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Unikatowy cyfrowy model
górotworu dla naszej kopalni

(dok. na str.3)

Pi³karze Górnika £êczna
wrócili do I ligi !

(dok. na str.2)

Portal pracownika
internetow¹
platform¹ kontaktu
z za³og¹

Pomimo up³ywu lat i postêpuj¹-
cego zasiêgu prowadzonych w na-
szej kopalni robót, nie mo¿emy
powiedzieæ z ca³kowit¹ pewno�ci¹,
¿e górotwór z jakim przysz³o nam
wspó³pracowaæ zosta³ w pe³ni roz-
poznany. Dlatego kopalnia prowa-
dzi zintensyfikowane dzia³ania
w tym kierunku, w ramach których
wykonywane s¹ badania do³owe,
a pozyskane z nich informacje wy-
korzystuje siê do budowy unikato-
wego modelu cyfrowego górotworu.

Stworzony model geomechanicz-
ny kopalni jest komputerowym od-
wzorowaniem naszego górotworu.
Pozwala m.in. przeprowadzaæ symu-
lacje ró¿nych wariantów rozcinek,
umo¿liwiaj¹c porównanie ich poten-
cjalnego wp³ywu na otaczaj¹cy gó-
rotwór i istniej¹ce wyrobiska. Do jego
przygotowania wykorzystuje siê
dane przygotowywane przez dzia³y
DNW, DNS oraz dzia³ PGG.

Opisywany model geomechanicz-
ny mo¿na podzieliæ na 3 segmenty:

- model geologiczny
- model strukturalny
- model górotworu.
Model geologiczny jest trójwy-

miarow¹ prezentacj¹ zasiêgu po-
szczególnych pok³adów eksploato-
wanych przez LWB oraz przybli-
¿on¹ reprezentacj¹ poszczególnych
typów ska³. ¯eby go wykonaæ za-
adaptowano m.in. dane przygoto-
wywane przez geologów dla celów
planowania produkcji. Mowa tu
o trójwymiarowych siatkach repre-

zentuj¹cych sp¹gi i stropy poszcze-
gólnych pok³adów produkcyjnych.
Poza tym, dla modelu strukturalne-
go odwzorowano dodatkowo siat-
ki reprezentuj¹ce g³ówne pok³ady
pozabilansowe (patrz rys. 1).

Z obserwacji do³owych, a tak¿e
z analiz wyników symulacji wynika,
¿e czêsto to one maj¹ decyduj¹cy
wp³yw na stateczno�æ wyrobisk.

Trwaj¹ prace nad przygotowa-
niem aplikacji �Portal pracownika�
znanej z kiosków informacyjnych,
tak aby by³a ona dostêpna
w sieci Internet.

Portal pracownika to aplikacja
webowa, która od kilku miesiêcy funk-
cjonuje ju¿ w kioskach informacyj-
nych na terenie kopalni, zastêpuj¹c
wcze�niejsz¹ aplikacjê. Docelowym
etapem wdro¿enia portalu  jest stwo-
rzenie platformy informacyjnej skie-
rowanej do naszych pracowników,
dostêpnej tak¿e spoza sieci we-
wnêtrznej oraz na  urz¹dzaniach mo-
bilnych. Nowy portal pracownika
przygotowany jest w zupe³nie innej
technologii, która nam to umo¿liwia.

Maj¹c na uwadze informacje, które
s¹ zamieszczane w �Portalu pracow-

nika� (m.in. dane personalne, paski
zarobkowe, itp�.), szczególny na-
cisk k³adziemy na jego bezpieczeñ-
stwo. Dlatego jeszcze prowadzone
s¹ wnikliwe testy jego bezpieczeñ-
stwa. W momencie, gdy zakoñcz¹ siê
one pozytywnie, a wszystkie
rekomendacje z testów zostan¹ wdro-
¿one bêdzie podjêta decyzja
o udostêpnieniu platformy  wszyst-
kim naszym pracownikom poprzez
sieæ Internet.

Portal umo¿liwi przekazywanie ta-
kich informacji jak: *  pasek zarobko-
wy * przydzia³ wyposa¿enia * plan
absencji * pozwoli zapisaæ siê na
imprezy socjalne, wycieczki�
Dostêp bêdzie mo¿liwy poprzez kom-
putery domowe albo smartfony.

Szampany wystrzeli³y w sobotê
25 lipca: najpierw w Legionowie po
meczu, a potem wieczorem w £êcz-
nej! Górnik pokona³ Legionoviê 2:0
i przypieczêtowa³ awans do I pi³kar-
skiej ligi. Zielono-czarni wracaj¹
na zaplecze ekstraklasy po dwóch

latach przerwy. Zespó³ trenera
Kamila Kieresia okaza³ siê najlep-
szy w II lidze zdobywaj¹c 63 punkty;
o 4 wiêcej od drugiego w tabeli
Widzewa £ód�.

(dok. na str.7)
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(dok. ze str.1)

Portal pracownika internetow¹ platform¹ kontaktu z za³og¹

Menu g³ówne w uk³adzie poziomym.

Menu g³ówne w uk³adzie pionowym. Powy¿ej przyk³ady ekranów aplikacji portalu.

Ekran startowy- logowania

Portal ma dwie formy: w kioskach,
z dostêpem na karty zbli¿eniowe oraz
internetow¹ z dostêpem na has³o.
Poni¿ej prezentujemy tak¹ formê, któ-
ra bêdzie udostêpniona w Interne-
cie.

Po uruchomieniu portalu poka¿e
nam siê ekran logowania, gdzie nale-
¿y wprowadziæ numer komputerowy
oraz has³o. Has³o startowe zostanie
przekazane pracownikom na pasku
zarobkowym.

Po wybraniu przycisku �Zaloguj�
przy pierwszym uruchomieniu poja-
wi siê kreator do ustawienia has³a

docelowego. W przypadku, gdy pra-
cownik zapomni has³a do portalu,
bêdzie móg³ je zmieniæ w kiosku in-
formacyjnym w sekcji �Ustawienia�.
W górnej czê�ci okna znajduje siê
przycisk umo¿liwiaj¹cy dodanie skró-
tu do aplikacji na ekranie smartfona
lub komputera. Dziêki temu nie trze-
ba bêdzie pamiêtaæ adresu do porta-
lu, wystarczy uruchomiæ ikonê
z pulpitu.

