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25 stycznia 2021 r. odbyła się prezen-
tacja raportu pt. „Przemysł cementowy
w gospodarce odpadami”, przygoto-
wanego przez Instytut Jagielloński. To-
warzyszyła jej debata o wykorzystaniu
paliw alternatywnych w przemyśle ce-
mentowym z udziałem m.in. wicemini-
stra Jacka Ozdoby z Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska, Krzysztofa Kieresa,
przewodniczącego Stowarzyszenia Pro-
ducentów Cementu (SPC), samorządow-
ców oraz ekspertów zajmujących się od-
padami i ich wykorzystaniem w przemy-
śle cementowym.

Paliwa alternatywne
z odpadów komunalnych

Przemysł cementowy wykreował
w Polsce produkcję paliw alternatyw-
nych. Dzięki zapotrzebowaniu cemen-
towni na alternatywne (w stosunku do
tradycyjnych paliw, np. węgla) nośniki
energii niezbędnej do wypalania klinkie-
ru powstało w Polsce kilkadziesiąt insta-
lacji, w których przetwarza się odpady
nienadające się do recyklingu albo po-
nownego użycia na paliwa alternatywne
(RDF). Dzięki temu 1,5 – 2,0 mln odpa-
dów nie trafia corocznie na składowiska,
ale jest zagospodarowywane jako suro-
wiec do produkcji paliw alternatywnych.

W najbliższych latach branża cemen-
towa może jednak zmierzyć się z ogra-
niczeniem dostępności tych paliw. Trwa
bowiem proces legislacyjny Rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska
w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmie-

szanych) odpadów komunalnych, które-
go wejście w życie w obecnym kształ-
cie oznaczać będzie brak możliwości
wykorzystywania paliw alternatywnych
(RDF), które są klasyfikowane pod ko-
dem 19 12 10, do opalania pieców obro-
towych do wypalania klinkieru.

Cementownie zagospodarowują
10% odpadów komunalnych
w Polsce

Krzysztof Kieres, przewodniczący
Stowarzyszenia Producentów Cemen-
tu wylicza, że cementownie w Polsce
wykorzystują rocznie nawet 1,6 mln ton
paliw alternatywnych RDF (dane za
2020 r.), do produkcji których stosuje
się ok. 10% odpadów komunalnych.

W ciągu ostatnich trzech dekad ce-
mentownie w Polsce zostały zmoderni-
zowane kosztem przeszło 10 mld PLN
i obecnie należą do najnowocześniej-
szych w Europie. To dzięki tym inwe-
stycjom spełniają nie tylko kluczową ro-
lę w rozwoju budownictwa, ale także są
filarem gospodarki odpadami w Polsce,
dysponując najnowocześniejszą i bez-
pieczną technologią. Dzieje się tak dzię-
ki procesowi produkcji klinkieru ce-
mentowego, w którym można wykorzy-
stać zamiast paliw kopalnych, takich jak
np. węgiel, paliwa alternatywne produ-
kowane z odpadów. Nie są to czyste od-
pady, ale przekształcone na paliwo alter-
natywne RDF o określonej jakości i ka-
loryczności. Tak przygotowane paliwo
podawane jest wprost do pieca cemen-
towego.

Przewagę zakładów cementowych
w termicznym zagospodarowaniu odpa-
dów stanowi bardzo wysoka temperatura
panująca w piecu cementowym, przekra-
czająca 1400 °C. Kolejną zaletą jest to, iż
dzięki tak wysokiej temperaturze proces
współspalania jest bezodpadowy. Wszyst-
kie substancje powstające podczas spala-
nia paliwa alternatywnego zostają wbudo-
wane w skład klinkieru cementowego
(stanowią ok. 4% jego składu). To odróż-
nia piece cementowe od spalarń odpadów.

Obecnie w Polsce z wykorzystania pa-
liw alternatywnych pochodzi przeszło
70% energii niezbędnej do wypalenia
klinkieru, a przemysł cementowy, kie-
rując się zasadami gospodarki o obiegu
zamkniętym, planuje zwiększenie udzia-
łu paliw alternatywnych w bilansie ener-
getycznym wypalania klinkieru do 90%.

Bezodpadowe
instalacje cementowe

Przemysł cementowy przyczynia się
zarówno do oszczędności zasobów natu-
ralnych, jak i do poprawy jakości środo-
wiska, m.in. przez zmniejszenie ilości od-
padów deponowanych na składowiskach.

