KRZYś KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
(Uzasadnienie)

Pan Stanisław śuk pracuje nieprzerwanie od 37 lat, przechodząc kolejne szczeble awansu
od sztygara zmianowego, Kierownika Robót Górniczych – Z-ca Zawiadowcy Kopalni,
Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego PGE KWB Turów S.A., po aktualnie pełnioną
funkcję Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Od początku wprowadzenia w Ŝycie przez Radę
Ministrów programu realizacji polityki właścicielskiej MSP w odniesieniu do sektora
energetycznego Stanisław śuk czynnie i efektywnie uczestniczył w pracach nad realizacją
wyznaczonego programu. W roku 2000 na wniosek Stanisława śuka oraz Rady Pracowniczej
Kopalni złoŜony w Ministerstwie Skarbu Państwa dokonała się komercjalizacja w efekcie,
której Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Turów zostało przekształcone w Jednoosobową
Spółkę Skarbu Państwa. W kolejnych latach z bardzo duŜym zaangaŜowaniem, które
przyniosło wymierne efekty uczestniczył w pracach mających na celu stworzenie Grupy BOT
Górnictwo i Energetyka. Wykorzystując swoją praktyczną wiedzę oraz predyspozycje
organizacyjne i negocjacyjne, swoją aktywną postawą uczestniczył w pracach Komitetu
Sterującego, podejmując się reprezentacji interesów pracodawców w procesie konsolidacji,
na takich płaszczyznach działania jak: prace koncepcyjne nad strukturą, opcją biznesową
i całym szeregiem prac organizacyjnych. Do godnych wyróŜnienia efektów jego pracy naleŜy
bez wątpienia zaliczyć: w roku 2003 – podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia
realizacji utworzenia Grupy BOT Górnictwo i Energetyka SA, w wyniku, którego podpisany
został list intencyjny w sprawie utworzenia BOT GiE S.A. W roku 2004 – podpisanie aktu
załoŜycielskiego spółki akcyjnej BOT GiE SA. oraz Umowy Akcjonariuszy pomiędzy
Spółkami wchodzącymi w skład Grupy BOT GiE SA. W roku 2007 zgodnie z Rządowym
Planem dla Polskiej Elektroenergetyki Stanisław śuk jako Członek Komitetu Sterującego
uczestniczył w pracach nad konsolidacją przemysłu energetycznego, której efektem jest
konsolidacja funkcjonującej dzisiaj Grupy Kapitałowej PGE SA. Zasługi i zaangaŜowanie
Stanisława śuka jako Członka a następnie Przewodniczącego Rady Porozumienia
Producentów Węgla Brunatnego na rzecz wszechstronnego rozwoju przemysłu węgla
brunatnego, poprzez propagowanie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego
słuŜącego rozwojowi branŜy oraz zmniejszenia ujemnych skutków działalności górniczej na
środowisko, znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci powierzenia jego osobie funkcji
Prezesa Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. W roku 2003 Pan Stanisław śuk
został laureatem nagrody konkursu organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy we
Wrocławiu na najlepszego pracodawcę – organizatora pracy bezpiecznej, natomiast w 2009
roku został uhonorowany certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikowi w konkursie,
nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Osiągnięcia
i ogromne zaangaŜowanie na rzecz ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
zostały zauwaŜone i docenione poprzez powołanie Pana Stanisława śuka na Członka Komisji
Bezpieczeństwa Pracy przy WyŜszym Urzędzie Górniczym w Katowicach, która wytycza
strategiczne kierunki działania zmierzające do ogólnej poprawy bezpieczeństwa pracy
w zakładach górniczych i wdraŜanie w Ŝycie szeregu wniosków, których realizacja
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w branŜy
górniczej. Jest równieŜ aktywnym Członkiem Sekcji „Ekonomiki i Organizacji Górnictwa”
Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Prowadzona przez Stanisława śuka
nieustannie przez ostatnie dziesięciolecie wewnętrzna restrukturyzacja Kopalni
ukierunkowana na optymalizację struktury organizacyjnej poprzez łączenie obszarów
związanych z tą samą specyfiką działalności doprowadziła do utrzymania przez

przedsiębiorstwo kosztów związanych z działalnością operacyjną na porównywalnym
poziomie. Od 1994 roku czynnie i nierozerwalnie zaangaŜowany jest w działalność
samorządu terytorialnego jako Delegat do Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego następnie
Radny Sejmiku Dolnośląskiego oraz Radny Dolnośląskiej Kasy Chorych we Wrocławiu po
aktualnie piastowaną przez trzy kadencje funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu
Zgorzeleckiego. Pan Stanisław śuk aktywnie przewodnicząc w pracach Rady kształtuje
dynamicznie rozwój powiatu zgorzeleckiego w pełni realizując społeczne oczekiwania oraz
słuŜy pozytywnie wszystkim jej warstwom. W pracach samorządowych jest rozpoznawalny
jako osoba przykładająca ogromna rolę do realizacji zadań na dwóch istotnych płaszczyznach
funkcjonowania powiatu zgorzeleckiego tj. bezpieczeństwem publicznym, w którego skład
wchodzą zagadnienia dotyczące zapewnienia ochrony ludności, prowadzenie spraw
związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz efektywnym wydatkowaniem środków
publicznych w celu doprowadzenia do skuteczniejszego rozwiązywania problemów
społecznych oraz wzrostu bazy gospodarczej powiatu zgorzeleckiego. O właściwym
zarządzaniu Kopalnią Węgla Brunatnego Turów – obecnie Oddziałem KWB Turów Spółki
PGE GiEK S.A. przez w/W świadczą korzystne wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez
ostatnie dziesięciolecie funkcjonowania zakładu. Zarządzane przez mgr inŜ. Stanisława śuka
przedsiębiorstwo, jest jednym z przodujących Kopalń w branŜy wydobywczej węgla
brunatnego oraz jednym z największych zakładów przemysłowych w województwie
dolnośląskim – zakładem o dobrej, stabilnej kondycji finansowej, nowoczesnym,
perspektywicznym, stosujący najnowsze osiągnięcia techniki.