Wygl¹d aplikacji zosta³ tak dosto-
sowany, ¿eby mo¿na by³o z niej ko-
rzystaæ na komputerach PC, tabletach
oraz smartfonach. Boczne menu, zna-
ne z kiosków informacyjnych, zosta-
³o zast¹pione górn¹ belk¹ gdzie czê�æ
przycisków podzielono wed³ug ka-
tegorii i umieszczono w odpowied-
nich podmenu. Wybranie przycisku
z dan¹ kategori¹ umo¿liwia rozwiniê-
cie menu i wybranie interesuj¹cej
nas zak³adki. Korzystaj¹c z aplikacji
internetowej na smartfonie zamiast
przycisków na górnej belce  w pra-
wym górnym rogu znajdzie siê przy-
cisk �Menu� s³u¿¹cy do rozwijania
i zwijania menu dostosowanego do
ma³ych wy�wietlaczy i obs³ugi doty-
kiem.  Wiêkszo�æ okien w aplikacji
zosta³a przygotowana do dzia³ania
zarówno w komputerach jak i w smart-
fonach. Trwaj¹ te¿ prace nad
optymalizacj¹ wygl¹du okien
w urz¹dzeniach przeno�nych, tak aby
odpowiednio skalowa³y siê one na
ró¿nego typu urz¹dzeniach i przegl¹-
darkach (zalecane przegl¹darki to
Chrome i Firefox).

Jednym z nowych zadañ zwi¹za-
nych z uruchomieniem �Portalu
pracownika� bêdzie uruchomienie
funkcjonalno�ci zapoznawania siê
z dokumentami  oddzia³owymi (do-
kumentacja uprawniaj¹ca i wymaga-
na przy dopuszczenia do pracy na
danym stanowisku), czyli to co aktu-
alnie zbiera  siê w skoroszytach wy-
³o¿onych w oddzia³ach i jest rêcznie
podpisywane. Nowy portal umo¿-
liwi odczytanie dokumentów oraz
potwierdzenie zapoznania siê z  nimi.
Jest to �wtyczka� do systemu BPM.
Funkcja ta bêdzie dostêpna przede
wszystkim w kioskach na terenie za-
k³adu pracy, ale tak¿e zostanie
udostêpniona w Internecie.  Funk-
cjonalno�æ ta przesz³a pierwsze

próby w�ród za³ogi oddzia³ów G-3
i ED-5, gdzie nowe rozwi¹zanie by³o
testowane. Wkrótce pojawi¹ siê te¿
w kioskach kolejne nowe funkcjo-
nalno�ci zwi¹zane m.in. z abonen-
tami medycznymi, inicjatywami
pracowniczymi i sprawami socjal-
nymi. W kolejnym kroku - tak¿e
w wersji internetowej.

                 Bart³omiej Sawicki
        Zbigniew £o�

Pracownicy naszej ko-
palni w³a�nie dostali na
swoje konta specjaln¹ na-
grodê za wzorcowe zacho-
wanie pracowników spó³ki
i zdyscyplinowan¹ posta-
wê za³ogi LW Bogdanka
w profilaktyce Covid-19.

Za³oga nagrodzona za zdyscyplinowan¹
postawê  w dobie pandemii koronawirusa

Nagrodê naliczono nastêpuj¹co:
* 530 z³ brutto dla pracowni-

ków, którym w I pó³roczu 2020 r.
odnotowano do 10 dni absencji
chorobowej

* 370 z³ brutto dla pracowni-
ków, którym w I pó³roczu 2020 r.
odnotowano od 11 do 30 dni ab-
sencji chorobowej

* 212 z³ brutto dla pracowni-
ków, którym w I pó³roczu 2020 r.
odnotowano od 31 do 181 dni
absencji chorobowej.

Nagrody nie otrzymali pracow-
nicy, którym w I pó³roczu 2020 r.
odnotowano wiêcej ni¿ 181 dni
absencji chorobowej, maj¹cy nie-
obecno�æ nieusprawiedliwion¹

oraz przebywaj¹cy na urlopach
bezp³atnych.

Tak¿e pod koniec lipca zosta³y
ustalone nowe kryteria przyzna-
wania i wyp³aty drugiej raty
nagrody dora�nej za zdyscyplino-
wan¹ postawê w profilaktyce
Covid-19 w 2020 r.

                        (paw)
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(dok. ze str.1)

Za wykonanie, a tak¿e pó�niejsz¹
obróbkê geometrii stanowi¹cych
cyfrowy odpowiednik pok³adów
pozabilansowych, szczególne po-
dziêkowania kierujemy do kolegów
Dawida Mola i  Micha³a Jekie³ka.

Model górotworu jest przestrzenn¹
adaptacj¹ zbieranych w dziale DNW
parametrów wytrzyma³o�ciowych
górotworu, takich jak wytrzyma³o�æ
na jednoosiowe �ciskanie otrzymy-
wane z prób laboratoryjnych i badañ
penetrometrycznych ,,in situ�  oraz
wska�nik podzielno�ci rdzenia
(RQD).

Wszystkie wy¿ej wspomniane
dane wraz z harmonogramem eksplo-
atacji przygotowywane przez dzia³
DNS stanowi¹ wsad  do obliczeñ
numerycznych. Bywaj¹ one czaso-
ch³onne, pomimo zastosowania bar-
dzo wydajnego komputera
wyposa¿onego w topowy procesor
Intela z rodziny i-9. Dla przyk³adu -
ostatnia analiza wp³ywu eksploata-
cji pola V na stateczno�æ wyrobisk w
filarze na poziomie 960 wymaga³a 20
dni obliczeñ. Wykorzystywany do
obliczeñ program FLAC3D posiada
mo¿liwo�æ tworzenia plików zapisu,
a dla naszych warunków ka¿dy z nich
mo¿e zajmowaæ nawet 10 GB prze-
strzeni. Mo¿liwo�æ zapisu znacznie
usprawnia pracê, umo¿liwiaj¹c pó�-
niejsz¹ analizê otrzymanych wyni-
ków. Rys. 2 przedstawia wyniki
wcze�niej wspomnianej analizy, zrzu-
towane na siatkê wyrobisk znajduj¹-
cych siê na poziomie 960. W tym
konkretnym przypadku odwzorowa-
no stan z po³owy 2009 roku, tj. po

Unikatowy cyfrowy model górotworu dla naszej kopalni

wyeksploatowaniu �ciany 7/V/385.
Kolorem czerwonym zaznaczono
wyrobiska, w których wg. odpowie-
dzi modelu mog³o dochodziæ do pro-
blemów z nadmiernym zaciskaniem
wyrobisk.

Oprócz analiz dotycz¹cych wp³y-
wu wybieranych �cian mo¿liwe s¹
tak¿e analizy stateczno�ci pojedyn-
czych chodników. Na rys. 3 oraz rys.
4 a i b przedstawiono przyk³adowe
wyniki analizy stateczno�ci chodni-
ka 2/V/391 (rys. 3.) oraz jego likwida-
cji przez podsadzenie. Sam proces
podsadzenia zamodelowano tutaj
w kroku co odrzwia, które progre-
sywnie by³y rabowane wraz
z równoczesnym podsadzeniem wy-
tworzonej pustki (rys. 4a). Ca³o�æ
analizy koñczy³o pó�niejsze wyko-
nanie korka wentylacyjnego (rys. 4b).

