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Zrównoważony rozwój jest od początku istnienia CEMEX jednym z priorytetów naszej firmy.
Uważamy, że realizacja celów ekonomicznych musi iść w parze ze stałą dbałością o środowisko naturalne. Wdrożenie w ubiegłym roku w kolejnym zakładzie CEMEX – Przemiałowni
Gdynia – Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), stanowi dla nas kolejny
krok w doskonaleniu działalności pod kątem ochrony środowiska w zgodzie z przyjętą w firmie polityką ekologiczną.
W niniejszej Deklaracji chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jakie zmiany, mające na celu
zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko naturalne nastąpiły w Przemiałowni
Gdynia w 2016 roku. Przede wszystkim w 2016 roku w ramach ograniczania oddziaływania
zakładu na otoczenie, rozpoczęliśmy przedsięwzięcie polegające na modernizacji systemu
rozładunku klinkieru. Proces ten jest jednym z głównych czynników odpowiadających za niezorganizowaną emisję pyłu z zakładu. Zmiana sposobu przeładunku klinkieru pozwoli znacznie zmniejszyć uciążliwości związane z zapyleniem, a tym samym zrealizować wymagania
i zalecenia wynikające z dokumentów lokalnych. Obecnie pozyskaliśmy już większość wymaganych dokumentów, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku.
W 2017 roku planujemy także istotny projekt rozbiórkowy, który ma na celu demontaż dawnej, niepotrzebnej już infrastruktury i udostępnienie powierzchni do dalszego zagospodarowania, a ponadto będzie miał pozytywny wpływ na wizerunek zakładu.
W celu optymalizacji zarządzania wdrożyliśmy także w ubiegłym roku w Przemiałowni Gdynia
kulturę LEAN, promującą usprawnianie procesów, wzrost efektywności produkcji, optymalizację wykorzystania zasobów i eliminację ewentualnych strat, co łącznie w znaczny sposób
przekłada się także na środowiskowe wyniki organizacji.
Zapraszam serdecznie do lektury Deklara cji Środowiskowej dla zakładu Przemiałownia Gdynia za rok 2016, w której znajdziecie Państwo dalsze informacje i szczegóły podejmowanych
przez CEMEX inicjatyw.
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Firma CEMEX jest globalnym koncernem z siedzibą w Meksyku,
wytwarzającym materiały budowlane w ponad 40 krajach na
świecie.
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W 2016 roku w zakładach
należących do CEMEX
sprzedano łącznie około:

2,33 mln ton
cementu

2,23 mln m

3

betonu towarowego

4,05 mln ton
kruszywa

CEMENTOWNIA
WYTWÓRNIA BETONU TOWAROWEGO

*stan na 31 grudnia 2016 r.
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OPIS
ZAKŁADU
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Położenie zakładu
Przemiałownia Gdynia położona jest na terenach przemysłowych przy Nabrzeżu
Bułgarskim, w odległości ok. 3 kilometrów od centrum Gdyni, w województwie
pomorskim.
8
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Zakład sąsiaduje z następującymi firmami: Gdynia Container Terminal S.A. (od strony
północno-zachodniej), CRIST S.A. (od strony wschodniej), Euro-Gaz Gdynia Sp. z o.o.
(od strony południowej).
Przemiałownia Gdynia ma dogodne połączenie z krajową siecią drogową poprzez
Estakadę Kwiatkowskiego i Obwodnicę Trójmiasta z A-1. Przemiałownia posiada również własną bocznicę kolejową oraz dogodne połączenia z krajową siecią kolejową.

Proces technologiczny
W roku 2016 w Przemiałowni Gdynia produkowano następujące rodzaje cementów:
• cement portlandzki CEM I 42,5R,
• cement portlandzki CEM I 52,5R (tzw. biały cement),
• cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5R,
• cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R,
• cement portlandzki CEM I 42,5 N - SR 3/NA,
• cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R-HSR.
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016
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Podstawowym składnikiem do produkcji cementu jest klinkier portlandzki, dostarczany wagonami kolejowymi z Cementowni Chełm. Rozładunek klinkieru z wagonów
odbywa się przy użyciu koparko-chwytarki. Następnie klinkier transportuje się do
leja zasypowego i dalej - za pomocą taśmociągów – do trzech zasobników surowca.
Do instalacji włączony jest jeszcze zbiornik, w którym magazynowany jest gips odpadowy oraz hermetycznie zamknięty zbiornik z popiołami lotnymi.
Surowce z zasobników dozowane są przy użyciu wag tensometrycznych. Odważony
materiał jest transportowany do młynów cementu za pomocą przenośnika taśmowego, na który podawany jest dodatkowo środek aktywujący mielenie.
Następnie, rozdrobniony w dwóch młynach o nominalnej wydajności 25t/h każdy,
materiał dostaje się rynnami aeracyjnymi do przenośników kubełkowych, z których
kolejną rynną aeracyjną doprowadzany jest do separatora. W zależności od rodzaju
produkowanego cementu, do rynny aeracyjnej prowadzącej do przenośników kubełkowych istnieje możliwość dozowania popiołów lotnych.
Separator oddziela produkt gotowy od niedostatecznie zmielonego cementu (nadziarno). Nadziarno to trafia z separatora poprzez układ rynien aeracyjnych z powrotem do młynów. Produkt gotowy natomiast zostaje wytrącony w cyklonach separatora i trafia do zbiorników nad pompami wydmuchowymi.
Gotowy cement transportowany jest pneumatycznie do silosów. Do transportu służą
dwie linie pneumatyczne, którymi steruje się za pomocą systemu PLC (Programowalny Sterownik Logiczny z ang. Programmable Logic Controller). System ten nie pozwala na dostawanie się cementu do niewłaściwego silosu w przypadku, gdy zostanie
właściwie wybrana linia transportu cementu do silosów. Bezpieczny i maksymalny
poziom napełnienia silosów wynosi 1,5 metra wolnej przestrzeni nad załadowanym
cementem.
Wytworzony cement jest magazynowany w 8 silosach (4 x 1000 ton oraz 4 x 400 ton),
z których może być przeładowywany do cystern kolejowych i samochodowych albo
transportowany specjalnym rurociągiem na statki.

Całkowita produkcja
w Przemiałowni Gdynia
w 2016 roku wyniosła

198 604

ton cementu.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
– PRZEMIAŁOWNIA GDYNIA
SILOS POPIOŁU

