
 

 

ABIUDYR/690  /2021                Łódź,  18.05.2021 r. 
 
 
       Pan 
       Krzysztof Kwiatkowski 
       Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 
       Senat Rzeczpospolitej Polskiej 
       Warszawa 
        
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 
W odpowiedzi na pismo BPS.DKS.KU.0401.14.2021 z dnia 26.04.2021 r. dotyczące projektu 
ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody 
medyczne przedstawiamy opinię Instytutu Medycyny Pracy w tej sprawie: 
1. Inicjatywa dotycząca uproszczenia postępowania w sprawie „stwierdzania chorób 

zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne” jest 
niewątpliwie słuszna, jednakże wprowadzenie nowej ustawy w przedstawionej formie 
jest niepotrzebne i w mojej ocenie nie spowoduje szybszego procedowania 
postepowania, a może jedynie wprowadzić pewien chaos organizacyjno-prawny 
w istniejących do tej pory zapisach prawnych poświęconych chorobom zawodowym. 

2. Przede wszystkim niezrozumiały jest zapis „choroby zawodowej wywołanej COVID-19”. 
COVID-19 to nazwa choroby, a nie czynnik sprawczy, którym de facto jest wirus SARS-
CoV-2. Rozpoznanie choroby zawodowej to nic innego jak ustalenie, czy dana choroba 
(rozpoznana klinicznie) powstała na skutek czy w związku z wykonywaną pracą. 

3. Obowiązujące dotychczas przepisy prawa, jakim jest rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych obejmuje swoim zakresem 
także COVID-19. Punkt 26 wykazu chorób zawodowych pod nazwą „Choroby zakaźne lub 
pasożytnicze albo ich następstwa” jest punktem otwartym i dotyczy wszystkich chorób 
zawodowych. Wykaz chorób zawodowych nigdy nie określał konkretnej grupy 
zawodowej, u której można uznać tło zawodowe (orzecznictwo dotyczy każdego zawodu, 
w tym także szeroko pojętych osób wykonujących zawód medyczny – pod warunkiem 
istnienia odpowiedniego narażenia zawodowego), więc nie ma potrzeby osobnego 
wskazywania grupy zawodowej jak to jest zapisane w projekcie ustawy. Wydaje się, że 
pomocne będą bardziej zapisy umożliwiające uznawanie chorób zawodowych u osób 
niebędących pracownikami, a świadczących swoje usługi w ramach kontraktów (chodzi 
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o to, by rozpoznawanie chorób zawodowych dotyczyło nie tylko pracowników 
i pracodawców, ale także osoby świadczące swoje usługi w ramach umów cywilno-
prawnych i podmioty medyczne (zwane wówczas podmiotami organizującymi pracę)). 
Proszę bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z Kodeksem pracy chorobę zawodową 
rozpoznaje się u pracownika lub byłego pracownika (art.  2352), a pracownikiem jest 
natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Proponowana ustawa nic tu nie 
zmienia, gdyż dotyczy tylko ostatniego etapu całej procedury – stwierdzania choroby 
zawodowej. 

4. Zapis pod postacią: „do stwierdzania choroby zawodowej wywołanej COVID-19 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” de facto sprowadza się do 
nałożenia na właściwego państwowego inspektora sanitarnego obowiązku wydania 
decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego, jak i sporządzenia – także 
w ciągu 7 dni - karty stwierdzenia choroby zawodowej (obecnie jest to 14 dni). Nie 
jesteśmy przekonani czy wprowadzenie tych terminów osobną ustawą rzeczywiście 
wpłynie na szybsze procedowanie omawianego postępowania. Ponadto proszę pamiętać 
o trybie odwoławczym wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego (a nie 
jak to jest napisane w uzasadnieniu – rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób 
zawodowych), który może zawsze przedłużyć procedurę stwierdzenia choroby 
zawodowej. Nie jest nam natomiast znany fakt, jak często w przypadku wszystkich 
chorób zawodowych, inspekcja sanitarna korzysta z zapisów § 8 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie chorób zawodowych. Powyższe nie pozwala mi na zajęcie stanowiska, czy 
pominięcie ww. zapisu faktycznie wpłynie na przyspieszenie procedury orzeczniczej. 

5. Trudno mi się natomiast odnieść do drugiej części projektu ustawy, gdyż przedstawione 
tam kwestie nie są przedmiotem działalności IMP w Łodzi. 

Odnosząc się do pytań skierowanych do IMP w Łodzi wyjaśniam: 
1. Liczba przypadków stwierdzenia COVID-19 jako choroby zawodowej, w okresie 

październik 2020 – kwiecień 2021, wśród pracowników opieki zdrowotnej wynosi 65 
przypadków (w tym lekarze – 11 przypadków, pielęgniarki – 39, pozostali – 15). 

2. W latach 2010-2020 stwierdzono 1485 przypadków chorób zawodowych wśród 
pracowników opieki zdrowotnej (PKD 8610-8690) (w tym lekarze – 158, lekarze 
dentyści – 248 przypadków, pielęgniarki – 702, ratownicy medyczni – 15, pozostali – 
362). 
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3. Przeciętny okres od momentu rozpoznania do daty stwierdzenia choroby zawodowej 
wśród pracowników wykonujących zawody medyczne w szczególności choroby 
zakaźnej wynosi około 10 m-cy (312 dni). 

 
        

Z poważaniem, 
 
     Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa 
       DYREKTOR    
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