
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce 
ZARZĄD KRAJOWY  

Katowice niedziela, 15 marca 2020

Szanowny Pan 
Jerzy Janczewski 
Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych  
PGG S.A.  
ul. Powstańców 30 
40-039 Katowice       

  

Działając w imieniu członków Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, 
stosownie do uprawnienia art. 6 ustawy o związkach zawodowych  
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r., poz. 1040), zwracam się do Pana w zaistniałej sytuacji kryzysowej 
wobec pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o objęcie szczególnym zabezpieczeniem przed zara-
żeniem i przeniesieniem zakażenia pracowników oddziałów szybowych zatrudnionych przy obsłudze 
szybów w szczególności jazdy ludzi PGG S.A. 

W uzasadnieniu prośby niniejszej pod rozwagę Pana poddaję, że wyżej przywołani pracownicy ze względu 
na umiejscowienie ich stanowisk pracy oraz zakres obowiązków wykonywanych na tych stanowiskach 

mają, szczególnie zwiększony kontakt z ogółem pracowników dołowych, jak i poprzez tą styczność stano-
wić mogą dodatkowe źródło dalszego zarażenia wirusem.  

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych za-
trudnionych na tych krytycznych miejscach pracy środków ochrony osobistej w zakresie i liczbie wystarcza-
jącej do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych. Proszę także o objęcie ww. szczególny-
ch nadzorem służb medycyny pracy kopalń. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze, działając nadto dla dobra ogółu zatrudnionych w kopalniach i 
bezpieczeństwa ruchu zakładów górniczych, 
 

              Z poważaniem 
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Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce 
ZARZĄD KRAJOWY  

Katowice niedziela, 15 marca 2020

Szanowny Pan 
Artur Wojtków 
Zastępca Prezesa Zarządu   
ds. Pracy i Polityki Społecznej 
JSW S.A.  
al. Jana Pawła II 4  
44-330 Jastrzębie Zdrój        

  

Działając w imieniu członków Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, 
stosownie do uprawnienia art. 6 ustawy o związkach zawodowych  
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r., poz. 1040), zwracam się do Pana w zaistniałej sytuacji kryzysowej 
wobec pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o objęcie szczególnym zabezpieczeniem przed zara-
żeniem i przeniesieniem zakażenia pracowników oddziałów szybowych zatrudnionych przy obsłudze 
szybów w szczególności jazdy ludzi JSW S.A. 

W uzasadnieniu prośby niniejszej pod rozwagę Pana poddaję, że wyżej przywołani pracownicy ze względu 
na umiejscowienie ich stanowisk pracy oraz zakres obowiązków wykonywanych na tych stanowiskach 

mają, szczególnie zwiększony kontakt z ogółem pracowników dołowych, jak i poprzez tą styczność stano-
wić mogą dodatkowe źródło dalszego zarażenia wirusem.  

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych za-
trudnionych na tych krytycznych miejscach pracy środków ochrony osobistej w zakresie i liczbie wystarcza-
jącej do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych. Proszę także o objęcie ww. szczególny-
ch nadzorem służb medycyny pracy kopalń. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze, działając nadto dla dobra ogółu zatrudnionych w kopalniach i 
bezpieczeństwa ruchu zakładów górniczych, 
 

              Z poważaniem 
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Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce 
ZARZĄD KRAJOWY  

Katowice niedziela, 15 marca 2020

Szanowny Pan 
Tomasz Cudny 
Prezes Zarządu   
Tauron Wydobycie S.A.  
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno         

  

Działając w imieniu członków Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, 
stosownie do uprawnienia art. 6 ustawy o związkach zawodowych  
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r., poz. 1040), zwracam się do Pana w zaistniałej sytuacji kryzysowej 
wobec pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o objęcie szczególnym zabezpieczeniem przed zara-
żeniem i przeniesieniem zakażenia pracowników oddziałów szybowych zatrudnionych przy obsłudze 
szybów w szczególności jazdy ludzi Tauron Wydobycie S.A. 

W uzasadnieniu prośby niniejszej pod rozwagę Pana poddaję, że wyżej przywołani pracownicy ze względu 
na umiejscowienie ich stanowisk pracy oraz zakres obowiązków wykonywanych na tych stanowiskach 

mają, szczególnie zwiększony kontakt z ogółem pracowników dołowych, jak i poprzez tą styczność stano-
wić mogą dodatkowe źródło dalszego zarażenia wirusem.  