KOPARKA CHWYTAKOWO-CZERPAKOWA

ZASOBNIKI
GIPSU

ZASOBNIK
KLINKIERU

ZASOBNIK
KLINKIERU

DOSTAWA SUROWCÓW

DWA CYKLONY
WENTYLATOR RECYRKULACYJNY

MŁYNY CEMENTU NR 1

ZBIORNIK
DODATKU

AWARYJNY SKŁAD KLINKIERU
SKŁAD GIPSU

SEPARATOR

MŁYNY CEMENTU NR 2
ELEWATOR
DOZOWANIE GIPSU I KLINKIERU

DOSTARCZANIE CEMENTU WAGONAMI

NADZIARNO PRODUKTU – POWRÓT DO MŁYNÓW CEMENTU

SILOSY CEMENTU

4
8

6
7

2

3

5

ZAŁADUNEK CEMENTU
NA SAMOCHODY

1

2
4
3
1

POMPY FLUX

POMPA ŚRUBOWA

ZAŁADUNEK CEMENTU
NA WAGONY

LINIA ZAŁADUNKU CEMENTU NA STATEK

OTWARTY SKŁAD CEMENTU WORKOWANEGO
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PONIŻEJ OPISANE SĄ WSZYSTKIE DECYZJE/POZWOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEMIAŁOWNI GDYNIA:
1. Decyzja na emisję do powietrza wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia
nr ROD.6225.6.2013.DD z dnia 20.09.2013 r. ze zmianą nr ROD.6225.1.2017.DD
z dnia 19 kwietnia 2017 r. wraz z postanowieniem nr ROD.6225.1.2017.DD
z dnia 27 kwietnia 2017 r. – decyzja ta określa dopuszczalne emisje pyłów dla
18 emitorów Przemiałowni (w tym 1 emitor planowanej inwestycji) oraz warunki
pracy instalacji. Decyzja jest ważna do 30 września 2023 roku.
2. Decyzja na odzysk odpadów pochodzących z innych gałęzi przemysłu jak popioły lotne czy gips odpadowy, wydana przez Prezydenta
Miasta Gdynia nr ROG.6233.26.2013.KK z dnia 24 czerwca 2013 r. ze zmianami nr ROG.6233.30.2014.KK z dnia 6 czerwca 2014 r. i nr ROG.6233.4.2017.KK
z dnia 24 lutego 2017 r. – decyzja ta określa dopuszczalne ilości przetwarzanych odpadów oraz warunki ich zagospodarowania. Decyzja jest ważna do
23 czerwca 2023 roku.
3. Decyzja na wytwarzanie odpadów, wydana przez Prezydenta Miasta Gdynia nr UOD.6221.31.2011.KR z dnia 12 grudnia 2011 r. ze zmianą
nr ROG.6221.17.2014.KR z dnia 29 grudnia 2014 r. – decyzja ta określa ilości
oraz rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ramach użytkowania
instalacji. Głównymi odpadami powstającymi w Przemiałowni są: odpady cementowe, które są zawracane do produkcji oraz złom stalowy i odpady gumowe
(m.in. taśmy transportujące). Decyzja jest ważna do 11 grudnia 2021 roku.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE
I INNE DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE

3

Przemiałownia Gdynia posiada wszystkie wymagane prawem decyzje środowiskowe i nie płaci kar za naruszenia zawartych w nich zobowiązań. Zakład dotrzymuje wszystkich parametrów środowiskowych potwierdzonych w wykonywanych raz
w roku, dobrowolnych badaniach emisji do powietrza oraz w raportach odpadowych przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego.
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4. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Gdynia
nr ROD.6341.1.10.2015.JS z dnia 8 października 2015 r. – pozwolenie to określa
warunki zrzutu podczyszczonych ścieków opadowych i wód pochłodniczych do
kanału portowego. Pozwolenie jest ważne do 7 października 2025 r.
DODATKOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU PRZEMIAŁOWNIA GDYNIA
WYNIKAJĄ Z DOKUMENTÓW LOKALNYCH O CHARAKTERZE STRATEGICZNOPLANISTYCZNYM:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia zatwierdzony uchwałą nr XXV/523/12 z dnia 28 listopada 2012 r. –
wg którego zakład wchodzi w skład terenu oznaczonego na mapie symbolem
04PM,P,U o przeznaczeniu: tereny urządzeń portu morskiego, tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.
2. Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu zatwierdzony uchwałą nr 754/XXXV/13 z dnia
25 listopada 2013 r., aktualnie zmieniony uchwałą nr 352/XXXIII/17 z dnia
27 marca 2017 r. – zgodnie z którym zakład corocznie doręcza sprawozdania dotyczące działań związanych z redukcją emisji pyłowych.
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016
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3. Program ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020 zatwierdzony uchwałą nr III/28/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
– określający konkretne zadania dla zakładu (wraz z terminami ich realizacji), mające na celu poprawę stanu powietrza w zakresie pyłu zawieszonego, w tym:
 oczyszczanie i zraszanie zakładowych dróg i placów, stosowanie systemów
przykrywania klinkieru oraz
 wykonanie modernizacji stanowiska rozładunku dostarczanego klinkieru.
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni zatwierdzony uchwałą nr X/182/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., ze zmianami wg
uchwał nr XIII/281/15 z dnia 28 października 2015 r. i nr XXVI/638/16 z dnia
23 listopada 2016 r. – określający m. in. zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

4
INWESTYCJE
W ramach ciągłego doskonalenia zakładu w kierunku zmniejszenia oddziaływania na
środowisko, w Przemiałowni Gdynia realizowane są liczne projekty modernizacyjne
i inwestycyjne.
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Odpylacz na zbiorniku siarczanu
W związku z wymaganiami unijnego rozporządzenia REACH, mówiącego o konieczności redukcji chromu sześciowartościowego (Cr6+) w cemencie, do finalnego produktu
należy dozować siarczan żelaza stosowany jako reduktor.
Dotychczasowa instalacja odpylająca zbiornika do magazynowania siarczanu nie
gwarantowała w pełni bezawaryjnego podawania reduktora i sporadycznie produkcja
cementu musiała być wstrzymywana z uwagi na konieczne czyszczenie rurociągów
instalacji siarczanu. W związku z tym podjęto decyzję o modernizacji istniejącego systemu odpylania zbiornika siarczanu. W celu zwiększenia pewności działania procesu
dozowania siarczanu żelaza zamontowano odpylacz wraz z wentylatorem nad zbiornikiem siarczanu żelaza. Włączono go w układ automatycznej kontroli pracy młynowni
cementu oraz wykonano wizualizację procesu.

Projekt zmiany rozładunku klinkieru
Jedną z głównych uciążliwości instalacji dla otoczenia jest emisja niezorganizowana
związana z przeładunkiem klinkieru – podstawowego surowca do produkcji cementu
– z wagonów kolejowych do magazynów zlokalizowanych w zakładzie. Dlatego celem
planowanej inwestycji jest znaczące ograniczenie emisji pyłu klinkierowego podczas
operacji rozładunkowych, dzięki zastosowaniu nowego systemu odpylania.
W ramach projektu planowane jest zabudowanie odpylanego kosza zasypowego bezpośrednio nad przenośnikiem transportującym klinkier. Koparka chwytakowa będzie
podawać klinkier bezpośrednio z wagonów do kosza i dalej do młynów cementu.
Projekt przewiduje również skrócenie istniejącego taśmociągu oraz wykonanie platformy dla koparki rozładowującej klinkier z wagonów. Platforma zlokalizowana będzie
w takim miejscu, aby koparka mogła jednocześnie podawać klinkier zarówno do nowego kosza zasypowego, jak i na skład otwarty. W ten sposób wyeliminujemy konieczność przewożenia i wysypywania klinkieru na placu składowym, co ograniczy niezorganizowaną emisję pyłu.
W 2016 roku wykonano niezbędne prace dokumentacyjne w celu złożenia wniosków
o wydanie wymaganych pozwoleń w zakresie budowlanym, przede wszystkim uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Prace wyburzeniowe
W celu poprawy wizerunku i estetyki zakładu oraz odzyskania powierzchni pod nowe
inwestycje w Przemiałowni Gdynia w 2017 roku planowane są duże prace wyburzeniowe. Do likwidacji zostały wytypowane m.in. nieczynne budynki gospodarcze, bunkry,
a w następnej kolejności zbędny zbiornik stalowy, budynek młynowni węgla oraz bu18 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016

dynek po kotle energetycznym, które są pozostałością po istniejącej tutaj wcześniej
elektrociepłowni. Prace projektowo-dokumentacyjne, a następnie wyburzeniowe wykona wybrana firma zewnętrzna.
Szczególnie istotnym rezultatem projektu wyburzeń jest udostępnienie powierzchni
do magazynowania surowców, stosowanych do regulacji czasów wiązania cementu.
Pozwoli to na gromadzenie zdecydowanie większych ilości form gipsowych, pochodzących z innych gałęzi przemysłu np. ceramicznego, a tym samym zagwarantuje odpowiednią ilość zasobów surowcowych.

Kontrola wypełnienia pierwszej komory młyna cementu
Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych wiąże się z koniecznością właściwych
i pewnych pomiarów parametrów technologicznych procesu. W celu uzyskania maksymalnej wartości wydajności, a co za tym idzie zmniejszenia jednostkowego zużycia
energii elektrycznej, w 2017 roku planowany jest zakup i montaż urządzenia do kontroli napełnienia pierwszej komory młyna.
W pierwszym etapie inwestycji planowany jest zakup urządzenia na jeden młyn cementu. W kolejnym roku (2018) montaż urządzeń planowany jest także na drugim
młynie. Dodatkowo w celu większej kontroli procesu, planowany jest montaż próbników cementu.
Oszczędności gwarantowane przez producenta systemu kontroli wypełnienia młyna
to redukcja zużycia energii w procesie przemiału cementu o min. 3,5%. Obecnie z powodu pracy młynów z niepełnymi wydajnościami nie ma możliwości wykorzystania
efektów modernizacji sterowania sprężarkami transportowymi z 2015 roku. Po osiągnięciu przez młyny cementu pełnych wydajności produkcyjnych, możliwa będzie automatyczna praca sprężarek transportowych. Oszczędności z tego tytułu szacuje się
na dodatkowe 1000 MWh/rok.

