
 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzych, dnia 11 marca 2020r. 

Pan Jerzy Kwieciński 

Prezes Zarządu  

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w trosce  

o bezpieczeństwo Pracowników PGNiG SA oraz Pracowników całej Grupy Kapitałowej PGNiG 

zwraca się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie systemowych działań we wszystkich podmiotach, 

zgodnie z zaleceniami Służb Państwa dotyczącymi wdrożenia szczególnych środków ostrożności  

w obliczu zagrożenia rozszerzającej się epidemii koronawirusa (COVID-19).  

W pierwszej kolejności zwracamy się o pilną decyzję dotyczącą Pracowników mających 

bezpośredni kontakt z Klientami (BOK-i, służby techniczne PSG), którzy są szczególnie narażeni 

na ryzyko zakażenia. Zwracamy się do Zarządu PGNiG SA, aby wzorem służb państwowych 

zastosował odgórne instrukcje w tej szczególnej sytuacji i wydał polecenie zamknięcia Biur Obsługi 

Klienta zwłaszcza zlokalizowanych w galeriach handlowych. 

Zwracamy się o zapewnienie doposażenia w odpowiedni sprzęt i środki higieniczne 

(dozowniki z płynem odkażającym, mydło, ręczniki jednorazowe, chusteczki dezynfekujące, środki 

odkażające do rąk, itp.). Załogom związanym z bezpośrednim utrzymaniem nieprzerwanej  

i bezpiecznej dostawy gazu dla społeczeństwa. Jednocześnie, w związku z decyzją Władz Państwa 

o zamknięciu placówek oświatowych, zwracamy się do Zarządu o wydanie zaleceń, aby 

Pracodawcy Grupy Kapitałowej w miarę możliwości pozwolili Pracownikom na zdalne 

wykonywanie obowiązków służbowych. 

Jesteśmy przekonani, że Zarząd PGNiG SA w trosce o swoją Załogę podjął już stosowne 

działania zmierzające do ochrony Pracowników przed ryzykiem zakażenia, jednak z informacji 

przekazanych do Związku przez Społecznych Inspektorów Pracy z poszczególnych Spółek  

i obszarów, a także wpływających do związku informacji od zaniepokojonych Pracowników 

wynika, że osoby pracujące na stanowiskach terenowych i w bezpośredniej obsłudze Klienta nie 

zostali wyposażeni w wystarczające środki zapewniające ochronę przed zakażeniem. 

Jednocześnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

pragnie zapewnić Zarząd PGNiG SA, że nasi liderzy i działacze terenowi są gotowi do włączenia 
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się we wszelkie działania Zarządu PGNiG SA oraz Pracodawców GK PGNiG mające na celu 

minimalizowanie zagrożenia koronawirusem i nasz Związek deklaruje pełne współdziałanie  

i wszelką pomoc w tym zakresie. Zwracamy się z niniejszym apelem do Zarządu PGNiG SA stojąc 

na stanowisku, że w obecnej szczególnej sytuacji wszelkie działania powinny być skoordynowane 

przez Władze Spółki w celu zabezpieczenia zdrowia naszych Załóg. 

  

Z poważaniem, 

 

  

 


