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USTAWA
z dnia 22 maja 2009 r.

.p
l

o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

§ 22. Zg∏oszenia podejrzenia choroby zawodowej mo˝e równie˝ dokonaç pracownik
lub by∏y pracownik, który podejrzewa, ˝e
wyst´pujàce u niego objawy mogà wskazywaç na takà chorob´, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zg∏asza podejrzenie za poÊrednictwem lekarza sprawujàcego nad nim profilaktycznà opiek´
zdrowotnà.”,

„§ 31. Pracodawca jest obowiàzany przechowywaç protokó∏ ustalenia okolicznoÊci i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozosta∏à
dokumentacjà powypadkowà przez 10 lat.”;
2) w art. 235:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

d) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Obowiàzek, o którym mowa w § 1, dotyczy
tak˝e lekarza podmiotu w∏aÊciwego do
rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 237 § 1 pkt 6.”,
c) po § 2 dodaje si´ § 21 i 22 w brzmieniu:

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych
w szczególnych okolicznoÊciach.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485
i Nr 98, poz. 817.
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e) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Pracodawca jest obowiàzany prowadziç
rejestr obejmujàcy przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeƒ
o takie choroby.”,

f) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Pracodawca
przesy∏a
zawiadomienie
o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 237
§ 11 oraz do w∏aÊciwego paƒstwowego
inspektora sanitarnego.”;
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„§ 21. W ka˝dym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:
1) lekarz,
2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powzià∏ takie podejrzenie u pacjenta
— kieruje na badania w celu wydania
orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.
———————
1)

„1) ustaliç przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagro˝enia tà
chorobà, dzia∏ajàc w porozumieniu z w∏aÊciwym paƒstwowym inspektorem sanitarnym,”,

l.g

„§ 1. Pracodawca jest obowiàzany niezw∏ocznie
zg∏osiç w∏aÊciwemu paƒstwowemu inspektorowi sanitarnemu i w∏aÊciwemu okr´gowemu inspektorowi pracy ka˝dy przypadek
podejrzenia choroby zawodowej.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
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1) w art. 234 po § 3 dodaje si´ § 31 w brzmieniu:

3) po art. 235 dodaje si´ art. 2351 i 2352 w brzmieniu:
„Art. 2351. Za chorob´ zawodowà uwa˝a si´ chorob´, wymienionà w wykazie chorób
zawodowych, je˝eli w wyniku oceny
warunków pracy mo˝na stwierdziç
bezspornie lub z wysokim prawdopodobieƒstwem, ˝e zosta∏a ona spowodowana dzia∏aniem czynników szkodliwych dla zdrowia wyst´pujàcych
w Êrodowisku pracy albo w zwiàzku ze
sposobem wykonywania pracy, zwanych „nara˝eniem zawodowym”.
Art. 2352. Rozpoznanie
choroby
zawodowej
u pracownika lub by∏ego pracownika
mo˝e nastàpiç w okresie jego zatrudnienia w nara˝eniu zawodowym albo
po zakoƒczeniu pracy w takim nara˝eniu, pod warunkiem wystàpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie
chorób zawodowych.”;

4) w art. 237:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rada Ministrów okreÊli w drodze rozporzàdzenia:
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2) sk∏ad zespo∏u powypadkowego,
3) wykaz chorób zawodowych,
4) okres, w którym wystàpienie udokumentowanych objawów chorobowych
upowa˝nia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wczeÊniejszego zakoƒczenia pracy w nara˝eniu zawodowym,
5) sposób i tryb post´powania dotyczàcy
zg∏aszania podejrzenia, rozpoznawania
i stwierdzania chorób zawodowych,
6) podmioty w∏aÊciwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych

„Art. 4. Za chorob´ zawodowà uwa˝a si´ chorob´
okreÊlonà w art. 2351 Kodeksu pracy.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach
(Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z póên. zm.4)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za chorob´ zawodowà uprawniajàcà do
Êwiadczeƒ przewidzianych w ustawie uwa˝a
si´ chorob´ okreÊlonà w art. 2351 Kodeksu
pracy, powsta∏à przy wykonywaniu zaj´ç lub
pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.”;

2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach zg∏aszania i stwierdzania chorób
zawodowych w stosunku do osób, które zachorowa∏y na chorob´ zawodowà w zwiàzku z wykonywaniem zaj´ç lub pracy, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 7 i 8, stosuje si´ przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy wydane na podstawie art. 237 § 1 pkt 3—6 Kodeksu pracy.”.

l.g

— uwzgl´dniajàc aktualnà wiedz´ w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób powodowanych przez czynniki szkodliwe dla
cz∏owieka wyst´pujàce w Êrodowisku pracy oraz kierujàc si´ koniecznoÊcià zapobiegania wyst´powaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.”,

Art. 2. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673,
z póên. zm.3)) art. 4 otrzymuje brzmienie:
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1) sposób i tryb post´powania przy ustalaniu okolicznoÊci i przyczyn wypadków
przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a tak˝e zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków
przy pracy,
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b) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 3 lipca
2009 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

w.
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„§ 11. Rada Ministrów wska˝e w drodze rozporzàdzenia instytut medycyny pracy, do
którego pracodawca przesy∏a zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
oraz termin, w którym ma ono byç przes∏ane, majàc na uwadze specjalizacj´
instytutu oraz rodzaj prowadzonych
w nim badaƒ.”;

———————
3)

5) w art. 2371 § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. Pracownikowi, który uleg∏ wypadkowi przy
pracy lub zachorowa∏ na chorob´ zawodowà
okreÊlonà w wykazie, o którym mowa
w art. 237 § 1 pkt 3, przys∏ugujà Êwiadczenia
z ubezpieczenia spo∏ecznego, okreÊlone
w odr´bnych przepisach.”.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r.
Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22,
poz. 120.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143,
z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366.