Kontrola zużycia sprężonego powietrza
W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej, wraz z końcem 2016 roku wprowadzono program mający pozwolić na znaczną redukcję pracy sprężarek wysokiego ciśnienia (Kaeser 30 kW x 2).
W pierwszym etapie rozpoczęto systematyczną kontrolę i raportowanie stanu instalacji sprężonego powietrza (ścieżki przeglądowe), a następnie uruchomiono sterownik nadrzędny sprężarek, mający za zadanie wyłączać urządzenia w momentach, gdy
zapotrzebowanie na to medium jest wystarczające. Dodatkowo rozpoczęto proces
systematycznego obniżania ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza. Minimalne
oszczędności z powyższych działań szacuje się na 20 MWh/rok.
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016
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Zintegrowany System Zarządzania umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie
wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa, dzięki ustanowieniu i realizowaniu celów zawartych w Polityce Jakości, Środowiska, BHP oraz Energetycznej. Dzięki
temu udało się szczegółowo pokazać, jakie cele stawia sobie Zarząd CEMEX Polska
w poszczególnych obszarach funkcjonowania.

W RAMACH CIĄGŁEGO DOSKONALENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA W OSTATNIM CZASIE ZOSTAŁO PODJĘTYCH WIELE NOWYCH
INICJATYW, DO KTÓRYCH MOŻEMY ZALICZYĆ M.IN.:

doskonalenie systemu ECM COMARCH,
który umożliwił publikację, zatwierdzanie, wypełnianie i prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej, usprawnił kontrolę nad procesami prowadzonymi
w ramach systemów zarządzania, monitorowanie auditów wewnętrznych oraz
komunikację wewnętrzną, umożliwił archiwizację dokumentów w jednej bazie
danych; dzięki systemowi ECM CEMEX Polska zamienił w dużym stopniu dokumentację papierową na dokumentację elektroniczną, co pozwala na oszczędność
zasobów poprzez ograniczenie zużycia papieru,

ZINTEGROWANY
SYSTEM ZARZĄDZANIA

5

Integracja wszystkich systemów zarządzania opartych na normach ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, PN-N 18001 oraz dodatkowo o wymagania rozporządzenia EMAS III, spowodowała, że w chwili obecnej obowiązuje jeden udokumentowany i spójny system.
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przygotowanie platformy e-learningowej,
dzięki której pracownicy CEMEX oraz podwykonawcy przechodzą szkolenia
wstępne w zakresie BHP oraz Ochrony Środowiska; szkolenia te kończą się testem
i po jego pozytywnym przejściu osoba szkoląca się otrzymuje stosowny certyfikat;
w przyszłości planowane jest rozszerzenie szkoleń o zagadnienia dot. gospodarki
energetycznej,
powołanie specjalnej komórki organizacyjnej – Zespołu ds. Zarządzania Energią,
której głównym celem jest optymalizacja wszystkich procesów, w których zużywana jest energia elektryczna,
wdrożenie Systemu Ciągłego Doskonalenia CEMEX (tzw. LEAN Management).
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Kultura LEAN Management
Polityka Środowiskowa
CEMEX Polska

System LEAN Management jest metodą zarządzania wywodzącą się z Japonii, zapoczątkowaną w firmie Toyota, a jej istotą jest zapobieganie wszelkiego rodzaju marnotrawstwu. LEAN kładzie nacisk na rewizję systemu produkcyjnego oraz ciągłe
usprawnianie procesów. W ramach wdrażania systemu w latach 2015-2016 została
przeszkolona cała załoga, na różnych poziomach zaawansowania – od pracowników
liniowych poprzez nadzór pracowniczy oraz nadzór systemowy. System ma na celu
realizację procesu ciągłego doskonalenia, który prowadzi do wzrostu produktywności
i rentowności, zmniejszenia zapasów surowców do produkcji oraz części zamiennych.

Zarządzanie wpływem na środowisko jest integralnym elementem filozofii biznesowej CEMEX
Polska. Zobowiązujemy się prowadzić produkcję, sprzedaż i przeładunek cementu, produkcję
i sprzedaż klinkieru, mączki wapiennej, betonu towarowego i kruszyw oraz przeładunek i magazynowanie popiołów lotnych w sposób odpowiedzialny i zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju oraz ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko.

Powyższe zobowiązanie będziemy realizować poprzez:
zapobieganie zanieczyszczeniom
oraz minimalizowanie negatywnego
wpływu na środowisko w wyniku emisji
zanieczyszczeń do powietrza, gruntu,
wód, jak również hałasu z naszych
zakładów

Kultura ciągłego doskonalenia ma wpływ na wszystkie obszary naszej działalności:
od BHP, poprzez procesy produkcyjne, organizację pracy, aż po komunikację wewnętrzną. Przekłada się to w prostej linii na zmniejszenie poziomu ryzyka oraz negatywnego oddziaływania na środowisko przez nasz zakład (np. poprzez usprawnienia
lub eliminację strat w kluczowych procesach produkcyjnych). Stałe monitorowanie
przeglądów i napraw urządzeń ograniczających emisje minimalizuje możliwość wystąpienia awarii środowiskowej. LEAN Management jest nieuniknionym kierunkiem
rozwoju firmy, która chce uzyskać przewagę rynkową.
DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTAŁY PODJĘTE W PRZEMIAŁOWNI GDYNIA
W RAMACH WDRAŻANIA SYSTEMU LEAN TO:

utrzymywanie otwartej i efektywnej
komunikacji z naszymi pracownikami,
podwykonawcami, klientami, lokalnymi
społecznościami i wszystkimi, którzy
z nami współpracują

utrzymywanie zgodności z politykami
i procedurami korporacyjnymi oraz ze
wszystkimi stosownymi wymaganiami
prawnymi i innymi

zapewnienie niezbędnych zasobów
na potrzeby szkoleń, instruktażu
oraz nadzoru w celu odpowiedniego
zarządzania aspektami środowiskowymi
naszych zakładów

optymalizację gospodarowania zasobami,
obniżanie wskaźnika emisji dwutlenku
węgla oraz ograniczanie emisji poprzez
racjonalne zarządzanie energią, wodą
i wytwarzanymi odpadami

planowanie, weryfikację i ocenę
środowiskowych wyników naszej
działalności w oparciu o mierzalne cele
i najlepsze praktyki branżowe w celu
ciągłego doskonalenia

odpowiedzialne wykorzystanie terenu
w naszych zakładach w celu zapewnienia
trwałości ekosystemów i różnorodności
biologicznej oraz zwiększenia naszego
wkładu w ochronę przyrody

analizowanie, monitorowanie i otwarte
raportowanie naszych wyników
w zakresie ochrony środowiska
ciągłe doskonalenie skuteczności
systemu zarządzania środowiskowego
oraz zapobiegania zanieczyszczeniom

Każda osoba wykonująca prace na rzecz firmy jest zobowiązana do prezentowania odpowiednich
postaw i zachowań świadczących o wysokiej świadomości środowiskowej oraz do zawiadamiania
o potencjalnych ryzykach środowiskowych. Osoby zarządzające są odpowiedzialne za jasne
zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska, zapewnienie odpowiednich
zasobów, jak również do monitorowania i ciągłego doskonalenia standardów środowiskowych
CEMEX Polska.

system szkoleń mających przybliżyć pracownikom filozofię LEAN,
wprowadzenie narzędzi mających ułatwić pracę zgodną z kulturą LEAN,
inicjatywy usprawniające zarządzanie przez wizualizację,
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Prezes Zarządu CEMEX Polska

dodatkowe audyty wewnętrzne: 5S (porządek w miejscu pracy), waste walk
(określanie strat podczas procesu produkcji),
wdrożenie Kart Pracy Standardowej w celu szybszej, bezpieczniejszej i bardziej
zrozumiałej pracy,
montaż barierek wzdłuż chodników i oznaczenia poziome w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
W przyszłości zamierzamy ograniczyć udział firm zewnętrznych w bieżących drobnych naprawach poprzez wprowadzenie autonomicznego utrzymania ruchu, eliminować straty poprzez reorganizację składu surowców i systemu dozowania surowców, kontynuować prace w celu reorganizacji ruchu na terenie zakładu i poprawy
wizualizacji.

