
 

Zakup węgla w CZW „Węglozbyt” S.A. odbywa się na podstawie umów sprzedaży lub 

składanych przez Państwa zamówień. 

 

Odbioru węgla bezpośrednio z kopalń klient może dokonać zorganizowanym przez siebie 
transportem wagonowym lub samochodowym, jak również transportem wagonowym 
zorganizowanym przez CZW „Węglozbyt” S.A.. 

 

Nr konta CZW „Węglozbyt” S.A., na które należy dokonywać przedpłat na węgiel 

PKO BP S.A. Oddz. Katowice 97 1020 2313 0000 3202 0206 8997 

Prosimy o dokonywanie przedpłat na zaawizowany węgiel najpóźniej na 1 dzień przed 

uzgodnionym w procesie awizacji terminem odbioru węgla. 

 



Informacje w zakresie sprzedaży węgla bezpośrednio z kopalń  

można uzyskać od poniedziałku do piątku kontaktując się z nami: 

 

Biuro Handlowe 

 nr tel. stacjonarnego 

Dyrektor Biura 32 757 35 45 

Z-ca Dyrektora Biura 32 757 37 15 

Dział Handlu Węglem i Współpracy ze Składowiskiem 

(w godz. 700 – 1500)  

nr tel. komórkowego nr tel. stacjonarnego e’mail 

669 102 494 32 757 35 75 hmarut@czw.com.pl 

605 485 357 32 757 35 65 musiał@czw.com.pl 

605 437 540 32 757 35 63 blelek@czw.com.pl 

nr tel. dyżurnego (w godz. 1500 – 1700)   601 453 028 

nr fax   32 251 92 60 

 

Zapraszamy do współpracy 
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ODBIÓR WĘGLA TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM BEZPOŚRENIO Z KOPALŃ 

 

Przy odbiorze węgla transportem samochodowym z kopalń Kompanii Węglowej S.A. oraz 

Katowickiego Holdingu Węglowym S.A. obowiązują elektroniczne upoważnienia. 

CZW „Węglozbyt” S.A. w Państwa imieniu dokonuje awizacji odbioru węgla poprzez 

internetowe portale producentów węgla. 

Informacje o przewidywanej wielkości odbioru węgla transportem samochodowym  

w następnym tygodniu nasi Klienci przekazują do Biura Handlowego CZW „Węglozbyt” 

S.A. (fax lub e’mail): 

 do poniedziałku do godz. 1200  – dotyczy odbioru z kopalń Kompanii Węglowej S.A., 

 do wtorku do godz. 1200  – dotyczy odbioru z kopalń Katowickiego Holdingu  

  Węglowego S.A. 

Informacje o przyznanych odbiorach węgla w następnym tygodniu przekazują 

pracownicy Biura Handlowego CZW „Węglozbyt” S.A.: 

 od czwartku od godz. 1100  – dotyczy odbioru z kopalń Kompanii Węglowej S.A., 

 od piątku od godz. 1100  – dotyczy odbioru z kopalń Katowickiego Holdingu  

  Węglowego S.A. 

 

Warunkiem niezbędnym do wystawienia elektronicznego upoważnienia do odbioru węgla jest 

wprowadzenie przez CZW „Węglozbyt” S.A. do systemu następujących, uzyskanych  

od naszych Klientów, danych: 

 dane kierowcy odbierającego węgiel: 

- imię i nazwisko, 

- PESEL, 

- nr i seria dowodu osobistego, przez kogo wydany, 

- nr telefonu komórkowego, 

 nr rejestracyjny pojazdu i naczepy oraz ich dopuszczalna ładowność. 

Powyższe dane powinny być przekazane do Biura Handlowego CZW „Węglozbyt” S.A. (fax 

lub e’mail) nie później niż 1 dzień roboczy przed terminem planowanego odbioru węgla.  

 

Po wpływie środków pieniężnych na konto CZW „Węglozbyt” S.A. wskazany przez 

kontrahenta kierowca otrzymuje nr PIN uprawniający do odbióru węgla na kopalni. 

 


