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Szanowny Panie Przewodniczący,

nawiązując do pisma z dnia 26 kwietnia 2021 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.14. 

2021) dotyczącego wyrażenia opinii w przedmiocie projektu ustawy o chorobach 
zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk 

senacki nr 363), uprzejmie przekazuję stanowisko w tej kwestii:

Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia postępowania w sprawie 

stwierdzania chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody 

medyczne oraz zrównania wysokości niektórych świadczeń przysługujących tym osobom 

z tytułu chorób zawodowych wywołanych COVID-19, niezależnie od formy wykonywania 

zawodu.

Mając powyższe na względzie należy przede wszystkim zauważyć, że omawiana 

regulacja wprowadza do porządku prawnego nowe pojęcie – „choroby zawodowej 

wywołanej COVID-19”. Wątpliwości budzi już sam ten zapis – COVID-19 jest nazwą 

choroby zakaźnej, a nie czynnikiem etiologicznym, który ją powoduje. 

Zgodnie z zaproponowaną definicją legalną, przez chorobę zawodową wywołaną 

COVID-19 rozumie się chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 u osoby 

wykonującej zawód medyczny, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy tej osoby można 

stwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze 

sposobem wykonywania pracy. Definicja ta jest odmienna od obowiązującej aktualnie 

definicji choroby zawodowej, zawartej w art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
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Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). W myśl powołanego przepisu Kodeksu pracy, 

za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, 

jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim 

prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych 

dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem 

wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". 

Wykaz chorób zawodowych, okres w którym wystąpienie udokumentowanych 

objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo 

wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, sposób i tryb postępowania 

dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, 

podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych zostały określone w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), wydanym na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 Kodeksu 

pracy. W pozycji 26 wykazu chorób zawodowych wymieniono „Choroby zakaźne lub 

pasożytnicze albo ich następstwa”. Jest to pozycja otwarta i mieści się w niej również 

choroba zawodowa spowodowana działaniem szkodliwego czynnika biologicznego 

występującego w środowisku pracy w podmiotach leczniczych, jakim jest koronawirus 

zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2).

W związku z tym, że projektowana ustawa nie zawiera unormowań ustalających 

relację pomiędzy chorobą zawodową w rozumieniu Kodeksu pracy, a pojęciem choroby 

zawodowej wywołanej COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne, powstać 

mogą wątpliwości co do zakresu stosowania tych pojęć. W skrajnym przypadku możliwe 

będzie dokonanie interpretacji, zgodnie z którą choroba zawodowa wywołana COVID-19 u 

osób wykonujących zawody medyczne nie jest chorobą zawodową w rozumieniu Kodeksu 

pracy. Takie założenie rodzi kolejne implikacje. Należy bowiem podkreślić, że pracownik, 

u którego stwierdzono chorobę zawodową, nabywa również szereg innych uprawnień, 

poza wskazanymi w projektowanej ustawie, w tym prawo do przeniesienia do innej pracy 

nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy (art. 230 § 1 Kodeksu 

pracy), prawo do dodatku wyrównawczego, jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje 

obniżenie wynagrodzenia (art. 230 § 1 Kodeksu pracy), czy też prawo do przeniesienia do 

odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej 

pracy wskutek choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w 

rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(art. 231 Kodeksu pracy). 

Powyższego problemu, związanego z definicją choroby zawodowej, zdają się nie 

rozwiązywać przepisy przejściowe zawarte w art. 5 i art. 6 projektu. Należy przy tym 
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pamiętać, że choroba zawodowa wywołana COVID-19 stwierdzana będzie u osób 

wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), bez względu na formę jego 

wykonywania. Dotyczyć to zatem będzie także innych form wykonywania zawodu, niż 

stosunek pracy, m.in. wykonywania zawodu w ramach stosunku służbowego oraz na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, ale również w ramach wolontariatu oraz w postaci 

praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. Co istotne, w obecnym stanie prawnym stwierdzenie choroby 

zawodowej następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy wyłącznie w 

przypadku pracowników. Natomiast przepisy art. 2351 Kodeksu pracy oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 

mają zastosowanie w sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do 

ubezpieczonych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1205), w tym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług oraz osób wykonujących zwykłe czynności związane z 

prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych, jedynie odpowiednio. Tym samym uprawnienia z tytułu 

choroby zawodowej przysługują wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem 

wypadkowym (wskazanym powyżej z przewidzianymi w przepisach wyjątkami), natomiast 

brak jest rozwiązań prawnych uprawniających do tych świadczeń m.in. wolontariuszy.

Odrębnym zagadnieniem jest określenie w ustawie grupy jej beneficjentów. 

Projektowaną regulacją objęto bowiem wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny, do 

których zaliczono osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, bez względu na formę jego 

wykonywania (lekarze, lekarze dentyści, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, a 

także inne osoby uprawnione ustawowo do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby 

legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny). Zrodzić się może w tej 

sytuacji pytanie o równe traktowanie pracowników zatrudnionych przy pracach 

narażających na działanie szkodliwych czynników biologicznych, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716, z późn. zm.). 

Bezsprzecznie do tej grupy należy zaliczyć niektórych pracowników działalności 

podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w 
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podmiotach leczniczych oraz pracowników obsługi (gospodarczych, technicznych). 

Projektodawca pomija osoby wykonujące czynności w narażeniu na działanie wirusa 

SARS-CoV-2 na takich stanowiskach pracy jak sanitariusz szpitalny, sanitariusz 

(noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, personel sprzątający, czy też pracowników 

wykonujących prace związane, na przykład, z obsługą instalacji gazów medycznych 

(tlenu) oraz zbiorników przenośnych (butli) z tlenem medycznym.

Trudne do przewidzenia mogą być również skutki założonego w projekcie 

uproszczenia postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych wywołanych 

COVID-19, w szczególności wyłączenie przepisów wydanych na podstawie art. 237 § 1 

pkt 3–6 i § 11 Kodeksu pracy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pozbawione 

zostaną w tym zakresie podstawowych uprawnień niezbędnych do wydania decyzji 

administracyjnej, związanych z gromadzeniem materiału dowodowego w celu oceny 

narażenia zawodowego, żądania od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie uzyskania 

dodatkowego uzasadnienia tego orzeczenia, wystąpienia do jednostki orzeczniczej II 

stopnia o dodatkową konsultację oraz podjęcia innych czynności niezbędnych do 

uzupełnienia materiału dowodowego. Ponadto w projekcie ustawy przyjęto „domniemanie” 

związku przyczynowego między chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 a 

warunkami pracy narażającymi na jej powstanie. Obalenie tego domniemania – jak podaje 

uzasadnienie – wymagać będzie wykazania, że choroba zakaźna została spowodowana 

przyczynami, które nie pozostają w związku z pracą. Przyjęcie tak daleko idących założeń 

w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wynikającego stąd powszechnego i stałego 

narażenia na ten czynnik w ramach ekspozycji pozazawodowej, może spowodować, że 

choroby zawodowe wywołane COVID-19 będą stwierdzane u osób wykonujących zawody 

medyczne niejako automatycznie, bez ustalenia związku przyczynowo-skutkowego 

pomiędzy rozpoznaną chorobą, a pracą zawodową.

Z poważaniem,

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy
/-podpisano elektronicznie/
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