
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WĘGLA W RAMACH 

UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ 

RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.   Ogólne Warunki Sprzedaży węgla (zwane dalej także „OWS”) określają̨ prawa   

i obowiązki Stron umów sprzedaży węgla zwieranych pomiędzy Sprzedawcą, 

którym jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000027497, Regon 276902504, NIP 626-26-19-005, (zwane dalej także 

„Sprzedawcą” lub „SRK SA BYTOM”), a Kupującym. 

2.   OWS stanowią̨ integralną część́ umów sprzedaży węgla zawieranych między 

Sprzedawcą i Kupującym.  

3.   W umowie sprzedaży węgla Strony mogą̨ wprowadzić́ postanowienia 

dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWS. Wprowadzenie w umowie 

sprzedaży odstępstw od postanowień ustalonych w OWS wymaga każdorazowo 

podjęcia Uchwały Zarządu SRK S.A.  

4.   W sprawach nie uregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5.   Niniejsze OWS mają zastosowanie do umów sprzedaży węgla zawartych od 

dnia podjęcia Uchwały. 

§ 2. Umowa sprzedaży 

1.   Zawarcie umowy sprzedaży węgla następuje poprzez:  

a) podpisanie przez Strony umowy sprzedaży węgla, zgodnej ze  wzorem 

Umowy, zamieszczonej na stronie internetowej ; www.srk.com.pl 

b)  złożenie przez Kupującego, który podpisał ze Sprzedawcą umowę̨ sprzedaży, 

pisemnego zamówienia na węgiel i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. 

2.   Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 2 dni roboczych od jego 

otrzymania jest jednoznaczne z jego odrzuceniem.  



3.   Zawarcie umowy sprzedaży węgla rodzi po stronie Kupującego zobowiązanie 

do dokonania przedpłaty zgodnie z § 4 poniżej. Dokonanie przez Kupującego 

przedpłaty rodzi po stronie Sprzedawcy zobowiązanie do wydania zamówionej 

ilości węgla.  

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na węgiel, 

jeżeli Kupujący nie zamieścił w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych 

lub wypełnił je w sposób uniemożliwiający prawidłową realizację wysyłki lub 

zamówienie nie może być́ zrealizowane z innych przyczyn leżących po stronie 

Kupującego.   

§ 3. Cena 

1.   Cena węgla określona jest na warunkach FCA zakład górniczy Sprzedawcy 

(KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach lub KWK “Makoszowy” w Zabrzu 

Makoszowach) i obejmuje koszt węgla, załadunku, ważenia oraz koszt 

wystawienia dokumentów przewozowych.  

2.   Sprzedaż węgla realizowana jest na podstawie cennika obowiązującego  

u Sprzedawcy.  

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenniku węgla, 

uwzględniających między innymi sezonowość́ popytu na węgiel. Zmiana cen 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4.   Cena węgla jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów  

i usług (VAT) oraz,  jeżeli będą̨ tego wymagać́ obowiązujące w dniu sprzedaży 

przepisy prawa, podatek akcyzowy.  

§ 4. Warunki płatności 

1.   Warunkiem wydania węgla jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty  

w formie przelewu, na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę̨,  

w wysokości odpowiadającej 100% wartości brutto   zamówionej i przyjętej 

przez Sprzedawcę ilości węgla.  

2.   Przedpłata musi wpłynąć́ na konto bankowe Sprzedawcy nie później niż̇ na 2 

dni robocze przed planowanym terminem wydania węgla. Brak przedpłaty  

w wyżej wymienionym terminie powoduje anulowanie zamówienia z winy 

Kupującego, zobowiązanie do wydania węgla wygasa, a Sprzedawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży węgla.  



3.   Po otrzymanie przedpłaty SRK S.A. wystawia fakturę zaliczkową na wartość 

dokonanej przedpłaty na poczet zakupu węgla, następnie po wysyłce węgla, 

dowód dostawy na każdą partię węgla wydaną Kupującemu oraz faktury 

rozliczające.  

4.   Faktura i dowód dostawy zawierają informacje o sortymencie węgla, 

parametrach jakościowych, cenie węgla odpowiadającej tym parametrom, 

tonażu i wartości dostawy, nazwie Kopalni wysyłającej węgiel, numerze 

dokumentu przewozowego danej partii węgla. 

5.   Do wartości węgla wyliczonej z tonażu i ceny węgla podanej na fakturze  

SRK S.A. doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 

obowiązującej w okresie realizacji Umowy. 

6.   Faktury korygujące dotyczące zwrotu niewykorzystanej przedpłaty będą 

wystawiane  w okresach rocznych bądź niezwłocznie po otrzymaniu od 

Kupującego pisma o sposobie  rozliczenia wniesionej przedpłaty.  

