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Senatu RP

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak: BPS.DKS.KU.0401.14.2021   

w sprawie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób 

wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363), pragnę zauważyć, że aktualnie 

prowadzone są prace legislacyjne w zakresie projektu rozporządzenia Rady Ministrów 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. 

Informacja o bieżącym stanie prac dostępna jest na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344806/katalog/12773662#12773662. 

W rzeczonym projekcie została uregulowana problematyka stwierdzenia choroby 

zawodowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projektowane rozstrzygnięcia dotyczą 

wszystkich grup zawodowych, w tym również osób wykonujących zawody medyczne. 

Niecelowe zatem wydaje się tworzenie nowego odrębnego aktu prawnego rangi ustawowej, 

regulującego zagadnienia rozstrzygnięte rozporządzeniem Rady Ministrów. Istotnym jest fakt, 

iż w projekcie ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących 

zawody medyczne wskazano, że do stwierdzania choroby zawodowej nie stosuje się 

przepisów wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 3–6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Powyższe rozstrzygnięcie spowoduje powstanie 

dualizmu regulacji prawnych i możliwość zastosowania do tego samego stanu faktycznego 

przepisów znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych 

oraz projektowanej ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób 

wykonujących zawody medyczne. W praktyce może to oznaczać brak jednolitego stanowiska 
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w zakresie wykładni przepisów prawnych, co skutkowałoby utrudnieniami dla organów 

stosujący prawo oraz osób ubiegających się o stwierdzenie choroby zawodowej. 

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych przeprowadzone zostały konsultacje 

publiczne, a do projektu aktu zostały zaimplementowane uwagi podmiotów biorących udział 

w procesie wydawania decyzji w przedmiocie podejrzenia choroby zawodowej. Kwestia 

rozpoznania choroby zawodowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz następstwami 

choroby COVID-19 była przedmiotem szerokiej dyskusji, której następstwem było powstanie 

przepisów mających na celu przyspieszenie procesu orzeczniczego oraz skrócenie 

postępowania dowodowego do niezbędnego minimum. Projektowane zmiany powinny 

pozytywnie wpłynąć na proces rozpoznania i stwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej 

choroby zawodowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że przepisy projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych należy uznać za 

wystarczające w zakresie uregulowania problematyki stwierdzenia choroby zawodowej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny

wz. Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
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