Zasadniczym celem modelowania
jest na tyle wierne odwzorowanie
warunków rzeczywistych, by móc
oceniæ mo¿liwe �zachowanie siê�
górotworu w przysz³o�ci. Wysoki
stopieñ skomplikowania tych zjawisk
sprawia, ¿e ich dok³adne odwzoro-
wanie jest do�æ ¿mudnym zajêciem.
Jednak¿e, parafrazuj¹c s³owa
brytyjskiego statystyka G.Boxa,
��wszystkie modele s¹ z³e, jednak¿e
niektóre z nich mog¹ byæ przydat-
ne�. Wszystko jest kwesti¹ czasu.
Obecnie trwaj¹ analizy  maj¹ce na
celu odwzorowanie pracy z³¹czy
obudowy ³ukowo podatnej oraz
stosowanych w kopalni stojaków
i podci¹gów.

                   Micha³ Marciniak

Rys. 1  Model geologiczny i strukturalny (karbon) LWB.

Rys.2 Wp³yw eksploatacji V pola na wyrobiska w filarze na poziomie 960.
Kolorem czerwonym oznaczono wyrobiska, w których wg modelu mog³o

doj�æ do problemów z utrzymaniem ich stateczno�ci.
Stan na po³owê 2009 roku, tj. po �cianie 7/V/385.

Rys. 3  Symulacja stateczno�ci chodnika 2/V/391 z widoczn¹
obudow¹ £PSC-11/K.

Rys. 4a i 4b  Symulacja likwidacji chodnika 2/V/391 poprzez podsadzenie
wyrobiska ska³¹ p³onn¹.
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Wychowankowie AGH jednocz¹ siê
na �wiecie, w Polsce i w Bogdance

(dok. na str.5)

Ponad 200 absolwentów Akade-
mii Górniczo Hutniczej w Krakowie
pracuje w naszej kopalni. W 1988 r.
za³o¿yli Ko³o Stowarzyszenia Wy-
chowanków AGH przy LW Bogdan-
ka, które liczy obecnie 37 cz³onków.

 Przez 32 lata jego historii opieko-
wa³o siê nim piêciu rzeczników
(przewodnicz¹cych ko³a). Byli to
w kolejno�ci: Stanis³aw Stachowicz
(za³o¿yciel), Janusz Cichowski,
Henryk Ga³¹�, Wojciech Lekan,
a teraz sprawuje tê funkcjê Tomasz
Parzniewski. Lata 2008-2013 by³y
czasem �zastoju� ko³a, natomiast od
2013 roku wzros³a jego aktywno�æ �
trwa³o uaktualnienie listy jego cz³on-
ków, odnawiano kontakty z Zarz¹-
dem G³ównym SW AGH, a w 2018
roku zosta³o ono w pe³ni reaktywo-
wane.

Wychowankowie AGH pracuj¹cy
w LW Bogdanka staraj¹ siê, ¿eby nie
zosta³ utracony kontakt z macierzyst¹
uczelni¹ i nie zatar³y siê wspomnie-
nia zwi¹zane ze studiowaniem
w AGH. Przy wsparciu zarz¹du ko-
palni ko³o umo¿liwia uczestnictwo
w wydarzeniach odbywaj¹cych siê
w murach górniczej Alma Mater. By³y
w�ród nich m.in.: 70-lecie SW AGH,
obchody 100-lecia AGH, coroczny
udzia³ w uczelnianych uroczysto-
�ciach z okazji �wiêta Górnika. Przy
takich okazjach wspomina siê wspa-
nia³¹ atmosferê studenckich czasów
i niezapomniane dni podczas nauki
w Krakowie.

Gor¹co zachêcamy do wst¹pienia
do Ko³a Stowarzyszenia Wychowan-
ków AGH: wszelkie informacje doty-
cz¹ce zapisu mo¿na znale�æ na stronie

www.galaxy.agh.edu.pl oraz bezpo-
�rednio u Rzecznika Ko³a Stowarzy-
szenia Wychowanków AGH
dzia³aj¹cego przy naszej kopalni.

75 lat Stowarzyszenia
Wychowanków

w 100-letniej AGH

W 2019 r. wiod¹ca w Polsce uczel-
nia techniczna czyli Akademia Gór-
niczo-Hutnicza obchodzi³a jubileusz
100-lecia istnienia. Natomiast orga-
nizacja absolwencka czyli Stowarzy-
szenie Wychowanków AGH dzia³a
od 1945 r. U jego podstaw le¿a³y
aktywne dzia³ania Stowarzyszenia
Asystentów Akademii Górniczej za-
pocz¹tkowane ju¿ w roku 1922.

* * *
Têsknota za niepodleg³¹ Polsk¹

i marzenia o w³asnym kraju tli³y siê
w sercach Polaków przez dekady.
Tym, którzy kszta³cili siê za granic¹,
g³ównie w Leoben (Austria), mieli
tam szansê na wspólne dzia³anie na
rzecz polskiej niepodleg³o�ci. W le-
obeñskiej Czytelni Polskiej dziesi¹t-
ki m³odych Polaków wypracowywa³o
wzorce prawdziwego patriotyzmu,
które zamieniano na czyny i liczne
dzia³ania wspieraj¹ce ideê powsta-
nia polskiej uczelni górniczej w Kra-
kowie. Ju¿ w roku 1892 na jednym
z takich zjazdów kole¿eñskich posta-
nowiono zrealizowaæ pomys³ utwo-
rzenia organizacji skupiaj¹cej
polskich in¿ynierów pracuj¹cych we
wszystkich trzech zaborach. A kiedy
po odzyskaniu niepodleg³o�ci w roku
1919 powsta³a Akademia Górnicza
w Krakowie, Czytelnia Polska
z Leoben wskazywa³a kierunki
dzia³alno�ci stowarzyszeniowej,
a absolwenci leobeñskiej Akademii
Górniczej przenie�li na polski grunt
tamte wzorce dzia³ania oraz niektóre
tradycje górnicze i hutnicze.

* * *
Stowarzyszenie Wychowanków

Akademii Górniczej stanowi³o
pierwsz¹ tego typu organizacjê
w Polsce, a wzorce i inspiracje czer-
pa³o z programów dzia³ania podob-
nych organizacji funkcjonuj¹cych na
�wiecie od prawie 160 lat ( jak np.

Harvard Alumni Association w USA
czy francuskie stowarzyszenia takich
uczelni jak École Nationale Supérieu-
re des Mines w Pary¿u i w Saint-
Étienne).

Teraz, po zakoñczeniu roku jubile-
uszu 100-lecia Akademii Górniczo-
Hutniczej i w roku jubileuszu 75-lecia
funkcjonowania Stowarzyszenia
Wychowanków AGH, w okresie
przygnêbienia skutkami pandemii
koronawirusa SARS-Cov-2, mo¿na
zadaæ pytanie o sens istnienia takich
organizacji. Nie tylko maj¹ one sens,
ale s¹ bardzo potrzebne i pomocne;
zw³aszcza w przypadku zawodów
trudnych i niebezpiecznych. Wspól-
nota absolwentów i uczelni, jest roz-
wijana pod has³em �£¹czy nas AGH�,
któremu przy�wiecaj¹ : wiedza, pasja
i  wiê�.

