Zrównoważone
budownictwo
CEMEX Polska wspiera rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce
m.in. poprzez promowanie zastosowania betonu w architekturze i infrastrukturze oraz rozwijanie technologii dróg betonowych. Opracowujemy
nowe, bardziej ekologiczne produkty o zmniejszonej emisji dwutlenku
węgla do atmosfery. Wdrażamy usługi i rozwiązania przyjazne środowisku. Monitorujemy nasz ślad węglowy w całym cyklu życia produktów.
Wprowadzamy i promujemy energoefektywne produkty i rozwiązania,
dzięki którym można zredukować zapotrzebowanie na energię zarówno
na etapie produkcji materiałów budowlanych jak i w czasie użytkowania
powstałych z nich budynków.

Paliwa alternatywne
Jedną z głównych inicjatyw prośrodowiskowych jest
stosowanie paliw alternatywnych w cementowniach.
Paliwa pochodzą z przetworzonych odpadów i stanowią substytut węgla kamiennego. Dominujący udział
posiada rozdrobniona lekka i palna frakcja odpadów
komunalnych i przemysłowych oraz zużyte opony.
CEMEX Polska jest liderem na rynku polskim oraz
w grupie CEMEX na świecie w substytuacji paliw alternatywnych.

Odpowiedzialność
społeczna
Drogi betonowe
W celu zapewnienia kompleksowej oferty budowy dróg betonowych,
w 2012 r. powołana została spółka CEMEX Infrastruktura. Zapewnia ona
nie tylko produkcję i transport mieszanki betonowej, ale także profesjonalne wykonawstwo warstw jezdnych i podbudowy dróg betonowych,
a także pomoc przy realizacji inwestycji.
Firma posiada wykwalifikowany zespół, złożony z inżynierów budowlanych i wykonawców nawierzchni drogowych. Jest wyposażona w nowoczesny park maszynowy, zapewniający wykonanie niezbędnych przy
projekcie prac drogowych. CEMEX Infrastruktura bierze udział w przetargach publicznych.
Więcej informacji na www.betonowki.pl
oraz na www.kalkulatordrogowy.pl

Firma realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju
poprzez wspieranie lokalnych społeczności, w tym organizacji pozarządowych.
Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość działająca pod
hasłem „Wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby
wzmacniać” powstała w 2009 roku. Dzięki niej wspieramy inicjatywy, których działania ukierunkowane są na
edukację, sport, kulturę, ekologię, wolontariat i programy
obywatelskie. Opieką otaczamy inicjatywy społeczne realizowane w miejscowościach, w których działają nasze
zakłady. Fundacja swoją działalność opiera na dwóch
filarach – Konkursie Grantowym dla organizacji pozarządowych i szkół – tzw. Fabryka Pomysłów oraz Konkursie
Grantowym dla Wolontariuszy CEMEX.

www.cemex.pl
Znajdź nas na Twitterze

@CEMEX_PL

Znajdź nas na Facebooku
Fundacji CEMEX oraz na stronie
www.budujemyprzyszlosc.org.pl

Ulotka wydrukowana na papierze ekologicznym Cyclus
pochodzącym w 100 % z makulatury.

CEMEX
w POLSCE

CEMEX w Polsce należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Dostarczamy materiały budowlane
najwyższej jakości, domieszki chemiczne do betonu i zapraw, chemię
budowlaną oraz świadczymy usługi z zakresu badań laboratoryjnych
i doradztwa technicznego.
W całym kraju posiadamy ponad pięćdziesiąt zakładów i zatrudniamy
blisko 1200 pracowników. Nasi klienci to duże firmy budowlane i inwestycyjne, producenci materiałów budowlanych oraz osoby indywidualne,
które mogą nabyć nasze produkty w składach budowlanych.

CEMEX Polska*
1137 pracowników, 3 piony biznesu: cement,
beton, kruszywa, 2 cementownie, 1 przemiałownia,
39 wytwórni betonu, 7 kopalń kruszyw
2,3 mln ton cementu,
1,8 mln m3 betonu, 4,2 mln ton kruszyw
produkcja :

*Stan na 31 grudnia 2014 r.

Wartości
CEMEX Polska
• Zapewniamy bezpieczeństwo pracy
• Koncentrujemy się na klientach
• Dążymy do doskonałości
• Pracujemy jako jeden zespół CEMEX
• Działamy uczciwie

Bezpieczeństwo
i higiena pracy
Największym priorytetem w CEMEX Polska jest bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz dostawców. Nieustannie podejmujemy wszelkie działania, aby
osiągać nasz cel: zero wypadków przy pracy. Fundamentem wyznaczającym kierunki działania jest Globalna Polityka BHP CEMEX zatwierdzona i podpisana przez Prezesa
CEMEX oraz zakomunikowana we wszystkich krajach
działalności. Cały system zarządzania BHP opiera się na
HSMS (Health & Safety Management System).

Etyka w biznesie
Działalność biznesową CEMEX Polska prowadzi przestrzegając standardów etycznych. Posiadamy Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie, który
obejmuje szeroki zakres praktyk i regulacji biznesowych i jest swoistym
przewodnikiem dla pracowników firmy.

