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Konferencja Dni betonu, organizowana 
przez Stowarzyszenie Producentów Ce-
mentu, obraduje co dwa lata, począwszy 
od 2000 r. To platforma spotkań prze-
mysłu produkcji betonu towarowego oraz 
szeroko pojętego budownictwa ze światem 
nauk. „Wierzyć się nie chce, że 16 lat temu 
zaczynaliśmy te spotkania, mając na sali 
200 uczestników. To ogromna satysfakcja 
dla organizatorów, że konferencja rozwija 
się w nieprawdopodobnym tempie. To do-
wód na to, że istnieje potrzeba organizacji 
cyklicznych konferencji w świecie inżynier-
skim polskiej branży betonowej i w gronie 
kadry menedżerskiej przemysłu” – mówił 
prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzysze-
nia Producentów Cementu podczas otwar-
cia konferencji i poinformował, że w Dniach 
betonu 2016 bierze udział rekordowa liczba 
960 uczestników.

Nowoczesna formuła konferencji

Tegoroczna konferencja odbyła się pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, a w uroczy-
stości otwarcia uczestniczyli wspomniany 
już Tomasz Żuchowski oraz Jacek Bojaro-
wicz, dyrektor generalny dróg krajowych 
i autostrad.

Podczas 10 sesji tematycznych konfe-
rencji wygłoszono 42 referaty. Z kolei 
w materiałach konferencyjnych opubli-
kowano 102 referaty w dwóch tomach 
o objętości ponad 1500 stron.

Wokół sali konferencyjnej było 35 stoisk 
firm prezentujących swoją ofertę. Kon-
ferencja miała 13 partnerów programo-
wych oraz dziewięciu sponsorów.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę 
na nowoczesną formułę konferencji, którą 
wzbogacało 11 pokazów technologicznych, 
zajęcia warsztatowe z technologii betonu 
architektonicznego w budownictwie infra-
strukturalnym, sesja posterowa oraz dwie 
debaty problemowe: Polska infrastruktura 
drogowo-kolejowa – doświadczenie i  per-
spektywy oraz Budownictwo mieszkaniowe 
– szansa na rozwój.

Zła koniunktura w budownictwie

Podczas konferencji Dni betonu 2016 
zarówno na sali konferencyjnej, jak 
i w kuluarach wiele mówiło się o kon-
dycji budownictwa, która w końcówce 
roku nie jest najlepsza. Jak poinformo-
wał Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, wzrost PKB w  pierwszym 
półroczu wyniósł 3,1%, jest wolniejszy 
od oczekiwań i wolniejszy niż w latach 

2014–2015. Zmniejszyła się również 
wartość nakładów na inwestycje o 3,6% 
w pierwszym półroczu. Według IBnGR, 
po ośmiu miesiącach 2016 r. spadek 
produkcji budowlano-montażowej sięga 
15%. Wśród przyczyn należy wymienić 
ograniczenie zakresu inwestycji pu-
blicznych – problemy z finansowaniem 
i przygotowaniem nowych projektów 
oraz pogorszenie nastrojów w sektorze 
przedsiębiorstw i dużą niepewność co do 
rozwoju sytuacji w najbliższym czasie.

Jak prognozuje IBnGR, do końca 2016  r. 
utrzymywać się będzie zła koniunktura 
w sektorze budowlanym. Koniunktura 
w budownictwie zacznie się poprawiać 
w pierwszych miesiącach 2017 r., a dy-
namika produkcji kształtować się będzie 
w przedziale 3–8%.

Sytuacja budownictwa odbija się na 
kondycji przemysłu cementowego. We-
dług szacunków, w 2015 r. polski rynek 
wchłonął 15,4 mln t cementu. Jeszcze 
w kwietniu przedstawiciele branży pro-
gnozowali, że rok 2016 zakończy się kon-
sumpcją na poziomie 16 mln t. Prognozy 
firmy Emmerson mówią jednak o 15,650 
mln t na koniec 2016 r. 

„W związku z przesunięciami wielu in-
westycji infrastrukturalnych oraz postę-
pującym spadkiem produkcji budowlano-
-montażowej szacuję sprzedaż cementu 
w 2016 r. na poziomie roku wcześniej-
szego. Efekt tych przesunięć w budownic-
twie jest taki, że w przemyśle cementowym 
musimy zmniejszać produkcję, ciąć koszty 
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„Cieszę się, że jestem w tym miejscu i jest tu tak duże zapotrzebowanie na dyskusję środowiska naukowego i przemy-
słu. To bardzo istotne, aby integrować te dwa obszary jeszcze mocniej, by ze sobą wzajemnie współpracowały i two-
rzyły nową jakość” – mówił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
podczas otwarcia IX konferencji Dni betonu, która 10–12 października 2016 r. odbyła się w Wiśle. W Dniach betonu 
2016 wzięła udział rekordowa liczba 960 uczestników.



i szukać oszczędności, by przetrwać” – mówił Andrzej Ptak, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Według firmy Emmerson, lepsza koniunktura budownictwa 
w 2017 r. może przynieść sprzedaż na poziomie 16,350 mln t, 
a w 2018 r. – 17,750 mln t.