Wcze�niejsz¹ form¹ Stowarzysze-
nia Wychowanków by³a Korporacja
Górnicza �Gnomia� powsta³a
w Akademii Górniczej ju¿ w 1924 r.
W 1945 r., kiedy w Krakowie roz-
poczêto finalny bój o za³o¿enie
Stowarzyszenia Wychowanków,
najwa¿niejszym argumentem by³a
materialna pomoc ofiarom zakoñczo-
nej II wojny �wiatowej.

Odwo³uj¹c siê do historii stowa-
rzyszenia zapisanej w Kronice
Stowarzyszenia wydanej z okazji
jubileuszu 60-lecia jego dzia³ania,
przypomniano o dwóch charaktery-
stycznych okresach. Pierwszy z nich
stanowi¹ lata 1945-1948, kiedy zjaz-
dy absolwentów by³y organizowane
jeszcze przez Stowarzyszenie Asy-
stentów AGH. Drugi - po oficjalnym
zarejestrowaniu stowarzyszenia w
1945 r., kiedy to organizacja ta �do-
sta³a skrzyde³�. W latach 1948-1953
spotkania stowarzyszeniowe przy-
bra³y postaæ typowych zjazdów na-
ukowych wychowanków AGH
i mia³y one g³ównie charakter
konferencji naukowych. W latach 1954-
1985 zorganizowano 47 sesji nauko-
wych po³¹czonych ze zjazdami
naukowymi wychowanków uczelni.

* * *Ozdobny dyplom wydawany na ¿yczenie absolwentom Akademii Górniczo-Hutni-
czej przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

Z³oty Indeks wrêczany jubilatom podczas ponownej immatrykulacji po 50 latach
(ok³adka zielona dla Wydzia³ów Pionu Górniczego, czerwona dla Wydzia³ów

Pionu Hutniczego, czarna  dla pozosta³ych wydzia³ów).
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(dok. ze str.3)

Po gruntownej zmianie i ewolucji
systemu polityczno-gospodarczego
Polski zmieni³y siê priorytety i styl
pracy stowarzyszenia. Teraz znacze-
nia priorytetowego nabieraj¹ dzia³a-
nia integracyjne i wspomnieniowe
absolwentów. Doroczne spotkania
wychowanków przybieraj¹ formê
spotkañ okoliczno�ciowych, takich
jak spotkania �wi¹teczno-noworocz-
ne, zjazdy jubileuszowe czy waka-
cyjne wyprawy turystyczne
w ciekawe zak¹tki �wiata.

Stowarzyszenie jest te¿ organiza-
torem uroczysto�ci zwi¹zanej z po-
nown¹ immatrykulacj¹ naszych

Od kwietnia tego roku przy wej-
�ciach do cechowni wszystkich pól
wydobywczych naszej kopalni s¹
ustawione skrzynie oznaczone
skrótem PKZP, do których cz³on-
kowie naszej kasy po¿yczkowej
mog¹ wrzucaæ wype³nione wnioski.
W zwi¹zku z zagro¿eniem pande-
mi¹ nadal zawieszona do odwo³ania
pozostaje bezpo�rednia obs³uga in-
teresantów w starym budynku za-
rz¹du.

Wype³nione formularze s¹ wyjmo-
wane ze skrzyñ co najmniej raz
w tygodniu. Wszystkie wnioski z³o-
¿one do 20 dnia danego miesi¹ca do
godziny 13.00 s¹ rozpatrywane
w danym miesi¹cu.

Dodatkowo w gablotach PKZP na
ka¿dym polu wydobywczym zosta³y

rozwieszone wzory prawid³owo uzu-
pe³nionych wniosków. Informacje na
temat aktualnego zad³u¿enia oraz
wysoko�ci posiadanych wk³adów
ka¿dy pracownik ma na pasku zarob-
kowym z ostatniej wyp³aty. Przy
wype³nianiu nowego wniosku nale-
¿y korzystaæ z tych informacji.

Zarz¹d kasy prosi o przestrzeganie
obowi¹zuj¹cych zasad podczas wy-
pe³niania wniosków oraz o uzupe³-
nianie wszystkich wymaganych
danych zgodnie z zamieszczonymi
w gablotach wzorami. Wnioski uzu-
pe³nione niew³a�ciwie lub niezawie-
raj¹ce wszystkich danych nie bêd¹
rozpatrywane i nie bêd¹ mog³y sta-
nowiæ podstawy do zg³oszenia
reklamacji zwi¹zanej z niezrealizo-
waniem dyspozycji.

Wnioski o po¿yczkê wrzucamy do skrzynek
z napisem PKZP Wszelkie informacje i pomoc

w zakresie uzupe³niania wniosków
(z wyj¹tkiem podawania wysoko�ci
aktualnego wk³adu i zad³u¿enia) udzie-
lane s¹ wy³¹cznie telefonicznie.

Pomimo, ¿e obs³uga skrzyñ prowa-
dzona jest na bie¿¹co i wnioski w
formie papierowej s¹ dostarczane do
skrzyñ minimum raz w tygodniu, mo¿e
zdarzyæ siê, ¿e zabraknie odpowied-
niego druku. Dlatego za zgod¹ zarz¹-
du spó³ki w zak³adowym Intranecie
w zak³adce �dla pracownika� zosta³a
utworzona podstrona dedykowana
PKZP, na której zosta³y zamieszczo-
ne: aktualny statut PKZP, tabela
po¿yczek oraz wszystkie dokumenty
dotycz¹ce ich obs³ugi, tj. deklaracja
przyst¹pienia, wniosek o po¿yczkê,
wniosek o przeksiêgowanie wk³a-
dów, wniosek o zmianê raty oraz
o skre�lenie z cz³onkostwa w kasie.

Immatrykulacja po 50 latach rocznika 1967�1973, 30 czerwca 2017 r. Immatry-
kulowany przez rektora prof. Tadeusza S³omkê jest mgr in¿. górnik  Miko³aj

Skorbenko z Ukrainy. (fot. Z. Sulima).

Uroczysto�æ ponownej immatrykulacji w Hanoi (4 listopada 2018 r.) wietnam-
skich Absolwentów AGH. Uczestniczyli w niej geolodzy - (pierwszy od lewej by³y
Minister Zasobów Naturalnych i �rodowiska, dr in¿. Pham Khoi Nguyen, absol-

went Wydzia³u Geologiczno-Poszukiwawczego).   (fot. Ho Chi Hung)

wychowanków po 50 latach, zwan¹
�Z³otymi indeksami�.

