  dwóch  ostatnich  lat  Centrum  Kultury  w  Troszynie  prowadziło 
wspólne działania z Fundacją CEMEX, które polegały na uzyskaniu przez 
naszą instytucję różnorodnego wsparcia ze strony Fundacji. W ramach wolontariatu Fundacja CEMEX Budujemy 
Przyszłość włączyła się w zbiórkę książek, dzięki której Biblioteka w Troszynie poszerzyła swoje zbiory. Wręcze-
nie zebranych książek, połączone ze  spektaklem dla dzieci, odbywało się podczas ogólnopolskiej akcji „Zaczy-
tani”. Na pomoc wolontariuszy Fundacji CEMEX również mogliśmy liczyć podczas imprezy plenerowej „Żyj ko-
lorowo – Żyj zdrowo”. Dzięki wspólnym działaniom stworzyliśmy dzieciom możliwość bezpiecznego i aktywnego 
spędzenia wolnego czasu. Wspólna realizacja projektów przyczynia się do zwiększania oferty dla mieszkańców, 
a tym samym podnosi jakość naszej działalności.

Stanisława Lutrzykowska

Dyrektor Centrum Kultury  
w Troszynie



O RAPORCIE



Raportowanie działań z zakresu 
zrównoważonego rozwoju postrzegamy jako 
ciągły proces, który pomaga nam usprawniać 
i doskonalić nasze działania z tego obszaru, 
a także stanowi źródło wiedzy o firmie, 
miejscach do poprawy oraz monitorowania 
realizacji zobowiązań wobec naszych 
interesariuszy.

Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu
Do rewitalizacji Bulwarów Dunikowskiego we 
Wrocławiu został wykorzystany beton DECO STONE.

O
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90 G4-18, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30

Jak powstawał nasz Raport

Metodologia 

Niniejszy Raport jest czwartym opublikowanym przez 
CEMEX Polska. Prezentujemy wyniki naszej działalności w okre-
sie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Raport wydajemy 
w cyklu dwuletnim. Postanowiliśmy kontynuować raportowanie 
zgodnie z Wytycznymi GRI G4, wersja Core, wraz z uwzględnie-
niem wskaźników zalecanych suplementem sektorowym dla 
przedsiębiorstw wydobywczych.

Dane w Raporcie weryfikowane były wewnętrznie przez ze-
spół roboczy pracujący nad Raportem oraz przez audytora ze-
wnętrznego, jako że chcieliśmy zapewnić wiarygodność i praw-
dziwość przedstawianych danych. 

Podobnie jak podczas prac nad poprzednimi naszymi Ra-
portami zrównoważonego rozwoju uwzględnialiśmy i angażo-
waliśmy różne grupy z naszego otoczenia:
�� Interesariuszy, którzy uczestniczyli w spotkaniach dialogu 

w Chełmie i w Rudnikach
�� Pracowników, którzy dostarczali, weryfikowali i pracowali 

nad treścią i danymi do Raportu
�� Niezależnych konsultantów, którzy wspierali merytorycznie 

proces raportowania zgodnie z wytycznymi GRI 

Proces raportowania w CEMEX Polska

�➤ Dialog z interesariuszami
 Nasi interesariusze w Chełmie i Rudnikach są pierwszymi 
odbiorcami naszych Raportów zrównoważonego rozwoju. To 
przy ich udziale tworzymy ten Raport, włączając informa-
cje i oczekiwania, jakie otrzymujemy na spotkaniach dialo-
gowych. Zależy nam, by znaleźli w tej publikacji informacje, 
których oczekują.

�➤ Ocena zewnętrznych ekspertów
 W trakcie powstawania tego Raportu spotykaliśmy się 
z ekspertami z dziedziny zrównoważonego rozwoju, aby 
uzyskać od nich wskazówki co do treści naszego Rapor-
tu, które powinniśmy wprowadzić, a także aby podążać za 
istotnymi zmianami w procesie raportowania. 

�➤ Wewnętrzna ewaluacja 
 Ostatni Raport zrównoważonego rozwoju poddaliśmy 
szczegółowej ocenie, uwzględniając raportowane wskaźni-
ki, dobre praktyki, ciekawe case studies – tak aby w bieżą-
cym móc jeszcze lepiej pokazać naszą działalność i podej-
ście do aspektów zrównoważonego rozwoju. 

�➤ Warsztat oceniający nasz poprzedni Raport (2013–2014), 
z udziałem grupy roboczej i pracowników
 Warsztat oceniający Raport organizujemy po każdej publi-
kacji. W spotkaniu bierze udział grupa robocza, czyli nasi 
pracownicy, którzy współtworzą ten Raport. Poddajemy 
wówczas konstruktywnej krytyce zarówno aspekty mery-
toryczne, jak i graficzne, tak aby praca nad kolejnym Rapor-
tem była lepsza, sprawniejsza i bardziej efektywna.

�➤ Okrągły stół ekspertów – rekomendacje
 Jednym z aspektów, o który zapytaliśmy ekspertów pod-
czas spotkania okrągłego stołu CEMEX „Zrównoważony roz-
wój w branży budowlanej”, był obszar raportowania poza-
finansowego w branży materiałów budowlanych. Ponadto 
poprosiliśmy o ocenę naszego ostatniego Raportu. Opinie 
i rekomendacje uwzględniliśmy podczas opracowywania 
bieżącego Raportu.

�➤ Benchmarking – raportowanie pozafinansowe
 Stale monitorujemy nasze otoczenie oraz śledzimy trendy 
w raportowaniu, przyglądając się i analizując, jak do aspek-
tów zrównoważonego rozwoju podchodzą inne firmy. Naj-
ciekawsze pomysły wykorzystujemy przy tworzeniu na-
szych Raportów,

�➤ Konkurs Raporty Społeczne
 Bardzo cenimy i bierzemy pod uwagę wskazówki i uwagi 
Jurorów konkursu na Raporty Społeczne i staramy się, aby 
nasz Raport był coraz lepszy, bardziej zrozumiały dla czy-
telników, a jednocześnie na najwyższym merytorycznym 
poziomie. 

Raportowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju postrzegamy jako ciągły proces, 
który pomaga nam usprawniać i doskonalić nasze działania z tego obszaru, a także stanowi źródło 
wiedzy o firmie, miejscach do poprawy oraz monitorowania realizacji zobowiązań wobec naszych 
interesariuszy.
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G4-19, G4-20, G4-21

Aspekty raportowania CEMEX Polska
Zdefiniowane przez nas najistotniejsze aspekty raportowa-

nia wynikają z naszych wartości oraz oddziałują zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz naszej firmy. Są to:
�� zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników
�� obecność na rynku i wyniki ekonomiczne
�� inwestycje społeczne
�� przeciwdziałanie korupcji
�� zgodność z regulacjami
�� zrównoważone budownictwo
�� edukacja i szkolenia. 

Aspekt raportowania  
zrównoważonego rozwoju

Oddziaływanie 
aspektu  

wewnątrz 
CEMEX Polska

Oddziaływanie  
aspektu  

na zewnątrz 
CEMEX Polska 

Zrównoważone budownictwo P P

Obecność na rynku i wyniki ekono-
miczne

P P

Emisje P

Surowce i materiały P

Material stewardship P

Produkty i usługi P

Woda P

Bezpieczeństwo i higiena pracy P P

Społeczność lokalna P

Inwestycje społeczne P P

Przeciwdziałanie korupcji P P

Zgodność z regulacjami P P

Naruszenie zasad wolnej konkurencji P

Edukacja i szkolenia P P

1
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Ważność
dla interesariuszy

Wpływ
na CEMEX

Aspekty działalności:
Ekonomiczne 
Społeczne
Środowiskowe
Ładu korporacyjnego

1 Satysfakcja klienta
2 Zdrowie i bezpieczeństwo
3 Optymalizacja transportu i logistyki 
4 Jakość produktu i innowacje
5 Rozwój i zaangażowanie pracowników
6 Etyka i transparentność
7 Wzrost na rynkach

  inazdązraZ  8
i emisji

9 Strategia zarządzania CO2
10 Rozwój lokalnych społeczności
11 Zwrot z zainwestowanego kapitału

-enożawonwórz ald ainaząiwzor i ytkudorP  21
go budownictwa

ytzsok i ćśonjadyw ,iigrene ałdórŹ  31
  gospodarka obiegu i gnilkyceR  41

zamkniętego
15 Zarządzanie dostawami

 ynzcimonoke wyłpw inderśopzeB  61
na interesariuszy

17 Ochrona bioróżnorodności
18 Public A�airs i zaangażowanie
      interesariuszy
19 Ład korporacyjny
20 Zarządzanie odpadami
21 Zarządzanie wodą
22 Prawa człowieka
23 Zarządzanie ryzykiem

Apekty działalności:
Ekomoniczne 
Społeczne
Środowiskowe
Ładu korporacyjnego

e w obszarze środowiska

Branża  budowlana  może  odegrać  napraw-
dę  ważną  rolę  w  realizacji  Celów  Zrówno-
ważonego  Rozwoju,  przyjętych  przez  ONZ 
w 2015 r. Wyzwaniu,  jakim  jest zapewnienie 
zrównoważonych  inwestycji  przy  jednocze-
snym rozwoju miast i walce ze zmianami kli-
matycznymi, mogą sprostać jedynie te firmy, 
które  strategicznie  zarządzają  swoim  wpły-
wem.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje  również 
podejście do dialogu z otoczeniem, w którym 
to  firmy  prowadzą  swoją  działalność.  Stan-
dardy,  jakie  dziś  obserwujemy,  pokazują,  że 
firmy nie tylko chcą dzielić się z interesariu-
szami swoimi działaniami z obszaru zrówno-
ważonego  rozwoju,  ale  również  starają  się 
zapewnić pełną rzetelność i transparentność 
prezentowanych w raportach informacji m.in. 
poprzez ich niezależną weryfikację. Takie po-
dejście zasługuje na docenienie, szczególnie 
jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  dyscyplinę,  jaką 
nakłada na  firmy proces audytu danych nie-
finansowych.