Polityka Jakości
CEMEX Polska

Polityka BHP
CEMEX Polska

Celem CEMEX Polska Sp. z o.o., jest zaspokojenie wymagań i oczekiwań naszych Klientów
w zakresie produkcji, sprzedaży i przeładunku cementu, produkcji i sprzedaży klinkieru, mączki
wapiennej, betonu towarowego i kruszyw oraz przeładunku i magazynowania popiołów lotnych
poprzez dostarczanie im wyrobów zgodnie z ich wymaganiami i specyfikacjami.

W CEMEX Polska priorytetem jest nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapobieganie
wypadkom. Wierzymy, że ZERO wypadków jest możliwe, a osiągniecie tego celu jest naszym obowiązkiem
moralnym. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności w zakresie produkcji, sprzedaży i przeładunku
cementu, produkcji i sprzedaży klinkieru, mączki wapiennej, betonu towarowego i kruszyw oraz przeładunku
i magazynowania popiołów lotnych w sposób bezpieczny i efektywny oraz do dbania o pomyślność naszych
pracowników, podwykonawców oraz innych osób, na których nasza działalność ma wpływ.

Aby zrealizować powyższy cel zobowiązujemy się do:
prowadzenia działalności w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawnymi
oraz innymi wymaganiami, do których
przestrzegania się zobowiązaliśmy

pełnego zaangażowania wszystkich
pracowników Spółki w realizację wyrobu
z wykorzystaniem ich kompetencji oraz
doświadczenia

stosowania nowoczesnej technologii
produkcji zapewniającej odpowiednią
jakość wyrobu, zgodną z wymaganiami
odpowiednich norm oraz innych
specyfikacji technicznych

identyfikowania oczekiwań klientów
i monitorowania poziomu ich
zadowolenia

ciągłego podnoszenia kwalifikacji
pracowników oraz uwzględniania
ich roli i zaangażowania w działania
na rzecz jakości
zapewnienia sprawnego przepływu
informacji o zdaniach i stopniu ich
realizacji
spełnienia wymagań i ciągłego
doskonalenia skuteczności Systemu
Zarządzania Jakością

zaopatrywania się u dostawców
gwarantujących dostawy o wysokim
poziomie jakości
zwiększania skuteczności i efektywności
procesów zapewniającego ciągłe
doskonalenie w ramach Systemu
Zarządzania Jakością
zapewnienia niezbędnych zasobów do
prawidłowego funkcjonowania Systemu
Zarządzania Jakością

Jako Prezes Zarządu, zobowiązuję się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków na
wdrożenie niniejszej Polityki. Jednocześnie deklaruję, że Polityka jest i będzie konsekwentnie
realizowana przeze mnie i przez pracowników CEMEX Polska.
Niniejsza Polityka jest ogólnie dostępna, zakomunikowana i realizowana przez wszystkich
pracowników CEMEX Polska i inne osoby pracujące na rzecz i w imieniu Spółki.
Polityka Jakości CEMEX Polska jest regularnie poddawana przeglądom i aktualizowana w miarę
potrzeb związanych m.in. ze zmianami: przepisów prawnych, regulacji wewnętrznych, procesów,
technologii, struktury organizacyjnej.

15 marca 2016 r., Warszawa
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Aby zrealizować powyższe cele zobowiązujemy się do:
zapewnienia zdrowego i bezpiecznego
miejsca pracy dla naszych pracowników
i podwykonawców poprzez zastosowanie
odpowiednich procedur zapobiegania ryzyku
przestrzegania firmowych polityk, Systemu
Zarządzania BHP, procedur oraz wszystkich
obowiązujących przepisów prawa i innych
wymagań
utrzymywania otwartej oraz efektywnej
komunikacji z naszymi pracownikami,
podwykonawcami, klientami,
społecznościami lokalnymi oraz
wszystkimi, którzy współpracują z nami
rozwijania pozytywnej kultury
bezpieczeństwa i higieny pracy, w której
osoby dbają wzajemnie o swoje zdrowie
i bezpieczeństwo oraz podzielają nasze
przekonanie, że ZERO wypadków
jest możliwe
zapewnienia niezbędnych środków dla
kształcenia, szkolenia oraz nadzoru w celu
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa
naszych pracowników

planowania, audytowania, dokonywania
przeglądu oraz oceniania naszych wyników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
w odniesieniu do mierzalnych celów
oraz najlepszych praktyk branżowych,
aby zapewnić ciągłą poprawę
badania, monitorowania oraz otwartego
podawania naszych wyników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
stosowania nowoczesnej technologii
produkcji, bezpiecznej dla pracowników oraz
zgodnej z wymaganiami odpowiednich norm
zapobiegania wypadkom przy pracy,
chorobom zawodowym oraz zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym
promowania zdrowego stylu życia wśród
pracowników oraz osób współpracujących
z CEMEX Polska
zaopatrywania się u dostawców
gwarantujących dostawy o uzgodnionym
poziomie jakości, spełniających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy
ciągłego doskonalenia skuteczności
systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy

Każda osoba pracująca na rzecz CEMEX Polska jest zobowiązana do przestrzegania przepisów i zasad
BHP, bezpiecznego zachowania oraz zgłaszania potencjalnych zagrożeń dla siebie lub innych. Kierownicy
odpowiedzialni są za realizowanie celów BHP, wykazywanie skutecznego przywództwa, rozwijanie pozytywnej
kultury BHP, jasne definiowanie ról i obowiązków, zapewnienie odpowiednich zasobów oraz za mierzenie,
dokonywanie przeglądu i ciągłą poprawę wyników CEMEX Polska w zakresie BHP.

15 marca 2016 r., Warszawa

Marcelo Catala

Prezes Zarządu CEMEX Polska
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NAJWAŻNIEJSZE CERTYFIKATY
PRZEMIAŁOWNIA GDYNIA
Wysoki poziom dbałości o środowisko, a także o bezpieczeństwo pracy, jakość produktów w CEMEX Polska, w tym w Przemiałowni Gdynia, znajduje odzwierciedlenie
w licznych certyfikatach i wyróżnieniach przyznanych spółce w ostatnich latach. Wybrane z nich przedstawiamy poniżej.
Certyfikaty zgodności wystawiane przez Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych na poszczególne marki cementu.
Obecnie Przemiałownia Gdynia posiada certyfikaty zgodności
na cementy: CEM I 42,5R; CEM I 42,5N–SR3/NA; CEM I 52,5R;
CEM II/A-V 42,5R; CEM II/B-V 32,5R; CEM II/B-V 32,5R–HSR.

Udokumentowaniem starań firmy CEMEX w kierunku ograniczania
emisji gazów cieplarnianych jest certyfikat nadany przez Instytut Techniki Budowlanej. Uprawnia on do stosowania oznaczenia ITB-EKO dla
wszystkich typów cementu, przy produkcji których zredukowano emisje CO2 do atmosfery o min. 20% (CEM II i CEM III). Certyfikat został
przedłużony dla produktów CEMEX Polska do roku 2020.

W roku 2008 CEMEX Polska po pozytywnym przejściu auditu
zewnętrznego uzyskał certyfikaty Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz dodatkowo
w roku 2012 – Energią. Zgodnie z procedurami co trzy lata
wszystkie zakłady cementowe przechodzą re-certyfikację
wszystkich Systemów Zarządzania – kolejna planowana jest
w bieżącym roku.

W konkursie Ekoinspiracje 2016, prowadzonym przez portal
ekorynek.com, firma CEMEX uzyskała tytuł Mecenasa Edukacji Ekologicznej w uznaniu znaczącej roli w zakresie wspierania działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.
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OPIS ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

6

Zgodnie z funkcjonującym w Przemiałowni Gdynia Zintegrowanym Systemem
Zarządzania zidentyfikowaliśmy wszystkie bezpośrednie i pośrednie oddziaływania
zakładu na środowisko, tzw. aspekty środowiskowe.
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Aspekty te zostały poddane wnikliwej ocenie według kryteriów opracowanych przez
ekspertów z CEMEX Polska Sp. z o. o. Na tej podstawie zostały określone aspekty mające znaczący wpływ na środowisko naturalne.