Szczególna tego typu uroczysto�æ
odby³a siê poza murami uczelni
w roku 2018 w stolicy Wietnamu -
Hanoi, gdzie prê¿nie dzia³a Ko³o Sto-
warzyszenia Wychowanków AGH.
�Z³ote Indeksy� 54 tamtejszym wiet-
namskim absolwentom AGH (w la-
tach 60 i 70-tych XX wieku studiowa³o
ich w Polsce wielu) wrêczy³ tam
JM Rektor prof. Tadeusz S³omka.

Podobnie jest wszêdzie na �wie-
cie, gdzie dotarli nasi wychowanko-
wie. A s¹ wszêdzie: w Ameryce
Pó³nocnej i Po³udniowej, w Australii
i nawet na Tasmanii. S¹ na ca³ym

kontynencie afrykañskim, we wszyst-
kich krajach europejskich. I wszyst-
ko na to wskazuje, ¿e absolwenci-
wychowankowie AGH bez wzglêdu
na miejsce, w jakim siê znajduj¹, bez
wzglêdu na swój status zawodowy
i stan zdrowia, my�lami s¹ zawsze
blisko swojej Alma Mater. ¯yj¹ jej
sukcesami, z dum¹ powtarzaj¹: �To
Moja Uczelnia�, a bogate i piêkne
tradycje górniczo-hutnicze, a tak¿e
najnowsze inicjatywy jak �wiêta
Nauk �cis³ych-Dni Hoborskiego ro-
dz¹ce siê na poszczególnych wy-
dzia³ach, s¹ okazj¹ do odwiedzin
Krakowa i wspólnych spotkañ z ko-
legami z akademickiej ³awy.

* * *

Obecnie Stowarzyszenie Wycho-
wanków AGH posiada status orga-
nizacji po¿ytku publicznego, co
upowa¿nia go miêdzy innymi do po-
zyskiwania czê�ci �rodków z 1% po-
datku ofiarowanego przez jego
cz³onków przy rocznym rozliczeniu
podatkowym (PIT). Pieni¹dze  pozy-
skane z tego tytu³u s¹ przeznaczane
w ca³o�ci na pomoc potrzebuj¹cym
i w niewielkiej czê�ci na wydawnic-
twa stowarzyszeniowe promuj¹ce
uczelniê i jej wychowanków.

Na podstawie materia³ów opracowa-
nych przez prof. dr hab. Piotra Czajê
przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Wy-
chowanków AGH i mgr in¿. Tomasza
Parzniewskiego rzecznika Ko³a SW AGH
w LW Bogdanka

Po pobraniu ze strony, wnioski nale-
¿y dwustronnie wydrukowaæ, uzu-
pe³niæ i wrzuciæ do odpowiedniej
skrzyni oznaczonej napisem PKZP.

                                (GW)
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W sierpniu kredkowe dla dzieci

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê
u niektórych naszych pracowników
w¹tpliwo�ciami co do odmowy kwali-
fikowania dzieci nieprzysposobio-
nych do grona cz³onków rodziny
uprawnionych do korzystania ze
�wiadczeñ socjalnych, wyja�niamy
istotê zagadnienia.

Osobami uprawnionymi do korzy-
stania ze �wiadczeñ socjalnych ZF�S
LW Bogdanka, oprócz g³ównych
beneficjentów (pracownik, emeryt,
rencista), s¹ tak¿e cz³onkowie ich
rodzin, w tym dzieci. Dotyczy to jed-
nak tylko tych dzieci, które nie ukoñ-
czy³y 18 lat lub 25 lat (o ile kontynuuj¹
naukê i nie podjê³y pracy w oparciu
o umowê o pracê), oraz gdy:

*  s¹ dzieæmi w³asnymi pracownika
(emeryta, rencisty)

* s¹ dzieæmi, co do których pra-
cownik (emeryt, rencista) ma przy-
znan¹ opiekê na zasadach rodziny
zastêpczej

*  nie s¹ dzieæmi w³asnymi pracow-
nika (emeryta, rencisty), ale np. s¹
dzieæmi aktualnego wspó³ma³¿onka
i jednocze�nie pracownik (emeryt,
rencista) s¹downie przysposobi³ te
dzieci.

W skrócie mo¿na powiedzieæ, ¿e
prawo do tych �wiadczeñ maj¹ rodzi-
ce biologiczni oraz prawni opiekuno-
wie. Brak s¹dowego przysposobienia
dziecka (np. dziecka aktualnego part-
nera), w �wietle obowi¹zuj¹cego
prawa, nie daje ¿adnych praw zwi¹-
zanych z wychowywaniem dziecka
(w tym do �wiadczeñ socjalnych)
nowemu tacie czy nowej mamie.
Równie¿ fakt pozbawiania praw ro-
dzicielskich biologicznego rodzica
nie jest równoznaczny z tym, ¿e
z automatu w takie prawa móg³by
wej�æ nowy (nieprawny) opiekun.
Poza tym dziecko, które nie zosta³o
przysposobione, powinno mieæ pra-
wo do alimentów ze strony biolo-
gicznego rodzica (nawet po
odebraniu mu praw rodzicielskich)
lub pañstwa polskiego, albo w nie-
których przypadkach do renty
rodzinnej. Prawo nie zabrania przy-
znawania �wiadczeñ socjalnych dla
dzieci tym rodzicom, którzy s¹ np. po
rozwodzie/separacji; naprzemiennie
mog¹ opiekowaæ siê tymi dzieæmi.

Tym samym, gdyby nie omawiane
ograniczenia w prawie do �wiadczeñ
socjalnych dzieci nieprzysposobio-

Dlaczego dzieci nieprzysposobione nie
mog¹ korzystaæ ze �wiadczeñ socjalnych?

nych, mog³oby doj�æ do sytuacji, w
której ze �wiadczeñ (ze swoich zak³a-
dów pracy) mogliby korzystaæ (na to
samo dziecko) zarówno matka dziec-
ka, biologiczny ojciec (nieopiekuj¹-
cy siê dzieckiem) oraz nowy tata
dziecka, który nie przysposobi³ go.
Jak widaæ, w takiej sytuacji mog³oby
doj�æ do potrójnego �wiadczenie na
jedno dziecko, podczas gdy zgodnie
z prawem mo¿e byæ ono realizowane
tylko podwójnie.

Tegoroczna zmiana w Regulaminie
ZF�S  wynika³a z faktu, ¿e w�ród pra-
cowników kopalni jest coraz wiêcej
takich przypadków i pojawi³y siê w¹t-
pliwo�ci co do sposobu realizacji ta-
kich �wiadczeñ socjalnych. Zapisy
naszego regulaminu dotycz¹ce tej gru-
py dzieci nie krzywdz¹ ich, gdy¿ pra-
cownicy nie maj¹ dochodów tych dzieci
(alimenty, renty rodzinne itd.) wlicza-
nych do dochodu na potrzeby wyli-
czania progów dofinansowania.

