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Załącznik do Raportu bie żącego nr 6/2010 z dnia 05.03.2010 – wykształcenie, k walifikacje i 
stanowiska zajmowane przez powołanych członków Zarz ądu LW „Bogdanka” S.A., wraz z 

przebiegiem kariery zawodowej 
 
 
mgr in ż. Mirosław TARAS - Prezes Zarz ądu 
 
Mirosław Taras jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej, gdzie w 1980 r. uzyskał tytuł 
magistra inżyniera górnictwa na Wydziale Górniczym – specjalizacja Projektowanie i budowa 
kopalń. W roku 1996 ukończył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach i 
warsztatach (m.in. zarządzanie finansami, sprzedaż, negocjacje, controling i rachunkowość) oraz 
ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP zakończony pozytywnie 
zdanym egzaminem. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku na stanowisku montera instalacji 
przemysłowych w PIP „INSTAL” Lublin. W latach 1980-1991 zatrudniony w PP KWK „Bogdanka” 
na stanowiskach ruchu zakładu górniczego od stażysty do Dyżurnego Inżyniera Ruchu pod 
ziemią. W 1992 roku pełnił funkcję V-ce Prezesa Zarządu w PPH „Min-Water” Sp. z o.o., 
a w latach 1992-1998 był zatrudniony w KWK „Bogdanka” S.A. na stanowisku Nadsztygara 
Górniczego. W latach 1997 – 1999 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w Lubcoal S.A. 
W latach 1999-2001 był Zastępcą Prezesa Zarządu w Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel S.A. 
Od 2001 roku przez okres dwóch lat był dyrektorem Zakładu Ceramiki Budowlanej, a następnie 
w latach 2003 – 2008 Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora ds. Handlu i Transportu Kolejowego, 
a także Prokurentem w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. Od 16.02.2008 roku Pan Mirosław 
Taras pełni funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 
Pan Mirosław Taras posiada kwalifikacje stwierdzone przez Urząd Górniczy: Osoba wyższego 
dozoru ruchu (1986 r.) 
 
Pan Mirosław Taras nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 
podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie 
jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w 
stosunku do LW „Bogdanka” S.A. 
 
 
mgr Krystyna BORKOWSKA- Z-ca Prezesa Zarz ądu ds. Ekonomiczno-Finansowych, 
Główny Ksi ęgowy  
 
Krystyna Borkowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim 
w Gdańsku, kierunek Finanse, gdzie w 1975 roku uzyskała tytuł magistra. W 2002 r. uzyskała 
Dyplom Controllera w Szkole Controllingu w Katowicach. W 2004 roku ukończyła studia 
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania w Gospodarce na kierunku 
Standardy Europejskie w Rachunkowości i Finansach. W 2007 roku ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i 
Administracji w Warszawie.  
Kariera zawodowa Pani Krystyny Borkowskiej rozpoczęła się w 1975 od stażu w Koszalińskim 
Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej O/Bytów. W latach 1975 - 1976 pracowała jako Starszy 
referent ekonomiczny w Gdańskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej. Od czerwca 1976 
roku przez 3 lata była Kierownikiem sekcji planowania ekonomicznego w Zakładzie Produkcji 
Magnetofonów w Lubartowie. W latach 1979 - 1998 roku była związana z Przedsiębiorstwem 
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Robót Górniczo – Budowlanych „PROGOBEX” S.A. w Łęcznej, zajmując stanowiska od 
Specjalisty ds. planowania poprzez funkcje kierownicze w pionie Ekonomiczno – finansowym, 
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych, Głównego Księgowego, do 
Wiceprezesa Zarządu - Głównego Księgowego. Od 1998 roku Pani Krystyna Borkowska jest 
związana z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. i jego poprzednikami. Zaczynała pracę w Spółce 
od stanowiska Kierownika Działu Księgowości - Zastępcy Głównego Księgowego, następnie w 
czerwcu 1999 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – 
Finansowych. Od 2001 roku pełniła funkcję Głównego Ekonomisty, następnie od 2004 roku 
Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych, a w 2007 roku wróciła na 2 miesiące na 
stanowisko Głównego Ekonomisty. Od 2007 roku pełniła funkcję Głównego Księgowego, a 
dodatkowo od 26.04.2008 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych. 
 
