
dotyczące aktualnej sytuacji na rynku węgla 

opałowego i pozycji węgla wśród nośników 

energii. Autorem pierwszego tekstu jest Pan 

Waldemar Rasała dyrektor zespołu odpo-

wiedzialnego za zaopatrzenie w węgiel składów 

opału wchodzących w skład Sieci Autoryzowa-

nych Sprzedawców. Drugi artykuł napisała eks-

pertka w dziedzinie detalicznej sprzedaży węgla 

Pani Alicji Nowicka - Przewodnicząca Stowa-

rzyszenia Autoryzowanych Sprzedawców Węgla 

Katowickiego Holdingu Węglowego, a auto-rem 

trzeciego tekstu jest Pan Łukasz Horbacz 

Prezes firmy Sam-Bud-Rol, który podzielił się 

z czytelnikami swoimi refleksjami związanymi 

z rynkiem węgla opałowego, po konferencji wę-

glowej, w której uczestniczył w marcu br. Po-

nadto w trzecim numerze biuletynu zamieścili-

śmy nową rubrykę zatytułowaną O węglu ina-

czej do współredagowania, której chcielibyśmy 

Państwa zaprosić. 

Zapraszając do lektury Merkuriusza pozwalamy 

sobie na złożenie wszystkim czytelnikom naj-

serdeczniejszych świątecznych życzeń. 

Życzymy Państwu pięknych, szczęśliwych, 

przepełnionych refleksją, 

Świąt Wielkanocnych. 

(red) 
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Od redakcji
Szanowni Państwo, kwietniowe wydanie 

Merkuriusza przypada na czas szczególny. 

Nadeszła wiosna, zbliżają się święta wielka-

nocne, kończy się kolejny sezon grzewczy. 

Mamy nadzieję, że udany i potwierdzający 

nasze niebezpodstawne przekonanie o tym, że 

użytkownicy „holdingowego” węgla są w pełni 

zadowoleni z zeszłorocznej decyzji o kupnie 

węgla produkowanego w kopalniach KHW SA. 

Korzystając z pierwszych ciepłych dni zapewne 

jeszcze nie myślicie Państwo o przyszłorocznej 

zimie. Nadszedł bowiem czas wietrzenia 

kotłowni i ewentualnych remontów urządzeń 

grzewczych. Niedługo jednak, zaledwie za kilka 

miesięcy temperatury zamiast rosnąć znów 

zaczną spadać i wówczas dobry i relatywnie tani 

opał zacznie być potrzebny. Proponujemy 

Państwu wykorzystanie czasu jaki pozostał do 

podjęcia decyzji o zakupie węgla na pogłębienie 

wiedzy o tym sprawdzonym przez wieki 

pozornie prostym i nie wymagającym paliwie. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny 

numeru naszej gazetki, w którym tym razem 

oprócz katalogu produktów KHW SA 

znajdziecie Państwo interesujące artykuły 

Co właściwie dzieje
się na rynku węgla
opałowego 

Relacja z konferencji
CoalTrans 

Katalog sortymentów
średnich 

Katalog sortymentów
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Kontakt w sprawach
zakupu węgla 

Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych

wszystkim Klientom, Pracownikom i Współpracownikom

Sieci Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA

życzy Zarząd 
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logicznego, umożliwiające w pełni racjonalne korzystanie 

z paliw węglowych, w którym realnie uwzględnia się koszty 

i  oddziaływanie  na  środowisko  naturalne. 

W katalogu podmiotów odpowiedzialnych za współczesny 

kształt rynku węgla nie wolno zapominać o handlowcach. 

Sprzedawcy węgla reprezentujący producentów np. sieć 

Autoryzowanych Sprzedawców Węgla Katowickiego 

Holdingu Węglowego to wyspecjalizowani profesjonaliści, 

znający doskonale problematykę, w której się poruszają. 

Autoryzowane sieci sprzedaży takie jak wspomniani 

Autoryzowani Sprzedawcy Węgla KHW przestrzegają 

podwyższonych standardów funkcjonowania dążąc do 

zaspokojenia oczekiwań dostawców, a przede wszystkim 

swoich  klientów. 

