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Co dalej z KWB Konin

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
złoży ofertę wstępną na zakup 85 procent
akcji KWB Konin i KWB Adamów. Prezes
energetycznej spółki zastrzegła, że jeżeli oferta przypadnie do gustu ministrowi
skarbu, to zostanie dopuszczona do dalszej procedury prywatyzacyjnej. Jeśli tak
się stanie, elektrownia rozpocznie badanie
zasobów obu kopalń. Transakcja nie jest
jednak przesądzona – wszystko ma zależeć
od przeglądu aktywów, zwanego z angielska due diligence. Zespół elektrowni ma też
inną alternatywę zaopatrzenia się w węgiel brunatny o zasobach ok. 30-40 mln ton
z pobliskich złóż w Dębach Szlacheckich
i Ościsłowie. Rozwiązanie to jest wynikiem
zapotrzebowania na to paliwo w perspektywie długoterminowej. Akcjonariusze ZE
PAK dopiero po rekomendacji doradców
i zarządu podejmą decyzję o kształcie swojej oferty publicznej. Nie stanie się to jednak wcześniej niż w 1. kwartale 2012 roku.

W ODA W MIEJSKICH
RURACH
Przywołane powyżej oświadczenie
w sprawie przejęcia konińskich kopalń węgla
brunatnego jest ze wszech miar dziwne. Oto
szefowa elektrowni oświadcza, że musi zbadać stan zasobów swojego jedynego kontrahenta, z którym związana jest przynajmniej
od połowy ubiegłego wieku – bez dostaw
tego węgla elektrownie nie mogłyby przecież
istnieć. Teraz się jednak okazuje, że mogą.
Dlaczego? Z przytoczonej wypowiedzi wynika bardzo modne obecnie przekonanie,
które mówi, że energia elektryczna nie zależy wcale od istnienia jakichś tam elektrowni,
eksploatacji surowców energetycznych itp.,
bo wystarczy jedynie mieć w domu czy zakładzie gniazdko, a włożona doń wtyczka
da nam bez problemu energię. Dlatego pani
prezes lekce sobie waży dalsze „być albo
nie być” zaopatrujących ją kopalń węgla
brunatnego. Lekceważenie naturalnych powiązań ekonomicznych i gospodarczych ma
w Polsce swoją długą tradycję. Dostrzegł je

NOWY GÓRNIK

ZE PAK i węgiel brunatny
już Adam Mickiewicz, pisząc: „Głupiec powiada, co mi tam źródła w górach – byleby
woda była w miejskich rurach”.
Podobne zresztą stanowisko zajmowała
swego czasu pani wiceprezes do spraw finansowych KGHM Polska Miedź SA. Twierdziła ona, że mając ogromne dochody ze
sprzedaży produktów tej firmy, trzeba się
umiejętnie zająć wyłącznie obrotami posiadanego kapitału na giełdzie. Przyniesie
to znacznie większe zyski aniżeli trudna,
kosztowna i niebezpieczna praca górników.

I GRANIE Z OGNIEM
Podana do mediów alternatywa, mówiąca o podjęciu przez elektrownię eksploatacji własnych złóż węgla brunatnego,
jest całkowicie abstrakcyjna. Wiadomo, że
nie znający się na tym dziennikarze głównych mediów powtórzą to jako informację
wiarygodną. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Pierwsze z podanych przez panią
prezes złóż węgla brunatnego w Dębach
Szlacheckich jest rozpoznane zaledwie we
wstępnej kategorii. Elektrownia nie wystąpiła nawet o koncesję na uzupełnienie
badań geologicznych, których wynik nie
jest wcale taki pewny. Tego rodzaju badania
trwają co najmniej trzy lata, zakładając ich
ciągły i nieprzerwany przebieg oraz finansowanie. Dalsze dwa lata trzeba doliczyć
na dokumentację i sporządzenie projektu
zagospodarowania złoża oraz jego zatwierdzenie i wykonanie projektów technicznych.
Ich uzgodnienie, przy notorycznym na tym
terenie sprzeciwie środowisk ekologicznych,
to kolejne lata. Na koniec trzeba zamówić
i sprowadzić odpowiedni sprzęt, a także
rozpocząć zbieranie nadkładu. W międzyczasie należy przygotować liczącą sobie
w linii prostej ok.  km trasę dla dostaw
węgla do elektrowni. Potrzeba na to setek
milionów złotych i minimum  lat intensywnie prowadzonych prac. Ponieważ
dla elektrowni byłoby to przedsięwzięcie
całkowicie nowe, należy liczyć się z tym,
że potrwa ono dłużej, czyli ok.  lat. Podobnie jest w przypadku wymienionego

