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System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme), to unijny instrument,
wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, którego celem jest
zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów
swojej działalności środowiskowej.
EMAS jest czymś w rodzaju znaku ﬁrmowego. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie
i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów
określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników
prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do
„elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami
prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania
na środowisko.

W czerwcu 2011 r. do krajowego rejestru organizacji EMAS dołączyła Cementownia Warta S.A.
Cementownia Warta S.A. jest liczącym się producentem cementu na rynku polskim. Właścicielem cementowni jest niemiecka spółka Polen Zement
Beteiligungsgeselschaft GmbH z Dortmundu.
Zakres działalności Cementowni Warta obejmuje procesy związane z produkcją klinkieru portlandzkiego, wytwarzaniem cementu oraz z kompleksową obsługą w
zakresie doradztwa technologicznego, usług w zakresie badań i pomiarów środowiskowych, higieny pracy oraz jakości paliw.
Polityka zintegrowanego zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzona przez Cementownię Warta S.A. pozwala zachować
spójność interesów ﬁrmy z oczekiwaniami klientów i ciągłą troską o bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne.
Do najważniejszych, strategicznych celów środowiskowych Zakładu należą:
ograniczenie emisji niezorganizowanej związanej z produkcją klinkieru i cementu,
dalsze ograniczanie emisji tlenków azotu z instalacji do wypalania klinkieru metodą suchą do poziomu 500 mg/Nm3,
zmniejszenie zużycia węgla kamiennego w procesie wypału klinkieru, poprzez zwiększenie udziału paliw uzupełniających, stanowiących zamiennik paliw
konwencjonalnych,
ograniczenie emisji dwutlenku węgla m.in. poprzez wykorzystanie biomasy w procesie wypału klinkieru,
ograniczenie emisji hałasu,
zmniejszenie zużycia wody pitnej do celów technologicznych,
dalsze zmniejszenie emisji pyłowej poprzez zwiększenie skuteczności urządzeń odpylających,
wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do celów technologicznych i socjalnych.

Nadzór nad jakością wyrobów i działań w Cementowni Warta S.A. oparty jest na Zintegrowanym Systemie Zarządzania spełniającym wymagania norm PN-EN ISO
9001:2008, PN-N 18001:2004, AQAP 2120:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Cementownię Warta S.A. wpisano do krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), w dniu 1 czerwca 2011 r., pod
numerem PL 2.10-001-25.

Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w realizowaniu planów działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, umożliwiających
harmonizację celów ekonomicznych z celami ochrony środowiska.

