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Szanowny Panie, 
 

w odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną do kancelarii Ministerstwa 

Zdrowia w dniu 17 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji, w trybie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 

późn. zm.), obejmujący kwestie: 
 

1. Ile kopalń i górników poddano testom na COVID-19, proszę podać nazwy 

kopalń i liczbę górników przypisaną do poszczególnych kopalń, z podziałem na 

wyniki pozytywne i negatywne? 
 

2. Ilu górników z pozytywnym wynikiem zostało poddanych hospitalizacji i ilu 

wśród hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

3. Ile uroczystości weselnych i gości poddano testom na COVID-19, proszę podać 

nazwy miejscowości, w których wykonano badania i liczbę gości przypisaną do 

poszczególnych miejscowości z podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
 

4. Ilu gości weselnych z pozytywnym wynikiem zostało poddanych hospitalizacji i 

ilu wśród hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

5. Ilu pracowników galerii handlowych, sieci handlowych i dyskontów poddano 

testom na COVID-19, proszę podać nazwy i liczbę pracowników przypisaną do 

poszczególnych placówek z podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
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6. Ilu pracowników galerii handlowych, sieci handlowych i dyskontów z 

pozytywnym wynikiem zostało poddanych hospitalizacji i ilu wśród 

hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

7. Ilu klientów galerii handlowych, sieci handlowych i dyskontów poddano testom 

na COVID-19, proszę podać ich nazwy i liczbę klientów przypisaną do 

poszczególnych placówek z podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
 

8. Ilu klientów galerii handlowych, sieci handlowych i dyskontów z pozytywnym 

wynikiem zostało poddanych hospitalizacji i ilu wśród hospitalizowanych 

wymagało leczenia respiratorem? 
 

9. Ilu pracowników służby zdrowia poddano testom na COVID-19, proszę podać 

liczbę z podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
 

10. Ilu pracowników służby zdrowia z pozytywnym wynikiem zostało poddanych 

hospitalizacji i ilu wśród hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

11. Ilu pacjentów szpitali poddano testom na COVID-19, proszę podać liczbę z 

podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
 

12. Ilu pacjentów z pozytywnym wynikiem zostało poddanych hospitalizacji i ilu 

wśród hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

13. Ilu pracowników DPS-ów poddano testom na COVID-19, proszę podać liczbę z 

podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
 

14. Ilu pracowników DPS-ów z pozytywnym wynikiem zostało poddanych 

hospitalizacji i ilu wśród hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

15. Ilu podopiecznych DPS-ów poddano testom na COVID-19, proszę podać liczbę 

z podziałem na wyniki pozytywne i negatywne? 
 

16. Ilu podopiecznych DPS-ów z pozytywnym wynikiem zostało poddanych 

hospitalizacji i ilu wśród hospitalizowanych wymagało leczenia respiratorem? 
 

17. Ilu zmarłych pacjentów na COVID-19 posiadało tzw. „choroby współistniejące”, 

proszę podać jakie schorzenia najczęściej występowały u tych pacjentów? 
 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 
 

Ad 1. i 2. Liczba przypadków pozytywnych w grupie górników – 4 059. 
 

Szczegółowe zestawienie wg nazwy kopalni przedstawia poniższa tabela. Informuję 

również, iż Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi odrębnych statystyk w tym zakresie. 

 
 

 

2 



Tab. Zestawienie przypadków pozytywnych w grupie górników.  
 

Górnicy  Liczba przypadków pozytywnych 
   

KWK  273 

KWK Bielszowice 65 

KWK BIELSZOWICE, 23 

PRZESIEW   

KWK Bobrek  319 

KWK Bolesław Śmiały 73 
  

KWK Borynia-Zofiówka 1258 
   

KWK Budryk  229 

KWK FIRMA  7 

KWK Jankowice 217 

KWK Jastrzębie - Bzie 243 
   

KWK Marcel  76 

KWK Murcki Staszic 85 

KWK Pawłowice 558 

KWK Pniówek 289 

KWK Pniówek-rodzina 2 
  

KWK Sośnica 331 

KWK Szczygłowice 1 

KWK Wójek  1 

KWK Ziemowit 9 
 
 
 

Ad 3. i 4. Statystyki epidemiologiczne w zakresie COVID-19, prowadzone i publikowane 

przez Ministerstwo Zdrowia są danymi zbiorczymi dla całej Polski w podziale na 

poszczególne jednostki terytorialne kraju, które obejmują: liczbę przebadanych próbek; 

liczbę przebadanych osób; liczbę zakażonych pacjentów; hospitalizowanych; 

przebywających na kwarantannie; objętych nadzorem epidemiologicznym; 
 

ozdrowieńców; liczbę zajętych łózek COVID-19; liczbę zajętych respiratorów. Dane te 
 

są  na  bieżąco  podawane  do  informacji  publicznej  przez  przedstawicieli  władz 
 

państwowych oraz odpowiednie służby za pośrednictwem środków masowego 

przekazu. Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi odrębnych statystyk na temat liczby 

uroczystości weselnych i gości, których poddano testom na COVID-19. 
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Zauważyć również należy, iż nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi 

wirusem SARS-CoV-2 sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które również 

zobowiązane są do przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych. Informuję 

również, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna podczas dochodzenia epidemiologicznego 

analizuje przyczynę zakażeń. Z uwagi na powyższe, wskazać zatem należy, iż dane 

odnośnie liczby gości weselnych z pozytywnym wynikiem poddanych hospitalizacji 

oraz liczby hospitalizowanych, którzy wymagali leczenia respiratorem, mają charakter 

opracowań własnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, i jako takie nie są w 

dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Wobec powyższego, pragnę zasugerować zwrócenie 

się z prośbą o udostępnienie stosownych informacji do Głównego Inspektora 

Sanitarnego bądź bezpośrednio do właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 
 

Ad 5.; 6.; 7. i 8. Odpowiadając na powyższe pytania wskazać należy, iż żądana 

informacja nie może zostać udostępnienia, gdyż nie znajduje się w posiadaniu 

Ministerstwa Zdrowia. Wymaga także podkreślenia, że dana informacja każdorazowo 

powinna znajdować swoje odzwierciedlenia w treści dokumentów istniejących i 

wytworzonych już w momencie składania wniosku o udostępnię informacji publicznej. 
 