Bilansowanie emisji pyłu do opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest oparte
na szacowaniu emisji w oparciu o wskaźniki masowe emisji pyłu ustalone w pozwoleniu
na emisje oraz wielkość produkcji cementu. Roczne wielkości emisji pyłu przedstawia
wykres na sąsiedniej stronie.

ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W PRZEMIAŁOWNI GDYNIA

Przy zastosowaniu wyżej opisanej metody obliczania wielkości emisji, roczna emisja pyłu
jest wprost proporcjonalna do wielkości produkcji.

ASPEKT ŚRODOWISKOWY

SPOSÓB MONITOROWANIA

OBSZAR

KOMPONENT
ŚRODOWISKA*

EMISJA
NIEZORGANIZOWANA
PYŁÓW PRZY ROZŁADUNKU
KLINKIERU

Wizualnie poprzez oględziny
zakładu
Karty zdarzenia/ skargi
środowiskowe

Składowanie
i rozładunek
klinkieru

P

EMISJA ZORGANIZOWANA
PYŁÓW Z:
- MŁYNÓW CEMENTU
- SEPARATORA

Pomiary środowiskowe min.
1 x rok

Przemiał
cementu

P

ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
W PROCESIE PRZEMIAŁU
CEMENTU

Odczyty codzienne
z liczników

Przemiał
cementu

ZZN

ZUŻYCIE ODPADÓW:
POPIOŁY LOTNE I GIPS
ODPADOWY

Monitorowanie na podstawie
wag produkcyjnych

Przemiał
cementu

GO

ODPROWADZANIE WÓD
OPADOWYCH I WÓD
POCHŁODNICZYCH DO
BASENU PORTOWEGO

Przeglądy separatora
(min 2 x rok)
Badania jakości wody
(min 2 x rok)

Przemiał
cementu

WP

[P] – wpływ na powietrze, [WP] – wpływ na wody powierzchniowe, [GiWP] – wpływ na grunt i wody
podziemne, [H] – uciążliwość hałasowa, [GO] – obciążenie środowiska odpadami, [ZZN] – zużycie
zasobów naturalnych

Aspekty te są pod stałym nadzorem, a zakład podejmuje działania w celu ich minimalizacji. Między innymi w roku 2017 planowane jest zakończenie projektu modernizacji sposobu rozładunku klinkieru, mającego na celu obniżenie emisji niezorganizowanej pyłu, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie
przemiału poprzez wprowadzenie systemu kontroli napełnienia młyna cementu.

Emisje do powietrza
Emisje wprowadzane do środowiska w sposób zorganizowany poprzez emitory nie
mają dużego wpływu na teren poza obrębem zakładu (jedynie w przypadku silnego
wiatru emisja może objąć większy teren).
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Wszystkie urządzenia będące źródłem zorganizowanej emisji pyłu w procesie produkcyjnym są wyposażone w urządzenia odpylające (odpylacze workowe). Stan techniczny instalacji odpylających jest na bieżąco nadzorowany przez służby utrzymania ruchu.
W ramach wewnętrznego nadzoru na emitorach, które mają techniczne możliwości usytuowania stanowisk pomiarowych, są wykonywane pomiary emisji pyłu przez wewnętrzne Laboratorium Ochrony Środowiska CEMEX Polska. Z pomiarów sporządzany jest raport zawierający wyniki z tych pomiarów.
W roku 2016 stężenie pyłu z pomiarów (na 7 emitorach) wahało się w granicach 1,5 do
7,9 mg/Nm3 (średnia ważona 3,09 mg/Nm3). Wewnętrzne pomiary emisji pyłu służą
przede wszystkim sprawdzeniu skuteczności działania odpylaczy. Kilkuletnie pomiary
potwierdzają, że poziomy stężeń pyłu w emitowanym powietrzu są niższe od wielkości
referencyjnych, ustalonych w konkluzjach najlepszych dostępnych technik dla przemysłu
cementowego (BAT) – max. w przedziale 10 do 20 mg/Nm3 – co obrazuje wykres na następnej stronie.
Innym rodzajem emisji, która jest znacznie bardziej widoczna i trudniejsza do ograniczenia, jest emisja niezorganizowana pyłu powstająca w procesie rozładunku surowców oraz generowana przez ruch kołowy. W Przemiałowni Gdynia emisję niezorganizowaną staramy się stale ograniczać na kilka sposobów, poprzez:
 bieżące zraszanie placu,
 ograniczenie prędkości poruszania się samochodów po terenie zakładu (10 km/h),
 czyszczenie zamiatarką placów i dróg,
 zamiatanie szczotką spalinową chodników i miejsc trudnodostępnych oraz ich
polewanie w okresach niskiej wilgotności.
W 2017 r. planujemy zastosowanie nowego rozwiązania do odkurzania obiektu młynowni cementu – przemysłowego odkurzacza z elastycznymi wężami.

Gospodarka wodno-ściekowa
Zakład posiada niezbędne pozwolenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Zapotrzebowanie na wodę w Przemiałowni Gdynia wynika jedynie z konieczności
uzupełniania wody chłodniczej służącej do chłodzenia urządzeń produkcyjnych, zapewnienia wody na potrzeby socjalne załogi oraz zraszania dróg i placów w celu ograniczania emisji pyłowej.
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ŚREDNIE STĘŻENIE PYŁÓW WG POMIARÓW [mg/Nm3]
10

10

Zakład jest w 100% zaopatrywany w wodę poprzez miejską sieć wodociągową. Ilość
zużytej wody technologicznej uwarunkowana jest wielkością produkcji i wysyłki.
Woda ta jest głównie wykorzystywana do chłodzenia napędów młynów cementu. Całkowite zużycie wody w Przemiałowni Gdynia w roku 2016 wyniosło 1877 m3
(w tym na polewanie zakładowych dróg i placów 720 m3).

8

Wskaźniki zużycia wody na tonę cementu w Przemiałowni Gdynia w latach
2013–2016 przedstawione są na poniższym wykresie.
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W roku 2016 w celu realizacji postanowień i zobowiązań wynikających z Programu
ochrony powietrza dla Miasta Gdyni zintensyfikowano polewanie zakładowych placów i dróg w celu redukcji emisji wtórnych pyłu i zmniejszenia negatywnego ich
wpływu na otoczenie zakładu, co wpłynęło na znaczący wzrost zużycia wody w porównaniu z poprzednimi latami.
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Wody opadowe z terenu Przemiałowni Gdynia zrzucane są zgodnie z posiadanym
pozwoleniem wodnoprawnym do basenu portowego, po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym ze zintegrowaną komorą szlamową i odstojniku. Opłaty środowiskowe ponoszone z tego tytułu przez zakład rozliczane są
na podstawie ustalonej przez Ministra Środowiska stawki za metr kwadratowy powierzchni utwardzonej.
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Zakład jest zobligowany do dotrzymania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych:
 węglowodory ropopochodne poniżej 15 mg/dm3
 zawiesina ogólna poniżej 100 mg/dm3
Wyniki pomiarów jakości wód opadowych wykonanych w 2016 roku (0,3 mg/dm3
– węglowodory i 31,3 mg/dm3 – zawiesina) wskazują na spełnienie wymagań prawnych w tym zakresie.
Pozwolenie wodno-prawne reguluje również ilości i parametry wód pochłodniczych
odprowadzanych do basenu portowego:
 max. ilość odprowadzonych wód pochłodniczych: 18 m3
 temperatura wód pochłodniczych poniżej 35OC.
W roku 2016 nie zrzucano wód pochłodniczych do basenu portowego.
Ścieki bytowe z Przemiałowni Gdynia odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.
Ilości wytworzonych ścieków bytowych na przestrzeni kilku lat przedstawiają się następująco:
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Wskaźniki wytworzonych ścieków bytowych na tonę cementu w Przemiałowni
Gdynia w latach 2013–2016 pokazane są na poniższym wykresie.

Niewielkie wahania statystycznego wskaźnika ścieków bytowych w odniesieniu
do jednostki produktu wynikają z okresowego przebywania na terenie zakładu zewnętrznych kontrahentów podczas realizacji projektów remontowych i inwestycyjnych, a także ze zmian w zatrudnieniu własnych pracowników, co ma wpływ na zużycie wody do celów socjalnych i powstawanie ścieków bytowych.

