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Otrzymanie tytułów  
Budowlanej Firmy Roku 

oraz Osobowości Branży to 
zaszczyt dla całej spółki Cement 
Ożarów i dla mnie osobiście.  
To nagroda dla całego zespołu.  
Jednocześnie potwierdzenie na-
szej stabilnej pozycji na rynku oraz 
docenienie pracy, jaką wkładamy 
w rozwój organizacji, produktów 
oraz rozwiązań biznesowych. 
2020 rok był dla nas wszystkich 
nietypowy i pełen wyzwań. Branża 
budowlana, mimo perturbacji 
gospodarczych, dość dobrze 
poradziła sobie w tym okresie. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
wszystkich pracowników oraz 
wzorcowej współpracy z klientami 
jako Cement Ożarów możemy 
zamknąć ten rok z lepszym wyni-
kiem, niż początkowo mogliśmy 
się spodziewać. Nie udałoby się 
jednak tego osiągnąć bez pracy 
całego zespołu, który wykazał się 
w minionym roku wielkim zaanga-
żowaniem i odpowiedzialnością. 
Jestem dumny, że nasi pracow-
nicy rozumieją i wspierają misję 
organizacji oraz aktywnie przyczy-
niają się do jej rdo jej rozwoju.  
Za to wszystkim serdecznie  
dziękuję.

TWORZY  
PRZESTRZEŃ DLA LUDZI 

JANUSZ MIŁUCH
Dyrektor Zarządzający,  
Prezes Zarządu  
Cement Ożarów SA

cementy portlandzkie CEM I, cementy 
portlandzkie popiołowe oraz cement 
portlandzki żużlowy CEM II, cement 
hutniczy CEM III, jak również hydrau-
liczne spoiwo drogowe REYMIX. 

W palecie produktowej są więc za-
równo cementy, które z powodzeniem 
mogą być wykorzystywane podczas 
budowy infrastruktury, w tym kon-
strukcji wielkogabarytowych oraz na-
rażonych na agresywne oddziaływa-
nie środowiska, takie, które świetnie 
sprawdzą się w zabudowie jednoro-
dzinnej, jak i te dedykowane do zadań 
specjalnych, jak produkcja prefabry-
katów drobno- i wielkowymiarowych, 
materiałów ściennych czy zapraw bu-
dowlanych.

Ideą Cementu Ożarów jest tworze-
nie przestrzeni dla ludzi. Produkty firmy 
idealnie sprawdzają się wszędzie tam, 
gdzie w praktyczny sposób odpowia-
dają nie tylko na bieżące, ale i przyszłe 
potrzeby społeczne. Wykorzystano 
je przy realizacji takich inwestycji, jak 
m.in. warszawskie metro, Południowa 
Obwodnica Warszawy, budowa kana-
łu żeglugowego na Mierzei Wiślanej, 
nowego bloku energetycznego w Za-
kładach Azotowych „Puławy”, najdłuż-
szego tunelu w Polsce na drodze S7 
(popularnej Zakopiance) czy też budo-
wa najwyższych wieżowców w Warsza-
wie z Warsaw Spire na czele. 

Klienci zawsze mogą liczyć na pro-
fesjonalne doradztwo ze strony wy-
specjalizowanego Działu Doradztwa 
Technicznego i Rozwoju oraz nowocze-
snego Laboratorium Betonu, gdzie m.in. 
sprawdzane są parametry techniczne 
surowców, przeprowadzane kontrole 
gotowych produktów czy badane nowe 
rozwiązania technologiczne. Zespół 
ekspertów reprezentujacych DDTiR 
wygrał konkurs POWER CONCRETE 
organizowany podczas Dni Betonu 
w Wiśle w 2018 roku, produkując be-
ton o największej wytrzymałości przy 
określonej ilości cementu.

Cement Ożarów oferuje również 
niezawodną obsługę logistyczną. 

JANUSZ MIŁUCH
Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów SA
Janusz Miłuch firmą Cement Ożarów SA kieruje od początku 2019 roku, ale 
z koncernem CRH związany był już znacznie wcześniej, ponieważ przez 
trzy lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Trzuskawica SA. 
Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej, które 
zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach i jako członek zarządu  
w  międzynarodowych firmach w Polsce, Słowenii oraz Czechach. 

