Projekt z dnia 16 lutego 2021 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia …………….. 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i
skutków tych chorób
Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379 oraz
z 2019 r. poz. 2067) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2:
a)

w ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz
kartę badania w związku z chorobą zawodową;”,

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę zawiera:
1)

dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie
został nadany;

2)

dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwa, adres);

3)

nazwa choroby zawodowej, której dotyczy podejrzenie i jej numer pozycji w
wykazie chorób zawodowych określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 237 §1 pkt 3-6 i §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy;

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
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4)

podpis i pieczęć lekarza albo oznaczenie i podpis lekarza kierującego na
badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. ”;

2) w § 3 uchyla się pkt 2;
3)

uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej mogą być

wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę zgodnie ze wzorem obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem zakresu danych i informacji,
o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia,
jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Damian Jakubik
Dyrektor
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379)
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność dokonania zmian w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób
zawodowych i skutków tych chorób. Zmiany te mają na celu przyspieszenie oraz usprawnienie
uruchomienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych poprzez m.in. uchylenie
wzoru skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego
przez lekarza lub lekarza dentystę.
Jednocześnie proponuje określić zakres informacji które będą objęte skierowaniem na
badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowane w przypadku skierowania
wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę.
Przepis przejściowy umożliwi korzystanie z dotychczasowego wzoru skierowania na
badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza
dentystę z wyłączeniem danych i informacji, które nie są wskazane w dodawanym ust. 5 § 2
nowelizowanego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia. Ze względu na wagę regulowanych spraw, oraz ich społeczną doniosłość
rezygnacja z okresu vacatio legis nie naruszy zasady demokratycznego państwa prawnego. Nie
budzi wątpliwości, że sprawne działanie państwa, zwłaszcza w czasie epidemii COVID-19 oraz
minimalizowanie negatywnych skutków z nią związanych, stanowią przesłankę ważnego
interesu państwa, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz
z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego
rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