Jesteśmy otwarci na dyskusję. Byliby-
śmy zadowoleni, gdyby w komisjach opi-
niujących zmiany przepisów Minister-
stwa Klimatu i Środowiska znaleźli się
przedstawiciele przemysłu cementowe-
go i wsparli pracę komisji swoją wiedzą
– mówił podczas debaty Krzysztof
Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia
Producentów Cementu.

Stosowanie paliw alternatywnych
w cementowniach to nie tylko odzysk
energii termicznej i wykorzystanie czę-
ści nieorganicznej odpadów w produkcie
docelowym – klinkierze cementowym,
ale także zmniejszenie emisji CO2.

W Polsce mamy 11 cementowni zlo-
kalizowanych na terenie 8 województw.
Proces współspalania paliw alternatyw-
nych z odpadów w tych zakładach pro-

Przemysł cementowy w Polsce, który niemal dwie dekady temu stworzył
całą branżę zajmującą się przetwarzaniem odpadów komunalnych na paliwa
alternatywne, może w najbliższych latach zmierzyć się z ograniczeniem dostęp-
ności tych paliw. Powodem jest nieuwzględnienie potrzeb branży cementowej
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komu-
nalnych oraz w „Projekcie aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,
w związku z nową unijną perspektywą finansową na lata 2021 – 2027”.

Cementownie są stałym
i ważnym elementem polskiego
systemu gospodarki odpadami
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wadzony jest wg nowoczesnych tech-
nologii i z zachowaniem najsurowszych
europejskich norm. Instalacje do ter-
micznego wykorzystania odpadów już
istnieją w zakładach cementowych. Nie
są więc potrzebne kosztowne inwestycje
oraz nakłady na ich utrzymanie, czy za-
gospodarowanie odpadów spalania.

To nie cementownie decydują
o podwyżkach cen za odbiór
odpadów od mieszkańców

Cementownie, w których prowadzony
jest już od wielu lat proces termicznego
przekształcania odpadów, posiadające in-
stalacje przystosowane do współspalania
RDF (głównym składnikiem RDF są pal-
ne frakcje odpadów komunalnych), po-
traktowano w tym projekcie jako „rezer-
wę mocy”. Określono przewidywaną
ilość odpadów, które zostaną poddane ter-
micznemu przekształceniu w cementow-
niach na 600 – 800 tys. Mg/r., zakładając,
że będą to odpady palne z przemysłu.
Zdaniem dr Bożeny Środy, ekspertki
Stowarzyszenia Producentów Cementu,
jest to całkowicie niezrozumiałe, jeżeli
wiemy, że potencjał wykorzystania paliw
alternatywnych w przemyśle cemento-
wym szacowany jest na 2 mln ton.

Obecny na debacie wiceminister Ja-
cek Ozdoba zaznaczył, że zapozna się
z prezentowanym raportem „Przemysł
cementowy w gospodarce odpadami”.
Problem, który widzimy jako minister-
stwo, to ceny tych frakcji kalorycznych
i problemy, jakie dzisiaj mają samorządy,
a więc też kieszenie Polaków. Jeżeli ten-
dencja będzie się utrzymywała i wzrost
cen będzie stały, to będziemy musieli roz-
ważyć krótkotrwałe, ale składowanie.
Wiem, że to branży nie zadowoli, ale mu-
simy patrzeć też na realną odpowiedzial-
ność, jaką ponosi Państwo i koszty dla
obywateli. Cieszy mnie raport, który ob-
razuje, jak sytuacja wygląda na tym ryn-

ku. Będziemy musieli przeprowadzić roz-
mowę, w gronie zainteresowanych osób,
w kontekście nowych regulacji. Będzie-
my chcieli zwrócić uwagę, gdzie wystę-
pują problemy po naszej stronie –
powiedział minister Jacek Ozdoba.

Zdaniem przewodniczącego SPC
Krzysztofa Kieresa, to nie cementow-
nie decydują o podwyżkach cen odbio-
ru odpadów komunalnych dla Polaków.