Irena Pichola

Partner, Leader  
of Sustainability 
Consulting Central Europe, 
Deloitte Advisory
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Oświadczenie niezależnej oceny
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G4-33
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Zatrudnienie w CEMEX Polska 
W CEMEX Polska funkcjonują cztery związki zawodowe:     

�� „Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność” w CEMEX Polska Sp. z o.o.
�� Związek Zawodowy „Budowlani” – Organizacja Międzyzakładowa w CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie
�� Związek Zawodowy Inżynierów i Techników – Zakładowa Organizacja Związkową z siedzibą w Chełmie
�� NSZZ Pracowników w CEMEX Polska z siedzibą w Rudnikach

Udział procentowy pracowników CEMEX Polska objętych układami zbiorowymi w 2015 i 2016 r.: 99,20%.  

Liczba pracowników: 
Różnica w stanie zatrudnienia wynika ze zmniejszenia liczby pracowników w Kopalni 
Kruszyw Borowce (woj. mazowieckie) wskutek zmiany organizacji pracy w tym za-

kładzie.

2016 1146 

2015 1156

 DANE ZA 2015 r. DANE ZA 2016 r.

Grupa Zarządzająca CEMEX Polska   

kobiety 3 3

mężczyźni 8 8

Zarząd CEMEX Polska 

kobiety 3 3

mężczyźni 6 6

Struktura wiekowa grupy zarządzającej 

Grupa Zarządzająca CEMEX Polska 

18-29 lat 0 0

30-50 lat 10 10

powyżej 50 lat 1 1

Zarząd CEMEX Polska 

18-29 lat 0 0

30-50 lat 8 8

powyżej 50 lat 1 1

Pracownicy w grupach wiekowych (%): 2015 2016

18–29 lat 10,2 10,1

30–50 lat 63,1 63,1

powyżej 50 lat 26,7 26,8

Zatrudnienie ze względu na rodzaj umowy o pracę (%): 2015 2016

na czas nieokreślony – kobiety 21,2 21,6

na czas nieokreślony – mężczyźni 78,8 78,4

pozostałe umowy* – kobiety 28,9 34,7

pozostałe umowy* – mężczyźni 71,1 65,3

* Okres próbny, czas określony w tym stażowe i zastępstwa
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G4-LA1

Zatrudnienie ze względu na wymiar czasu pracy (%): 2015 2016

W pełnym wymiarze godzin pracownicy ogółem 99,6 99,4

kobiety 21,5 21,8

mężczyźni 78,1 77,6

W niepełnym wymiarze godzin – pracownicy ogółem 0,4 0,6

kobiety 0,3 0,6

mężczyźni 0,1 0

Zatrudnienie w różnych regionach Polski: 2015 2016

Śląskie 315 313

kobiety 77 79

mężczyźni 238 234

Mazowieckie 214 204

kobiety 68 70

mężczyźni 146 134

Lubelskie 333 336

kobiety 61 63

mężczyźni 272 273

Pozostałe 294 293

kobiety 46 45

mężczyźni 248 248

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn w grupach pracowniczych (%):* 2015 2016

kadra kierownicza – kobiety 17,42 19,4

kadra kierownicza – mężczyźni 82,58 80,6

stanowiska specjalistyczne – kobiety 31,77 32,3

stanowiska specjalistyczne – mężczyźni 68,23 67,7

stanowiska operacyjne – kobiety 18,77 18,4

stanowiska operacyjne – mężczyźni 81,1 81,6

Zatrudnienie w grupach pracowniczych ze względu na wiek: 2015 2016

kadra kierownicza* 18–29 16 13

kadra kierownicza* 30–50 209 214

kadra kierownicza* >50 62 56

stanowiska specjalistyczne 18–29 59 65

stanowiska specjalistyczne 30–50 203 205

stanowiska specjalistyczne >50 37 40
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stanowiska operacyjne 18–29 42 38

stanowiska operacyjne 30–50 318 304

stanowiska operacyjne >50 210 211

* Uwzględniono też pracowników, którzy zarządzają procesami/projektami i pełnią funkcje menadżerskie 
(a którzy nie mają podwładnych)

Fluktuacja pracowników* w podziale na płeć i wiek (%): 2015 2016

kobiety 11,9 7,4

mężczyźni 8,6 8,9

18–29 lat 13,7 21,6

30–50 lat 10,7 6,9

>50 4,5 7,5

* We wskaźniku nie zostały ujęte osoby zatrudnione na zastępstwo i na czas określony.

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podzia-
le na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalności: 2015 2016

kadra kierownicza 107% 100%

stanowiska specjalistyczne 87% 87%

stanowiska operacyjne 108% 106%

Śląskie 97% 98%

Mazowieckie 92% 84%

Lubelskie 91% 91%

pozostałe 89% 91%
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Wyniki środowiskowe

Całkowite emisje związków NOx, SOx i pyłów

2015 2016

NOx (tony) 2 086 1 688

SO2 (tony) 117 158

Pył (tony) 104 92

 2015 2016

Całkowite emisje CO2 

Chełm (tys. ton) 1 000 942

Rudniki (tys. ton) 324 336

CEMEX Polska (tys. ton) 1 324 1 278

alokacja uprawnień do emisji  
(tys. ton)

1 369 1 344

Zużycie energii wewnątrz organizacji

 2015  2016

Zużycie ciepła ogółem (GJ)

cement 7 414 799  7 265 253 

Jednostkowa konsumpcja energii 

cement (kWh na tonę cementu)   107,50  106,30 

kruszywa (kWh na tonę kruszywa) 4,64 4,47

beton (kWh na m3 betonu) 2,83 2,99

Jednostkowe zużycie paliwa przez flotę własną CEMEX 
(litry na 100 km)

2015 2016

cement  35,85  35,04

beton 59,1 60,9

kruszywa Brak floty w tej grupie  

samochody służbowe  5,32  5,49

Zużycie ciepła z paliw alternatywnych. Wskaźnik własny 

 2015 2016

Zużycie ciepła z paliw alterna-
tywnych (GJ)

5 715 928,89  5 563 717,00 

Całkowity pobór wody według źródła

 2015 2016

Jednostkowe zużycie wody 

cement (litry na tonę cementu)  129  179

beton (litry na m3 betonu) 158,1 185,1

kruszywa (litry na tonę kruszyw) 1,38 1,43

 2015 2016

Całkowite zużycie wody w cemencie (m3)

wody gruntowe 270 328 366 405

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

1 265 2 218

razem 271 593 368 623

 2015 2016

Całkowite zużycie wody w kruszywach (m3) 

wody powierzchniowe 5 685 333 5 949 250

wody gruntowe 522 675

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

2 529 924

razem 5 688 384 5 950 849

2015 2016

Całkowite zużycie wody w betonie (m3) 

wody gruntowe 16 357 17 672

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

311 373 393 177  
zawiera wodę  
z recyclingu

inne (recycling) 75 396 82 203

razem 327 730 410 849

2015 2016

Użycie wody z recyklingu 
do produkcji betonu

23,0% 20,0%

G4-EN3, G4-EN8, G4-EN10, G4-EN15, G4-EN21, G4-EN30, G4-DMA



98 G4-32

Indeks zawartości GRI  
na poziomie „CORE”
Wskaźniki profilowe

Wskaźniki GRI G4 Wytyczne Odniesienie w Raporcie Niezależna weryfikacja

Strategia i analiza

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. 
Dyrektora Wykonawczego, Prezesa Zarządu lub in-
nej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

2              +

Profil organizacyjny

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 9, 10, 11, 12              +

G4-3 Nazwa organizacji 6              +

G4-4 Główne marki, produkty i/ lub usługi 41-43              +

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 6              +

G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje 7              +

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 6              +

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficz-
nego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klien-
tów/ konsumentów i beneficjentów

6              +

G4-9 Skala działalności organizacji 6              +

G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, 
rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci
(Nasze podejście do raportowania uwzględnia warto-
ści pośrednie)

