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Pan
Prof. dr. Hab. med. Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na apel nr 13/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 30
marca 2020 r. w sprawie uznania wirusa SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższego.
Zgodnie z art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r.
poz. 1040, 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). W pkt 26 tego wykazu jako chorobę zawodową wpisano - choroby zakaźne
lub pasożytnicze albo ich następstwa.
W świetle art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, choroba zakaźna to choroba, która została wywołana przez biologiczny
czynnik chorobotwórczy.

Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, załącznik do ustawy określa wykaz zakażeń
i chorób zakaźnych do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Ponadto przepis
art. 3 ust. 2 ustawy upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia,
w drodze rozporządzenia, innych zakażeń lub choroby zakaźnej niż wymienione
w ww. załączniku do ustawy, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Do
zakażeń lub chorób zakaźnych ogłoszonych w drodze rozporządzenia, o którym mowa
wyżej, stosuje się przepisy ustawy. Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy zostało wydane
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-COV-2 (Dz.U. poz. 325), w świetle którego, zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
A zatem zarówno wykaz zakażeń i chorób zakaźnych stanowiący załącznik do ustawy
jak i objęcie przepisami ustawy innego zakażenia czy choroby zakaźnej w drodze
rozporządzenia Ministra Zdrowia nie stanowi zamkniętego katalogu tych zakażeń czy
chorób zakaźnych w celu orzekania o chorobie zawodowej, o której mowa w art. 2351
Kodeksu pracy. 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 definicją zawartą w ww. art. 2 pkt 3 ustawy, przy
uwzględnieniu narażenia zawodowego.
W świetle powyższego brak jest uzasadnienia na wprowadzenie proponowanej zmiany
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, gdyż zgodnie z obowiązującymi
przepisami

Covid 19

jest chorobą zakaźną. Stwierdzenie choroby zawodowej

w przypadku Covid 19 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku
innych chorób zakaźnych.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
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