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1989 r – powstanie przedsiębiorstwa UTEX Sp. z o.o.

Spółka została powołana w celu ograniczenia powierzchniowego 
składowania odpadów paleniskowych z Elektrowni „RYBNIK przez ich 
gospodarcze wykorzystanie. 

Pierwsi udziałowcy: 
Elektrownia Rybnik, Spółki Górnicze, Wytwórnia Wagonów Świdnica

1989 19911990 1995 2001

Wybudowanie stacjonarnych instalacji do wypełniania pustych wyrobisk 
mieszaniną popiołów i słonych wód dołowych  na terenie 5 kopalń 

Zaprzestanie używania składowiska odpadów

2001
w kategorii  USŁUGI

pierwsze 
produkty 

oparte 
o UPS

Pionierskie wykorzystanie popiołów w podziemiach kopalń 

Powstanie firmy2

budowa instalacji 
stacjonarnych oraz

instalacji kontenerowych 
dla górnictwa



Lata 1990-20033

1991 1994 2001 2003

budowa instalacji 
do produkcji granulatu

na bazie 
popiołów i żużli 

prywatyzacja
spółki

uruchomienie produkcji 
kostki brukowej 

z zastosowaniem 
popiołu lotnego 

budowa instalacji do produkcji 
mieszanek mokrych, 

podbudów i ekostabilizacji 
na bazie popiołów i żużli

Elektrownia 
Łaziska 

kolejnym 
udziałowcem

1990

montaż własnej 
Mieszalni Spoiw 

i Zapraw Workowanych
Produkcja Spoiw Górniczych

Elektrownia Łaziska kolejnym udziałowcem spółki  - przekazanie zagospodarowania całości popiołów 

Rozwój technologii górniczych:
- wykorzystanie popiołów w prewencji metanowej i profilaktyce przeciwpożarowej 
- opracowanie receptur specjalistycznych spoiw górniczych
- budowa instalacji do produkcji spoiw górniczych

Rozwój w kierunku branży budowlanej 
Ponadregionalny lider w produkcji kostki brukowej – umocnienie marki UTEX

Przejęcie obsługi w zakresie UPS kolejnych wytwórców energii (Elektrociepłownie Bielsko-Biała
i Czechowice, PEC Gliwice, Megawat Knurów, ELCHO Chorzów - osiągnięcie zagospodarowania na poziomie 
2,5 mln Mg rocznie, co dało firmie miejsce niekwestionowanego lidera w branży. 

Powstanie Rady Naukowej UTEX, w skład której weszli min. naukowcy z Politechniki Śląskiej i AGH 
nakreślający kierunki rozwoju firmy, a zarazem branży popiołowej. 

Przejęcie udziałów i poprzez swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych, wpływ na kształt rozwoju firm 
VKN Polska (późniejszy Renevis) i Eko-Zec Poznań.



Lata 2003-20144

2004 20062005

Przejęcie pakietu kontrolnego przedsiębiorstwa przez Elektrownię Rybnik.

Rozwój w kierunku budownictwa inżynieryjnego:
• uruchomienie stacjonarnych instalacji w Rybniku do produkcji mieszanek i spoiw dla budownictwa 

drogowego,
• umocnienie pozycji lidera w branży  zagospodarowania UPS,
• zakup instalacji mobilnych umożliwiających produkcję materiałów  bezpośrednio na placu budowy.

Dalszy rozwój technologiczny :
• budowa nowoczesnej, z pełnym węzłem paletyzacji, instalacji do produkcji materiałów budowlanych 

(spoiwa górnicze, kleje do glazury, zaprawy murarskie), umożliwiających rozwój linii produktów 
pakowanych w 25 kg worki.

Po uruchomieniu IMOS w Elektrowni Rybnik, przejęcie odpowiedzialności za zagospodarowanie produktu:
• innowacyjne zastosowanie gipsu w rolnictwie - wykreowanie marki nawozu AgroSulCa jako cennego 

źródła wapnia i siarki,
• współpraca z największymi firmami z branży materiałów na bazie gipsu.

We wrześniu 2014 roku decyzją Właściciela połączono w grupie kapitałowej spółki zajmujące się 
zagospodarowaniem UPS w jeden podmiot pod nazwą EDF Ekoserwis.

2014

ISO 9001, 
14000,18000

uruchomienie instalacji 
w KWK Szczygłowice

montaż Mieszalni Spoiw 
Górniczych i Drogowych 

GRANULAT

Nagroda Min. Środowiska
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

za Spoiwa górnicze

2009



2014 – do dziś 
5

2014 20162015 2017 2018

połączenie  spółek 
Utex i Renevis

w EDF Ekoserwis

przejęcie przez Spółkę pod zarzadzanie całe 
obszary nawęglania i odpopielania 

we wszystkich jednostkach 
energetycznych grupy EDF Polska.

