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Szanowni Państwo,

nazywam się Adam Żuk, mam 45 lat i jestem pracownikiem Oddziału Kopalnia Wę-
gla Brunatnego Turów, gdzie pracuję od 26 lat. Ukończyłem Wydział Geoinżynierii, 
Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Urodziłem się w Zgorzelcu, na co 
dzień mieszkam w Zawidowie.

Moją karierę zawodową w kopalni rozpocząłem na stanowisku robotniczym jako 
ślusarz na odkrywce, na oddziale wydobywczym g-1. Następnie po ukończeniu 
kursu zostałem operatorem sprzętu technologicznego na odkrywce. W 2002 roku 
awansowałem na osobę dozoru ruchu Zakładu Górniczego, gdzie przechodząc 
kolejne szczeble awansu powierzono mi stanowisko Zawiadowcy Ruchu Kopalni. 

Podczas całej mojej pracy poznałem wielu ludzi, zawarłem wiele przyjaźni, poznałem 
trapiące ich problemy zawodowe i niejednokrotnie osobiste. Starałem się zawsze 
służyć pomocą zawodowo oraz prywatnie. 

Jestem człowiekiem zaangażowanym w sprawy naszej spółki a jej rozwój jest mi 
szczególnie bliski. Zależy mi na bezpieczeństwu pracy naszych pracowników, dla-
tego będę popierał wszystkie dobre decyzje, które będą ich dotyczyć. 

Uważam że: 

Pracownik to nie koszt – Pracownik to wartość.

Kolejne wybory do Rady Nadzorczej dają Nam możliwość wybrania przedstawiciela 
pracowników, do reprezentowania interesów załogi wszystkich Oddziałów spółki 
do czego w pełni się zobowiązuję.

Zapewniam Was o:
 � sumiennej pracy na rzecz naszej spółki,
 � popieraniu wszystkich dobrych decyzji dotyczących pracowników, 
 � wspieraniu rozwoju wszystkich Oddziałów Spółki i dbaniu 

o interes ich załóg,
 � dołożeniu wszelkich starań do zapewnienia gwarancji zatrudnienia.

Reprezentowanie tak dużej liczby pracowników to nie lada wyzwanie, to duża od-
powiedzialność i wyróżnienie dla osoby, która przejdzie pracowniczą weryfikację 
w procesie wyborczym. Czy Mojej osobie się to uda? Nie wiem. Wiem na pewno, 
że nie można przejść obojętnie koło tak ważnego wydarzenia jak wybory do Rady 
Nadzorczej, ponieważ musimy mieć swoją reprezentację dbającą o nasze interesy 
w ww. organie spółki. 

Dlatego zachęcam państwa do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do Rady 
Nadzorczej PGE GiEK S.A. oraz proszę o udzielenie mi kredytu zaufania poprzez 
poparcie mojej kandydatury. 

Z poważaniem

Adam Żuk

Adam Żuk
Miejsce zatrudnienia: Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Stanowisko: Zawiadowca Ruchu Kopalni

O kandydacie

 � 1994-1996 – Ślusarz na odkrywce,

 � 1996-2002 – Operator 
maszyn budowlanych i sprzętu 
technologicznego,

 � 2002-2005 – Nadgórnik,

 � 2005-2006 – Sztygar zmianowy 
na odkrywce,

 � 2006-2009 – Zastępca sztygara 
na odkrywce,

 � 2009-2013 – Sztygar oddziałowy 
na odkrywce i zwałach g-4,

 � 2013-2015 – Sztygar oddziałowy 
na odkrywce i zwałach g-3,

 � 2015-2019 – Kierownik Działu Robót 
Górniczych Zwałowania TZZ,

 � Od 02.05.2019 – Zawiadowca 
Ruchu Kopalni
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