
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 47 

data posiedzenia: 13 kwietnia 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o chorobach 

zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska, 

 
goście, m.in.: 

konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy Paweł Wdówik. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera podkreśliła, że z uwagi na dużą liczbę 

zakażeń i ofiar wśród pracowników medycznych (ponad 150 ofiar śmiertelnych i ponad 

90 tysięcy potwierdzonych zakażeń w tej grupie) podjęto prace nad inicjatywą ustawodawczą 

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

zawody medyczne. Podkreśliła, że jest to kolejny element wsparcia dla środowisk medycznych, 

które od roku w ciężkich warunkach zmagają się z epidemią COVID-19.  

Przedstawiła przygotowany projekt ustawy. Wyjaśniła, że dotyczy on dwóch kwestii 

związanych z orzekaniem o chorobie zawodowej pracowników medycznych. Po pierwsze, 

upraszcza postępowanie w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych pracowników 

medycznych wywołanych przez COVID-19. Uproszczenie to będzie polegało m.in. na tym, że 

ostateczna diagnoza i orzeczenie lekarskie skutkować będzie wydaniem decyzji przez 

właściwego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej. Projekt jednocześnie 

znosi możliwość odwołania od decyzji inspektora, co przewiduje obecne uregulowanie prawne. 

Projekt, po drugie, zrównuje wysokość świadczeń dla osób wykonujących zawody medyczne, 

które zapadły na chorobę zawodową wskutek zarażenia SARS-CoV-2, niezależnie od formy 

wykonywania zawodu – czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. Świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy miałyby być wypłacane 

na jednakowych zasadach. 

Senator Beata Małecka-Libera dodała, że ustawa, jeśli zostanie przyjęta, tak jak wszystkie 

ustawy, które powstają w trybie nadzwyczajnym związanym z sytuacją epidemiczną, będzie 



 

 

miała charakter czasowy i będzie obowiązywała w czasie epidemii i 90 dni po jej zakończeniu. 

Podkreśliła ponadto, że projekt ustawy wpisuje się w ogłoszony przez Senat na rok 2021 Rok 

Pracowników Ochrony Zdrowia. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Magda przedstawił pozytywną opinię Biura 

Legislacyjnego. 

Komisja przyjęła wniosek przewodniczącej komisji Beaty Małeckiej-Libery o podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-

19 u osób wykonujących zawody medyczne.  

Komisję w dalszych pracach nad projektem tej ustawy będzie reprezentować senator Beata 

Małecka-Libera. 

Konkluzja 
 

 
Komisja wnosi projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób 

wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