94              +

G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 94              +

G4-12 Łańcuch dostaw/wartości 30              +

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące 
rozmiaru, struktury lub formy własności

brak zmian              +

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje za-
sadę ostrożności

12              +

G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, za-
sady i inne inicjatywy

14, 15              +

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowa-
rzyszenia branżowe) i/ lub w krajowych/międzynarodo-
wych organizacjach

14, 15              +

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

G4-17 Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych or-
ganizacji lub w ich odpowiednikach

6              +
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Wskaźniki GRI G4 Wytyczne Odniesienie w Raporcie Niezależna weryfikacja

G4-18 Proces definiowania zawartości Raportu oraz wdroże-
nia zasad raportowania do zdefiniowania zawartości 
Raportu

90              +

G4-19 Kluczowe aspekty raportowania 91              +

G4-20 Oddziaływanie aspektu wewnątrz organizacji 91              +

G4-21 Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji 91              +

G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek ko-
rekt informacji zawartych w poprzednich Rapor-
tach, z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz 
ich wpływu

Brak korekt              +

G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu 
dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zasto-
sowanych w Raporcie

Brak znaczących zmian              +

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organi-
zację

24, 25              +

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup in-
teresariuszy

24, 25              +

G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając 
częstotliwość angażowania według typu i grupy inte-
resariuszy

24-27              +

G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez intere-
sariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również 
poprzez ich zaraportowanie

24-27              +

Profil Raportu

G4-28 Okres raportowania 90              +

G4-29 Data publikacji ostatniego Raportu (jeśli został opubli-
kowany)

90              +

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) 90              +

G4-31 Osoba kontaktowa 112              +

G4-32 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników 
w Raporcie

98              +

G4-33 Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej 
weryfikacji Raportu

92              +

Ład organizacyjny

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami pod-
legającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowie-
dzialnymi za poszczególne zadania

8              +

Etyka 

G4-56 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organi-
zacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki

21              +
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Wskaźniki wyników

Wskaźniki GRI G4 Wytyczne
Odniesienie 
w Raporcie

Niezależna weryfikacja

OBSZAR EKONOMICZNY

G4-DMA Podejście do zarządzania w aspektach ekonomicznych 6 +

Aspekt: Zrównoważone budownictwo

G4-DMA Podejście do zarządzania obszarem zrównoważonego 
budownictwa

44-45 +

Aspekt: Obecność na rynku i wyniki ekonomiczne

G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i po-
dzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów ope-
racyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych 
inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zy-
sków oraz wypłat dla właścicieli

6, Wskaźnik raportowa-
ny częściowo

+

G4- EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług 
na rzecz społeczeństwa, poprzez działania komercyj-
ne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. 
Wpływ tych działań na społeczeństwo

78, 79, Wskaźnik rapor-
towany 

częściowo

+

G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na lokalnych dostaw-
ców w głównych lokalizacjach organizacji

33 +

OBSZAR ŚRODOWISKOWY

Aspekt: Zgodność z regulacjami +

G4-DMA Podejście do zarządzania wpływem na środowisko 67 +

G4 DMA Zgodność z regulacjami 21 +

G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba 
sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa 
i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

23 +

G4-EN30 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez trans-
port produktów i innych dóbr oraz materiałów, z któ-
rych korzysta organizacja w swej działalności oraz 
transport pracowników

97 +

G4-EN31 Wydatki na ochronę i inwestycje środowiskowe według 
typu

66, Wskaźnik 
raportowany częściowo

+

Aspekt: Emisje

G4-DMA Emisje 67 +

G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 97 +

G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związ-
ków emitowanych do powietrza według rodzaju związ-
ku i wagi

97 +

G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla dzia-
łań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych

9-12, 66 +
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Wskaźniki GRI G4 Wytyczne
Odniesienie 
w Raporcie

Niezależna weryfikacja

Aspekt: Surowce i materiały oraz material stewardship

G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wyko-
rzystanych w procesie produkcyjnym

68 +

G4-MM11 Programy i postępy odnośnie „dobrego gospodarowa-
nia” surowcami (material stewardship)

35 +

Aspekt: Woda

G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła 97 +

G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklin-
gowi i ponownemu wykorzystaniu

97 +

Aspekt: Energia

G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł 
energii

97 +

Wskaźnik własny Substytucja paliw alternatywnych w cementowniach 
CEMEX Polska

71 –

Wskaźnik własny Zużycie ciepła z paliw alternatywnych 97 –

Aspekt: Bioróżnorodność

G4-DMA Podejście do zarządzania obszarem ochrony bioróżno-
rodności

72 +

Aspekt: Ocena dostawców pod kątem środowiskowym

G4-DMA Podejście do zarządzania w obszarze oceny dostawców 32 +

OBSZAR SPOŁECZNY

Aspekt: Produkty i usługi

G4-DMA Podejście do klienta, w tym oznakowania produktów 
i usług, satysfakcji.

35 +

G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaga-
nych na mocy procedur oraz procent znaczących pro-
duktów i usług podlegających takim wymogom infor-
macyjnym

40 +

G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 49, 50, 52 +

Aspekt: Edukacja i szkolenia

G4-DMA Edukacja i szkolenia 63 +

G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształ-
cenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrud-
nienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na 
emeryturę

63 +

G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym oce-
nom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawo-
dowej w podziale na płeć i kategorie pracownicze

63 +
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Wskaźniki GRI G4 Wytyczne
Odniesienie 
w Raporcie

Niezależna weryfikacja

Aspekt: Zatrudnienie

G4-DMA Zatrudnienie 58 +

G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych 
w okresie raportowania według wieku, płci i regionu 
oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, 
płeć i region
(Nasze podejście do raportowania uwzględnia wartości 
pośrednie)

96 +

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-DMA Podejście do zarządzania w obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy

58 +

G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych 
oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmier-
telnych związanych z pracą, według regionów i płci

58 +

Aspekt: Zarządzanie różnorodnością

G4-DMA Podejście do zarządzania obszarem różnorodności 61, 62 +

G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podzia-
le na kategorie według płci, wieku, przynależności do 
mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

94 +

G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do 
wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowi-
ska

96 +

G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat po-
lityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania 
praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności 
oraz procent przeszkolonych pracowników

22 +

G4-HR12 Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw człowie-
ka skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy 
formalne

22 +

Aspekt: Społeczność lokalna i inwestycje społeczne

G4-DMA Podejście do zarządzania wpływem na społeczności lo-
kalne

78 +

Wskaźnik własny Liczba grantów przyznanych NGO i szkołom / liczba 
miejscowości / liczba zgłoszonych wniosków

79 –

Wskaźnik własny Liczba grantów przyznanych pracownikom w ramach 
programu wolontariatu pracowniczego / liczba przepra-
cowanych godzin / liczba pracowników

84 –

Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

G4-DMA Podejście do zarządzania w obszarze przeciwdziałania 
korupcji

22 +
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Wskaźniki GRI G4 Wytyczne
Odniesienie 
w Raporcie

Niezależna weryfikacja

G4-SO4 Komunikacja i szkolenia dotyczące procedur i polityk 
antykorupcyjnych (liczba całkowita i % pracowników 
biorących udział w szkoleniach)

23 +

Aspekty: Zgodność z regulacjami i naruszanie zasad wolnej konkurencji

G4-DMA Podejście do zarządzania w obszarze: zgodność z regu-
lacjami i naruszanie zasad wolnej konkurencji

23 +

G4-SO7 Całkowita liczba postępowań prawnych wobec organi-
zacji dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej 
konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki 

23 +

G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji poza-
finansowych z tytułu niezgodności z prawem i regula-
cjami

23 +

AA 1000 SES – standard pokazujący, w  jaki sposób można pro-
wadzić proces angażowania interesariuszy, w tym w formie 
dialogu. Standard oparty jest na trzech głównych zasadach: 
Włączania interesariuszy w działania firmy - dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju; Istotności – oznaczającej identyfi-
kację i określenie istotnych kwestii ważnych dla firmy i wpły-
wających na jej interesariuszy; Odpowiadania – co oznacza, iż 
organizacja odpowiada na kwestie podnoszone przez interesa-
riuszy.

BREEAM, ang. Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Methodology – system certyfikacji de-
finiujący standard najlepszych praktyk w zakresie zrów-
noważonego projektowania, budowania i użytkowania 
budynków. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez Building 
Research Establishment i jest stosowany na całym świecie. 

CSR, ang. Corporate Social Responsibility – koncepcja zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, według której przy tworzeniu stra-
tegii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględnia się także intere-
sy społeczne, ochrony środowiska, relacje z interesariuszami 
i ich potrzeby, dzięki czemu przedsiębiorstwo przyczynia się 
do rozwoju dobrobytu i zdrowia społeczeństwa oraz jego oto-
czenia.

