Pr og ram dz ia ł ań SPC na 20 09 r.
Szeroko pojęty rozwój przemysłu
cementowego jest głównym celem
podejmowanych przez Stowarzyszenie Producentów Cementu
działań zarówno na arenie krajowej,
jak i międzynarodowej.
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zeroko pojęty rozwój przemysłu cementowego jest głównym celem podejmowanych przez Stowarzyszenie Producentów Cementu działań zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
Bardzo ważnym polem działalności jest aktywny udział w procesie
konsultacji prawa tworzonego na poziomie europejskim, a także na
poziomie krajowym. Szczególnie ważna w tym zakresie jest współpraca Stowarzyszenia z Europejskim Stowarzyszeniem Cementowym
Cembureau, którego pełnoprawnym członkiem jesteśmy od czerwca
1999r. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z organami administracji
państwowej – Ministerstwami Środowiska, Gospodarki, Infrastruktury,
Rozwoju Regionalnego, władzami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Polski w Parlamencie
Europejskim, Radzie Europy, w Komisji Europejskiej, a także innymi instytucjami europejskimi. Jest to aktywność obejmująca wiele różnych
zagadnień i poziomów legislacyjnych. W roku 2009 Stowarzyszenie
będzie intensywnie zaangażowane w proces nowelizacji Dyrektywy
IPPC i tym samym wymagań Dyrektywy w sprawie Spalania, która
została scalona z Dyrektywą IPPC (i dodatkowo z innymi pięcioma
Dyrektywami) w jeden akt prawny, zwany Dyrektywą w sprawie Emisji
Przemysłowych. W dalszym ciągu konieczne jest śledzenie zapisów

dotyczących Systemu Handlu Emisjami, w szczególności wymagań
po 2012 roku, wynikających ze znowelizowanej Dyrektywy w Pakiecie
Energetycznym. W zakresie Systemu Handlu Emisjami Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi sektorami. Od 2006 roku SPC jest
członkiem obserwatorem Forum CO2 – organizacji zrzeszającej sektory
uczestniczące w SHE. Ważną sprawą w działalności Stowarzyszenia
jest udział w partnerstwie administracyjno-przemysłowym w zakresie
paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego i wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań dla gospodarki odpadami w Polsce. Stowarzyszenie jest przodującym partnerem społecznym w ramach wielobranżowego dialogu społecznego. W 2009 r. będzie kontynuowało
uczestnictwo w Radzie NEPSI Polska, będącą ogólnopolską strukturą
międzybranżowego dialogu społecznego w sprawie ochrony zdrowia
pracowników, w szczególności narażonych na respirabilną krzemionkę
krystaliczną. Współpracujemy z Ministerstwem Gospodarki i innymi
sektorami przemysłowymi w zakresie wdrażania regulacji REACH
i GHS – w roku 2009 ważnym dla nas tematem będzie nowelizacja
zharmonizowanej europejskiej Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa
Klinkieru i Cementu. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy również
w pracach związanych z nowelizacją Dyrektywy o wyrobach budow-
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roadly understood development of the cement industry is the
main aim of the activities taken by the Polish Cement Association
both in Poland and internationally.
An important field of work is to actively participate in consulting laws
drafted at both the European and the national level. What is particularly important in this regard is the Association’s cooperation with the
Cembureau European Cement Association, of which we have been a
full member since June 1999. The Association liaises closely with state
administrative authorities - the Ministries of Environment, Economy,
Infrastructure, Regional Development - but also local government authorities, NGOs, Polish representatives in the European Parliament, the
Council of Europe, the European Commission and also with other European Institutions. This activity concerns many different subjects and
legislative levels. In 2009, the Association will be heavily involved in the
process of revising the IPPC Directive and thus also the requirements
of the Incineration Directive, which has been combined with the
IPPC Directive (and also five other ones) into a single legal act called
the Directive on Industrial Emissions. It is still necessary to follow the
provisions concerning the Emissions Trading Scheme, and in particular
requirements applicable after 2012 resulting from the revised Directive