                            (jaro)

Po rekomendacji Komisji Socjal-
nej i sztabu kryzysowego, zarz¹d
naszej spó³ki postanowi³ przywró-
ciæ dofinansowania do wypoczynku
zakupionego indywidualnie przez
pracowników, tj.: wczasów i  wypo-
czynku po³¹czonego z rehabilitacj¹
trwaj¹cego ponad 7 dni, wycieczek
trwaj¹cych ponad 5 dni i zakupione-
go wypoczynku dla dzieci i m³odzie-
¿y w formie kolonii i obozów.
W zwi¹zku z tym Dzia³ Spraw So-
cjalnych przyjmuje wnioski o dofi-
nansowanie od osób, które
skorzysta³y z wypoczynku po
27 czerwca br.

Od 1 lipca zosta³a te¿ przywróco-
na mo¿liwo�æ korzystania z obiek-
tów sportowych. Pracownicy,
którzy posiadaj¹  karty multi sport,
mog¹ korzystaæ z obiektów sporto-
wych w miesi¹cu lipcu i sierpniu.
Pracownicy, którzy posiadaj¹
przedp³acone karty wstêpu do
obiektów basenowych, te¿ bêd¹

Pierwsza transza �gruszy� idzie do wyp³aty
mogli skorzystaæ z obiektów w mie-
si¹cach wakacyjnych.

Wypoczywaj¹c nale¿y stale pamiêæ
o  aktualnej sytuacji epidemiologicz-
nej. Bezwzglêdnie nale¿y u¿ywaæ
maseczek, unikaæ zgromadzeñ i zacho-
wywaæ odpowiedni dystans.

* * *
Dzia³ Spraw Socjalnych kontynu-

uje przyjmowanie wniosków o wy-
p³atê tzw. gruszy.  Pierwsza transza
�wiadczenia zosta³a wyp³acona pod
koniec lipca. Osoby sk³adaj¹ce wnio-
sek  o dofinansowanie powinny pa-
miêtaæ o poprawnym wype³nieniu
go. Pamiêtajmy: wniosek mo¿na z³o-
¿yæ po zakoñczonym 14-dniowym
wypoczynku.

Na druku o dofinansowanie nale-
¿y koniecznie zaznaczyæ dochody
miesiêczne brutto na osobê. Wielu
pracowników nie chc¹c dostarczyæ
wymaganych dokumentów o docho-
dach wpisuje dochód na osobê
ponad  3100 z³.  Wprowadzenie �wiad-

czenia do systemu z informacj¹
o najni¿szym dofinansowaniu ozna-
cza, ¿e pracownik do wszystkich
�wiadczeñ,  o które bêdzie siê ubiega³
w terminie pó�niejszym, otrzyma naj-
ni¿sze dofinansowanie!

Takie dofinansowanie do �wiad-
czeñ socjalnych bêdzie obowi¹zy-
wa³o do lutego 2021 roku.

Przed zaznaczeniem na sk³adanym
wniosku  o �gruszê�  informacji o do-
chodach proszê sprawdziæ dochody
w dokumentach PIT. Wszystkie do-
chody w dokumentach PIT nale¿y
zsumowaæ a nastêpnie podzieliæ
przez ilo�æ miesiêcy i przez ilo�æ osób
w rodzinie uprawnionych do �wiad-
czeñ socjalnych. Je¿eli wyliczony do-
chód na osobê jest mniejszy ni¿
3100 z³, wtedy do Dzia³u Spraw So-
cjalnych nale¿y zg³osiæ siê z za-
³¹cznikiem nr 10 (o�wiadczenie
o dochodach) pobranym od pla-
nistki i dokumentami PIT do wgl¹-
du. Informacje o dochodach

uzupe³niamy w za³¹czniku nr 10
w Dziale Spraw Socjalnych.

Osoby posiadaj¹ce dochody z ziemi
powy¿ej 1 hektara przeliczeniowego
powinny zg³osiæ siê  do Dzia³u Spraw
Socjalnych  ze skserowanym nakazem
podatkowym. Pracownicy, którzy po-
siadaj¹ ziemiê o powierzchni poni¿ej
1 hektara przeliczeniowego przynosz¹
nakaz podatkowy tylko do wgl¹du.

* * *
W najbli¿szym czasie w kioskach

elektronicznych na terenie kopalni
bêd¹ prowadzone zapisy na karnety
do obiektów sportowych. Pracowni-
cy bêd¹ mogli zapisywaæ siê na nie
tylko w kioskach elektronicznych.

Natomiast Dzia³ Spraw Socjalnych
bêdzie bezpo�rednio prowadzi³ zapi-
sy tylko emerytów i rencistów.  Po
zatwierdzeniu ofert na karnety spor-
towe,  szczegó³owe informacje zo-
stan¹ umieszczone na tablicach
og³oszeñ i w naszym Intranecie.

                           ZetKa

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê no-
wym rokiem szkolnym przypomina-
my, ¿e dzieci pracowników LW
Bogdanka otrzymuj¹ z tego tytu³u
tzw. kredkowe. Kopalnia realizuje
w ten sposób postanowienia §47
ZUZP: wraz z wyp³at¹ wynagrodze-
nia za lipiec, tj. do 10 sierpnia 2020 r.,
wszystkim uprawnionym pracowni-
kom zostanie naliczony i wyp³acony
jednorazowy dodatek na pomoce
szkolne w kwocie 700 z³ brutto.
Uprawnionymi do jego otrzymania

s¹ pracownicy naszej spó³ki zatrud-
nieni w niej na dzieñ 31 lipca 2020 r.
posiadaj¹cy dzieci w wieku szkol-
nym, tj. w wieku od 6 do 18 lat, uro-
dzone w okresie od 1 stycznia 2002 r.
do 31 grudnia 2014 r. Dodatek przy-
s³uguje na ka¿de dziecko pracowni-
ka w wieku od 6 do 18 lat.

Uwaga: pracownicy wynagradza-
ni na podstawie § 20 i § 21 ZUZP  nie
s¹ uprawnieni do otrzymania powy¿-
szego  ekwiwalentu.

                             (krasz)
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- Kiedy przyszed³em do Górnika
£êczna, wyznaczyli�my sobie cel:
awans.  Postawili�my na etapowo�æ:
najpierw w jesieni budujemy siln¹
pozycjê wyj�ciow¹, a wiosn¹ gramy
o bezpo�redni awans � powiedzia³
po szczê�liwym zakoñczeniu rozgry-
wek trener Kamil Kiere�.