Deklaracja Polskiego Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
– dokument programowy inicjatywy „Wizja zrównoważonego roz-
woju dla polskiego biznesu 2050”, określający 10 kluczowych wy-
zwań, w ramach których biznes powinien angażować się na rzecz 
wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. Obecnie sygnata-
riuszami deklaracji jest ponad 100 firm. Dokument został opraco-
wany przez firmy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Mi-
nisterstwem Środowiska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dylatacja budynku lub budowli – szczelina w konstrukcji budyn-
ku utworzona celowo dla oddzielenia poszczególnych elemen-
tów budowli.

EKO-ITB – znak ekologiczny przeznaczony dla produktów bu-
dowlanych, przyznawany przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Oznaczenie ekologiczne EKO-ITB mogą otrzymać wyroby bu-
dowlane wytwarzane przy zastosowaniu technologii przyjaznej 
dla środowiska. 

EMAS, ang. Eco Management and Audit Scheme – unijny sys-
tem Eko-zarządzania i Audytu, adresowany do wszystkich ro-
dzajów organizacji chcących  kompleksowo wzdrożyć system 
zarządzania środowiskowego (SZŚ). Standardem określającym, 
jakie wymogi powinien spełniać SZŚ, zaadaptowanym na po-
trzeby EMAS, jest norma ISO 14001.

Słowniczek



104 G4-3, G4-5, G4-7, G4-8, G4-9, G4-17, G4-EC1, G4-DMA

ETHOSlinia – serwis, za pomocą którego każdy pracownik 
CEMEX bądź interesariusz może anonimowo zgłosić swoje 
uwagi dotyczące Kodeksu Etyki, uzyskać poradę lub zgłosić 
przypadek naruszenia etyki. Zgłoszenia mogą być dokonywane 
drogą internetową, telefoniczną lub pocztą e-mail.

EU ETS, ang. the European Union’s Emission Trading Scheme – 
międzynarodowy system handlu uprawnieniami do emisji dwu-
tlenku węgla (CO2) obejmujący 31 państw (28 krajów UE oraz 
Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Wprowadzony w 2005 r. na 
mocy dyrektywy Komisji Europejskiej, ma na celu ogranicze-
nie emisji pochodzących z 11 tys. energochłonnych instalacji 
przemysłowych i linii lotniczych. Podstawowym narzędziem EU 
ETS jest system „Cap and Trade”, określający dopuszczalny li-
mit emisji dla uczestników systemu (cap) w określonej ramie 
czasowej oraz sposób kupna i sprzedaży otrzymanych upraw-
nień do emisji (trade).

Gospodarka o obiegu zamkniętym – ang. circular economy, 
koncepcja gospodarcza, w której rezygnuje się z podejścia 
do cyklu życia produktu typu „od kołyski do grobu” (ang. from 
cradle to grave), gdzie odpad jest ostatnim etapem cyklu, na 
rzecz pozostawiania produktu w gospodarce tak długo, jak 
jest to możliwe w myśl cyklu „od kołyski do kołyski” (ang. 
from cradle to cradle). W zamkniętym obiegu odpady zosta-
ją poddane recyklingowi bądź zostają użyte jako paliwo al-
ternatywne, co umożliwia ograniczenie zużycia nowych su-
rowców przy produkcji oraz zmniejszenie ilości składowanych 
odpadów.

Interesariusz – podmiot (osoba, instytucja, społeczność, urząd) 
mający wpływ na przedsiębiorstwo i/lub pozostający pod wpły-
wem jego działalności. W takim rozumieniu interesariusze dzielą 
się na wewnętrznych i zewnętrznych i do nich przedsiębiorstwo 
kieruje swoje działania.

LEED, ang. Leadership in Energy and Environmental Design – 
stworzony przez U.S. Green Building Council (USGBC) system 
certyfikacji budynków w zakresie proekologicznego projekto-
wania, budowy, użytkowania i konserwacji. System LEED (obec-
nie w wersji LEED v4) stosowany jest na całym świecie. Jego 
standardy obejmują zarówno budownictwo komercyjne, jak 
i mieszkaniowe.

Norma PN-EN 206:2014 – Norma Europejska precyzująca wyma-
gania dotyczące betonu używanego na placu budowy i w kon-
strukcjach prefabrykowanych w obszarze składników i właści-
wości mieszkanki betonowej, specyfikacji, ograniczeń, dostaw, 
procedur kontroli i kryteriów zgodności ocen.

Paliwa alternatywne – odpowiednio wysortowane palne odpa-
dy posiadające wartość opałową, inne niż paliwa konwencjo-
nalne (węgiel, ropa, torf ) i paliwa nuklearne. Są to m.in. wyse-
gregowane odpady komunalne i przemysłowe nienadające się 
do recyklingu (RDF), wysuszone osady ściekowe, zużyte opony, 
biomasa rolnicza, mączka mięsno-kostna.

PLGBC, ang. Polish Green Building Council – Polskie Stowarzysze-
nie Budownictwa Ekologicznego – jest to organizacja pozarzą-
dowa, której celem jest wspieranie sektora budownictwa w Pol-
sce w rozwijaniu odpowiedzialności środowiskowej, ekonomicznej 
i socjalnej poprzez promowanie budownictwa ekologicznego.

Prefabrykacja – masowe, przemysłowe wytwarzanie gotowych 
wielkowymiarowych elementów budowlanych (np. ściany beto-
nowe, słupy, płyty stropowe) służących do budowy nierucho-
mości poza miejscem budowy.

RCC, ang. roller compacted concrete – amerykańska technolo-
gia betonu wałowanego używana w budownictwie drogowym. 
Technologia ta łączy zalety nawierzchni betonowych, takie jak 
trwałość i niskie koszty eksploatacji, z szybkością budowy na-
wierzchni, umożliwiającą szybsze niż w przypadku dróg asfal-
towych oddanie do użytku.

System „zaprojektuj i zbuduj” – stosowany w polskim drogow-
nictwie system przewidujący zaangażowanie generalnego 
wykonawcy kontraktu na każdym etapie jego realizacji – od 
sporządzenia projektu budowlanego poprzez uzyskanie pozwo-
lenia na budowę i realizację robót według przygotowanej do-
kumentacji. System realizowany jest na podstawie procedu-
ry tzw. Żółtej Książki FIDIC, która określa kryteria oceny ofert 
w przetargach na wykonawcę inwestycji.

Wskaźnik nośności CBR – wskaźnik służący do określania no-
śności podłoża gruntowego pod budowę dróg oraz podbudów 
drogowych.



L.p. Zobowiązanie 2013–2014 Nasza odpowiedź
Nowe zobowiązanie 
na lata 2017–2018

1 W latach 2015–2016 podejmiemy dzia-
łania, dzięki którym zwiększy się wy-
korzystanie przez pracowników zde-
finiowanych kanałów komunikacji do 
zgłaszania naruszeń Kodeksu Etyki 
CEMEX.

W latach 2013–2014 pracownicy zgłosili 5 naruszeń do 
Komisji Etyki. W 2015 r. liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 
100%, w porównaniu do danych z 2014 r. (pracownicy zgło-
sili 9 przypadków naruszeń). W 2016 r. liczba zgłoszonych 
naruszeń wzrosła o niespełna 50% w porównaniu do da-
nych z roku 2015 (pracownicy zgłosili 14 różnych naruszeń).

W 2017–2018 będziemy zachęcać na-
szych pracownikow do reagowania na 
naruszenia etyki poprzez przeznaczo-
ne do tego kanały komunikacji.

2 W latach 2015–2016 będziemy realizo-
wać szkolenia budujące wiedzę z za-
kresu: przeciwdziałania praktykom 
ograniczającym konkurencję, zwalcza-
nia korupcji, zasad naszego firmowego 
Kodeksu Etyki. Planujemy przeszkole-
nie ok. 200 osób z kluczowych jedno-
stek organizacyjnych.

W latach 2015–2016 przeszkoliliśmy z trzech kluczowych ka-
tegorii szkoleń z zakresu szeroko rozumianej etyki ok. 510 
osób. W 2015 r. 178 osób wzięło udział w szkoleniach z prze-
ciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Po-
nadto 56 przedstawicieli kadry kierowniczej wzięło udział 
w szkoleniach z różnego zakresu odpowiedzialności prawnej 
kadry (w tym odpowiedzialności Zarządu w zakresie BHP). 
W 2016 r. przeszkoliliśmy ok. 270 osób z Kodeksu Etyki i ok. 
271 z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

W latach 2017–2018 zorganizujemy dla 
pracowników administracyjnych CEMEX 
Polska cykl warsztatów oraz e-szkoleń 
z Kodeksu Etyki CEMEX.

4 W latach 2015–2016 będziemy wzmac-
niać świadomość kadry kierowniczej nt. 
tego, jak należy postępować w przypad-
ku zgłoszeń naruszeń etyki przez pra-
cowników. W tym celu przygotujemy 
materiały szkoleniowe dla kadry kie-
rowniczej.