Zachęcając do zapoznania się z kolejnym numerem 

Merkuriusza Sieci Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW 

SA chcę zainspirować Państwa do nieco odmiennego spoj-

rzenia na węgiel i dostrzeżenia korzyści wynikających 

z nowoczesnego, opartego na wiedzy korzystania z tego paliwa. 

Zapraszam do dyskusji o węglu na łamach naszej gazetki. 

Jeżeli uważacie Państwo, że jest coś o czym należy w następnych 

numerach napisać, to prosimy nas o tym poinformować 

drogą mailową na adres: opiniaklientow@khw.pl lub  

telefonicznie  nr  tel.  32  757  3019. 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z czytelnikami i treść 

publikacji chętnie podejmą z Państwem dialog, a nasza 

wspólna  gazetka  uzyska  nową  formułę. 

Węgiel kamienny nazywany czarnym złotem jest rodzimym, 

polskim surowcem i paliwem, wydobywanym z podziemnych 

wyrobisk od setek lat. Dziś zmieniły się techniki i technologie 

pozyskiwania czarnego złota. Pomimo sięgania do coraz niżej 

położonych pokładów wzrosło bezpieczeństwo pracy, zmniejszył 

się wysiłek ludzi związany z przemysłową eksploatacją cennych 

złóż,  zwiększyła  się  efektywność  produkcji. 

Od lat węgiel kamienny znany jest głównie jako źródło energii 

pierwotnej w energetyce i gospodarstwach domowych. 

Pomimo upływu czasu niezmiennym w górniczej profesji 

pozostał cel górniczego trudu tj. pokonywanie sił przyrody 

w związku z występującym zapotrzebowaniem na energię. 

Gdyby ten realny popyt nie występował, górniczy wysiłek 

straciłby jakikolwiek sens i rację bytu. Niezależnie od 

współczesnej propagandy i będącego jej następstwem 

aktualnego nastawienia do węgla, każdy zdroworozsądkowo 

myślący człowiek, musi przyznać, że energia pozyskana 

z węgla kamiennego umożliwiła przetrwanie i w miarę 

komfortowe życie wielu pokoleniom naszych rodaków. 

Dziś po wielu wiekach niemal prymitywnego wykorzy-

stywania węgla nastąpił czas mądrzejszego korzystania 

z tego dobra natury. Większość z Państwa zapewne słyszała 

o czystych technologiach węglowych (CCT). Niestety 

w większości publikacji akcentuje się przyszłościowe 

koncepcje np. gazyfikacji węgla, sekwestracji CO2 

i tym podobne nadal futurystyczne plany. Najczęściej 

w medialnym przekazie zapomina się (lub celowo pomija) 

o tematach dotyczących systematycznych, unowocze-

śniających zmian w wielu obszarach powiązanych z węglem, 

a tu pochwalić mogą się niemal wszyscy, którzy 

z węglem są związani. Rozpocząć należy oczywiście od 

producentów paliw węglowych. Współczesne technologie 

wydobycia, przeróbki i wzbogacania węgla uszlachetniły 

sprzedawane na rynku produkty węglowe, rozszerzyły ofertę 

o paliwa węglowe, których dotąd nie znano, a których jakość 

gwarantuje najwyższe standardy ekologiczne i ekonomiczne. 

Współpracując z placówkami naukowo-badawczymi 

przedstawiciele branży górniczej wprowadzili na rynek 

Kwalifikowane Paliwa Węglowe np. Ekoret, i Ekofins. 

Współdziałając z producentami kotłów opracowali wiele 

nowych technologii zużycia węgla w małych i średnich 

kotłowniach. Aktualnie oferowane na rynku kotły węglowe 

to produkty o wysokim stopniu zawansowania techno-

Węgiel na nowo! 
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doskonalenia swojej działalności korzystają z uwag 

klientów i doradztwa ekspertów z Katowickiego Węgla 

Sp. z o.o. współpracującego z siecią ASW KHW SA 

w obszarze marketingu. Szanując każdą złotówkę naszych 

klientów pozwolę sobie na udzielenie kilku porad 

ułatwiających nabywcy zakup węgla w składzie opałowym. 

Co  każdy  klient  wiedzieć  powinien: 

1. Odwiedzać składy węglowe, które mają autoryzację 

Spółki Węglowej.