Cementownie są ważnym ogniwem
gospodarki o obiegu zamkniętym, zastę-
pując część paliw tradycyjnych alterna-
tywnymi, wytwarzanymi z odpadów. Nie
da się tego faktu zignorować. Zainwe-
stowały ogromne środki w budowę in-
stalacji przetwarzania paliw alterna-
tywnych. Z drugiej strony zakłady te
odpowiadają za zagospodarowanie
ok. 10% odpadów komunalnych w Pol-
sce – powiedział Krzysztof Kieres.

Z raportu Instytutu Jagiellońskiego
wynika, że udział przemysłu cemento-
wego w cenie, jaką płaci przysłowiowy
Kowalski za odbiór odpadów komunal-
nych może wynosić co najwyżej 2%.

Szczegóły i porównanie kosztów za-
gospodarowania odpadów komunal-
nych przez PGO, producentów paliw al-
ternatywnych, spalarnie odpadów i ce-
mentownie opublikowano na 69. stro-
nie raportu „Przemysł cementowy w go-
spodarce odpadami” (https://www.pol-
skicement.pl/aktualnosci/przemysl-
-cementowy-w-gospodarce-odpada-
mi-raport-instytutu-jagiellonskiego).

Powrót do węgla
lub import odpadów

Jak wyjaśnił Marcin Wojtan, dyrek-
tor Geocycle Poland, odpowiedzialny
za część działalności Grupy Lafarge
w Polsce, która dotyczy wykorzystania
i zagospodarowania odpadów, w cemen-
towniach Małogoszcz i Kujawy, w spo-
sób bezpieczny dla środowiska przetwa-
rzane jest ok. 400 tys. ton odpadów rocz-
nie. Marcin Wojtan, komentując propo-
nowane zmiany w przepisach, zwrócił
uwagę, że przemysł cementowy stosujący
od kilkunastu lat paliwa alternatywne za-
wsze korzysta również ze strumienia od-
padów przemysłowych, czyli wszyst-
kich frakcji energetycznych
powstających w procesach
produkcyjnych, które nie tra-
fiają jako surowiec do proce-

sów recyklingu. Ich dostępność dla prze-
mysłu cementowego nie jest duża. Szacu-
ję dostępność odpadów przemysłowych na
poziomie 30 – 40% potrzeb przemysłu ce-
mentowego – stwierdził Marcin Wojtan.
Podkreślił też, że w najbliższych latach
w przemyśle cementowym bez dostępu
do odpadów komunalnych nie będzie
możliwości utrzymania takiego poziomu
zastąpienia węgla, jaki mamy obecnie. Zo-
staną dwa rozwiązania: powrót do węgla
albo poszukiwanie odpadów tam, gdzie są
dostępne. Z mojego punktu widzenia
ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy zro-
bić, byłoby ponowne otwarcie się, po
8 – 10 latach, na import odpadów w sytu-
acji, kiedy polski rynek wytwarza ich wy-
starczającą ilość – dodał Marcin Wojtan.

Cementownia Chełm, należąca do fir-
my CEMEX Polska, ma jeden z najwyż-
szych w Polsce wskaźników zastąpienia
węgla paliwami alternatywnymi. Mówił
o tym Tadeusz Radzięciak, dyrektor
techniczny CEMEX Polska. Cemen-
townia Chełm, która działa na terenie
rolniczym, jest na poziomie 95% substy-
tucji węgla paliwami alternatywnymi.
Wiąże się to z ciągłą pracą nad zagospo-
darowaniem paliw alternatywnych. Nasz
zakład jest wpisany w wojewódzki plan
gospodarki odpadami, jako zalecana for-
ma zagospodarowania frakcji nadsito-
wej odpadów. Rocznie w Chełmie zago-
spodarowujemy 300 tys. ton RDF – powie-
dział Tadeusz Radzięciak. Dodał też, że
dzięki wzorowej współpracy cementowni
zmiejskimzakłademgospodarkiodpadami
mieszkańcom Chełma nie tylko nie pod-
wyższono cen odbioru odpadów, ale mieli
nawet obniżki.

Piotr Piestrzyński
Fot. archiwum SPC
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Branża cementowa liczy, że Minister-
stwo Klimatu i Środowiska uwzględni
uwagi i propozycje zmian w „Projekcie
aktualizacji Krajowego Planu Gospo-
darki Odpadami, w związku z nową
unijną perspektywą finansową na lata
2021–2027”, które zostały przygoto-
wane przez Stowarzyszenie Producen-
tów Cementu, po szerokich konsulta-
cjach z cementowniami.

Rozładunek RDF w cementowni
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