Przeprowadziliśmy kompleksowe szkolenie dla kadry 
przełożonych wszystkich szczebli oraz kadry Zarządu 
z zasad postępowania w przypadku zgłoszenia narusze-
nia etyki. Materiał szkoleniowy jest dostępny w formie 
elektronicznej na wewnętrznej platformie szkoleniowej – 
e-learning.

–

5 Będziemy kontynuować dialog z inte-
resariuszami, spotykając się minimum 
raz na dwa lata w cementowniach 
w Chełmie i Rudnikach.

W latach 2015–2016 zorganizowaliśmy sześć spotkań dia-
logowych w naszych cementowniach w Chełmie i w Rud-
nikach. 

Planujemy kontynuować spotkania 
z interesariuszami co najmniej raz na 
dwa lata w cementowni Chełm i w Ce-
mentowni Rudniki. 

W 2017 r. planujemy aktualizację lokal-
nych polityk dotyczących darowizn pie-
niężnych oraz darowizn materiałowych.

W 2017 r. planujemy przeprowadzenie 
szkoleń aktualizujących z prawa kon-
kurencji w formie kursu internetowego 
dla wszystkich pracowników, którzy 
generują podwyższone ryzyka w za-
kresie prawa konkurencji, oraz kadry 
menadżerskiej.

W 2017 r. planujemy przeprowadzenie 
szkoleń aktualizujących z prawa kon-
kurencji w formie zajęć grupowych dla 
wybranych grup pracowników generu-
jących podwyższone ryzyka w zakre-
sie prawa konkurencji,

Przeprowadzimy audyty z zakresu pra-
wa konkurencji oraz przeciwdziałania 
korupcji wybranych 30 pracowników 
CEMEX Polska.

6 W kolejnych latach będziemy kontynu-
ować dialog z pracownikami, zgodnie 
z oczekiwaniami pracowników wyrażo-
nymi w ankiecie przeprowadzonej po 
spotkaniach.

W 2015 r. organizowaliśmy dwie sesje dialogów z pra-
cownikami (wiosenną i jesienną) w Chełmie, Rudnikach, 
Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Mysłowicach. W 2016 r. 
ponownie spotkaliśmy się z pracownikami podczas sesji 
wiosennej i jesiennej w Poznaniu, Gdańsku, Mysłowicach, 
Warszawie, Chełmie i Rudnikach.

W kolejnych latach planujemy konty-
nuowanie dialogu z pracownikami co 
najmniej raz w roku. Spotkania będzie-
my organizować w sześciu wybranych 
lokalizacjach.

7 Do końca 2015 r. chcemy objąć 
wszystkich pracowników operacyj-
nych szkoleniem e-LEGACY.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni. W kolejnych latach planujemy objąć 
szkoleniami nowo zatrudnionych pra-
cowników CEMEX. 
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Nasze zobowiązania 



– Zobowiązanie 2013–2014 Nasza odpowiedź
Nowe zobowiązanie  
na lata 2017–2018

8 Wdrożymy e-szkolenia wprowadzają-
ce dla pracowników, podwykonawców 
i osób wizytujących nasze zakłady do 
końca 2015 r.

E-szkolenie wprowadzające zostało opracowane i wdro-
żone w zakładach Rudniki i Chełm.

W kolejnych latach planujemy wdro-
żyć e-szkolenia wprowadzające w po-
zostałych zakładach.

9 Zwiększymy ilości zgłaszanych kart 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Zwiększyliśmy liczbę zgłaszanych kart w 2015 r. do 
9095 KZPW/Z, a w roku 2016 – do 14899 KZPW/Z, co daje 
wzrost o 63,8%.

Będziemy nadal zachęcać do zgłasza-
nia KZPW/Z podwykonawców z celem 
jedna karta w miesiącu złożona przez  
pracownika.

10 Wdrożymy elektroniczny system reje-
strowania kart zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych.

Elektroniczny system rejestrowania kart zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych/zagrożeń został wdrożony, co 
usprawniło proces zgłaszania i obiegu KZPW/Z i znacz-
nie przyczyniło się do poprawy warunków pracy i elimi-
nacji zagrożeń. 

Obecny program zostanie dostosowa-
ny do globalnego narzędzia CEMEX 
służącego do rejestracji nie tylko kart 
ZPW/Z, ale również wypadków.

11 Będziemy poprawiać bezpieczeństwo 
kierowców samochodów poprzez: 
–  wdrożenie comiesięcznych kampa-

nii w ramach 12 zasad bezpieczne-
go prowadzenia pojazdów w 2015 
i 2016 r.

–  cokwartalne szkolenia kierowców 
samochodów ciężarowych w 2015 
i 2016 r.

–  podejmowane działania Krajowej Gru-
py BHP w Logistyce w 2015 i 2016 r.

Wdrożyliśmy comiesięczne kampanie w ramach 12 za-
sad bezpiecznego prowadzenia pojazdów, szkolenia kie-
rowców samochodów ciężarowych oraz podejmowaliśmy 
działania w Krajowej Grupie BHP w logistyce.

Będziemy kontynuować dotychczaso-
we działania na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa kierowców samochodów 
poprzez:
–  promocję bezpieczeństwa drogowe-

go w ramach Dni BHP
–  kampanie BHP w ramach 12 zasad 

bezpiecznego prowadzenia pojaz-
dów – cokwartalne szkolenia kierow-
ców samochodów ciężarowych

–  podejmowane działania Krajowej 
Grupy BHP w logistyce.

12 Wdrożymy „System Obserwacji” za-
chowań pracowników na stanowiskach 
pracy w zakresie BHP w 2015 r.

Program audytów behawioralnych w CEMEX został wdrożo-
ny. Powołano i przeszkolono w tym celu 18 audytorów. W wy-
niku audytów zaobserwowano 579 zachowań (zauważono 
402 dobre praktyki, a 177 okazji do poprawy) w 2016 r. 

W latach kolejnych planujemy konty-
nuować wykonywanie audytów beha-
wioralnych. 

13 W latach 2015–2016 będziemy pro-
mować programy prozdrowotne w ra-
mach Kampanii „Budujemy zdrowie”.

W CEMEX wdrożono kompleksowy program promocji 
i ochrony zdrowia pn. „Budujemy zdrowie”. W ramach pro-
gramu organizowano Dni Zdrowia, przeprowadzono co-
miesięczne kampanie edukacyjne w ramach 12 ZASAD 
ZDROWIA CEMEX, wspierano aktywność fizyczną pra-
cowników w ramach Pracowniczych Klubów Sportowych, 
przeprowadzano profilktyczne badania stanu zdrowia, 
konkursy wiedzy, wdrożono program promocji zdrowia dla 
pracowników w grupie wiekowej 50+, edukację z zakresu 
zdrowego odżywiania.

W latach kolejnych program promocji 
zdrowia będzie kontynuowany. Głów-
ny cel to działania z zakresu ergono-
mii, edukacji z zakresu zdrowego od-
żywiania, zachęcenie do aktywności 
fizycznej, profilaktyka zdrowia męż-
czyzn, prewencja stresu oraz kon-
tynuacja pikników rodzinnych w ra-
mach Dni Zdrowia i BHP, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 

14 Od 2015 r. rozpoczniemy monitoro-
wanie liczby godzin szkoleniowych 
według płci w odniesieniu do szko-
leń rozwojowych. W latach 2015–2016 
wdrożymy działania zachęcające do 
podejmowania wysiłku rozwojowego 
różne grupy pracowników (w tym pra-
cowników w wieku 50+ oraz kobiety).

W 2015 r. przeszkoliliśmy ok. 202 kobiety. Łączna liczba 
wszystkich szkoleń rozwojowych, w których brały udział 
kobiety to 3000 godzin szkoleniowych, statystycznie 
każda kobieta uczestniczyła w 15 godzinach szkolenia 
rozwojowego. W 2016 r. zostało przeszkolonych ok. 325 
kobiet, łączna liczba godzin szkoleń rozwojowych to 
ok. 6000, średnio każda kobieta odbyła ok. 20 godzin 
szkoleń, w przypadku płci przeciwnej w 2015 r. – średnio na 
jednego mężczyznę przypadało ok. 15 godzin z obszaru 
szkoleń rozwojowych, a w 2016 r. ok. 21 godzin.

–

15 W roku 2015 będziemy realizować ko-
lejne dwa moduły szkoleniowe doty-
czące strategii rynkowej, potencjału 
rynku, budowania wartości dla klien-
ta. Kolejne zaplanowane do realizacji 
moduły to: zarządzanie wskaźnika-
mi, realizacja strategii, potencjał ryn-
ku, klienci oraz cele cenowe i ich re-
alizacja.

W 2015 r. ok. 170 pracowników wzięło udział w szkole-
niach dotyczących strategii handlowych, strategii rynko-
wej oraz budowania wartości dla klienta – przeprowadzo-
ne szkolenia to: Commercial Academy Sandler – moduł 
CCL oraz moduł Foundation&Win. W 2016 r, również prze-
prowadziliśmy cykl szkoleń poświęcony tematom sze-
roko pojętej realizacji strategii sprzedażowej poprzez 
przeprowadzenie szkoleń: Commercial Academy – Foun-
dation&Win. W szkoleniach wzięło udział ok. 200 osób.