Szkoleniowiec Górnika nie rzuca³
s³ów na wiatr, bowiem pod koniec
minionego roku pi³karze z £êcznej
byli na 2 miejscu w tabeli, z punktem
straty do prowadz¹cego Widzewa.
W 2019 roku zielono-czarni przegrali
tylko dwa mecze:0 z Elan¹ Toruñ
i Bytovi¹ Bytów. Pocz¹tek 2020 roku
nie by³ jednak zbyt udany dla Górni-
ka. Zielono-czarni rozpoczêli roz-
grywki od wysokiej pora¿ki
w Toruniu (0-5), oraz przegranej po
dobrym meczu z Widzewem. Pó�niej
przysz³a przymusowa przerwa, która
pozwoli³a zespo³owi och³on¹æ i po-
pracowaæ nad form¹.

Kluczowy moment sezonu? Bez
dwóch zdañ przed³u¿enie umowy
z obecnym sztabem szkoleniowym,
tu¿ przed wznowieniem rozgrywek
ligowych po przerwie spowodowa-
nej epidemi¹.

- Jeste�my zadowoleni ze wspó³-
pracy ze sztabem trenerskim. Zapra-
cowali oni swoimi wynikami na nasze
zaufanie, dlatego zdecydowali�my siê
przed³u¿yæ nasz¹ wspó³pracê � po-
wiedzia³ wówczas Piotr Sadczuk,
prezes zarz¹du Górnika £êczna.

Wtóruje mu Veljko Nikitoviæ, dy-
rektor sportowy Górnika. - Chcieli-
by�my, aby wspó³praca ze sztabem
szkoleniowym by³a d³ugofalowa, bo
w ostatnich latach na ³awce trener-
skiej Górnika by³o za du¿o zmian.
Ten sztab szkoleniowy swoj¹ rze-
teln¹ prac¹ zas³u¿y³ na to, ¿eby ten
zespó³ prowadziæ dalej � doda³.

Najpierw, po wznowieniu rozgry-
wek zespó³ Górnika przegra³ co praw-
da kolejne spotkania z GKS Katowice
i Stal¹ Stalowa Wola, jednak pó�niej
zacz¹³ punktowaæ.  - Bardzo wa¿nym
fundamentem by³ mecz z Resovi¹
w po³owie czerwca. Wcze�niej prze-
grywali�my, a wtedy z Resovi¹ zdo-
byli�my punkt na trudnym terenie �
dodaje trener Kiere�. - Rywale od-
skoczyli w tabeli, ale my na to nie
patrzyli�my,  tylko uznali�my, ¿e ten
remis to nasze prze³amanie. Przy-
sz³o piêæ kolejnych zwyciêstw. Nasz¹
si³¹ by³y w³a�nie takie serie - jesie-
ni¹ 16 punktów w sze�ciu meczach,
potem w koñcówce pierwszej rundy
13 punktów w piêciu, a wiosn¹ znów
16 punktów w sze�ciu spotkaniach
� komentuje trener.

Bardzo wa¿nym ogniwem zespo³u
Kamila Kieresia by³a pewna linia
obrony, któr¹ kierowa³ duet do�wiad-
czonych stoperów: Pawe³ Baranow-
ski i Tomasz Midzierski. Pod koniec
rozgrywek w obliczu kontuzji Macieja
Or³owskiego do sk³adu wskoczy³
równie¿ niezwykle do�wiadczony
Pawe³ Sasin, a ca³o�æ spina³ kapitan
zespo³u Leandro. Do bramki wszed³

równie¿ Adrian Kostrzewski, który
pewnie radzi³ sobie miêdzy s³upkami.

W �rodku pola prym wiód³ Marcin
Stromecki, który obok Paw³a Bara-
nowskiego rozegra³ najwiêcej spo-
tkañ w ca³ym sezonie. Najlepszym
strzelcem sezonu okaza³ siê Pawe³
Wojciechowski, który zdoby³ a¿
17 bramek. Po powrocie do £êcznej
formê odbudowa³ tak¿e Bartosz
�pi¹czka, który zdobywa³ wa¿ne
bramki w starciach ze Zniczem Prusz-
ków i Gryfem Wejherowo. Drugim
najskuteczniejszym strzelcem zespo-
³u by³  Aron Stasiak. Wypo¿yczony
z Pogoni Szczecin pomocnik zdoby³ a¿
6 bramek, a przy 5 kolejnych zaliczy³
asystê. W koñcówce sezonu formê
z³apa³ tak¿e wypo¿yczony z Widzewa
£ód� Przemys³aw Banaszak (5 bra-
mek) - urodzony w Szczebrzeszynie
napastnik nie dokoñczy³ jednak sezo-
nu w barwach Górnika, bowiem na
przed³u¿enie wypo¿yczenia nie zgo-
dzi³ siê ³ódzki klub.

Górnik ju¿ wcze�niej otrzyma³ li-
cencjê na grê w rozgrywkach Fortu-
na 1 Liga. Oznacza to, ¿e zielono-czarni
spe³nili wszystkie wymogi formalne
i organizacyjne do gry w wy¿szej
klasie rozgrywkowej. � Otrzymali-
�my licencjê na grê w pierwszej lidze
spe³niaj¹c wszystkie warunki licen-
cyjne na najwy¿szym poziomie.
Z uwagi na sytuacjê zwi¹zana z pan-
demi¹ koronawirusa SARS-COV2,
PZPN bêdzie siê jednak dalej przy-
gl¹da³ finansom wszystkich
klubów pi³karskich w Polsce. Chcê

Pi³karze Górnika £êczna wrócili do I ligi !
(dok. ze str.1)

podkre�liæ, ¿e Górnik £êczna wra-
ca do I ligi w du¿o lepszej kondycji
ni¿ po spadku z ekstraklasy. Wielki
udzia³ w tym mia³o wsparcie klubu
przez strategicznego sponsora, tj.
Lubelskiego Wêgla Bogdanka, któ-
remu w imieniu ca³ego klubu chcê
bardzo podziêkowaæ  � powiedzia³
Sebastian Buczak, zastêpca preze-
sa zarz¹du Górnika £êczna.

* * *
Nowy sezon pi³karze Górnika roz-

poczn¹ bardzo szybko. W po³owie
sierpnia czeka ich bowiem 1/32 fina³u
Totolotek Pucharu Polski. Pierwszo-
ligowe zmagania zaczn¹ dwa tygo-
dnie pó�niej - pierwsz¹ kolejkê
zaplanowano na 29/30 sierpnia.

Oni wywalczyli awans:

Adrian Kostrzewski, Jakub
Piotrowski, Patryk Rojek, Pawe³
Baranowski, Jakub Jaroszyñski,
Leandro (kapitan), Tomasz Midzier-
ski, Maciej Or³owski, Kamil
Pajnowski, Pawe³ Sasin, Karol
Turek, Jakub Zagórski, Adrian
Cierpka, Dawid Dziêgielewski,
Donatas Nakrosius, Micha³ Goliñ-
ski, Bart³omiej Kalinkowski, Igor
Korczakowski, Dominik Lewan-
dowski, Marcin Stromecki, Adrian
Szczerba, Tomasz Tymosiak,
Krystian Wójcik, Przemys³aw
Banaszak, Jakub Cieleb¹k, Aron
Stasiak, Bartosz �pi¹czka, Pawe³
Wojciechowski.

