SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STWIERDZANIA CHORÓB ZAWODOWYCH

Definicja choroby zawodowej zawarta jest w art. 235

1

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z którym za chorobę zawodową
uważa 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 zwanych „narażeniem zawodowym”.
Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu,
pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym
w wykazie chorób zawodowych.
Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki
do Rozporządzenia 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).
ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ ZGŁASZA
(zgłoszenia dokonuje się na druku „Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej”)
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WŁAŚCIWY INSPEKTOR SANITARNY
(właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według
krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest
gromadzona w tej siedzibie)
OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY

*
Skierowanie na badania do jednostki orzeczniczej I stopnia
(jeżeli podejrzenie chrobry zawodowej zgłaszane jest przez lekarza lub lekarza dentystę, to wówczas ten lekarz
kieruje na badania)

BADANIE W JEDNOSTCE ORZECZNICZEJ I STOPNIA
(Lekarz jednostki orzeczniczej I stopnia wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu
lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej)

Pracownik lub były pracownik, badany w jednostce orzeczniczej I
stopnia, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, może
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania
przez jednostką orzeczniczą II stopnia
BADANIE W JEDNOSTCE ORZECZNICZEJ II STOPNIA
(Lekarz jednostki orzeczniczej II stopnia wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu lub braku podstaw
do rozpoznania choroby zawodowej. Orzeczenie jednostki II stopnia jest ostateczne)

WŁAŚCIWY INSPEKTOR SANITARNY
(na podstawie przeprowadzonej oceny narażenia zawodowego oraz orzeczenia/orzeczeń lekarskich wydaje
decyzję o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej)

Jeżeli strona postępowania nie zgadza się z rozstrzygnięciem
wydanej decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji ma
prawno wnieść odwołanie do organu II instancji za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję.

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY/GŁÓWNY INSPEKTOR SANITANY
(organ wydaje decyzję w II instancji)

*

Jednostki orzecznicze I stopnia dla powiatu sokołowskiego:

1.

2.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
Oddział w Warszawie Poradnia Chorób Zawodowych
Aleja Wojska Polskiego 25, 01-515 Warszawa
(dotyczy chorób zakaźnych)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Podstawy prawne:
1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
2. 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).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1367).