forming part of the Energy Package. With regard to the Emissions Trading Scheme (ETS), the Association cooperates closely with other sectors. Since 2006, it has been an observer member of the Forum CO2 - an
organisation of sectors participating in the ETS. An important matter in
the business of the Association is to participate in the administrativeindustrial partnership dealing with alternative fuels for the cement industry and jointly searching for good solutions for waste management
in Poland. The Association is a leading social partner within the multiindustry social dialogue. In 2009, we will continue to sit on the Council
of NEPSI Poland, which is a nationwide structure for the multi-industry
social dialogue on health protection of employees, particularly those
exposed to respirable crystalline silica. We cooperate with the Ministry
of Economy and other industrial sectors to implement REACH and
GHS regulations: a subject important for us in 2009 will be the revision of the harmonised European Safety Data Sheet for Clinker and
Cement. The Association also takes an active part in work on revising
the Construction Products Directive to extend construction product
standards to include requirements for, in particular, the leachability of
harmful components, mainly heavy metals, from civil structures. Association representatives take part in the work of national Technical
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lanych, obejmujących uzupełnienie norm na wyroby budowlane
o wymagania dotyczące w szczególności wymywalności z konstrukcji
budowlanych składników szkodliwych, głównie metali ciężkich. Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w pracach krajowych Komitetów Technicznych PKN. Bieżącym tematem jest m.in. uzupełnienie
krajowej normy dotyczącej stosowania popiołów oraz mielonego
żużla wielkopiecowego do betonu. Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie i wdrożenie w krajach członkowskich Produktowej Deklaracji Środowiskowej, charakteryzującej wyroby pod względem kosztów
i korzyści dla środowiska.
Działalność informacyjna, prasowa, edukacyjna, szkoleniowa to kolejny profil działalności Stowarzyszenia. Różnorodne wydawnictwa
w postaci specjalistycznych czasopism, broszur, podręczników, biuletynów są dobrym narzędziem propagowania wiedzy i informacji
na temat cementu i betonu. Przykładem takich działań może być
podręcznik dla projektantów konstrukcji żelbetowych, przygotowany
przez Stowarzyszenie jako element wdrożenia w Polsce Eurokodu 2
„Projektowanie konstrukcji z betonu”. Będzie kontynuowana działalność w zakresie informowania o możliwościach budowy dróg w technologii betonowej, gwarantującej długi okres eksploatacji i znacznie

niższe koszty utrzymania. Dużym zainteresowaniem cieszą się także
organizowane przez Stowarzyszenie kursy z technologii betonu. Tak
jak dotychczas przedstawiciele Stowarzyszenia będą obecni podczas
różnych konferencji, targów i przedsięwzięć angażujących wiele stron
i partnerów z innych organizacji branżowych. Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, zawierających wiele szczegółowych informacji o naszej działalności:
www.polskicement.pl
www.cementwapnobeton.pl
www.architekturabetonowa.pl
www.drogibetonowe.pl
www.dnibetonu.pl

Committees of the Polish Committee for Standardization. One current
subject is to supplement the national standard on the use of ash and
ground blast-furnace slag in concrete. Another will be to prepare and
implement the Environmental Product Declaration, which characterises products in terms of their harm and benefits to the environment,
in Member States.
Publicity, press, educational and training activity is also the remit of
the Association. Various publications like specialist journals, brochures,
textbooks and newsletters are good tools for disseminating knowledge and information on cement and concrete. One example of such
work is the textbook for designers of reinforced concrete structures
elaborated by the Association as part of implementing Eurocode 2
“Design of Concrete Structures” in Poland. We will continue our activities to provide information on the opportunity to construct roads of
concrete, which guarantees their long life and much lower maintenance cost. A lot of interest is shown in the courses on concrete technology organised by the Association. Just as before, Association representatives will be present at various conferences, fairs and projects

involving many parties and partners from other industrial associations.
You are invited to visit our websites which describe our activities in
great detail.
www.polskicement.pl
www.cementwapnobeton.pl
www.architekturabetonowa.pl
www.drogibetonowe.pl
www.dnibetonu.pl
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