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych za-
trudnionych na tych krytycznych miejscach pracy środków ochrony osobistej w zakresie i liczbie wystarcza-
jącej do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych. Proszę także o objęcie ww. szczególny-
ch nadzorem służb medycyny pracy kopalń. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze, działając nadto dla dobra ogółu zatrudnionych w kopalniach i 
bezpieczeństwa ruchu zakładów górniczych, 
 

              Z poważaniem 

 
    
 
 

40-127 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10/427 ; tel. 505 014 938  ;  32 251 66 24 ; e-mail zwiazek@zzmw.eu  ;  witryna: zzmw.eu

  KATOWICE  15 MARCA 2020  1

Czesław Jurgielewicz 
Przewodniczący Zarządu Krajowego 

Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych 

Kopalń w Polsce 

mailto:zwiazek@zzmw.eu
http://zzmw.eu


Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce 
ZARZĄD KRAJOWY  

Katowice niedziela, 15 marca 2020

Szanowny Pan 
Grzegorz Wacławek 
Prezes Zarządu   
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.  
ul. Gen. Jerzego Ziętka 13 
41-940 Piekary Śląskie     

  

Działając w imieniu członków Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, 
stosownie do uprawnienia art. 6 ustawy o związkach zawodowych  
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r., poz. 1040), zwracam się do Pana w zaistniałej sytuacji kryzysowej 
wobec pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o objęcie szczególnym zabezpieczeniem przed zara-
żeniem i przeniesieniem zakażenia pracowników oddziałów szybowych zatrudnionych przy obsłudze 
szybów w szczególności jazdy ludzi Węglokoks Kraj Sp. z o.o.. 

W uzasadnieniu prośby niniejszej pod rozwagę Pana poddaję, że wyżej przywołani pracownicy ze względu 
na umiejscowienie ich stanowisk pracy oraz zakres obowiązków wykonywanych na tych stanowiskach 

mają, szczególnie zwiększony kontakt z ogółem pracowników dołowych, jak i poprzez tą styczność stano-
wić mogą dodatkowe źródło dalszego zarażenia wirusem.  

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych za-
trudnionych na tych krytycznych miejscach pracy środków ochrony osobistej w zakresie i liczbie wystarcza-
jącej do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych. Proszę także o objęcie ww. szczególny-
ch nadzorem służb medycyny pracy kopalń. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze, działając nadto dla dobra ogółu zatrudnionych w kopalniach i 
bezpieczeństwa ruchu zakładów górniczych, 
 

              Z poważaniem 
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Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych 
Kopalń w Polsce 
ZARZĄD KRAJOWY  

Katowice niedziela, 15 marca 2020

Szanowny Pan 
Marcin Chludziński 
Prezes Zarządu   
KGHM Polska Miedź S.A. 
ul. M. Skłodowskiej- Curie 48 
59-301 Lubin        

  

Działając w imieniu członków Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, 
stosownie do uprawnienia art. 6 ustawy o związkach zawodowych  
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 263) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r., poz. 1040), zwracam się do Pana w zaistniałej sytuacji kryzysowej 
wobec pandemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o objęcie szczególnym zabezpieczeniem przed zara-
żeniem i przeniesieniem zakażenia pracowników oddziałów szybowych zatrudnionych przy obsłudze 
szybów w szczególności jazdy ludzi KGHM Polska Miedź S.A. 

W uzasadnieniu prośby niniejszej pod rozwagę Pana poddaję, że wyżej przywołani pracownicy ze względu 
na umiejscowienie ich stanowisk pracy oraz zakres obowiązków wykonywanych na tych stanowiskach 
mają, szczególnie zwiększony kontakt z ogółem pracowników dołowych, jak i poprzez tą styczność stano-
wić mogą dodatkowe źródło dalszego zarażenia wirusem.  

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych za-
trudnionych na tych krytycznych miejscach pracy środków ochrony osobistej w zakresie i liczbie wystarcza-
jącej do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych. Proszę także o objęcie ww. szczególny-
ch nadzorem służb medycyny pracy kopalń. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze, działając nadto dla dobra ogółu zatrudnionych w kopalniach i 
bezpieczeństwa ruchu zakładów górniczych, 

 
              Z poważaniem 
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