Dodatkowo wskazać należy, iż test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 nie jest badaniem 

wykonywanym na życzenie. Kryteria kwalifikujące do badania zostały przedstawione 

przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Epidemiologów i 

Lekarzy Chorób Zakaźnych. Oznacza to, że badanie jest wykonywane w sytuacji, gdy 

pojawiają się ku temu odpowiednie przesłanki. Żeby badanie miało sens muszą 

zaistnieć pewne wskazania. Wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki 

laboratoryjnej jest spełnienie kryteriów przypadku, więcej informacji dostępnych jest na 

stronie https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-

zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-covid-19-definicja-z-dnia-04062020- 
 

Ad 9. Liczba przypadków pozytywnych w grupie pracowników medycznych – 736; 

Liczba przypadków negatywnych w grupie pracowników medycznych – 5 411. 
 

Ad 10. Liczba przypadków pozytywnych w grupie pracowników medycznych 

poddanych hospitalizacji – 736; Liczba przypadków w grupie pracowników medycznych 

wymagających respiratora – 6. 
 

Ad 11. Liczba przypadków pozytywnych w grupie pacjentów – 57 038; Liczba 

przypadków negatywnych w grupie pacjentów – 56 457; 
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Ad 12. Liczba przypadków pozytywnych pacjentów hospitalizowanych – 8 742; Liczba 

pacjentów wymagających respiratora – 380. 
 

Ad 13. i 14. Liczba przypadków pozytywnych w grupie pracowników Domów Pomocy 

Społecznej – 25. Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi odrębnych statystyk w tym zakresie. 

 
Ad 15. i 16. Liczba przypadków pozytywnych w grupie podopiecznych Domów Pomocy 

Społecznej – 278; Liczba przypadków pozytywnych w grupie podopiecznych Domów 

Pomocy Społecznej poddanych hospitalizacji – 25. 
 

Jednocześnie odnosząc się do pytań nr 13.; 14.; 15. i 16. wskazać należy, iż nadzór 

nad domami pomocy społecznej sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 

który pozostaje w stałym kontakcie z wojewodami, którzy nadzorują realizację zadań 

samorządu gminnego, powiatowego i województwa. Za pośrednictwem odbywających 

się cyklicznie videokonferencji Kierownictwa resortu z przedstawicielami służb 

wojewodów, monitorowana jest m.in. sytuacja domów pomocy społecznej. Ponadto, w 

codziennych raportach dyrektorzy Wydziałów Polityki Społecznej przekazują aktualne 

informacje między innymi o sytuacji w domach pomocy społecznej. Wobec 

powyższego, pragnę zasugerować zwrócenie się z prośbą o udostępnienie stosownych 

informacji do właściwego resortu. 
 

Należy również podkreślić, iż zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego, 

w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dotyczą w 

równym stopniu wszystkich obywateli (również mieszkańców domów pomocy 

społecznej, gości weselnych, górników) i są koordynowane przez lokalne służby 

sanitarno-epidemiologiczne. 
 

Ad 17. Liczba zgonów osób z chorobami współistniejącymi - 1643 (dane na podstawie 

raportów z WSSE). Choroby współistniejące, u osób zmarłych to: nadciśnienie tętnicze, 

otępienie starcze, otępienie niepokreślone, onkologiczne, nowotwór złośliwy, nowotwór 

złośliwy – okrężnicy, niewydolność serca, cukrzyca typu II, stan po zawale, po operacji 

guza mózgu, zatorowość płucna, zapalenie płuc (innym wirusem), inna ostra 

niewydolność nerek, miażdżyca, hiponatremia, wyniszczenie, hipoalbuminemia, 

odleżyna okolicy k. krzyżowej, przewlekłe owrzodzenie podudzia lewego, stan po 

zasłabnięciu bez utraty świadomości, miażdżyca uogólniona, stan po udarze 

niedokrwiennym mózgu, choroba wrzodowa dwunastnicy, cukrzyca, choroby nerek, 

pozawałowa niewydolność serca, stan po zawale, udarze, torbiel nerki, migotanie 

przedsionków, kardiomiopatia, osteoporoza, nowotwór narządów płciowych, stan po 

udarze – niedowład 4-kończynowy, przeszczep szpiku kostnego w 2020 r . – spiczak 
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mnogi, choroba Alzheimera, choroby nerek, pozawałowa niewydolność serca, stan po 

5 udarach, kamica nerkowa, astma, zespół Downa, grypa A. 
 

Jednocześnie informuję, iż powyższe dane przygotowane zostały wg stanu na dzień 16 

sierpnia 2020 r. 

 
 

Z poważaniem, 
 

w zastępstwie Dyrektora Departamentu 
 

 

Piotr Jóźwicki 
 

Naczelnik 
 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

 
 
 

 
Sporządził: Joanna Poźniak - DSZ 
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