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Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący
Komisji Ustawodawczej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: pisma z dnia 26 kwietnia 2021 r., znak: BPS.DKS.KU.0401.14.2021

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na ww. pismo dotyczące wyrażenia opinii w przedmiocie rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 

u  osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363; dalej: projekt ustawy), 

uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko w zakresie należącym do mojej właściwości.

Ad. art. 2 pkt 1

W proponowanym art. 2 pkt 1 projektu ustawy zdefiniowano określenie choroby 

zawodowej wywołanej COVID-19 jako choroby zakaźnej wywołanej 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 budzi wątpliwości.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 2351 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”. W poz. 26 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego 
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załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych, wymieniono 

„Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa”.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nie odniesiono się do powodu ani celu modyfikacji 

objaśnienia „choroby zawodowej” określonej w art. 2351 Kodeksu pracy polegającej na 

ograniczeniu wyłącznie do choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

z pominięciem jej następstw.

Ad. art. 3

W proponowanym art. 3 ust. 1 projektu ustawy w odniesieniu do stwierdzania choroby 

zawodowej wywołanej COVID-19 nie miałyby zastosowania przepisy wydane na 

podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 Kodeksu pracy. Natomiast zgodnie z ust. 2 i 3 – 

w  zakresie podejrzenia i rozpoznania tej choroby, przepisy te miałyby być stosowane.

Sposób i tryb postępowania dotyczący zarówno zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania 

jak i stwierdzania chorób zawodowych zostały określone w rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie chorób zawodowych wydanym na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 

11 Kodeksu pracy.

Nie jest jasny powód powyższego wyłączenia – zgodnie z  uzasadnieniem do projektu 

ustawy wyłączenie to miałoby uprościć postępowanie w  sprawie stwierdzania chorób 

zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne, niemniej 

w efekcie może mieć to skutek odwrotny od zamierzonego i skomplikować cały proces 

wydawania decyzji oraz budzić szereg wątpliwości w samym postępowaniu. Warto także 

mieć na względzie, że w obecnym stanie epidemii inspektoraty sanitarne już są 

przeciążone bieżącymi zadaniami, zatem z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, 

że skrócenie postępowania i terminu wydania decyzji, o której mowa projekcie, spowoduje 

niewywiązywanie się z tego terminu oraz dodatkowy stres zarówno dla pracowników stacji 

sanitarno-epidemiologicznych jak i samych zainteresowanych obywateli.

W zakresie spraw uregulowanych systemem prawa pracy przedmiotowy projekt ustawy 

sprowadza się więc do wyłączenia możliwości zażądania przez właściwego powiatowego 

inspektora sanitarnego od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, dodatkowego 

uzasadnienia tego orzeczenia, wystąpienia do jednostki orzeczniczej II stopnia o 

dodatkową konsultację lub podjęcia innych czynności niezbędnych do uzupełnienia tego 

materiału (co w tej chwili reguluje § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia). Z powyższego powodu 
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należy więc rozważyć, czy zasadne jest uruchamianie całego procesu legislacyjnego 

dla wyłączenia możliwości stosowania fakultatywnego przepisu o charakterze 

podustawowym.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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