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Ustawodawczej

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak: DSP.WPP.4523.1.13.2021.ML, 

zawierające prośbę o przekazanie opinii w sprawie rozpoczęcia prac nad inicjatywą 

ustawodawczą przez Komisję Ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób 

wykonujących zawody medyczne, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), za chorobę zawodową uznaje 

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. 

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych 

objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo 

wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, określa załącznik do 

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

zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367). Jednocześnie zgodnie z pkt 26 ww. wykazu 

za chorobę zawodową uznane zostały wszystkie choroby zakaźne lub pasożytnicze albo 

ich następstwa.
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Natomiast choroba zakaźna jest zdefiniowana w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) i jest to choroba, która została wywołana przez 

biologiczny czynnik chorobotwórczy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy, w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż 

wymienione w wykazie, minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze 

rozporządzenia, takie zakażenie lub chorobę zakaźną. Do zakażenia lub choroby 

zakaźnej ogłoszonych w rozporządzeniu stosuje się przepisy tej ustawy. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązuje rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 

(Dz. U. poz. 325, z późn. zm.), w świetle którego, zakażenie koronawirusem 

SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi.

Zatem należy zauważyć, że w przypadku zaistnienia szerzenia się zakażeń i chorób 

zakaźnych innych niż wymienione w powyższych przepisach istnieje możliwość objęcia 

ich obowiązującymi przepisami przez odpowiednią zmianę załącznika do ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi albo objęcia ich wykazem, do ogłoszenia którego upoważniony jest minister 

właściwy do spraw zdrowia na podstawie art. 3 ust. 2 tej ustawy.

Nieuzasadnione jest zatem stanowisko, że wykazy te stanowią zamknięty katalog i mogą 

stanowić jakiekolwiek ograniczenia w przypadku orzekania o chorobie zawodowej, 

o której mowa w art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Powyższe uzasadnia również fakt, że odniesienie w załączniku do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych w sposób ogólny do 

chorób zakaźnych wskazuje na ich rozumienie zgodnie z przepisami o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Niemniej jednak, mając na uwadze obecną sytuację, za zasadne uznano wprowadzenie 

zmian w zakresie usprawnienia i uproszczenia procedury stwierdzania chorób 

zawodowych. W tym celu zostały podjęte prace legislacyjne, które obejmują zmiany 

rozporządzenia:
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1) Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich 

niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. 

poz. 736); 

2) Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. sprawie sposobu dokumentowania chorób 

zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 1397); 

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

Zmiany w powyższych aktach obejmują m.in. uwzględnienie procedur, których celem 

jest skrócenie czasu postępowania orzeczniczego, w tym doprecyzowanie sposobu 

i trybu postępowania dotyczącego zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania 

chorób zawodowych.

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

następstwami choroby COVID-19 była przedmiotem szerokiej dyskusji z podmiotami 

uczestniczącymi w procesie orzecznictwa o chorobach zawodowych, której 

następstwem było powstanie przepisów mających na celu przyspieszenie tego procesu 

oraz skrócenie postępowania dowodowego do niezbędnego minimum. Projektowane 

zmiany pozytywnie wpłyną na proces rozpoznania i stwierdzenia, w drodze decyzji 

administracyjnej, choroby zawodowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Należy zauważyć, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie chorób zawodowych reguluje problematykę stwierdzenia choroby zawodowej 

w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych, w tym również osób wykonujących 

zawody medyczne.

W związku z powyższym, niecelowe jest tworzenie nowego odrębnego aktu prawnego 

obejmującego zagadnienia znajdujące już uregulowanie w aktach prawnych 

powszechnie obowiązujących.

Za niezasadne należy uznać przyjęte w projekcie ustawy o chorobach zawodowych 

wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne, wyłączenie 

stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 3–6 i § 11 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wprowadzenie do obowiązującego porządku 

prawnego projektowanych przepisów spowoduje powstanie dualizmu regulacji prawnych 

i możliwość zastosowania do tego samego stanu faktycznego przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych oraz ww. ustawy o chorobach 

zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne. 

W praktyce może to oznaczać brak jednolitego stanowiska w zakresie wykładni 
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przepisów prawnych, co skutkowałoby utrudnieniami dla organów stosujący prawo oraz 

osób ubiegających się o stwierdzenie choroby zawodowej. Za niekonstytucyjne należy 

również uznać obowiązywanie dwóch aktów regulujących tę samą materię, ponieważ 

może to doprowadzić do kolizji norm prawnych. Dlatego, projektując przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, winno się uwzględniać już obowiązujące w systemie 

prawa przepisy.

Odnosząc się natomiast do projektu ustawy wskazać należy, że zawarta w nim 

propozycja dotycząca rezygnacji z przepisów wskazujących podmioty uprawnione do 

orzekania chorób zawodowych, spowoduje szereg wątpliwości na jakich zasadach mają 

być orzekane choroby zawodowe. Zauważa się, że zgodnie z intencją projektodawcy 

uprawnienie do orzekania uzyskaliby wszyscy lekarze wskazani w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich 

niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych niezależnie 

od miejsca zatrudnienia. Ponadto należy zauważyć że projekt ustawy nie przewiduje 

skutków finansowych wprowadzenia proponowanych regulacji oraz nie wskazano ich 

źródeł finansowania.

Projektowane przepisy ustawy wyłączają także stosowanie art. 237 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co spowoduje, że brak będzie  procedury odwoławczej 

od orzeczeń o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. W takiej sytuacji 

pacjent mógłby odwołać się jedynie do komisji działających przy Rzeczniku Praw 

Pacjenta, co zdecydowanie wydłuży proces orzekania. 

W świetle powyższego brak jest uzasadnienia merytorycznego i prawnego dla dalszego 

procedowania przedłożonego projektu ustawy. Stwierdzanie choroby zawodowej 

w przypadku COVID-19 odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych 

chorób zakaźnych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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Do wiadomości:
1. Łukasz Schreiber, Minister, Członek Rady Ministrów

2. Minister Rodziny i Polityki Społecznej

3. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
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