2. Informować się o sprzedawanym węglu - np. kopalnia 

(zdarza się, że oferowany jest węgiel z kopalń od dawna 

nieistniejących), wartość opałowa, zawartość popiołu - 

to minimalna, aczkolwiek niezbędna ilość informacji 

potrzebnych klientowi przed dokonaniem oceny 

oferowanych produktów.

3. Prosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego 

sprzedawany węgiel - certyfikat jakości.

4. Zasięgać informacji dotyczących sortymentu, który 

najlepiej będzie się spalał w posiadanym przez klienta 

piecu. Każdy autoryzowany sprzedawca taką wiedzę 

posiada.

5. Zweryfikować uzyskane od sprzedawcy informacje. 

Czasem wystarczy zebranie opinii wśród znajomych. 

Serdecznie zapraszam do składów węgla Autoryzowanych 

Sprzedawców Katowickiego Holdingu Węglowego SA, 

w których standardy obsługi i jakość oferowanych 

sortymentów zostały wielokrotnie zweryfikowane przez 

zadowolonych klientów. Adresy składów rozlokowanych 

w całym kraju znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

Holdingu  www.khw.pl 

Co właściwie dzieje się na rynku
węgla opałowego w Polsce? 

W Polsce powstaje coraz więcej składów opałowych. 

Bardzo często zdarza się jednak tak, że osoby prowadzące 

skład opału nie mają dostatecznej wiedzy jak taki skład 

powinien funkcjonować. Sprzedawcy nie dysponują 

podstawowymi wiadomościami na temat jakości 

i pochodzenia sprzedawanego paliwa, a tym bardziej na 

temat sposobów jego najlepszego wykorzystania. 

Musimy bowiem wiedzieć, że sprzedawany węgiel to nie 

czysta kopalina, ale przetworzony produkt handlowy. 

Sprzedawca ma więc obowiązek mieć odpowiednią wiedzę 

na ten temat. Powinien również móc umieć udokumen-

tować sprzedawany towar w sposób tak precyzyjny, jak jest 

to na etykietach innych produktów. 

Klient nie może opierać się na informacjach w stylu „to jest 

DOBRY WĘGIEL !”. 

Kopalnie w naszym kraju wydobywają węgle różnej jakości 

ponadto na naszym rynku pojawiło się bardzo dużo węgla 

importowanego o różnych wartościach opałowych 

i parametrach spalania. Spowodowało to, że wielu 

rzetelnych sprzedawców węgla szukało sposobu na 

wyróżnienie się spośród działających chaotycznie firm. 

Tak zrodziła się idea zrzeszania w grupy gospodarcze jaką 

np. jest dziś Sieć Autoryzowanych Sprzedawców Węgla 

Katowickiego Holdingu Węglowego SA. 

Kopalnie tej Spółki wydobywają doskonały węgiel nadający 

się do spalania w piecach tradycyjnych oraz produkują 

paliwa ekologiczne do pieców retortowych (popularne 

piece z podajnikiem węgla do paleniska). Autoryzowani 

Sprzedawcy zrzeszeni w sieci ASW KHW SA posiadają 

ponad czterysta składów węglowych z nowoczesną 

infrastrukturą techniczną. Firmy należące do sieci ASW 

KHW SA dbają, wręcz troszczą się o klienta, który jest 

najlepszym recenzentem ich działalności. Wiele spośród 

tych firm szczyci się posiadaniem sporego portfela stałych 

i zadowolonych klientów. Na składach tych spotkacie 

Państwo pełne oznakowanie firmy, flagi kopalń lub 

Holdingu oraz co najważniejsze wyraźnie oznaczone 

sortymenty węgla. 

Wszyscy członkowie zrzeszenia - w sumie ponad 200 firm 

w całym kraju, to Autoryzowani Sprzedawcy, którzy 

mają jednakową kolorystykę szyldów reklamowych, 

i materiałów informacyjnych. W ramach procesu 
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o ruch samochodów w cytowanym wyżej Krakowie – mi-

mo, że na przestrzeni ostatnich 15 lat zlikwidowano więk-

szość palenisk węglowych i znacznie zwiększono liczbę go-

spodarstw domowych przyłączonych do sieci ciepło-

wniczych, stan powietrza uległ pogorszeniu. Wszystko za 

sprawą ponad trzykrotnego wzrostu natężenia ruchu 

samochodowego, korków oraz wyeksploatowanych  

pojazdów  mechanicznych. 