Energia
Przemiałownia Gdynia jest – jak większość zlokalizowanych w Polsce zakładów należących do CEMEX – uczestnikiem wewnętrznej grupy bilansującej CEMEX na rynku
energii elektrycznej.
Udział w tej grupie pozwala na obniżenie kosztów zakupu energii w stosunku do
średnich cen rynkowych. Dodatkowo CEMEX, jako odbiorca przemysłowy, korzysta
z ulg w zakresie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (obniżony poziom
obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia z energii odnawialnej) oraz ulg wynikających z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (zwolnienie
z opłaty akcyzowej za energię elektryczną zużytą w procesach mineralogicznych).
Przemiałownia Gdynia ze względu na specyfikę swojej produkcji zużywa pięć rodzajów mediów energetycznych: energię elektryczną, sprężone powietrze, ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, paliwo kopalne w postaci
oleju napędowego oraz gazu LPG.
Udział poszczególnych źródeł zużycia energii w 2016 roku, w przeliczeniu na jednostkę energii oraz odpowiadające im wielkości emitowanego CO2, przedstawia się następująco:
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Ze względu na charakterystykę procesu produkcji (przemiał cementu oraz jego przeładunek) zakład cechuje największy udział zużycia energii elektrycznej w całkowitym
strumieniu energii. Głównymi miejscami poboru energii elektrycznej są następujące
urządzenia:
 napędy młynów nr 1 oraz nr 2,
 separator z wentylatorem obiegowym,
 sekcja rozładunku i transportu surowca,
 stacja sprężania powietrza na potrzeby AKPiA,
 stacja sprężania powietrza na potrzeby technologiczne,
 pompa cementu do załadunku statków.
Zużycie energii w stosunku do produkcji na przestrzeni czterech ostatnich lat kształtowało się w następujący sposób (według wskazań licznika zakładowego):
2013

2014

2015

2016

106 212

125 145

186 183

198 604

Całkowite zużycie energii [MWh]

6 290

6 701

9 772

10 749

Wskaźnik zużycia całkowitego energii
elektrycznej w stosunku do produkcji
cementu [MWh/Mg]

0,059

0,055

0,052

0,054

Produkcja cementu [Mg]

Zmiany wskaźnika zużycia całkowitego energii elektrycznej w odniesieniu do tony
cementu są pochodną struktury asortymentowej cementu i różnych parametrów
jakościowych cementu, uzależnionych m.in. od stopnia zmielenia, a także od ilości
rozruchów instalacji związanej z konserwacją i remontami urządzeń. Wzrost statystycznego wskaźnika w roku 2016 wynika z większej produkcji cementów wymagających większego zużycia energii elektrycznej, w tym cementu białego (CEM I 52,5 R)
i cementu na eksport CEM I 42,5 N SR-3 oraz CEM II 32,5 R B-V HSR (w zamian
za CEM II 42,5 R / A-V oraz CEM II 32,5 R / B-V).

Oszczędność energii
W celu oszczędności zasobów naturalnych oraz podniesienia efektywności energetycznej realizujemy w Przemiałowni liczne inicjatywy w zakresie optymalizacji zarządzania energią.

32 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016

Obecnie realizujemy kilkuletni projekt modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wyładowcze lampy rtęciowe oraz świetlówki typu T8 (stosowane w pomieszczeniach biurowych) zastępowane są źródłami opartymi o lampy typu LED
i lampy ksenonowe. Pozwala to na oszczędności w zakresie zużycia energii na poziomie od 10% do 55%, w zależności od zastosowanych pierwotnie urządzeń. W latach
2015-2016 modernizacji poddano około 40 lamp zewnętrznych, a kolejne 50 planuje
się wymienić w kolejnych dwóch latach. Szacuje się, że po zakończeniu całego procesu modernizacji zużycie energii elektrycznej spadnie o ok. 60 MWh w ciągu roku.
W roku 2016 w Przemiałowni Gdynia przeprowadzono modernizację młynów cementu, polegającą na wymianie głównego sterownika (poprzedni sterownik miał
bardzo małą moc obliczeniową i ulegał częstym awariom) oraz na wymianie płyt, którymi wyłożone są młyny cementu (spowodowało to brak „luzowania” się śrub mocujących te płyty). Dzięki temu udało się znacząco ograniczyć liczbę nieplanowanych
postojów technologicznych, które negatywnie wpływały na wskaźnik zużycia energii elektrycznej w stosunku do wyprodukowanej ilości cementu. Całkowity poziom
oszczędności będzie możliwy do określenia dopiero pod koniec roku 2017, ale szacuje się, że dzięki tym usprawnieniom zużycie energii w procesie produkcji cementu
zmniejszy się o ok. 1,5 kWh/Mg.

Gospodarka odpadami
Proces produkcji cementu w Przemiałowni Gdynia można uznać za praktycznie bezodpadowy. Jedyne odpady technologiczne generowane w zakładzie są bowiem wykorzystane w procesie recyklingu wewnętrznego do bieżącej produkcji.
Wytwarzane w zakładzie odpady pochodzą głównie z prac remontowo-konserwacyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawności linii produkcyjnej oraz są związane
z eksploatacją maszyn i urządzeń (np. oleje odpadowe). Na wytwarzanie odpadów
z tytułu eksploatacji instalacji produkcyjnej i utrzymania jej właściwego stanu technicznego zakład posiada stosowne pozwolenie.
W roku 2016 w Przemiałowni Gdynia wytworzono 32,420 Mg odpadów innych niż
niebezpieczne oraz 5,204 Mg odpadów niebezpiecznych. Głównymi odpadami
były odpady z produkcji cementu (12,0 Mg) oraz złomu stalowego (19,5 Mg) pochodzącego z prac konserwacyjnych i remontowych. Odpady z produkcji cementu
zostały wykorzystane w procesie recyklingu wewnętrznego do bieżącej produkcji. Wszystkie pozostałe odpady wytwarzane w zakładzie są przekazywane firmom
posiadającym stosowne pozwolenia. Roczne wielkości wytwarzanych odpadów,
w podziale na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przedstawia wykres
na następnej stronie.
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ODPADY WYTWORZONE [Mg]
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Poniższy wykres pokazuje procentowy udział surowców (w stanie suchym) dodawanych do klinkieru w procesie produkcji cementu w roku 2016:

STRUKTURA ZUŻYCIA
SUROWCÓW W 2016 ROKU

Zastosowanie surowców alternatywnych
W związku z kurczącymi się zasobami naturalnymi paliw i surowców Komisja Europejska opracowała Plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu
zamkniętym.
Dokument ten promuje zmiany modeli produkcji oraz konsumpcji na bardziej przyjazne środowisku i opisuje szereg propozycji działań mających na celu zmniejszenie
ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenie zużycia surowców naturalnych i paliw
kopalnych, a także oszczędność energii. W szczególności zachęca do tworzenia systemów tzw. symbiozy przemysłowej, czyli zamkniętych obiegów surowców i odpadów,
kiedy odpady lub produkty uboczne z jednego sektora przemysłu stają się surowcem
dla innej branży. W Przemiałowni Gdynia od wielu lat stosuje się surowce będące odpadami z innych branż w zastępstwie surowców naturalnych oraz realizuje działania
mające na celu podniesienie efektywności energetycznej zakładu. Realizując główny postulat polityki środowiskowej firmy, czyli ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, działania podejmowane w Przemiałowni idealnie wpisują się w nowoczesny
model gospodarki o obiegu zamkniętym.

