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Szanowna Pani Inspektor,

działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie informuję,
że do Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach
w dniu 5 maja 2020r. wpłynął wniosek stowarzyszenia Grupa Działamy z Żor (w załączeniu).
W złożonym wniosku interesanci zwrócili się do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie
pilnej interwencji w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 wśród
pracowników śląskich kopalń.
Także media ogólnopolskie i lokalne (np. RMF FM, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza –
Gazeta w Katowicach, TVP Katowice, portal wodzsławslaski.naszemiasto.pl) szeroko
informują o krytycznym zwiększeniu zachorowalności na koronawirusa w województwie
śląskim, a zwłaszcza wśród górników Polskiej Grupy Górniczej.
W związku z powyższym, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich
na podstawie art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 627) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie
wyjaśnień w tej sprawie, a to:
- w zakresie problemów opisanych we wniosku Stowarzyszenia Grupa Działamy z Żor
i działaniach podjętych przez służby sanitarne zmierzających do ich rozwiązania,
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- poinformowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w w/w podmiotach górniczych
oraz gminach na których terenie są położone,
- podjętych dotychczas i prowadzonych obecnie przez podległe służby sanitarne (zwłaszcza
w Rybniku i Gliwicach) działaniach, mających zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu
się wirusa COVID-19 wśród górników i ich rodzin oraz mieszkańców,
- ilości pobranych wymazów i wykonanych testów na obecność koronawirusa wśród
pracowników kopalń, personelu i ich rodzin,
- ilości osób objętych kwarantanną oraz osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia
zakażenia COVID-19,
- czy w związku z zaistniałą sytuacją wystarczająca jest ilość miejsc w ośrodkach
kwarantanny zbiorowej bądź też planowane jest utworzenie dodatkowych miejsc
dla odbywania tego rodzaju kwarantanny,
- czy planowane jest przeprowadzenie odkażania zakładów górniczych i miejsc pracy
w których stwierdzono masowe zachorowań,
- czy wszyscy pracownicy kopalń zostaną poddani testom na obecność wirusa COVID-19,
- w jakim terminie nastąpi pobranie wymazów do badań i kiedy będą znane wyniki testów,
- czy Państwowa Inspekcja Sanitarna w związku z dużą dynamiką i eskalacją zakażeń planuje
wprowadzenie dodatkowych zakazów bądź nakazów określonych wobec pracowników
i spółek górniczych w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.),
- czy Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach i podległe mu
inspektoraty w województwie śląskim posiadają wystarczającą ilość personelu
do skutecznego reagowania i działania w zwiększonej dynamice zakażeń COVID-19 oraz
czy przyznane zostało dodatkowe wsparcie kadrowe, sprzętowe lub finansowe
przez Głównego Inspektora Sanitarnego bądź Wojewodę Śląskiego.
Z poważaniem
dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ
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/-podpisano elektronicznie/
Zał. Scan wniosku stowarzyszenia Grupa Działamy z Żor z 05.05.2020r.
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