–
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16 W latach 2015–2016 będziemy rozwijać 
programy dedykowane kobietom i pra-
cownikom w wieku 50+.

W ramach Forum Kobiet 2015 r. odbyło się w Warsza-
wie spotkanie lokalnych liderek Forum, Rady Programo-
wej i Zespołu Koordynacyjnego. W poszczególnych loka-
lizacjach CEMEX organizowane były przez liderki lokalne 
spotkania z kobietami, podczas których przybliżana była 
idea Forum.                                          
W ramach Klubu 50+ jego członkowie mieli okazję 
uczestniczyć w warszatach poświęconych uczeniu się 
profesjonalnych technik pamięci oraz rowoju osobiste-
go. Dodatkowo w 2015 r. wprowadziliśmy Politykę prze-
ciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbin-
gowi w miejscu pracy i wdrażaliśmy ją z przewodnim 
mottem: „Szanuję – współpracuję – NIE dyskryminu-
ję”. Za nasze działania w obszarze zarządzania różno-
rodnością otrzymaliśmy bursztynową statuetkę w XVI 
edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzki-
mi (ZZL) Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Kapituła 
konkursu doceniła naszą strategię zarządzania różno-
rodnością i jej realizację, w tym programy dedykowa-
ne pracownikom w wieku 30–, 50+, pracownikom–rodzi-
com i kobietom. 

W latach 2017–2018 będziemy rozwijać 
programy dla kobiet z potencjałem do 
rozwoju kariery w kierunku stanowisk 
kierowniczych. 
Dla pracowników w wieku 50 + zrealizu-
jemy tematyczne warsztaty rozwojowe 
z obszaru edukacji finansowej.

17 Stworzymy systemowe rozwiązania 
skierowane do pracowników poniżej 
30. roku życia.

Jednym z projektów skierowanych m.in. do osób poniżej 
30. roku życia był realizowany w 2016 r. autorski Program 
Praktyk Letnich. Program był dedykowany bezpośrednio 
dla studentów m.in. Politechniki Częstochowskiej, War-
szawskiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, któ-
rzy mieli okazję odbyć 3-miesięczne płatne praktyki pod 
okiem indywidualnego Opiekuna Praktyk z wcześniej 
ustalonym planem zadań oraz projektów do realizacji. 
Praktyki letnie były szansą dla młodych ludzi na pierw-
sze szlify w pracy oraz zweryfikowanie CEMEX jako pra-
codawcy.

Będziemy kontynuować nasze inicja-
tywy rozwojowe skierowane do pra-
cowników pokolenia Y w ramach pro-
gramów Professionals in Development, 
w tym: Program Praktyk Letnich  oraz 
Program Stażowy PiD.

18 Planujemy do końca 2016 r. wdrożyć 
narzędzie do monitorowania ruchu, 
zużycia paliwa, tankowań na Górnym 
Śląsku i w Trójmieście w betonomie-
szarkach i pompach.

Z uwagi na podjęcie decyzji o wymianie starych betono-
mieszarek i pomp na nowe (leasingowane) montaż sys-
temu do monitorowania ruchu, zużycia paliwa i tankowań 
został uznany za nieadekwatny do kosztów. Jednakże 
każda z nowych betonomieszarek ma system analizy 
stylu jazdy kierowcy, co przekłada się na niższe zużycie 
paliwa. System ten uwzględnia najnowsze normy emisji 
zanieczyszczeń. 

–

19 Planujemy prowadzenie działań w kie-
runku rozwoju sprzedaży nawozów 
znanych pod marką FLORMEX.

Opracowaliśmy materiały promocyjne, katalogi oraz ulot-
kę. Została stworzona nowa strona www.flormex.pl. Na-
wiązaliśmy współpracę z Grupami Producentów Rolnych.

Zamierzamy oferować kompleksowe 
poradniki dla rolników w zakresie na-
wożenia. Będziemy wspierać sprzedaż 
poprzez materiały informacyjne oraz 
próbki produktów. 

20 Będziemy rozwijać sprzedaż kruszyw 
na dachy odwrócone marki GRAVION.

Dostarczamy kruszywo na dachy odwrócone bezpośred-
nio pod inwestycje w opakowaniach typu Big Bag. Opra-
cowaliśmy materiały wspierające sprzedaż, m.in. katalog 
produktowy oraz przeprowadziliśmy komunikację i akcje 
reklamowe na stronach internetowych.

–

21 W 2015 r. i w kolejnych latach pla-
nujemy wprowadzić do sprzedaży li-
nię produktów dedykowanych obiek-
tom sportowym, jak również rozwinąć 
nowy kanał dystrybucji w segmencie 
ceramiki oraz przemysłu chemicznego.

Nasze produkty, tj. piasek dolomitowy, znalazły zastoso-
wanie w przemyślym ceramicznym, a zaofertowany pia-
sek kwarcowy został zastosowany w produkcji suchych 
zapraw w przemyśle chemicznym. Do obiektów spor-
towych oferujemy i dostarczamy kruszywa filtracyjno– 
 -drenażowe. 

W 2017 r. planujemy uruchomienie 
strony internetowej www.kruszywa-
cemex.pl, a nasze istniejące strony, tj.  
www.kruszywaogrodowe.pl, oraz www.
flormex.pl zostaną dostosowane do 
urządzeń mobilnych. W 2018 r. chcemy 
nadal rozwijać linię produktów dekora-
cyjnych, w planie mamy również nowe 
produkty do przemysłu chemicznego. 
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22 Uruchomimy w 2015 r. Akademię 
CEMEX – jednodniowe seminaria dla 
klientów poświęcone określonemu za-
gadnieniu. 

Uruchomiliśmy Akademię CEMEX i przeprowadziliśmy kil-
ka jednodniowych seminariów dla klientów w różnych 
segmentach. Między innymi poruszyliśmy aspekty wdra-
żania Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach.

Planujemy uruchomienie cyklicznych 
sesji szkoleniowych w ramach Aka-
demii CEMEX dla naszych klientów. 
Dla klientów e-CEMEX chcemy wdro-
żyć szkolenia on-line, oferować dodat-
kowe wsparcie za pomocą bloga i fo-
rum, a także komunikować się poprzez 
newslettery.

23 Wprowadzimy GRYWALIZACJĘ – jako 
narzędzie motywujące siły sprzedaży 
do ciągłej pracy nad doskonaleniem 
jakości obsługi naszych klientów.

Realizujemy program motywacyjny GRYWALIZACJA dla sił 
sprzedaży. Formuła przyczyniła się do poprawy wyników 
sprzedażowych oraz wzmocniła integrację i działanie ze-
społowe.

Będziemy kontynuować działania mo-
tywacyjne w formie kolejnego wyda-
nia GRYWALIZACJI dla sił sprzedaży.

24 Od 2016 r. planujemy uruchomić audyt 
BHP i środowiskowy naszych dostaw-
ców, polegający na weryfikacji kontra-
hentów pod kątem spełniania wyma-
gań związanych z ochroną środowiska 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

We współpracy z firmą Avetta w czwartym kwartale 
2015 r. rozpoczęliśmy program prekwalifikacji BHP na-
szych kluczowych dostawców wykonujących swoje usłu-
gi na terenie zakładów CEMEX. Do końca 2016 r. progra-
mem objęliśmy ponad 60 firm z listy ok. 100 firm, które 
w tym programie docelowo poddamy audytowi.

W przeciągu najbliższych pięciu lat 
chcemy objąć 100 kluczowych podwy-
konawców, programem Zrównoważo-
nego Dostawcy, z czego ponad 80% ze 
statusem w pełni zgodnym z wymoga-
mi audytu prekwalifikacyjnego Avetta.

25 Badania satysfakcji klientów kupują-
cych beton przeprowadzimy na prze-
łomie 2015 i 2016 r.

Na przełomie 2015 i 2016 r. przeprowadziliśmy badanie 
satysfakcji klientów kupujących beton.

Planujemy kontynuować badania sa-
tysfakcji klientów kupujących beton 
w cyklu dwuletnim. Kolejne badanie 
satysfakcji przeprowadzimy na przeło-
mie 2017 i 2018 r.  

26 W 2015 r. uruchomimy specjalny pro-
gram Hobby Club, by jeszcze lepiej po-
znać klientów Pionu Kruszyw.

Uruchomiliśmy program Hobby Club. W jego ramach przy-
gotowaliśmy wydarzenia, na których wspólnie z klienta-
mi m.in. kibicowaliśmy na Mistrzostwach Siatkówki.

W 2017 r. planujemy opracować program 
nagrodowy oraz podejmiemy szereg ini-
cjatyw wspierających biznes naszych 
partnerów handlowych, m.in: wspar-
cie z obszaru BHP, ochrony środowiska 
i marketingowe. Intensyfikujemy dzia-
łania związane z doradztwem technicz-
nym dla naszych klientow. Będziemy 
rozwijać ofertę serwisów i usług spe-
cjalnych. 