Zadałem  pytanie:  Czy  Polaków  na  to  stać? 

Nikt nie bierze pod uwagę kosztów, które zmuszeni będą 

ponieść mieszkańcy obszarów objętych zakazem palenia 

węglem. Subsydia czy bezzwrotne pożyczki powodują 

jedynie, że koszt ponosi nie sam zainteresowany, a całe 

społeczeństwo. Cena wymiany kotła węglowego na kocioł 

gazowy czy olejowy to 4-10 tysięcy złotych plus koszt 

dostosowania instalacji. 3,5 miliona opalanych węglem 

gospodarstw domowych w skali kraju daje niebagatelną 

kwotę 14-52 miliardów złotych, czyli 5-17% budżetu państwa 

w 2013 roku. Koszt ten nie uwzględnia nawet doprowadzenia 

sieci gazowej czy dostosowania instalacji w budynku. 

Wyraziłem nadzieję, że wobec powyższego nasze samorządy 

zachowają rozsądek, a walka ze smogiem nie zamieni się 

w walkę z węglem. Warto na tym etapie zauważyć, że 

zarówno władze na szczeblu krajowym i lokalnym, 

producenci węgla i kotłów węglowych, jak i sami ich 

użytkownicy mają tu swoją rolę do odegrania. Co trzeba 

zrobić? Na szczeblu krajowym władze powinny wprowadzić 

standardy kwalifikowania paliw stałych dla ogrzewnictwa 

indywidualnego, standardy emisyjne urządzeń grzewczych 

małej mocy dostępnych na rynku. Powinny one też dać 

władzom lokalnym narzędzia nadzoru i kontroli, czyli 

możliwości sprawdzenia stanu technicznego zainsta-

lowanych urządzeń grzewczych i instalacji kominowych. 

Obecnie to właściciel posesji decyduje o tym, czy zechce 

wpuścić do siebie osobę kontrolującą czy nie. Producenci 

węgla powinni w pierwszej kolejności wyeliminować 

najbardziej zanieczyszczone rodzaje węgli z oferty dla 

sektora socjalno-bytowego. Powinni oni w dalszym ciągu 

pracować nad kwalifikowanymi paliwami węglowymi do 

kotłów niskiej emisji. Zadaniem dla producentów kotłów 

w dalszym ciągu jest zaś praca nad poprawą efektywności 

procesów spalania węgla, a dla użytkowników poza 

oczywistym powstrzymaniem się od spalania śmieci 

i zwiększeniem wydajności energetycznej swoich domów, 

potrzeba zastanowienia się nad wymianą kotłów na bardziej 

ekonomiczne i ekologiczne. 

W dniach 19-20 marca br. w Sopocie odbyła się jedna z naj-

większych w kraju konferencji dotycząca branży węglo-

wej, na której znaleźli się przedstawiciele niemal wszyst-

kich krajowych producentów i importerów węgla, repre-

zentantów Sektora Energetycznego i Ministerstwa Go-

spodarki. Jednym z punktów konferencji był wygłoszony 

przeze mnie referat/prezentacja dotyczący przyszłości 

wydobycia i dystrybucji węgla w Polsce. W swoim wy-

stąpieniu starałem się podkreślić jak bardzo ważną rolę 

w naszym kraju odgrywa rynek węgla opałowego i wskazać 

na możliwe scenariusze dotyczące przyszłości tego rynku 

w kontekście nacisków Unii Europejskiej, która żąda 

zmniejszenia emisji CO2. Starałem się uświadomić 

uczestnikom, że rynek socjalno-bytowy, zużywa kilkana-

ście milionów ton węgla w skali roku, co stanowi około 20% 

krajowego zużycia węgla energetycznego. Cały rynek to 

niemal 3,5 miliona gospodarstw domowych plus około 

milion instytucji pożytku publicznego i firm nie będących 

przemysłowymi odbiorcami węgla. Wskazywałem na 

ogromną presję ze strony Unii Europejskiej i organizacji 

proekologicznych, które forsują coraz bardziej wyśru-

bowane normy czystości powietrza, szczególnie jeśli 

chodzi o zawartość dwutlenku węgla, cząstek stałych, 

tlenków azotu i benzopirenów. Starałem się uświadomić 

uczestnikom spotkania, że na poziomie krajowym brak jest 

spójnej strategii dla węgla w gospodarstwach domowych, 

a samorządy, pragnąc wywiązać się z europejskich norm 

czystości powietrza, często nieświadome daleko idących 

konsekwencji, podejmują pochopne decyzje w atmosferze 

niepełnej wiedzy, często właśnie pod wpływem nacisków 

środowisk „pseudoekologicznych”. 