                                   (seb)
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Nowoczesnej kopalni z etyk¹ pod rêkê
Lubelski Wêgiel Bogdanka to nie

tylko innowacyjna, efektywna, bij¹-
ca rekordy wydobycia spó³ka górni-
cza, maj¹ca wysok¹ pozycjê
w krajowym górnictwie wêgla ka-
miennego. Jest tak¿e transparent-
na organizacyjnie, troszczy siê
o za³ogê i ochronê �rodowiska, tak-
¿e wspiera  (przez szeroko zakrojo-
ny sponsoring) sport, kulturê, naukê
i zdrowie. To równie¿ najwiêkszy
pracodawca na Lubelszczy�nie, ce-
chuj¹cy siê wysok¹ kultur¹ pracy
i wspó³pracy z innymi. Jest spó³k¹
posiadaj¹c¹ rozbudowany program
etyczny, który jasnymi zasadami
m.in. okre�la sposoby przeciwdzia-
³aniu korupcji, które obowi¹zuj¹
wszystkich pracowników bez
wzglêdu na zajmowane stanowisko,
a tak¿e dostawców i us³ugodawców
spó³ki.

Krótkie przypomnienie: pierwszy
zak³adowy Kodeks Etyki zosta³ wpro-
wadzony w LW Bogdanka w 2011 r.,
potem w latach 2013 i 2014 by³ zmie-
niany i opracowywany w wersji pa-
pierowej oraz elektronicznej, daj¹c
coraz bardziej przystêpne ujêcie za-
sad i norm etycznych, poruszaj¹cy
problematykê zakazu konkurencji,
prezentacjê przyk³adów dotycz¹cych
zachowañ nieetycznych�. Potem
uzupe³niono go o �Raport o konflik-
cie interesów�.  W takim brzmieniu
kodeks obowi¹zuje do dnia dzisiej-
szego (Zarz¹dzenie Nr 37/2014 Pre-
zesa Zarz¹du Lubelskiego Wêgla
Bogdanka, z dnia 24.10.2014 r.) . Ujê-
te w nim standardy etyczne Rzecznik
ds. Etyki propaguje zamieszczaj¹c je
na tablicach (przed cechowniami pól
górniczych), wewn¹trz obiektów
spó³ki, a tak¿e w publikowanych biu-
letynach i komunikatach na stronie
internetowej (Intranet). W ten spo-
sób uwra¿liwia pracowników na pra-
wid³owe zachowanie i postêpowanie,
zarówno podczas przebywania na
terenie spó³ki, a tak¿e kiedy jeste�my
poza ni¹, np. podczas wyjazdów s³u¿-
bowych czy integracyjnych.  Odpo-
wiedzialno�æ, uczciwo�æ, szacunek,
tolerancja, solidarno�æ górnicza,
zapobieganie i eliminowanie kon-
fliktów i korupcji, a tak¿e dba³o�æ
o dobro i wizerunek spó³ki - to stan-
dardy, które powinny przy�wiecaæ

naszym pracownikom równie¿ w sy-
tuacjach zagro¿eñ (np. w czasie
walki z koronawirusem).

Oprócz ww. Kodeksu Etyki, w LW
Bogdanka obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
uregulowania wewnêtrzne:

* Kodeks Etyki GK LW Bogdanka
(od 2018 r.).

* Kodeks Postêpowania dla Do-
stawców LW Bogdanka (od 2015 r.).

* Wytyczne w zakresie wnoszenia
i rozwi¹zywania skarg oraz za¿aleñ
zwi¹zanych z nieprzestrzeganiem

zasad w obowi¹zuj¹cym w spó³ce
Kodeksie Etyki.

* Polityka przeciwdzia³ania nad-
u¿yciom oraz zarz¹dzania ryzykiem
nadu¿yæ w spó³ce Lubelski Wêgiel
Bogdanka.

* Wytyczne w zakresie wnosze-
nia, wyja�niania i rozwi¹zywania
skarg oraz za¿aleñ zwi¹zanych
z nieprzestrzeganiem zasad obo-
wi¹zuj¹cych w Kodeksie Etyki LW
Bogdanka.

* Wytyczne w sprawie przyjmo-
wania i wrêczania upominków
w LW Bogdanka.

* Wytyczne nt. przeciwdzia³ania
mobbingowi i dyskryminacji w Grupie
Kapita³owej LW Bogdanka.

*  Wytyczne trybu i sposobu orga-
nizacji szkoleñ, badan ankietowych
i propagowania wiedzy w zakresie
przestrzegania i upowszechniania
zasad Kodeksu Etyki i przeciwdzia³a-
nia nadu¿yciom w LW Bogdanka.

Ka¿dy nowy pracownik zapozna-
je siê z Kodeksem Etyki LW Bog-
danka. Podczas wstêpnych szkoleñ
instruowany jest przez Rzecznika
ds. Etyki o obowi¹zuj¹cych w spó³-
ce standardach etycznych, otrzy-
muje egzemplarz Kodeksu Etyki
oraz wype³nia raport o konflikcie
interesów, który nastêpnie trafia
do dyrektora biura zarz¹du spó³ki.
W budowaniu i utrzymywaniu wy-
sokiej kultury etycznej pomaga
równie¿ regularny kontakt Rzecz-
nika ds. Etyki z pracownikami, po-
przez dostêpne w firmie narzêdzia
komunikacji wewnêtrznej, jak np.
ekrany plazmowe,  gazetkê �Bog-
danka� oraz Intranet. Sam Rzecznik
ds. Etyki podlega bezpo�rednio za-
rz¹dowi spó³ki, tj. Zastêpcy Prezesa
Zarz¹du ds. Pracowniczych i Spo-
³ecznych. Rzecznik propaguje zasa-
dy etyki w spó³ce na bie¿¹co, poprzez
biuletyny i komunikaty zamieszcza
na stronie internetowej LW Bogdan-
ka (Intranet, zak³adka: �DLA PRA-
COWNIKA - Kodeks Etyki �
Biuletyn Rzecznika ds. Etyki LWB.
Komunikat ..  Wytyczne ..�).

Natomiast pracownicy kopalni
maj¹ mo¿liwo�æ zg³aszania potencjal-
nych nieprawid³owo�ci lub zacho-
wañ nieetycznych poprzez:

* bezpo�redni kontakt z Rzeczni-
kiem ds. Etyki: telefonicznie - 5213;
lub mailowo na adres e-mail:
etyka_lwb@lw.com.pl.

* korzystaj¹c z anonimowych
skrzynek korespondencyjnych, któ-
re s¹ zlokalizowane na terenie trzech
cechowni rejonów górniczych Bog-
danka, Nadrybie, Stefanów oraz
w budynku zarz¹du.

                  Bronis³aw Jaworski
                  Rzecznik ds. Etyki
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