5,1%
GIPS NATURALNY

69%
POPIOŁY LOTNE

25,9%
GIPSY „ODPADOWE”
(wg KPO i produkt uboczny)

Proces wytwarzania cementu umożliwia zagospodarowanie różnego rodzaju odpadów
z innych sektorów gospodarki w bezpieczny sposób. Doskonałym przykładem są:
 popioły lotne z elektrowni i elektrociepłowni,
 gipsy „odpadowe” w postaci zużytych form gipsowych, odpadów z produkcji
gipsu oraz tzw. reagipsów, czyli odpadów z procesu odsiarczania spalin, które
stanowią zamiennik gipsu naturalnego.
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7

BILANS ODDZIAŁYWANIA PRZEMIAŁOWNI
GDYNIA NA ŚRODOWISKO W 2016 ROKU

Energia elektryczna:
10 749 MWh

Emisje:
pyły – 1,278 Mg

0,171 m2
powierzchni zakładu/Mg cementu

33 948 m2
powierzchnia Zakładu

Woda:
1 877 m3

Produkty:
Cement: 198 604 Mg

Klinkier:
162 425 Mg
Gips:
1 835 Mg

Surowce alternatywne:
popioły lotne – 24 957 Mg
gips odpadowy – 9 388 Mg

Ścieki bytowe:
332,6 m3
Wody pochłodnicze:
0 m3

Odpady:
odpady niebezpieczne

5,204 Mg
pozostałe

32,420 Mg

36 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016

37

CEMEX Polska w ramach swoich priorytetów stale minimalizuje wpływ na środowisko
naturalne poprzez liczne inwestycje we wszystkich zakładach cementowych. Firma
współpracuje z lokalnymi społecznościami, wspiera zrównoważone budownictwo
oraz dba o etyczne postawy swoich pracowników.
Od 2010 r. CEMEX Polska publikuje Raport zrównoważonego rozwoju w cyklu dwuletnim, podsumowując najważniejsze osiągnięcia firmy, w tym działania dotyczące
ochrony środowiska. W Raporcie przedstawiona jest szczegółowo strategia firmy, jej
wpływ na otoczenie, cele, realizowane zobowiązania i plany na kolejne lata. Raport
zrównoważonego rozwoju przygotowywany jest zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative oraz weryfikowany przez zewnętrznego audytora, co potwierdza rzetelność zawartych danych. Aktualne wydanie Raportu dostępne
jest na stronie www.raport.cemex.pl.

Dialog z interesariuszami
W realizacji strategii zrównoważonego rozwoju CEMEX, bardzo istotną rolę odgrywa
dialog z interesariuszami firmy, w tym z pracownikami. W trakcie dialogów Zarząd
przedstawiał aktualną strategię oraz bieżące projekty realizowane przez firmę.
W 2016 roku odbyły się dwie sesje dialogowe – wiosenna i jesienna, w sześciu lokalizacjach. W spotkaniach udział wzięło blisko 1000 pracowników CEMEX Polska (na
1146 zatrudnionych). Spotkania odbywały się pod hasłem „Nasz Dialog - Nasza Wizja”.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

8

Zrównoważony rozwój jest jednym z czterech filarów strategii firmy i stanowi
nieodłączną część biznesu CEMEX Polska. Realizując swoją podstawową działalność,
firma odpowiada na najważniejsze wyzwania społeczne w czterech kluczowych
obszarach: środowiskowym, gospodarczym, społecznym i ładu korporacyjnego.
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W 2016 roku w spotkaniach dla Regionu Trójmiasto wzięło udział 47 osób w sesji wiosennej i 42 osoby w sesji jesiennej. Pracownicy pytali o kierunki rozwoju firmy, strategię, sprawy pracownicze, działalność Fundacji oraz wolontariat pracowniczy.
Po każdym spotkaniu uczestnicy spotkań dialogowych wypełniają ankietę, której wyniki są analizowane i brane pod uwagę przy organizacji kolejnych spotkań. CEMEX
Polska dialog z pracownikami traktuje jako narzędzie komunikacji i platformę do dyskusji oraz budowania trwałych relacji z otoczeniem.

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość

dziesiąt osób, które za promowanie ekologicznego środka transportu nagradzamy
drobnymi upominkami rowerowymi.

W 2016 roku jednym z elementów „Pikniku zdrowia
i BHP” dla pracowników zakładów CEMEX z Pomorza
było stoisko prowadzone przez Fundację Siłaczka pod
hasłem „Pszczoły i trzmiele nasi przyjaciele”. Na stoisku
pracownicy mieli okazję dowiedzieć się, dlaczego należy
chronić pszczołowate oraz jak im pomagać na co dzień.

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość wspiera działania ukierunkowane na edukację, sport, kulturę, ekologię, wolontariat i programy obywatelskie. Opieką
otacza inicjatywy społeczne realizowane w miejscowościach, w których działają nasze zakłady. Działalność Fundacji opiera się na dwóch filarach – Konkursie Grantowym dla organizacji pozarządowych i szkół
oraz Konkursie Grantowym dla Wolontariuszy CEMEX.
W Regionie Trójmiasta wolontariusze CEMEX w 2016 roku wsparli Oddział Rehabilitacji Dziecięcej - Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, na terenie którego zbudowali plac zabaw dla dzieci oraz wyremontowali stołówkę w Szkole Podstawowej
w Skarszewach. Dzięki wsparciu Fundacji CEMEX w Gdyni odbyła się również akcja
czytelnicza dla dzieci pt. „Zaczytani są wśród nas”.

Nasze inicjatywy w zakresie
kształtowania świadomości ekologicznej
Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz ich angażowanie w inicjatywy na rzecz środowiska jest jednym z kluczowych elementów polityki środowiskowej CEMEX Polska. Świadomi, odpowiednio wyszkoleni i zaangażowani
pracownicy to gwarancja skuteczności działań w zakresie ograniczania naszego
wpływu na środowisko.

KAMPANIA EKOBIURO
W 2014 roku rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną EKObiuro, której celem jest zmiana
zachowań pracowników na bardziej proekologiczne. W 2016 roku w ramach kampanii odbył się drugi „EKODzień na rowerze”, podczas którego zachęcaliśmy pracowników do przyjazdu do pracy na „dwóch kółkach”. W akcji co roku bierze udział kilka40 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW
POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od 2011 roku prowadzimy w formie konkursu cykliczną zbiórkę zużytych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych oraz telefonów komórkowych od naszych pracowników, połączoną z akcją edukacyjną na temat elektrośmieci. Całkowity dochód ze
zbiórki przeznaczamy na poprawę efektywności energetycznej wybranych placówek dziecięcych oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. Dotychczas zebraliśmy
ok. 50 ton zużytego sprzętu i 200 telefonów komórkowych.
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK 2016

41

Od 2014 roku akcję organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, które wspiera i zatrudnia osoby niepełnosprawne. W 2016
roku pracownicy Przemiałowni Gdynia zebrali 653 kg zużytego sprzętu, za co zakład
otrzymał jedną z trzech głównych nagród w naszym konkursie. W ramach nagrody
na terenie Przemiałowni posadzono drzewka iglaste, poprawiając tym samym „zielony wizerunek” zakładu.

KONKURS EKOlider
W roku 2016 ponownie zorganizowaliśmy wśród kadry kierowniczej CEMEX konkurs
na EKO-liderów. Celem inicjatywy jest wyłonienie 3 kierowników wyróżniających się
ponadprzeciętnymi wynikami i zaangażowaniem w zakresie ochrony środowiska,
prezentujących zachowania i postawy prośrodowiskowe, a także promujących taki
model wśród pracowników. Nagrody przyznajemy w trzech obszarach biznesowych:
beton, cement, kruszywa.
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CELE I ZADANIA
ŚRODOWISKOWE

9

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kierownictwo Przemiałowni Gdynia
w porozumieniu z Zespołem Ochrony Środowiska oraz Specjalistami Zarządzania
Energią co roku opracowuje Plan Środowiskowy dla zakładu, określający cele
i zadania do zrealizowania w danym roku. Planowane inicjatywy, powiązane ze
zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami środowiskowymi, mają na celu ciągłe
doskonalenie działalności w obszarze ochrony środowiska.
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PLAN ŚRODOWISKOWY NA ROK 2016

CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE NA ROK 2017

wraz z informacjami na temat jego realizacji

CEL

ZMNIEJSZENIE
ZUŻYCIA SUROWCÓW
NATURALNYCH

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZADANIA
ŚRODOWISKOWE

WSKAŹNIK
OSIĄGNIĘCIA CELU

STATUS REALIZACJI

Ograniczenie
udziału naturalnego
kamienia gipsowego
w produkowanym cemencie
poprzez zastosowanie
reagipsu oraz form
gipsowych.

max. 5% udziału gipsu
naturalnego w cemencie

Zrealizowano
Osiągnięto wskaźnik
o wartości 0,9%

Optymalizacja zakulowania
w młynach cementu.
Zastosowanie ciągłego
monitoringu napełnienia
młynów.

