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EFEKTYWNOŚĆ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ  

W KOPALNIACH KHW S.A. 
 

EFFICIENCY OF ENERGY MANAGEMENT PROCESS IN MINES  
OF KATOWICE COAL HOLDING STOCK COMPANY 

 
Abstract:  On the beginning, there had been characterised Katowice Coal Holding Stock Company – one of 
the largest consumers of energetic media in Poland, which, in second part of 2002 year entered a competitive 
electrical energy market and for a number of years carries on optimising process of its consumption. 
Subsequently there was talked over particular stages of rationalization of energetic media consumption. Much 
attention was dedicated to initiated program that refers to aspect of “daily quality and quantity controlling” and 
“monthly cost and financial controlling”. There was shown its mission, objectives and peculiarity of its work-
ing in hard coal mining craft. 
The description of the energetic media management program is crowned with presentation of consumption 
level and gained effects in years 1996-2004 for particular energetic media. There has been proved that active 
management of energetic media returns positive financial results. Summation of Katowice Coal Holding, 
Stock Company activity in the field of media management in years 1996-2004 gives following reduction for 
one ton of produced coal: 
- in unitary consumption of electrical energy by ~ 16,8 %, 
- in unitary consumption of thermal energy by ~ 46 %, 
- in unitary consumption of compressed air by ~ 29 %, 
- in unitary consumption of drinkable water by ~ 38,2 %, 
 
Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW) z 
siedzibą w Katowicach powstał w czerwcu 
1993 roku jako jednoosobowa spółka skarbu 
państwa z połączenia 11 kopalń. W wyniku 
przeprowadzonych zmian strukturalnych, w 
skład KHW S.A. wchodzi obecnie 6 kopalń 
Murcki, Mysłowice, Staszic, Śląsk, Wesoła, 
Wieczorek i Wujek. Obszary górnicze kopalń 
zajmują powierzchnię 227 km2 w obrębie miast: 
Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Mi-
kołów, Ruda Śląska, Chorzów, Sosnowiec. Ko-
palnie funkcjonują w ramach Holdingu, jako 
odrębne zakłady górnicze o bardzo dużym 
stopniu samodzielności gospodarczej i finanso-
wej, na pełnym wewnętrznym rozrachunku go-
spodarczym, nie posiadając jednak osobowości 
prawnej. Według stanu na dzień 31.12.2004 r. 
KHW zatrudniał łącznie około 21,6 tyś. osób. 
KHW od 1996 roku prowadzi aktywną politykę 
racjonalizacji zużycia energii we wszystkich 
swych Kopalniach. 
Pod pojęciem „energia” w KHW występuje: 
energia elektryczna i cieplna, sprężone powie-
trze, woda pitna, oraz ścieki komunalne i prze-
mysłowe. W chwili obecnej KHW zużywa 
rocznie na potrzeby produkcyjne: 

1. Około 690 GWh energii elektrycznej, a za-
kup energii jest realizowany z korzystaniem 
z zasady TPA. 

2. 1,03 mln GJ energii cieplnej; 
3. 523 mln m3 sprężonego powietrza produko-
wanego w nowoczesnym parku sprężarek 
śrubowych własnych i z outsourcingu; 

4. 3,71 mln m3 wody pitnej; 
5. Odprowadza za rok około 20,7 mln m3 ście-
ków sanitarnych i wód dołowych. 

 

