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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 21 stycznia 2021 r., dotyczącą pojawiających 

się wątpliwości w zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 

dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 2234), Departament Zdrowia Publicznego 

uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Obecna sytuacja epidemiczna powoduje, że wirus SARS-CoV-2 może pojawić się 

w dowolnym środowisku pracy, bez związku z samym procesem pracy czy rodzajem 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zatem, w każdej sytuacji zagrożenia zawodowego, którego przyczyną może być SCB, 

a zwłaszcza w sytuacji pandemicznego zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, każdy 

pracodawca powinien dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając 

sytuację panującą w kierowanym przez niego zakładzie pracy. Ponadto pracodawca 

powinien posiadać pełną wiedzę na temat wszystkich zagrożeń zawodowych 

występujących w kierowanym przez niego zakładzie, w tym i tych powodowanych przez 

SCB. 

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn zm.) pracodawca powinien podjąć 

działania chroniące pracowników przed kontaktem m.in. z wirusem SARS-CoV-2, gdyż 

jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
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oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 

szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 

zdrowia 2 pracowników zawodowo narażonych na te czynniki określa m.in. szczegółowe 

warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe 

czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony 

zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres 

stosowania tych środków oraz warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia 

narażonych pracowników. 

Natomiast ogólno-populacyjne narażenie na wirus SARS-CoV-2 wynika ze stanu 

trwającej epidemii. Podejmowane w tym celu działania, szczególnie w przypadku 

pracowników, których praca wiąże się z częstym lub masowanym kontaktem z innymi 

ludźmi powinny uwzględniać aktualne zalecenia higieniczne wydawane przez 

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizacją Zdrowia 

(WHO) i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

Niemniej jednak w kwestii dotyczącej obowiązku dokonywania aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego należy wskazać, że 30-dniowy termin aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego dotyczy tych zakładów pracy, w których pracownicy są aktualnie 

zawodowo narażeni na wirusa SARS-CoV-2 bez względu na to, czy wcześniej 

wykazywano narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne czy też nie.

Z poważaniem 

Monika Skomorowska 
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