Przywołałem przykład położonego w kotlinie Krakowa, 

będącego na trzecim, niechlubnym miejscu miast o naj-

bardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Tam-

tejsi radni 25 listopada ubiegłego roku podjęli uchwałę 

o zakazie używania kotłów na paliwa stałe od 2018 roku. 

Podobne rzeczy dzieją się również na Dolnym Śląsku gdzie 

„chłopcem do bicia” staje się węgiel. Nigdzie lokalne władze 

nie biorą pod uwagę głównych przyczyn zanieczyszczenia 

powietrza, którymi są spalane w kotłach domowych 

śmieci i ruch samochodowy. W domowych paleniskach 

mieszkańcy palą bardzo często śmieciami i odpadkami. 

W kotłach lądują więc stare lakierowane meble i futryny, 

ubrania, kolorowe czasopisma czy plastikowe butelki, 

które mają znaczny wpływ szczególnie na emisję 

benzopirenu i cząstek stałych. Jeśli natomiast chodzi 
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W roku 2013 Katowicki Holding Węglowy SA uruchomił nowoczesną linię do 

produkcji certyfikowanych, naturalnych kruszyw budowlanych. Kruszywa 

produkowane są w trzech sortymentach: 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 63 mm. 

Producent deklaruje zgodność wyrobu z: PN-EN 13242 kruszywa do 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 13043 

kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych nawierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. Dodatkowe informacje dotyczące 

Certyfikowanych Kruszyw Budowlanych można uzyskać pod numerami 

telefonów: 

Certyfikowane Kruszywa Budowlane i Drogowe 

Str. 7Rok 2/2014, numer 3 Merkuriusz

Kwalifikowane Paliwa Węglowe
przeznaczone do niskoemisyjnych kotłów retortowych 

www.khw.pl

w Biurze Zarządu KHW SA: 32 757 32 09;

32 757 30 09;

32 757 31 02;

32 757 31 60 

w KWK Wujek: 32 208 55 72;

32 208 55 81 
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Szczegółowych informacji o możliwości zakupu węgla na składach opałowych udzielają pracownicy Sieci ASW 

KHW SA. Dane teleadresowe Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA udostępniono na stronie 

internetowej Katowickiego Holdingu Węglowego SA w zakładce Oferta handlowa. 

Zachęcamy do korzystania z możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Pionu Handlowo-Rynkowego 

Katowickiego Holdingu Węglowego SA pocztą elektroniczną 

marketing@khw.pl 

Jeżeli zechcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami to zapraszamy do skorzystania ze 

skrzynki kontaktowej. Każdy klient dokonujący zakupu węgla w kopalni lub składzie opałowym Autoryzowanego 

Sprzedawcy Węgla KHW SA może podzielić się swoją opinią na ten temat, korzystając z poczty elektronicznej: 

opiniaklientow@khw.pl. 

Autoryzowany Sprzedawca Węgla KHW SA 

Kontakt w sprawach zakupu węgla
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Górnik wpadł do szybu w kopalni, 

przerażeni koledzy nachylają się nad 

czeluścią...

- Francik... żyjes?!

- Żyja - odpowiado Francik.

- Mosz złomano noga?

- Nii...

- To może ręka? 

- Niii... 

- To czymu nie wychodzisz?!

- Bo jeszcze lecaaa... 

Co łączy węgiel i kota? Odp.: miał 

Przychodzi górnik z mówiącym kotem do łowcy talentów. 

Musi zademonstrować zdolności kota więc zadaje mu pytanie:

- Jak się nazywa drobny węgiel?

- Miał; 

- A czas przeszły od mieć?

- Miał... 

Łowca talentów wywalił obu, na ulicy kot pyta:

- O co mu właściwie chodziło? Czy ja może niewyraźnie mówiłem? 

Kontakt z redakcją: opiniaklientow@khw.pl 

O węglu i górnictwie inaczej :) 

Merkuriusz
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