KHW za 2004 rok poniósł koszt za media ener-
getyczne w wysokości około 160 mln zł, co 
stanowiło około 5, 6 % kosztów działalności 
gospodarczej.  
Pierwszym krokiem w dziedzinie poszanowania 
– racjonalizacji zużycia mediów energetycz-
nych było opracowanie i wdrożenie nowej 
strategii Zarządzania Energią w KHW. W 
KHW przyjęło, że „zarządzanie energią to pro-
ces ciągłej i systematycznej kontroli zużycia 
energii zgodnie z uprzednio przygotowanym 
planem w celu minimalizacji kosztów, przy za-
chowaniu parametrów produkcji”. [1] Zarzą-
dzanie energią tym różni się od programów 
oszczędnościowych, że jest nie tylko o wiele 
szersze tematycznie, ale jednocześnie nie ma 
znamion akcyjności. Jest działaniem interdy-
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scyplinarnym, integrującym wysiłek wszystkich 
elementów ciągu produkcyjnego, mającym 
znamiona planowanego, przemyślanego i co w 
realiach oraz zagrożeniach górniczych bardzo 
ważne, również spokojnego i rozważnego po-
dejścia do przeobrażeń techniczno – organiza-
cyjnych [2]. 
W początkowej fazie procesu zarządzania 
pierwszoplanowym zadaniem było rozpoznanie 
i eliminacja metodami bezinwestycyjnymi zu-
życia ponadnormatywnego. Szczególnie gwał-
townie ograniczono składniki stałe w opłatach, 
czyli poziom mocy zamówionej energii elek-
trycznej i cieplnej. 
Kolejną fazą było wdrożenie na kopalniach sze-
regu inwestycji oraz przedsięwzięć techniczno 
– ekonomicznych w kierunku ograniczenia zu-
życia energii, a przez to i opłat. 
Niebagatelną rolę w pozytywnym realizowaniu 
zamierzeń oszczędnościowych miało włączenie 
w proces całej załogi pozytywnie inspirowanej 
przez Kierownictwo począwszy od Dyrektora 
skończywszy na brygadziście. 
Głęboka analiza procesów w zarządzaniu ener-
gią pozwoliła na wysunięcie wniosku o potrze-
bie wdrożenia w KHW programu: 
 
� aktywnego dobowego controllingu ilo-
ściowo – jakościowego zużycia energii, ze 
szczególnym naciskiem dla energii elek-
trycznej przy wejściu na Konkurencyjny 
Rynek Energii  

� oraz sukcesywnego controllingu kosztowo 
– finansowego.  

 
Misją Zarządzania Energią KHW jest „Racjo-
nalizacja zużycia poprzez prowadzenie aktyw-
nego controllingu na poszczególnych zakładach 
górniczych w taki sposób by równały zawsze 
do tych najlepszych w tej materii”. 
Celem controllingu Energii jest: „ Ciągła racjo-
nalizacja ilościowo – kosztowa mediów ener-
getycznych” zużywanych w działalności pro-
dukcyjnej KHW S.A. 
Podstawowe zasady zarządzania w dziedzinie 
optymalizacji zużycia mediów energetycznych 
to: 
 
1. Prowadzenie dobowego porównawczego 
controllingu ilościowo – jakościowego 
„Plan (Limit) - Wykonanie”. 

2. Przekazywanie raportów w postaci tabeli  
i krótkich wyjaśnień na bieżąco Zarządowi. 

3. Redukcja zużycia poprzez wdrożenie wnio-
sków i opracowanych procesów. 

4. Prowadzenie wewnętrznej miesięcznej 
kontroli operatywnego controllingu kosz-
towo – finansowego energii. 

5. Przekazywanie części wypracowanych zy-
sków z prowadzonego controllingu energii 
na poczet rozbudowy systemu pomiarowo – 
rozliczeniowego oraz działań motywacyj-
nych przy realizacji procesów racjonalizacji 
energii.  

Uzyskane efekty w poszanowaniu energii 
w KHW   
Wyniki z pozytywnego zarządzania KHW za 
lata 1996 – 2004, w aspekcie ograniczenia ilo-
ści zużywanych mediów i jednostkowego 
kosztu, pokazano w poniższych tabelach.  
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Wskaźnik zużycia sprężonego powietrza KHW                            
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Wykres 3 

 

Wskaźnik zużycia woda pitna KHW                                             
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Wykres 4 

 

Przykładowy    wykres   zamawianej    umownej    mocy    elektrycznej  
KHW   S.A.   -    KWK     Wujek
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Wykres 5 

 

Porównanie 

 jednostkowego kosztu do jednostkowej ceny za media 

w odniesieniu do bazy 1996 rok
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Wykres 6 

 

Podsumowanie liczbowe wykresów za lata 
1996 - 2004: 
1. Ograniczenie o ~ 16,8 % jednostkowego 

zużycia energii elektrycznej na tonę produ-
kowanego węgla. 