Jest także Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu 
oraz polskim przedstawicielem stowarzyszenia w CEMBUREAU.
Ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Techno-

logiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz posiada tytuł MBA uzyskany na 
Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Janusz Miłuch wraz z zarządem spółki szczególną uwagę zwraca na bez-
pieczeństwo i zdrowie pracowników Cementu Ożarów oraz wszystkich firm 
współpracujących. 

Dba o rozwój organizacji, jej oferty produktowej oraz serwisowej ze szcze-
gólnym naciskiem na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Uważa, że 
dobór kompetentnego, zaangażowanego i skutecznego zespołu to podstawa 
sukcesu. Ceni inicjatywę, odwagę oraz chęć zdobywania nowych doświad-
czeń. Doskonale rozumie potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu, 
dlatego aktywnie angażuje się w działania mające na celu rozwój branży, 
wsparcie lokalnej społeczności oraz realizację zadań z obszaru zrównoważo-
nego rozwoju. 

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020 OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020

Od 1995 roku Cement Ożarów jest 
częścią międzynarodowego koncer-
nu CRH, który zatrudnia ponad 85 
000 osób w 3 600 lokalizacjach na 
całym świecie. Do grupy CRH w Pol-
sce należą także inne spółki z branży 
budowlanej, m.in. Polbruk, Masfalt, 
Trzuskawica oraz Bosta Beton, które 
produkują kostkę brukową, mieszan-
ki mineralno-asfaltowe, wapno i kru-
szywa oraz beton towarowy. Dzięki 
temu mogą kompleksowo obsługiwać 
wszelkiego rodzaju inwestycje, zarów-
no infrastrukturalne, jak i kubaturowe. 

Firma na pierwszym miejscu zawsze 
stawia kwestie związane z bezpieczeń-
stwem – zarówno swoich pracowników, 

CEMENT OŻARÓW SA

Cement Ożarów SA jest 
jednym z największych 
producentów cementu  
w Polsce. Firma działa na 
rynku materiałów 
budowlanych od ponad  
40 lat. To stabilny oraz 
zaufany partner, który  
tworzy unikalną wartość  
dla klientów bazującą 
zarówno na lokalnym, 
jak i międzynarodowym 
doświadczeniu. 

jak i partnerów biznesowych. Choć mi-
niony rok był pod tym względem pełen 
wyzwań, to organizacja z powodzeniem 
wprowadziła wiele rozwiązań, dzięki 
którym praca w trudnych warunkach 
covidowych była bezpieczna. „Bezpie-
czeństwo zaczyna się ode mnie” – to 
idea, która od lat przyświeca wszystkim 
pracownikom w spółce. 

Cement Ożarów oferuje szeroki 
asortyment wysokiej jakości cemen-
tów, które spełniają oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających partnerów 
handlowych. W ofercie znajdują się: 

Centra dystrybucyjne spółki zlokalizo-
wane są w strategicznych miastach, 
dlatego zapewniają klientom szybką 
dostawę cementu. Co ważne, firma 
stawia na innowacyjne rozwiązania  
i digitalizację. Posiada bezobsłu-
gowy system załadunku cementu, 
który jest ceniony przez partnerów 
biznesowych za łatwość obsługi 
oraz oszczędność czasu. Znaczą-
cym usprawnieniem współpracy jest 
też możliwość korzystania z Portalu 
Klienta, czyli internetowej platformy 
do zarządzania zamówieniami.

U podstaw strategii Cementu Oża-
rów leży zrównoważony rozwój.  
W ostatnich latach firma poczyni-
ła wiele inwestycji, których celem 
było wsparcie ochrony środowiska.  

Organizacja skupia się na tworzeniu 
produktów posiadających możliwie 
najniższy ślad węglowy. W ciągu pię-
ciu lat spółka zmniejszyła emisję CO2  
o kilkanaście procent na tonę wypro-
dukowanego cementu i te działania 
będą kontynuowane. 

Jednocześnie firma znacząco 
zwiększyła wykorzystywanie paliw al-
ternatywnych – na rozwój w tym ob-
szarze przeznaczyła ponad 26 mln zł. 
Przez pięć ostatnich lat wykorzystano 
ponad 1,5 mln ton paliw alternatyw-
nych, bazujących głównie na prze-
tworzonych odpadach komunalnych, 
jednocześnie unikając zużycia paliw 
kopalnych w ilości 1,2 mln ton.

Zrównoważony rozwój jest niewąt-
pliwie jednym z priorytetów w firmie. 
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Marina Sopot

Stadion Miejski Białystok