Głupiec powiada, co mi tam źródła w górach – byleby woda była w miejskich rurach.
przez panią prezes złoża w Ościsłowie. By
się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do
aktualnego „Bilansu zasobów kopalin” wydanego przez Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie. W perspektywie piętnastu
lat, jak sugeruje to wypowiedź pani prezes,
ZE PAK może obejść się bez kopalń Konin
i Adamów. Powstaje jednak pytanie, skąd
przez ten czas elektrownia będzie brała węgiel brunatny? Odpowiedź jest taka, że być
może ktoś inny kupi kopalnie i zawrze w tej
sprawie korzystne dla elektrowni kontrakty.
Jest jednak mało prawdopodobne, by było
coś korzystniejszego od ich posiadania. Spór
pomiędzy dostawcą a użytkownikiem może
się jednak zakończyć likwidacją zarówno
kopalń, jak i elektrowni, która musi zdawać
sobie sprawę, że jej lekceważące stanowisko
w sprawie zakupu miejscowych kopalń węgla
brunatnego to igranie z ogniem, które może
się źle skończyć dla wszystkich.

J EDEN WŁAŚCICIEL
Dalsza przyszłość elektrowni PAK i zaopatrujących je kopalń węgla brunatnego

ma, wbrew pozorom, duże znaczenie. To
stąd pochodzi ok. , procent krajowej
energii elektrycznej, a obecnie wszelkie
rezerwy mocy są już wykorzystane. Budowa nowych elektrowni jest zatem pilną
koniecznością. W tej sytuacji prywatyzacja
kopalń węgla brunatnego nie może być
standardowym przedsięwzięciem, polegającym tylko na uzyskaniu jak najwyższej ceny
dla wsparcia budżetu. W interesie kraju
i jego gospodarki leży to, żeby zarówno
elektrownia, jak i kopalnie węgla brunatnego miały jednego właściciela. Prowadzący
tę sprawę minister skarbu winien brać pod
uwagę również najbardziej niekorzystne
jej reperkusje. O tym, że są one całkiem
realne, świadczy przywołana wypowiedź
pani prezes ZE PAK. Przykładem pozytywnych działań na tym polu może być natomiast powołanie holdingu Polska Grupa
Energetyczna (PGE). W jednym podmiocie
znalazły się tu bowiem elektrownie oraz
zaopatrujące je w paliwo kopalnie węgla
brunatnego.
ADAM MAKSYMOWICZ
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Najnowsze zmiany przepisów
System ePUAP
– ułatwienie dla
przedsiębiorców

E

lektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ma
umożliwić przedsiębiorcom składanie
wniosków przez Internet. Pozwala to na
załatwianie spraw urzędowych w każdym
czasie, z dowolnego miejsca. Za pomocą
platformy ePUAP można załatwić m.in.
sprawy z zakresu podatków dochodowych,
lokalnych oraz akcyzy. Wnioski można
składać bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, niezbędnego
do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sama platforma działa od 
czerwca  r.
Katalog spraw, które można załatwić
przez ePUAP, jest bardzo szeroki i ma

charakter otwarty. Oznacza to, że w przyszłości będzie przybywać spraw urzędowych, które można załatwić za pośrednictwem platformy. Obejmuje on m.in. sprawy
z zakresu pracy i zatrudnienia, przedsiębiorczości, edukacji, podatków, opłat, cła,
rolnictwa, prawa i sądownictwa, motoryzacji
i transportu, budownictwa i mieszkań.
Lista spraw, które można załatwić z użyciem systemu ePUAP, zależy także od miejsca zamieszkania. Sprawę przez Internet
załatwią tylko ci, którym właściwy urząd
udostępnił określoną usługę.
Posiadając profil zaufany, można załatwić większość spraw, które urząd udostępnia drogą elektroniczną klientom. Aby
sprawdzić, czy przez Internet załatwimy naszą sprawę we właściwym dla nas urzędzie,
należy na stronie głównej portalu www.epuap.gov.pl wybrać nazwę kategorii zdarzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 
czerwca  r. rozpoczął bezpłatne potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, służących
do składania podpisów elektronicznych.
Za pomocą profilu zaufanego ePUAP
można za pośrednictwem Elektronicznego
Urzędu Podawczego ZUS (eup.zus.com.pl):
• złożyć wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
• złożyć wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek,
• złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia
zdrowotnego,
• złożyć wniosek o zwrot nienależnie
opłaconych składek,
• złożyć wniosek o układ ratalny,
• złożyć wniosek o odroczenie terminu
płatności składek,

• złożyć wniosek o umorzenie należności z tytułu składek,
• zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.
W ramach profilu ePUAP przedsiębiorcy mogą załatwiać m.in. sprawy z zakresu:
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (od  lipca 
r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy
formularz wniosku o rejestrację działalności
gospodarczej; w miejsce dotychczasowego
formularza EDG- pragnącym rozpocząć
działalność gospodarczą udostępniono
wniosek CEIDG-), działalności gospodarczej, zezwoleń i koncesji (obecnie przez
platformę ePUAP można jedynie uzyskać
zezwolenie na sprzedaż alkoholu), przyrządów pomiarowych.