2. Spadek o ~ 46 % jednostkowego zużycia 
energii cieplnej na tonę produkowanego 
węgla. 

3. Redukcja o ~ 29 % jednostkowego zużycia 
sprężonego powietrza na tonę węgla. 

4. Ograniczenie o ~ 38,2 % jednostkowego 
zużycia wody pitnej na tonę węgla. 

5. Redukcja o 45 % wartości elektrycznej 
mocy zamawianej. 

6. Różnica pomiędzy ceną mediów energe-
tycznych, a faktycznym kosztem jednostko-
wym w KHW  ~ 59, 3 %. 

 

Zarządzanie energią przez okres 1996 rok do 
2004 rok w KHW spowodowało wiele istotnych 
zmian techniczno – organizacyjnych w proce-
sach produkcyjnych wszystkich Kopalń, jak 
również unowocześnienie wielu urządzeń, 
wprowadzenie energooszczędnych technologii, 
instalacji, maszyn i procedur oraz rozbudowę 
infrastruktury pomiarowo – rozliczeniowej, in-
formatycznej i transmisyjnej. 
Wykonano we wszystkich Kopalniach KHW 
między innymi poniższe zadania inwestycyjne: 
1. Modernizacja przyłączy pod kątem zasady 

TPA, 
2. Wdrożenie nowego systemu pomiarowo – 

rozliczeniowego energii elektrycznej, 
3. Układ automatycznej kompensacji mocy 

biernej z wizualizacją, 
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4. System łączności radioliniowej pomiędzy 
poszczególnymi kopalniami i Biurem Za-
rządu, 

5. Wyeliminowano przestarzały park spręża-
rek powietrza zastępując je energooszczęd-
nymi sprężarkami śrubowymi i łopatko-
wymi 

6. Wprowadzono system monitorowania i ste-
rowania przepływu sprężonego powietrza 

7. Unowocześniono stacje wentylatorów 
głównych pod kątem efektywniejszego wy-
korzystywania energii elektrycznej  

8. Zabudowano układ pomiarowo – rozlicze-
niowy energii cieplnej wraz z wizualizacją, 

9. Unowocześniono węzły cieplne i zabudo-
wano szereg nowych wymiennikowi 

10. Poprzez reorganizację i zmiany techniczne 
procesu podsadzania hydraulicznego, 
zmniejszono ilość ścieków dołowych  

11. Wybudowano oczyszczalnie wód dołowych 
istotnie eliminujących zakup wody pitnej  
i ograniczających zrzut zasolonych ścieków 
dołowych (Kopalnie Wujek i Wesoła) 
 

Jednym ze znaczących elementów zarzą-
dzania mediami było wejście KHW na 
Konkurencyjny Rynek Energii Elek-
trycznej. 
 

Z grona setek tysięcy odbiorców uprawnionych 
do TPA, tylko kilkadziesiąt skorzystało z 
uprawnienia. Jedną z firm, która od sierpnia 
2002 roku jest uczestnikiem Konkurencyjnego 
Rynku Energii Elektrycznej (KREE) jest KHW.  
Całokształt działań KHW na KREE został po-
zytywnie oceniony przez kapitułę konkursu 
LIDERZY ŚWIATA ENERGII poprzez przy-
znanie naszej firmie tytułu ODBIORCA 2003 
ROKU. Przyznane wyróżnienie, to zwieńczenie 
pozytywnego zarządzania energią w kopalniach 
KHW, szczególnie w aspekcie precyzyjnego 
planowania. Dobre merytoryczne przygotowa-
nie załogi i zmodernizowana struktura pomia-
rowo – rozliczeniowa z oprogramowaniem 
sprawiają, że firma o wyjątkowo trudnej struk-
turze poboru energii, bardzo mocno zależnej od 
sił natury, osiąga na KREE korzyści finansowe.  
Udział w KREE przy tej wielkości poboru 
energii i uwarunkowaniach tego rynku, przy-
nosi korzyści ekonomiczne, choć generuje 
pewne ryzyka. Ograniczenie ryzyka firmy na 
KREE to wyłącznie trafne „grafikowanie” sko-
relowane z produkcją węgla. Ostre wymogi 
KREE zmusiły KHW do wykonania na 24 