7.   Przedpłaty wraz ze wskazaniem tytułu płatności winny być́ dokonywane przez 

Kupującego na konto bankowe Sprzedawcy: 

 dla wysyłek z oddziału KWK „Makoszowy” :  

ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1230 1000 0024 1350 2739 

 dla wysyłek z oddziału KWK „ Brzeszcze”: 

ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1230 1000 0024 1338 7297 

 

§ 5. Obowiązki Sprzedawcy 

1.   Sprzedawca zobowiązuje się̨ do sprzedaży węgla w ilości, jakości, sortymencie  

i w terminach uzgodnionych z Kupującym.  

2.   Sprzedawca zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia na swój koszt wysyłki, czyli załadunku węgla na   

podstawiony przez Kupującego środek transportu, 

  

b) wystawiania na swój koszt dokumentów przewozowych, zgodnych  

z zamówieniem Kupującego przyjętym przez Sprzedawcę̨, 

 

c) wystawiania certyfikatu jakości węgla na żądanie Kupującego, 



 

d) wystawienia na swój koszt dokumentu „Dokument dostawy”, 

 

e) przeniesienia na Kupującego własności wydawanego węgla, wolnego od 

jakichkolwiek obciążeń́ lub innego prawa osoby trzeciej, w miejscu 

sprzedaży z chwilą załadunku tego węgla na podstawiony przez Kupującego 

środek transportu.  

3.   W okresie zimowym, gdy występują̨ temperatury otoczenia zbliżone do zera  

i ujemne, Sprzedawca zobowiązuje się̨ na swój koszt, bez dodatkowego 

wezwania, stosować́ skuteczne środki przeciwko przymarzaniu węgla do ścian  

i podłóg w przypadku transportu wagonowego.  

4.   Zasady reklamacji jakościowych i ilościowych w Spółce Restrukturyzacji 

Kopalń S.A. są dostępne na stronie: www.srk.com.pl 

§ 6. Prawa i obowiązki Kupującego 

1.  Kupujący zobowiązuje się̨ do:  

a) odbioru od Sprzedawcy węgla w sortymentach, ilościach i terminach    

uzgodnionych ze Sprzedawcą,  

b) terminowej zapłaty za dostarczony węgiel.  

2.   Kupujący jest uprawniony do używania znaku towarowego Sprzedawcy  

i znaków jego produktów, wyłącznie w odniesieniu do informacji o węglu 

sprzedawanym w ramach realizacji niniejszej Umowy.  

3.   Kupujący nie może prowadzić́ sprzedaży węgla obcego pod marką Sprzedawcy 

(w tym węgla będącego produktem operacji mieszania lub wzbogacania 

wykonywanej we własnym zakresie). Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

dochodzenia naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych.  

 § 7. Warunki wysyłek 

1.   Wydanie węgla realizowane będzie się̨ w formie wysyłek węgla transportem 

kolejowym lub samochodowym przez przewoźnika wskazanego przez 

Kupującego, na warunkach FCA (według Incoterms 2010) zakład górniczy 

Sprzedawcy (KWK „Brzeszcze ” w Brzeszczach lub KWK ”Makoszowy”  

w Zabrzu Makoszowach ), przy czym:  



a) w przypadku wysyłek transportem kolejowym: wagon stacja nadania, ryzyko 

utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie 

przekazania i potwierdzenia odbioru „Listu przewozowego”;  

b) w przypadku wysyłek transportem samochodowym: na samochody 

podstawione przez Kupującego na punkt załadowczy na terenie zakładu 

górniczego Sprzedawcy, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na 

Kupującego w momencie przekazania i potwierdzenia odbioru dokumentów 

wywozowych.  

2.   Adres wysyłkowy określony zostanie w zamówieniu na węgiel.  

3.   Rozpoczęcie wysyłek węgla nastąpi nie wcześniej niż̇ po dokonaniu przez 

Kupującego przedpłaty w wysokości odpowiadającej 100% wartości brutto 

zamówionej i zaakceptowanej przez Sprzedawcę̨ ilości węgla oraz po 

otrzymaniu przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia wpływu tych środków pieniężnych 

na jego konto bankowe, zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 4 . 

4.   W przypadku transportu samochodowego Sprzedawca wydaje węgiel 

przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego, 

na podstawie upoważnienia wystawionego przez Kupującego zgodnie ze 

wzorem określonym przez Kupującego. 

5.   Przeadresowanie przesyłki wagonowej ze stacji docelowej, wskazanej  

w zamówieniu Kupującego, do innej stacji może być dokonane:     

a) przez Kupującego za zgodą SRK SA, poprzez zmianę zamówienia  

  i wskazanie w nim nowego odbiorcy węgla i nowej stacji docelowej;  

b) przez SRK S.A., jeżeli odbiorca węgla wskazany w prawidłowo  

    wystawionym    

    liście przewozowym odmówi odbioru węgla, a Kupujący po powiadomieniu  

    przez SRK S.A. o tym fakcie nie wskaże niezwłocznie innego odbiorcy  

     i  nowej stacji docelowej.   

W każdym z tych przypadków wszelkie koszty przeadresowania przesyłki  

(w tym opłaty  postojowe należne przewoźnikowi oraz koszty 

przewoźnego) obciążają Kupującego.  

