
Uchwała nr 10
XVI Kraj owego Zjazdu D elegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniars kiego

z dnia 23 listopada 2013 r.

w spruwie skierowania do Trybunału KonsĄltucyjnego wniosku'o stwierdzenie niezgodności
z Konslytucją RP przepisów art. 237 (l5) § 2 Kodeksu pracy w zakresie upoważnienia do
wydania rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącego określonych
gałęzi prucy lub rodzajów prac w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywuniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi
przy udzielaniu Świadczeń zdrowotnych przez podmioĘ wykonujące działalność leczniczą
oraz stwierdzenie niezgodności z Konstytucją W rozporząclzenia Ministra Zdrowia z elnia
6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
związanych z narażenie na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych (Dz. U z 2013 r,, poz. 696).

Na podstawie § 1. pkt 2. Statutu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnta
23 listopada2013 r. uchwala się, co następuje:

§1

Iftajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego kieruje do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek o stwier dzęnię niezgodności z Konstlucją RP :

1) przepisów art. 231 (15) Kodeksu pracy w zakresie upoważnienia do wydania
rozporządzenia w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy dotyczącego określonych gałęzi
pracy lub rodzajów prac w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny praay przy
wykonywaniu prac zwiry,anych z narażenięm na zrantenię ostrymi narzędziami
uzyvvanym| przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ptzez podmioty wykonujące
działaInośó\ecznlczą

ż) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonyr;vaniu praa zw:ręanych z narażęniem na zranięnię ostrymi
narzędziami użyłvanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. lJ z 2013 r., poz.
696).

§2

Wykonanie zadania o którym mowa w § 1 powierza się Zarządowi Głównemu Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego.

§3

Polskię Towarzystwo Pielęgniarskie uznaje, że posiada 1egi6łnację funkcjonalną do podjęcia
niniejszej uchwały, biorąc pod uwagę poniższe:
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1) jest organtzacja zawodową ponieważ zrzesza osoby ftzyczne, wykonującę zawód
pielęgniarki;

2) zgodnie zę Statutem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnta
23 listopad a 2013 r. podstawow)rm celem Towarzystwa"jest reprezentowanie całego
środowiska pielęgniarek;

3) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie posiada oddziŃy regionalne na terenie całego
kraju.

§4

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 3 dni od dnia wydania postanowienia właściwego sądu
o rejestracji Statutu PTP z dnia 23listopada 2013 r. rejestracji statutu

sekretarz
XVI Krajowego Zjazdu Delegatów

Polskiego T yslwa Pielęgniarskiego
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Przewodniaząca
XVI Krajowego Zjazdu Delegatów

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

t*/,'łr-rł i k_Ł§iłt,
Anna Kulikowska