przyłączach kosztownej modernizacji układów 
pomiarowych, z transmisją „online” oraz opro-
gramowaniem i Centralną Dyspozytornią Ener-
getyczną. KHW wkroczył na rynek w najtrud-
niejszym okresie, bo od 1 lipca 2002 roku kiedy 
to wprowadzono drakońskie reguły działania 
Rynku Bilansującego PSE . Uzyskany przez 
KHW w kolejnych latach zysk z zakupu energii 
na rynku potwierdza słuszność przyjętej w tej 
materii strategii. Opłacalność zakupu energii na 
KREE to, ciągła ocena kosztów finansowych 
kontraktu na energię i kosztu RB, w odniesieniu 
do kosztu wg taryfy OSR-ów. Pracownicy 
Centralnej Dyspozytorni KHW na bieżąco mo-
delują zużycie energii kopalń do zgłoszonego 
grafiku w ramach Wewnętrznego Rynku Bilan-
sującego. Każda kopalnia jest ściśle rozliczana 
(gratyfikowana bądź karana) wg własnych po-
czynań z tym, że ze spłaszczonym kosztem na 
zewnętrznym RB. 
 

Co jeszcze planuje się w ramach posza-
nowania energii elektrycznej? 
 

W zasadzie wszystkie rezerwy proste, a więc 
niewymagające zaangażowania znacznych śro-
dków finansowych i te, których okres zwrotu 
jest do dwóch, trzech lat w dziedzinie oszczę-
dzania energii elektrycznej KHW już zrealizo-
wał. 
 

UDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wydobycie

34%

maszyny 

wyciągowe

13%
zakład 

przeróbczy

11%

wentylatory 

15%

pompy

13%

pozostałe 

prod.

4%

sprężarki

7%

pozostałe 

nieprod.

3%

 
Wykres 7 
 

Udział procentowy zużycia energii elektrycznej 
na poszczególne cele produkcyjne i działalność 
dodatkową pokazuje Wykres 7. 
Ogólnie około 90 % kupowanej energii elek-
trycznej w kopalni węgla kamiennego jest zu-
żywana w różnego typu silnikowych napędach 
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elektrycznych. Dlatego naszym zdaniem dal-
szymi etapami w intensyfikacji działań w po-
szanowaniu energii elektrycznej będzie elimi-
nacja z procesów produkcyjnych silników 
elektrycznych o zbyt niskiej sprawności ener-
getycznej i niedostosowanych parametrowo do 
typu napędzanego zespołu mechanicznego, 
bądź zmienności obciążenia. 
Kopalnie KHW w ramach działań w poszano-
waniu energii sporo zrobiły w dziedzinie wy-
miany silników na energooszczędne szczegól-
nie poprzez nowe zespoły sprężające powietrza, 
wentylatory głównego przewietrzania. Jest jed-
nak nadal wiele do uczynienia w działaniach na 
rzecz nowoczesnych napędów silnikowych w 
całym procesie produkcji na dole (34% pobie-
ranej energii), zakładu przeróbczego (11% po-
bieranej energii) i pomp głównego odwadniania 
(13% pobieranej energii). W  każdej kopalni są 
setki silników elektrycznych od mocy kilku do 
kilkuset kilowatów wymagające analizy zasad-
ności ekonomicznej ich dalszego stosowania. 
Mamy więc na dalsze lata sporo zadań do reali-
zacji w kierunku intensyfikacji procesu posza-
nowania energii elektrycznej. 

Podsumowanie  
Uzyskane efekty ekonomiczne z realizacji 
„Kompleksowego programu w zakresie posza-
nowania energii w KHW” należy oceniać w 
kategorii skutecznych rozwiązań organizacyjno 
– technicznych. 
Jasno postawione zadania w postaci : 
 

- konieczności poszanowania zużycia mediów 
energetycznych 

- bezpośredniego wpływu racjonalizacji zuży-
cia na obniżanie kosztów produkcji 

- egzekwowania programu na każdym szczeblu 
zarządzania procesem produkcyjnym 

- bezpośredniego powiązania użytkowników 
energii z kosztami zużycia 

 

przyniosły w związku z tym zamierzony skutek 
w KHW. 
Wszystkie dotychczas zrealizowane działania w 
dziedzinie POSZANOWANIA ENERGII w 
KHW, to istotny fragment drogi w kierunku 
rynkowej gospodarki, konieczny do upo-
wszechniania nie tylko w zakładach górniczych.  
Firma pomimo już osiągniętych efektów nie 
zamierza zaprzestać intensywnych działań w 
poszukiwaniu źródeł dalszego poszanowania 
energii. 
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