27 Planujemy przeprowadzenie badań an-
kietowych dwa razy w roku dla klien-
tów Pionu Kruszyw.

W odpowiedzi na sugestie naszych klientów przeprowa-
dziliśmy jedno badanie ankietowe. Zbadaliśmy poziom 
satysfakcji ze współpracy. Wyniki, podobnie jak w latach 
ubiegłych, potwierdziły, że klienci doceniają naszą współ-
pracę.

Planujemy kontynuować badania an-
kietowe raz w roku dla klientów Pio-
nu Kruszyw. Będziemy rozwijać ofertę 
serwisów i usług specjalnych.

28 Chcemy doskonalić komunikację 
z klientami Pionu Kruszyw poprzez 
newsletter oraz fanpage na Facebo-
oku dla klientów kruszyw ogrodowych.

Wzmocniliśmy komunikację z klientami w poszczegól-
nych segmentach. Wysyłaliśmy newslettery poświęco-
ne typowym zagadnieniom dla danego segmentu. Te-
matyka obejmowała m.in. zmiany w prawie, wymagania 
techniczne. Dzięki tej formule jeszcze lepiej dedykowali-
śmy wsparcie i komunikację do potrzeb i specyfiki rynku 
i segmentu.

W roku 2017 planujemy wdrożyć plat-
formę e-CEMEX dla klientów Pionu 
Kruszyw, by jeszcze lepiej i szybciej 
się komunikować, odpowiadać na po-
trzeby i rozumieć naszych klientów. 
W latach 2017–2018 chcemy umożliwić 
naszym klientom składanie zamówień 
on-line. Naszym celem w 2018 r. jest 
również objęcie 70% klientów e-Faktu-
rą. Nadal planujemy komunikację po-
przez cykliczne newslettery dedyko-
wane poszczególnym segmentom.

29 W 2015 r. chcemy objąć elektroniczną 
dystrybucją 44% wystawianych faktur 
w Pionie Cementu, a w 2016 r. 45%.

W 2015 r. było to 40%, a w 2016 r. 47% w Pionie Handlo-
wym.

W 2017 r. planujemy objęcie 50% ilo-
ści wystawianych faktur elektroniczną 
dystrybucją.

30 Naszym celem w 2015 roku jest zde-
ponowanie na indywidualnych kon-
tach odbiorców w e-Archiwum 24 tys., 
a w 2016 r. 25 tys. elektronicznie wysta-
wianych faktur (we wszystkich liniach 
biznesowych).

W 2015 r. było to 26,4 tys., a w 2016 r. 35,2 tys. w Pionie 
Handlowym.

W 2017 r. chcemy zwiększyć ilość do-
kumentów elektronicznych udostęp-
nionych w e-Archiwum do 38 tys. do-
kumentów.
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31 W 2015 r. oprócz płazów monitorować 
będziemy ważki oraz wybrane gatun-
ki roślin.

W 2015 r. podczas badań terenowych na terenie byłej 
żwirowni w Sitnie członkowie Koła Naukowego Wydzia-
łu Nauk o Zwierzętach SGGW stwierdzili występowanie 
12 gatunków ważek. 

–

32 W 2015 r. planujemy przeprowadzenie 
konkursów skierowanych zarówno do 
społeczności szkolnych, jak i miesz-
kańców gminy. Chcielibyśmy także 
rozbudować ofertę ścieżki w kopalni 
Lipówka o szczegółowe zagadnienia 
geologiczne.

W ramach dalszej promocji ścieżki „Kopalnia przywrócona 
naturze” w Kamieniołomie „Lipówka” w 2015 r. zorganizo-
waliśmy dwa konkursy dla szkół z gmin Rędziny, Mstów 
i Kłomnice. Celem konkursów było wyłonienie najciekaw-
szych relacji z wycieczek po Lipówce oraz scenariuszy na 
grę terenową na terenie ścieżki. W 2016 r., dzięki współpra-
cy z Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geo-
logicznego, uzupełniliśmy ścieżkę o cztery dodatkowe ta-
blice poświęcone ściśle aspektom geologicznym.

–

– Do 2018 r. przy naszych zakładach po-
wstaną cztery nowe „kąciki” dla owa-
dów.

– W 2017 r. uruchomimy przyrodniczą 
ścieżkę edukacyjną na terenie Żwirow-
ni Bierawa.

– Do 2018 r. pracownicy CEMEX wspólnie 
z klientami firmy posadzą minimum 
5 tys. drzew. 

33 Do końca 2017 r. planujemy dalsze 
zwiększenie substytucji węgla ka-
miennego paliwami alternatywnymi 
do poziomu 86% w Cementowni Chełm 
i 55% w Cementowni Rudniki.

W roku 2015 poziom substytucji węgla paliwami alterna-
tywnymi wyniósł odpowiednio: w Rudnikach 55,8% oraz 
w Chełmie 84,5%, natomiast w roku 2016 osiągnięto po-
ziomy w Rudnikach 53,58% i w Chełmie 85,27%.

W następnych latach poziom substy-
tucji węgla paliwami alternatywny-
mi powinien osiągnąć 86% w Chełmie, 
a w Rudnikach 53%. 

34 Naszym celem na kolejne dwa lata (tj. 
2015 i 2016 r.) jest zmniejszenie zuży-
cia energii elektrycznej o 1,2 kWh/t ce-
mentu w Chełmie i o 1 kWh/t cementu 
w Rudnikach rocznie poprzez optyma-
lizację pracy sieci sprężonego powie-
trza w zakładach. 

W stosunku do roku 2014 energia elektryczna została 
zredukowana w Cementowni Chełm o 2,39  kWh/t cemen-
tu w roku 2015 i o 2,17 kWh/t cementu w roku 2016 w wy-
niku zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza oraz in-
teligentnego systemu sterowania młynami cementu na 
podstawie analiz jakościowych on-line (KIMA).

W następnych latach planujemy 
(Chełm) dalszą optymalizację pracy 
urządzeń w cementowniach oraz re-
dukcję zużycia sprężonego powietrza, 
co powinno dać kolejny 1 kWh/t ce-
mentu oszczędności.

35 W 2015 r. planujemy uzyskać potwier-
dzenie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska w wytwórniach betonu 
oraz kopalniach kruszyw poprzez pod-
danie ich zewnętrznej certyfikacji.

W latach 2015–2016 poddaliśmy zewnętrznej certyfikacji 
w zakresie normy ISO 14001 oraz ISO 50001 wszystkie ak-
tywne zakłady CEMEX Polska.

–

36 Będziemy kontynuować dialog z or-
ganizacjami pozarządowymi i szkoła-
mi, organizując spotkania dialogowe 
w wybranych lokalizacjach.

W 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie dla organiza-
cji pozarządowych i szkół współpracujących z Fundacją 
CEMEX. Oprócz dyskusji na tematy związane z działalno-
ścią Fundacji przeprowadziliśmy dla uczestników szkole-
nie dotyczące mediów społecznościowych. 

Planujemy kontynuować spotka-
nia z organizacjami pozarządowymi 
i szkołami, aby omawiać bieżące te-
maty związane ze współpracą z Fun-
dacją CEMEX Budujemy Przyszłość.

37 W 2015 i 2016 r. otworzymy pięć kolej-
nych biblioteczek gminnych w ramach 
programu „Zaczytani”.

W latach 2015–2016 biblioteczki otworzyliśmy w miejsco-
wościach Stare Jabłonki, Gdynia, Borzęcin, Klucze i Tro-
szyn.

W latach 2017–2018 otworzymy kolej-
ne cztery biblioteczki gminne w ra-
mach programu „Zaczytani”.

38 W 2015 r. zainicjujemy program, które-
go celem będzie edukacja dzieci i mło-
dzieży w zakresie bezpiecznego za-
chowania się na drodze.

W 2015 r. wdrożyliśmy program Bezpieczne drogi z CEMEX 
„Uważaj zuchu na auta w ruchu”. W ramach projektu zor-
ganizowaliśmy spotkania w lokalizacjach, gdzie mamy 
nasze zakłady: w Trąbkach Wielkich, Troszynie, Bierawie, 
w Gminie Klucze oraz w Gminie Borzęcin. W spotkaniach 
udział wzięło ok. 500 dzieci. 

Akcję „Uważaj zuchu na auta w ruchu” 
przeprowadzimy w kolejnych lokaliza-
cjach. 

W latach 2017–2018 zorganizujemy mini-
mum sześć lekcji zrównoważonego roz-
woju w naszych cementowniach oraz 
rozpoczniemy lekcje zrównoważonego 
rozwoju w zakładach kruszywowych. 