Deklaracja wsparcia dla realizacji inwestycji miesz-
kaniowych

Pięć stowarzyszeń obecnych na konferencji Dni Betonu podpi-
sało deklarację „o merytorycznym i technologicznym wsparciu dla 
opracowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych”. Pod deklara-
cją podpisy złożyli: Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia 
Producentów Cementu, Maciej Marciniak, prezes Stowarzyszenia 
Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Tadeusz Wasąg, 
prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, Mariusz 
Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, oraz Ryszard 
Zając, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Nagrody Dni betonu 2016

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się 11 października 
na zakończenie drugiego dnia konferencji, Andrzej Ptak wręczył 
nagrody konferencji Dni betonu 2016. Uroczystość oglądało 
blisko 960 uczestników konferencji.

„To już 12 lat tradycji wyróżniania wybitnych osób, które przy-
czyniły się do tego, że beton był, pozostaje i będzie atrakcyjnym 
materiałem budowlanym. Podobnie jak w poprzednich latach, 
kapituła Dni betonu pracowała bardzo intensywnie, analizując 
różne kandydatury, żeby wybrać pięciu laureatów, którzy dzisiaj 
otrzymają to zaszczytne wyróżnienie” – mówił prof. Jan Deja.

Nagrody Dni betonu 2016 otrzymali:
 � prof. Kazimierz Furtak, od czasów studiów na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej związany 
z macierzystą uczelnią, prorektor, a potem przez dwie ka-
dencje rektor Politechniki Krakowskiej, były przewodniczący 
Związku Mostowców RP, obecny szef Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN;

 � prof. Zbigniew Giergiczny, od zawsze związany z cementem 
i betonem, niekwestionowany autorytet w zakresie m.in. do-
datków mineralnych do betonu, wybitny talent dydaktyczny, 
od blisko 20 lat łączy pracę naukową na Politechnice Śląskiej 
z pracą w Grupie Górażdże;

 � Piotr Smolarczyk, prezes firmy Budpol, która zbudowała 
wiele kilometrów betonowych dróg ekspresowych i autostrad 
w Polsce, m.in. S8 i A1, człowiek, który z pasją podchodzi do 
betonu (nagrodę odbierał syn, Michał Smolarczyk);

 � Tomasz Konior, wybitny architekt, twórca wielu obiektów 
z betonu architektonicznego, m.in. siedziby NOSPR w Katowi-
cach, nagrodzonej w konkursie Polski cement w architekturze;

 � Andrzej Balcerek, od ponad 40 lat związany z Cementownią 
Górażdże, przez wiele lat prezes Grupy Górażdże, wspierał 
rozwój technologii betonowej także jako wieloletni przewod-
niczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Dni betonu 2018

Zamykając obrady, Andrzej Ptak ogłosił datę 
kolejnej konferencji. „Zapraszam Państwa na 10. 
jubileuszową konferencję Dni betonu, która od-
będzie się w Wiśle 8–10 października 2018 r.” 
– powiedział Andrzej Ptak.

Sobota była dniem zawodów – od samego rana do godzin 
popołudniowych uczestnicy regat ścigali się drużynowo pod 
okiem doświadczonych skiperów. Wieczorem odbyło się uro-
czyste wręczenie pucharów i dyplomów oraz impreza z po-
częstunkiem i tańcami do późnych godzin nocnych.

W regatach wzięło udział ok. 150 osób. 
Regaty podzielone zostały na dwie kategorie – wyścigi więk-

szych jachtów, tj. Delphie i Diamanty, oraz wyścigi małych, 
jednoosobowych jachtów – Optimistów.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim 
za wzięcie udziału w imprezie i przedstawiają wyniki Regat 
Mostowców 2016.

Wyniki wyścigów klasy Diamant / Delphia:
1. Bacax, 2. ViaCon, 3. Keller.
Wyniki wyścigów klasy Optimist:
1. Andrzej Berger, 2. Bartek Ignatiuk, 3. Andrzej Kasprzak.
Od przyszłego roku zawody organizowane będą przez Zwią-

zek Mostowców RP, natomiast Mosty Gdańsk Sp. z o.o. już 
mają plan na nowy projekt integracji w branży mostowej. 
Szczegóły niebawem.

16–18 września 2016 r. w Sopocie odbyła się szósta 
edycja Regat Mostowców o Puchar Mostów Gdańsk. 
Corocznie głównym celem imprezy jest integracja 
osób, które na co dzień ze sobą współpracują, a cza-
sem również konkurują. Integracja rozpoczęła się już 
podczas piątkowego spotkania 16 września, kiedy 
nastąpiła prezentacja planu imprezy, trasy wyści-
gów, a także losowanie jachtów i podział uczestni-
ków na załogi.

6. REGATY MOSTOWCÓW 
O PUCHAR MOSTÓW 
GDAŃSK
tekst i zdjęcia: DOMINIKA WITKOWSKA,  

Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
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