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Niniejszym zwracamy się do Pana Rzecznika i jego Biura o podjęcie pilnej 

interwencji w sprawie górników dotkniętych chorobą COVID-19 oraz ich rodzin z objawami 

ww. choroby, w tym nieletnich dzieci i osób w podeszłym wieku, których system opieki 

zdrowotnej oraz nadzoru epidemiologicznego pozostawił bez pomocy i opieki medycznej 

oraz pomocy społecznej.

Przesyłamy w załączeniu pisemne relacje górników, ich świadectwa w jakiej znaleźli 

się sytuacji w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na 

terenie kopalni węgla kamiennego państwowego koncernu PGG oraz na terenach gmin: 

Rybnik, Świerklany, Żory. 

Sytuacja ww. gminach stała się niepokojąca: w ciągu doby od 3 maja do 4 maja 

2020 łącznie na terenie obsługiwanym przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Rybniku doszło do stwierdzenia 111 nowych chorych na COVID-19. 

Są to górnicy i ich najbliżsi. W samym tylko Rybniku liczba zdiagnozowanych zarażonych 

zwiększyła się od 29 kwietnia do 4 maja o 99 chorych. Najtrudniejsza sytuacja wygląda w 

małej gminie Świerklany – 12 tys. mieszkańców, w której stwierdzono 62 przypadki 

COVID-19 z tego 30 chorych zdiagnozowano tylko w jednej dobie od 3 do 4 maja tego 

roku. Jeśli doliczyć rodziny tych osób mające prawdopodobnie objawy COVID-19, to 

zakażonych może być już kilka procent mieszkańców tej gminy!

Z relacji chorych górników wynika, iż doszło do całkowitego załamania się systemu 
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epidemiologicznego i opieki zdrowotnej na terenie części województwa śląskiego (powiat 

rybnicki ziemski i miasta na prawach powiatu: Rybnik oraz Żory) i pozostawienia kilkuset 

chorych na COVID-19 bez jakiejkolwiek opieki medycznej i wsparcia społecznego:

1. Brak jest jakiegokolwiek kontaktu ze specjalistami z SANEPID w Rybniku przez co 

osoby z objawami COVID-19 nie są kierowane na testy i nie mogą uzyskać 

przewidzianego prawem wsparcia od systemu – telefony do SANEPID w Rybniku 

nie działają będąc cały czas zajęte;

2. Szpitale z terenu miast Rybnik i Żory oraz powiatu rybnickiego ziemskiego nie 

przeprowadzają testów dla rodzin zakażonych górników, mimo iż rodziny mają 

objawy COVID-19;

3. Szpital jednoimienny, zakaźny w Raciborzu odmawia przyjmowania zarówno 

zakażonych górników, jak ich rodzin z objawami zakażenia COVID-19 oraz 

wykonywania testów rodzinom zakażonych górników;

4. SANEPID w Rybniku został opanowany przez chaos, w którym osoby pracujące w 

stacji nie są w stanie udzielać potrzebnej pomocy i informacji osobom oczekującym 

na wynik testów. Chorzy sami informują SANEPID w Rybniku o wynikach testów.

5. Z naszych informacji wynika, iż żaden z kilkuset górników ze zdiagnozowanym 

COVID-19 nie jest hospitalizowany!

6. Zakażeni COVID-19 oraz ich rodziny z objawami zakażenia są pozostawieni bez 

pomocy medycznej – jednemu z górników odmówiono wystawienia L4, bowiem 

SANEPID w Rybniku nie zaktualizował odpowiedniej bazy!

7. Samorządowe służby pomocy społecznej nie otrzymują odpowiednio wcześniej 

informacji o osobach zarażonych i objętych kwarantannom w celu niesienia pomocy 

żywnościowej, tymczasem nagle całe rodzinny z małymi dziećmi zostają odcięte od 

świata i pozostawione bez opieki medycznej.

Skala niewydolności systemu i brak zapewnienia opieki medycznej już setkom 

chorych na COVID-19 na terenie kilku gmin zagraża bezpośrednio życiu chorych i ich 

rodzin. 

Dlatego zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie nadzwyczaj 

pilnej interwencji wszelkimi przewidzianymi prawem środkami u wszelkich władz w celu 
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ochrony zdrowia i życia setek chorych osób na COVID-19 na terenie powiatu rybnickiego i 

miast Rybnika oraz Żor.

Będąc wdzięczni za pomoc

Łączymy wyrazy szacunku

W imieniu stowarzyszenia Grupa Działamy

Dariusz Kos
Przedstawiciel reprezentujący
stowarzyszenie zwykłe
Grupa Działamy

Załączniki:
• Fotokopia danych z PSSE w Rybniku na dzień 4 maja 2020 roku na godz. 14:00;
• Listy i informacje przesłane do redakcji portalu rybnik.com.pl – opublikowane pod 

adresem internetowym: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,dramatyczny-list-
gornika-ja-i-rodzina-jestesmy-chorzy-nikt-sie-nami-nie-interesuje,wia5-3329-
44540.html
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