CELE 2015 2016 Cele

Gospodarcze

Satysfakcja klienta – CEMEX Polska jako partner godny zaufania – cement 99% 98% > 95%

2017–2018
Satysfakcja klienta – CEMEX Polska jako partner godny zaufania – kruszywa 96% 97% > 95%

Satysfakcja klienta – CEMEX Polska jako partner godny zaufania – beton 95,9% (1) > 95%

Metry kwadratowe zakończonych nawierzchni betonowych 67 941 m2 24 419 m2 93 000 m2

Środowiskowe

Substytucja paliw alternatywnych (%) 77% 77% 78%

2017–2018Emisja CO2 (kg CO2 na tonę klinkieru) 779 782 ≤ 779

Zakłady betonowe wyposażone w instalację do recyklingu (%) 97% 98% 100%

2020 (2)

Redukcja emisji CO2 na tonę produktów cementowych w odniesieniu 
do poziomu z roku 1990 (%)

31,5% 35,5% 25%

Ciągły nadzór głównych emisji: pyłów, NOx, SOx przy produkcji klinkieru (%) 100% 100% 100%

Redukcja emisji pyłu na tonę klinkieru w odniesieniu do poziomu z roku 
2005 (%) 

- - ≥50%

Redukcja emisji NOx na tonę klinkieru w odniesieniu do poziomu z roku 
2005 (%) 

- - ≥30%

Redukcja emisji SOx na tonę klinkieru w odniesieniu do poziomu z roku 2005 (%) - - ≥20%

Społeczne

Liczba grantów na dofinansowanie projektów lokalnych społeczności  
(Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość)

19 21 Będziemy kontynuować 
dofinansowanie projektów 
mających na celu wspieranie 
inicjatyw obywatelskich 
w lokalnych społecznościach

2017–2018Organizowanie spotkań w ramach dialogu społecznego z interesariusza-
mi firmy 

4 2 Organizowanie regularnych 
spotkań z przedstawicielami 
lokalnych społeczności 
minimum raz do roku  
w kluczowych lokalizacjach 
i raz na dwa lata 
w standardzie AA 1000 SES

Łączna liczba osób, które skorzystały z wszystkich inicjatyw społecznych 
(mln) (2)

9,7 12,6 ≥ 15 2020 (2)

Ład korporacyjny 

Liczba wypadków śmiertelnych (pracowników, kontrahentów i osób trzecich) 1 0 0

2020 (2)

Częstość występowania wypadków pracowników powodujących niezdol-
ność do pracy – LTI (na milion roboczogodzin) 

0 1 0

% krajów, które prowadzą regularnie badania satysfakcji klienta 85 88 90

% globalnych wydatków na zakupy ocenianych w ramach naszego Progra-
mu Zrównoważonych Dostawców

0,13 17 ≥ 55

Poziom pracowników, czujących się uprawnionymi do skutecznego wykony-
wania swojej pracy (%)

80 – 80

Poziom zaangażowania pracowników w sprawy firmy (%) 78 – 77

% liczby pracowników i kadry kierowniczej znających Kodeks Etyki – 70 ≥ 90

% krajów uczestniczących w globalnym programie Compliance zakresu 
zwalczania korupcji  i praktyk antymonopolowych

100 100 ≥ 90

% zgłoszonych w ciągu roku przypadków naruszeń zasad etyki, które zosta-
ły zbadane i zamknięte

100 100 ≥ 90

1 Badania w Pionie Betonu prowadzone są raz na dwa lata
2 Cele dla całej organizacji wyznaczone globalnie      
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Podziękowania
Raport, który przekazujemy w Państwa ręce, powstał dzięki pracy wielu osób z naszej firmy i spoza 
niej. Składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie oraz wsparcie. 

  8. O Raporcie

Liliana Anam
Dariusz Bołoz
Włodzimierz Chołuj
dr Jan Cieśla
prof. Jan Deja
Wojciech Dzięgło

Katarzyna Janicka
prof. Danuta Koradecka
Krzysztof Kozioł
Stanisława Lutrzykowska
Jolanta Maciejewska
Magdalena Obłoza 

Mirella Panek-Owsiańska
Irena Pichola
Tomasz Skibiński
Agata Stafiej-Bartosik 
Elżbieta Szatan
Katarzyna Wierus

Szczególnie chcemy podziękować wszystkim osobom służącym dobrą radą i doświadczeniem – 
ekspertom z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz osobom, wypowiadającym się w naszym 
Raporcie. A byli to:

Piotr Bąbelewski
Mariusz Biela
Janusz Bisiuk
Paweł Bogacki
Teresa Bonaszewska
Anetta Chmielarz
Agnieszka Chojnicka–Kurek
Andrzej Dawid
Sławomir Dobrowolski
Jacek Dziębor
Katarzyna Górniak–Łojek
Piotr Jurczuk

Agnieszka Karda
Mateusz Karmalski
Małgorzata Kaźmierczak
Jacek Kojder
Kamila Kornacka
Wioletta Kuśmierek-Perz
Patryk Kwella
Sławomir Łatwiński
Katarzyna Łopatkiewicz
Krystian Łoś
Kamil Łukasik
Michał Majchrzak

Renata Markowska–Cisak
Mariusz Młodawski
Jacek Nowosad
Anna Pęczek
Arkadiusz Pietraś
Justyna Popek
Aneta Przybylska
Henryk Radelczuk
Sławomir Sagadel
Piotr Sajpel
Jarosław Sawecki
Tomasz Skibiński

Kamila Skorupińska
Magdalena Strąk
Małgorzata Sypnik
Łukasz Szabat
Paweł Szmigiel
Dominika Sztuka-Arak
Daria Taras
Edyta Tokarska
Arkadiusz Ulanowski
Iwona Wagner–Gajewska
Monika Wosik
Iwona Wróblewska.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie globalnemu zespołowi zrównoważonego 
rozwoju CEMEX, w skład którego wchodzą: Karla Julieta Arrambide Reyna oraz Mirian Fernández 
Pérez z zespołu Vicente Saisó Alva, audytorom naszego Raportu: Katarzynie Średzińskiej i Jackowi 
Kuchenbekerowi oraz naszej grupie roboczej dostarczającej dane. A są to:

Podziękowania składamy także fotografom, których zdjęcia ilustrują 
nasz Raport. Fotografie wykonali: Sebastian Klorek, Marcin Kańtoch,  
Igor Giełwanowski, Wojciech Pacewicz oraz Marcin Oliva Soto.

Za oprawę graficzną dziękujemy agencji Staempfli. W prace nad naszym 
Raportem w szczególności zaangażowani byli: Joanna Burbridge,  
Paweł Górecki, Monika Dąbrowska,  
Izabella Pomarańska oraz Irena Ukleja. 

Podziękowania składamy również Panu Bartłomiejowi Melonowi  
z drukarni GRIST 99.

Izabella Rokicka 
Joanna Węgrzynowska



Jeśli mają Państwo uwagi i komentarze na temat Raportu, za-
praszamy do dzielenia się z nami i prosimy o kontakt:

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Ul. Łopuszańska 38 D
02-232 Warszawa 
www.cemex.pl
tel.: +48 (22) 571 41 00

Izabella Rokicka
Dyrektor Działu Komunikacji i Public Affairs, Europa i Polska
e-mail: izabella.rokicka@cemex.pl
tel.: +48 (22) 571 41 75 

Joanna Węgrzynowska 
Koordynator Zrównoważonego Rozwoju 
e-mail: joanna.wegrzynowska@cemex.com
tel.: +48 (22) 571 77 12

Twitter: @CEMEX_PL
Facebook:  www.Facebook.com/CEMEXPolska 

www.Facebook.com/FundacjaCEMEX
Instagram: @cemex_pl
YouTube: www.youtube.com/user/cemexpolskaofficial 

Raporty zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska można po-
brać na stronie www.cemex.pl

 
Informacja o papierze
Raport został wydrukowany na papierze ekologicznym Cyclus 
Offset pochodzącym w 100% z makulatury, w technologii przy-
jaznej dla środowiska naturalnego.

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX 
jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele 
z Centrum Badań CEMEX z siedzibą w Szwajcarii.

Wszelkie majątkowe prawa autorskie do niniejszego Raportu 
zrównoważonego rozwoju przysługują CEMEX Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Rozpowszechnianie oraz kopiowanie 
niniejszego Raportu lub treści w nim zawartych bez zgody 
CEMEX Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

Zdjęcie CKK Jordanki (str. 4–5), wykonane przez Małgorzatę 
Replińską, zamieściliśmy dzięki uprzejmości CKK Jordanki oraz 
autorki fotografii. 



INWESTYCJA
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu.
Inwestycja była realizowana w latach 2013-2015 wg projektu architekta Fernando Menisa.

GENERALNY WYKONAWCA
Konsorcjum - Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infrastruktura S.A.

UŻYTE MATERIAŁY
CEMEX dostarczał na budowę szeroką paletę produktów specjalistycznych betonowych oraz cementowych.

Właścicielem praw do rozwiązań projektowych zastosowanych w CKK Jordanki jest Menis Arquitectos, SLP.



CEMEX Polska Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38D
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twitter.com/CEMEX_PL

facebook.com/CEMEXPolska
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