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Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
chorób zawodowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z
2013 r. poz.1367), zwane dalej „rozporządzeniem RM”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 237 § 1 pkt 3–6 i § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Sytuacja epidemiczna oraz analiza funkcjonowania systemu orzekania o chorobach zawodowych
wskazują na zasadność wprowadzenia w rozporządzeniu RM proponowanych zmian, których celem
jest przyspieszenie oraz usprawnienie procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych.
Proponowane zmiany stanowią m. in. dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu
prawnego, a także doprecyzowanie sposobu i trybu postępowania dotyczącego zgłaszania
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, w tym również w przypadku śmierci
pracownika albo byłego pracownika objętego zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej, jak
również wyeliminowania sporów o właściwość między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wskazać należy, że obecnie na etapie postępowania orzeczniczego, w toku ustalania rozpoznania
choroby zawodowej, lekarz orzecznik opiera się na danych zamieszczonych w karcie oceny narażenia
zawodowego sporządzonej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, natomiast lekarz,
który zgłasza podejrzenie choroby zawodowej nie sporządza przedmiotowej oceny narażenia
zawodowego, a jedynie kieruje pracownika na badania, a następnie występuje do organu Państwowej
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Inspekcji Sanitarnej o jej przeprowadzenie, co w konsekwencji przedłuża postępowanie. Zatem
proponuje się aby lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej wydawał orzeczenie lekarskie na
podstawie oceny narażenia zawodowego przeprowadzonej tylko przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, co w konsekwencji skróci proces orzeczniczo-diagnostyczny i umożliwi szybkie wydanie
decyzji.
Przedmiotowa ocena będzie również wykorzystana w toku podejmowania decyzji przez państwowego
inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej
stwierdzenia. W związku z powyższym właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał
zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczynałby postępowanie, w szczególności
przeprowadzał ocenę narażenia zawodowego oraz sporządzał kartę oceny narażenia zawodowego,
którą wraz ze skierowaniem na badania przekazywałby do określonej w rozporządzeniu jednostki
orzeczniczej.
Ponadto w sposób jednoznaczny wskazuje się, że w przypadkach uznanych przez lekarza za
uzasadnione stanem zdrowia pracownika albo byłego pracownika, albo w przypadku śmierci
pracownika albo byłego pracownika, lekarz wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie dokumentacji
medycznej.
Ponadto za zasadne uznano również, że nie zawsze istnieje potrzeba bezpośredniej oceny narażenia u
pracodawcy, gdyż w przypadku niektórych jednostek chorobowych wystarczająca jest ocena
nadesłanej do organu dokumentacji (np. narażenie zawodowe na nadmierny wysiłek głosowy
nauczycieli).
Umożliwiono także właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wydanie postanowienia o
odmowie wszczęcia postępowania, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
Wprowadzono również przepis przejściowy stanowiący, że do spraw wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia
zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z uwzględnieniem
dokumentacji sporządzonej lub przekazane w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych na podstawie przepisów
dotychczasowych, w tym zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, oceny narażenia zawodowego,
karty oceny narażenia zawodowego oraz skierowania na badania.
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