Modernizacja systemu
odpylania zbiornika
siarczanu żelaza

ZMNIEJSZENIE EMISJI
NIEZORGANIZOWANEJ
PYŁU

ZWIĘKSZENIE
ŚWIADOMOŚCI
W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA

zmniejszenie zużycia
o min. 1 kWh/t
w fazie przemiału

Redukcja emisji
niezorganizowanej pyłu

Wykonanie projektu
przebudowy punktu
rozładunku klinkieru
z wagonów wraz
z budową odpylanego
kosza zasypowego/leja
załadunkowego klinkieru

Prace dokumentacyjne
w celu złożenia wniosków
o wydanie wymaganych
pozwoleń budowlanych

Do czasu modernizacji
stanowiska rozładunku
klinkieru zastosowanie
do rozładunku wagonów
większej koparko-chwytarki

Redukcja
niezorganizowanej emisji
pyłu klinkierowego
poprzez wprowadzenie
większej koparkochwytarki przy rozładunku
klinkieru

Przeprowadzenie
szkolenia dla pracowników
Przemiałowni w zakresie
Ochrony Środowiska
(m.in. szkolenia z aktualnych
wymagań prawnych)

Udział min. 15
pracowników
i podwykonawców
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CEL

ZMNIEJSZENIE
EMISJI PYŁOWEJ NIEZORGANIZOWANEJ

Ad: 1
Zrealizowano
Ad: 2
Zadanie przeniesiono na 2017 r.
ze względu na ograniczenia
środków finansowych
Zrealizowano
Zamontowano odpylacz wraz
z wentylatorem na zbiorniku
siarczanu żelaza oraz włączono
go w układ automatycznej
kontroli pracy młynowni
cementu wraz z wizualizacją
procesu.

Zrealizowano

Zrealizowano
Uzgodniono z usługodawcą
i wprowadzono koparkochwytarkę o większym zasięgu
ramienia w celu bezpośredniego
transportu klinkieru z wagonu
na plac składowy, eliminując
przewóz samochodem

Zrealizowano

OCHRONA ZASOBÓW
NATURALNYCH

ZADANIA
ŚRODOWISKOWE
Przebudowa punktu
rozładunku klinkieru
z wagonów wraz
z budową odpylanego
kosza zasypowego/leja
załadunkowego klinkieru
Odpowiednie
zorganizowanie miejsca
magazynowania
i mieszania gipsów
Modernizacja linii
transportującej reduktor
wiązania do produkcji

WSKAŹNIK
OSIĄGNIĘCIA CELU

TERMIN REALIZACJI/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WPŁYW
NA ZAŚ

Redukcja emisji
niezorganizowanej pyłu
klinkierowego

P

Ograniczenie liczby skarg
z tytułu zapylenia

2017
Menadżer
Przemiałowni Gdynia;
Kierownik Projektów
Inwestycyjnych

Maksymalizacja zużycia
gipsów odpadowych
i zmniejszenie zużycia
gipsu naturalnego do
produkcji cementu - max.
15% gipsu naturalnego
w zużyciu gipsu ogółem

2017
Menadżer
Przemiałowni Gdynia;
Menadżer Zespołu
Zabezpieczenia
Surowców

ZZN

ZMNIEJSZENIE
ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Opracowanie planu
monitoringu i stały
monitoring nieszczelności
instalacji sprężonego
powietrza

Ograniczenie zużycia
energii elektrycznej
sprężarek o 20 MWh/rok

2017
Menadżer
Przemiałowni Gdynia;
Koordynator ds. UR;
Lider Koordynujący

ZZN

ZMNIEJSZENIE
ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Stały monitoring instalacji
sprężonego powietrza
i działania w celu usuwania
nieszczelności oraz
redukcji poziomu ciśnienia

Redukcja ciśnienia
sprężonego powietrza
w instalacji
do poziomu 6,2 bar

2017
Koordynator ds. UR;
Lider Koordynujący

ZZN

Eliminacja
niezorganizowanej
emisji pyłowej podczas
załadunku cementu na
samochody

2017
Koordynator ds. UR;
Lider Koordynujący

P

Zmniejszenie zużycia
energii jednostkowej
elektrycznej w fazie
przemiału o 1 kWh/t

2017
Menadżer
Przemiałowni Gdynia;
Koordynator ds. UR

ZZN

ZMNIEJSZENIE
EMISJI PYŁOWEJ NIEZORGANIZOWANEJ

Remont instalacji
odpylania punktów
załadunku cementu
do cementowozów
Opracowanie planu
przeglądów
Ciągła kontrola
i raportowanie
nieszczelności
punktów załadunku

ZMNIEJSZENIE
ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Zastosowanie ciągłego
pomiaru napełnienia
1 komory młyna cementu
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CEL

POPRAWA
ŚRODOWISKOWEGO
WIZERUNKU
ZAKŁADU ORAZ
PODNOSZENIE EKOŚWIADOMOŚCI

ZADANIA
ŚRODOWISKOWE

WSKAŹNIK CELU

TERMIN REALIZACJI/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

LP.

Udział w projekcie ekowolontariatu
Kontynuacja projektu
sadzenia krzewów
w ramach nagrody za
zwycięstwo w zbiórce
elektrośmieci w 2016 roku

GŁÓWNE WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
dla Zakładu Przemiałownia Gdynia

WPŁYW
NA ZAŚ

Zaangażowanie
w inicjatywy
prośrodowiskowe

2017 / Menadżer
Przemiałowni Gdynia

GiWP

[P] – wpływ na powietrze, [GiWP] – wpływ na grunt i wody podziemne, [ZZN] – zużycie zasobów naturalnych

ANALIZOWANY PARAMETR

JEDNOSTKA

ROCZNY WPŁYW (A*)
2015

2016

1

pył

[Mg]

1,200

1,278

2

dwutlenek węgla (CO2)

[Mg]

72,685

69,620

3

woda

[m3]

860

1 877

4

energia elektryczna

[MWh]

9 772

10 749

5

odpady niebezpieczne

[Mg]

0,000

5,204

6

odpady inne niż niebezpieczne

[Mg]

11,040

32,420

7

paliwa kopalne (urządzenia mobilne i kotłownia)

[Mg]

23,2

22,1

8

surowce naturalne – gips (stan suchy)

[Mg]

254

1 835

9

surowce alternatywne
– odpad i produkt uboczny (stan suchy)

[Mg]

23 325

34 345

10

ścieki socjalne

[m3]

284

332,6

11

powierzchnia zakładu

[m2]

33 948

33 948

* liczba A wskazująca całkowity roczny wkład/wpływ w danym obszarze wg Rozporządzenia EMAS załącznik IV.

LP.
1

ANALIZOWANY PARAMETR
produkcja cementu

JEDNOSTKA
[Mg]

ROCZNY WYNIK (B*)
2015
186 183

2016
198 604

* liczba B wskazująca całkowity roczny wynik organizacji wg Rozporządzenia EMAS załącznik IV
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LP.

ANALIZOWANY PARAMETR

JEDNOSTKA

WSKAŹNIK R (A/B)*
2015

2016

1

pył

[Mg/Mg]

0,0000064

0,0000064

2

dwutlenek węgla (CO2)

[Mg/Mg]

0,00039

0,00035

3

woda

[m3/Mg]

0,0046

0,0095

4

energia elektryczna

[MWh/Mg]

0,052

0,054

5

odpady niebezpieczne

[Mg/Mg]

0

0,000026

6

odpady inne niż niebezpieczne

[Mg/Mg]

0,00006

0,00016

7

paliwa kopalne (urządzenia mobilne i kotłownia)

[Mg/Mg]

0,00012

0,00011

8

surowce naturalne – gips (stan suchy)

[Mg/Mg]

0,0014

0,0092

9

surowce alternatywne - odpad i produkt uboczny
(stan suchy)

[Mg/Mg]

0,1253

0,1729

10

ścieki socjalne

[m3/Mg]

0,0015

0,0017

11

bioróżnorodność

[m2/Mg]

0,182

0,171

* liczba R wskazująca stosunek A/B wg Rozporządzenia EMAS załącznik IV
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