6.   W przypadku rezygnacji Kupującego z odbioru wcześniej zamówionej wysyłki 

wagonowej, Kupujący będzie obciążony przez Sprzedawcę̨ wszystkimi 

kosztami związanymi z zamówieniem przez Sprzedawcę̨ wagonów  

u przewoźnika.  



§ 8. Siła wyższa 

1.   Za siłę̨ wyższą̨ Strony uznają̨ zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne  

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy sprzedaży 

węgla w części lub całości, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec ani przeciwdziałać́ przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami 

siły wyższej są̨ w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, np. katastrofy górnicze w zakładzie górniczym 

Sprzedawcy, powodzie, pożary itp.;  

 

b) akty władzy państwowej, np. zakazy lub nakazy administracyjne, stan 

wojenny, stan wyjątkowy itp.; 

 

c) strajki; 

 

d) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu;  

 

e) zmiany charakterystyk jakościowych węgla w pokładach eksploatowanych w 

zakładzie górniczym Sprzedawcy;  

 

f) udokumentowane ujawnienie zmian geologicznych w pokładach węgla 

eksploatowanych przez Sprzedawcę̨.  

2.   Strony są̨ zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się  

o zaistnieniu przypadków siły wyższej i przewidywanych skutkach jej 

wystąpienia dla realizacji umowy sprzedaży węgla.  

3.   Przypadki siły wyższej, należycie udokumentowane przez Stronę̨ której 

dotyczą̨, pozbawiają̨ drugą Stronę̨ – tak długo jak te przypadki i ich skutki 

trwają̨ – prawa do żądania wykonania umowy sprzedaży węgla w zakresie 

objętym skutkami działania siły wyższej.  

4.   Jeżeli wystąpienie siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż̇ 

siedem dni, realizacja zobowiązań́ wynikających z umowy sprzedaży węgla 

ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.  

5.   Jeżeli wystąpienie siły wyższej trwa dłużej niż̇ siedem dni, Strony są zwolnione 

z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży węgla w części 

proporcjonalnej do czasu trwania siły wyższej bądź́ jej następstw.  



6.   Po ustaniu okoliczności siły wyższej, z tytułu której przysługuje ochrona na 

podstawie niniejszego paragrafu, Strona zobowiązana jest do natychmiastowego 

poinformowania o tym pisemnie drugą Stronę̨ oraz do  podjęcia należytych 

obowiązków wynikających z umowy sprzedaży węgla. Strony przeanalizują̨ też 

możliwości i warunki wykonania umowy w zakresie świadczeń́ zaległych  

w wyniku działania tej siły wyższej bądź́ odstąpią̨ od umowy w części 

dotyczącej tych świadczeń́.  

§ 9. Reklamacje jakościowe i ilościowe 

Zasady postępowania przy reklamacjach określają „Zasady reklamacji 

jakościowych i ilościowych”, zamieszczone na stronie internetowej: 

www.srk.com.pl 

§ 10. Przeniesienie praw i obowiązków na osobę̨ trzecią 

Przeniesienie wynikających z umowy praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron 

na osobę̨ trzecią wymaga zgody drugiej Strony.  

1) Strona udzielająca zgody na przeniesienie praw i obowiązków, o których 

mowa wyżej, może tę czynność́ uzależnić́ od spełnienia przez drugą Stronę̨ 

ściśle określonych warunków.  

2) Umowa ulega rozwiązaniu w odpowiedniej części przed upływem okresu jej 

obowiązywania w przypadku zbycia kopalni nowemu inwestorowi 

wyłonionemu przez Sprzedawcę w toku prowadzonego procesu 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

§ 11. Poufność 

Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w 

związku z realizacją umowy sprzedaży węgla oraz informacje zastrzeżone przez 

którakolwiek ze Stron mają charakter poufny, w związku z czym nie mogą̨ być́ 

przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny 

sposób w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie dwóch lat po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

 

§ 12. Rozstrzyganie sporów 

1.   Strony zobowiązują̨ się̨ współpracować́ ze sobą̨, dokładając najwyższej 

staranności w przestrzeganiu szczegółów technicznych, organizacyjnych  



i proceduralnych określonych w umowie sprzedaży węgla.  

2.   Spory powstałe miedzy Stronami na tle wykładni lub realizacji umowy 

sprzedaży węgla, które nie będą̨ mogły być́ rozwiązane w trakcie bieżących 

kontaktów, rozstrzygane będą̨ przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Sprzedawcy.  

§ 13. Inne postanowienia 

1.   Wszelkie zmiany umowy sprzedaży węgla wymagają̨, pod rygorem 

nieważności, zawarcia pisemnego aneksu.  

2.   Gdyby jakieś́ postanowienie umowy sprzedaży węgla okazało się̨ prawnie 

nieważne lub bezskuteczne, Strony zobowiązują̨ się̨ nadać́ mu taki nowy sens, 

który w sposób zgodny z przepisami prawa i możliwie najlepiej 

odzwierciedlający założony przez Strony gospodarczy cel umowy, pozwoli 

utrzymać́ obowiązywanie jej postanowień́.  

3.   W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 