Prowadzenie działań wpisanych w program bezodpadowej energetyki węglowej

Program badawczo-rozwojowy poszukujący rozwiązań domykających obieg 

Kompetencje środowiskowe

Zaspakajanie pełni potrzeb grupy PGE EC związanych z gospodarowaniem UPS  

REACH
• organizacja i koordynacja rejestracji dla PGE Energia Ciepła
• wiodący rejestrujący dla SDA (bezpośrednio po zgłoszeniu rejestracji, do czasu zakończenia 

produkcji popiołu 10 01 82 w grupie w 2016 r.)
• Członkostwo w  Radzie  Konsorcjum

Opracowanie długoterminowej strategii dla składowisk odpadów PGE Energia Ciepła



6 Zmiana sposobu zagospodarowania UPS od składowania  
do pełnowartościowego produktu 

składowiska 
odpadów

technologie 
górnicze rekultywacje

Przetwarzanie UPS

w nowe pełnowartościowe 
produkty dla budownictwa inżynieryjnego,
Kubaturowego, górnictwa oraz rolnictwa



Produkty na bazie UPS7

drogownictwo

kolejnictwo

budownictwo
kubaturowe

budownictwo 
hydrotechniczne

RYNKI ZASTOSOWAŃ  
GIPSU

RYNEK ZASTOSOWAŃ 
GÓRNICZYCH

cementownie

budownictwo

rolnictwo

kopalnie

górnicze
firmy 
remontowe

cementownie

RYNEK INŻYNIERII 
LĄDOWEJ

• SPOIWA
• BETONY 
• KRUSZYWA
• EKOSTABILIZACJE 
• EKOPODBUDOWY
• PRZEGRODY 

PRZECIWFILTRACYJNE

drogownictwo

kolejnictwo

budownictwo
kubaturowe

budownictwo 
hydrotechniczne

RYNKI ZASTOSOWAŃ 
POPIÓŁU LOTNEGO

POPIÓŁ LOTNY DO 
BETONU ZGODNY 
Z NORMĄ 
PN-EN 450-1

producenci 
betonu

producenci
prefabrykatów

chemia
budowlana

• GIPS
• NAWOZY GIPSOWE

• SPOIWA WYPEŁNIAJĄCE
• SPOIWA WYPEŁNIAJĄCO-

KONSTRUKCYJNE
• SPOIWA KONSTRUKCYJNE
• SPOIWO DO BUDOWY TAM 

PRZECIWWYBUCHOWYCH



8 Ważniejsze realizacje dla budownictwa inżynieryjnego 

AUTOSTRADA A1
Nowe Marzy - Toruń

DROGA SZYBKIEGORUCHU S11
Ostrów Wielkopolski

STREFA PRZEMYSŁOWA
Wrocław

LOTNISKO
Katowice – Pyrzowice

220 000 ton
AUTOSTRADA A1

Bełk – Sośnica, Gliwice - Węzeł Sośnica
750 000 ton

AUTOSTRADA A4
Jarosław – Radymno
33 000 ton

OBWODNICA - Łódź

Nasyp Kolejowy PGE Oddział Rybnik
220 000 ton

Droga Szybkiego Ruchu S7 
Kraków
560 000 ton

DROGA Ekspresowa S1
Cieszyn – Bielsko-Biała

315 000 ton

DROGA SZYBKIEGO RUCHU S69   Cieszyn 
– Zwardoń
85 000 ton



9 Zakłady produkcyjne – usługi dla EC

zakład produkcyjny

laboratorium

elektrownia
elektrociepłownia

instalacja mobilna

zarządzanie UPS

nawęglanie

odpopielanie/odżużlanie

obsługa IMOS

podawanie biomasy

Częstochowa

Rybnik Kraków

Wrocław

Gdynia

Gdańsk

Kamień

Wrocław-Siechnica



10 Laboratorium R&D

Wsparcie badań w zakresie nowych rozwiązań  dla 
produktów z linii UPS 
Optymalizacja receptur produkcyjnych 

Wspieranie projektów rozwojowych 

Nadzór nad bieżącą jakością produktów 

Prowadzenie długoterminowych cykli badań 
wytrzymałościowych 

Monitoring i raportowanie jakości popiołów 
Wytwórców Grupy PGE EC

Współpraca projektowa z R&D PGE EC  

Badania pilotażowe w skali laboratoryjnej i 
półtechnicznej 



Ścisła współpraca z uczelniami i instytucjami 11

PZH Państwowy Zakład Higieny 

Główny Instytut Górnictwa

Politechnika Śląska 

AGH – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Politechnika Wrocławska – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa

ITB Instytut Techniki Budowlanej 

ICIMB Insytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Zakład Higieny Środowiska 

Energopomiar

IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

OBAC Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji 

IUNiG - Instytut Upraw nawożenia i Gleboznastwa w Puławach



12 Plany rozwojowe – linie produktowe

Iniekcje i przesłony przeciwfiltracyjne,

Betony bezcementowe na bazie UPS,

Specjalistyczne produkty chemii budowlanej 
oparte na popiołach ultradrobnych

Produkty bazujące na żużlach  z instalacji 
termicznego przetwarzania odpadów komunalnych,

Wysokowydajne  mineralne spoiwa górnicze,

Nawozy granulowane  wieloskładnikowe.
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Dynamiczna separacja popiołów lotnych i 
selektywny odzysk wybranych frakcji, 

Waloryzacja popiołów i mieszanin popiołowo-
żużlowych,

Unifikacja i   automatyzacja procesów  
odpopielania, 

Technologie usuwania amoniaku z UPS,

Zwiększenie potencjału retencyjnego, 

Rozwój potencjału badawczo - rozwojowego. 

Wyzwania  



Dziękuję za uwagę