Pani Krystyna Borkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w 
stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce 
cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby 
prawnej, konkurencyjnej w stosunku do LW „Bogdanka” S.A. 
 
 
mgr in ż. Zbigniew STOPA – Z-ca Prezesa Zarz ądu ds. Technicznych  
 
Zbigniew Stopa jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie, gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Technika 
eksploatacji złóż. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa 
w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu 
szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
JSSP. 
Cała kariera zawodowa Pana Zbigniewa Stopy jest związana z Lubelskim Węglem „Bogdanka” 
S.A. oraz jej poprzednikami. W latach 1984 – 1985 odbył staż pod ziemią, w latach 1985 – 1987 
pracował na stanowisku nadgórnika pod ziemią. W lutym 1987 roku objął stanowisko Sztygara 
zmianowego pod ziemią, a pod koniec tego samego roku Sztygara oddziałowego pod ziemią. 
W latach 1991 – 2006 pełnił funkcję Nadsztygara górniczego pod ziemią. Od maja do grudnia 
2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Robót Górniczych pola Nadrybie. W dniu 15 grudnia 
2006 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji. 
Pan Zbigniew Stopa posiada kwalifikacje stwierdzone przez Urząd Górniczy: Kierownik działu 
górniczego (1997 r.), Osoba wyższego dozoru ruchu (1991 r.) oraz w 2007 r. został powołany 
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 
przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. 
 
Pan Zbigniew Stopa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 
podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie 
jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej 
w stosunku do LW „Bogdanka” S.A. 
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mgr in ż. Waldemar BERNACIAK - Z-ca Prezesa Zarz ądu ds. Handlu i Logistyki  
 
Waldemar Bernaciak jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo - Hutniczej 
w Krakowie, gdzie w 1979 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika w zakresie: górnictwo 
i geologia, specjalność: Projektowanie i budowa zakładów górniczych. W 1999 roku ukończył 
studia podyplomowe w zakresie zarządzania i logistyki na University of Illinois at Urbana – 
Champaign. W 2001 roku ukończył Szkołę Controllingu w Katowicach. Uczestniczył ponadto 
w wielu szkoleniach specjalistycznych (m.in. z zakresu planowania górniczego i kierowania 
produkcją w kopalni węgla kamiennego na Politechnice Śląskiej, logistyki, gospodarki 
materiałowej w przedsiębiorstwie oraz optymalizacji zapasów). Ukończył także kurs dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 
Od początku swojej kariery jest związany z branżą górniczą. W latach 1979 – 1997 zatrudniony w 
Kombinacie Budownictwa Górniczego „WSCHÓD” i jego następcach prawnych, gdzie pełnił 
funkcję od stażysty poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, 
starszego specjalistę ds. górniczych i inżynieryjno – budowlanych, do nadsztygara górniczego 
(zastępcy Kierownika robót górniczych). Od 1997 roku, przez 10 lat pełnił funkcję Kierownika 
Działu Gospodarki Materiałami i Maszynami w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A., a w okresie luty 
– sierpień 2007 Kierownika Działu Logistyki. W sierpniu 2007 roku został powołany na 
stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Rozbudowy Kopalni, Handlu i Logistyki. 
Następnie przez rok pełnił przez rok funkcję p.o. Prezesa Zarządu – dyrektora Naczelnego. 
W dniu 16 lutego 2007 roku powrócił na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora 
ds. Rozbudowy Kopalni, Handlu i Logistyki. W październiku 2008 został powołany na stanowisko 
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki i tę funkcję pełni do dzisiaj. 
Pan Waldemar Bernaciak posiada zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie: 
Osoba dozoru niższego górniczego, osoba dozoru średniego górniczego, osoba dozoru 
wyższego górniczego, osoba kierownictwa – kierownik robót górniczych. 
 
Pan Waldemar Bernaciak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w 
stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce 
cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby 
prawnej, konkurencyjnej w stosunku do LW „Bogdanka” S.A. 
 
 
 
 
 
 


