IV Kadencja
XXVI Posiedzenie Prezydium KRDL

Uchwała Nr 106/IV/2017
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów laboratoryjnych
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania patronatu honorowego
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce
laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245) oraz uchwały nr 39/III/2011 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 9 września 2011 roku w sprawie upoważnienia
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do działania w imieniu Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawach dotyczących wyboru członków Zespołu
Wizytatorów oraz w sprawach określonych w art. 47 pkt 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 27
lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej, Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala, co następuje:
§1
Prezydium

Krajowej

Rady

Diagnostów

Laboratoryjnych

uchwala

Regulamin

przyznawania patronatu honorowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
stanowiący załącznik do Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KRDL

Prezes KRDL

(-) Alina Niewiadomska

(-) Elżbieta Puacz

Załącznik do Uchwała Nr 106/IV/2017 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów laboratoryjnych z dnia 23 lutego 2017
roku w sprawie Regulaminu przyznawania patronatu honorowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Regulamin
przyznawania patronatu honorowego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
Rozdział I
Zasady obejmowania patronatem honorowym
§1
Objęte patronatem honorowym przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,
zwanym dalej: „patronatem honorowym”, mogą być wyłącznie wydarzenia istotne dla
samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych.
§2
W

przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat

honorowy jest przyznawany

każdorazowo na jedną edycję, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku od momentu
przyznania patronatu. Każde kolejne wznowienie wiąże się z koniecznością ponownego
wystąpienia

przez

organizatora

wydarzenia,

zwanego

dalej

„Organizatorem”,

o przyznanie patronatu honorowego.
§3
1. O objęciu patronatem honorowym decyduje Prezes Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, „dalej: Prezes”.
2. Decyzja Prezesa w sprawie objęcia patronatem honorowym ma charakter
uznaniowy.
§4
Prezes może odmówić objęcia wydarzenia patronatem honorowym bez podania
przyczyny.
§5
Objęcie przez Prezesa patronatem honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia
finansowego lub organizacyjnego udzielonego Organizatorowi przez Prezesa.
§6
Przyznanie patronatu honorowego nie może być wykorzystane do celów komercyjnych
lub marketingowych.

Rozdział II
Procedura obejmowania patronatem honorowym
§7
1. Organizator występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym, zwanym
dalej „Wnioskiem”. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Organizator ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
3. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej: www.kidl.org.pl oraz w biurze
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03- 428 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kidl.org.pl
5. Prawidłowo wypełniony wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien być
złożony nie później niż na 30 dni przed dniem, w którym jest planowane
przedsięwzięcie. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
6. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
7. Do wniosku należy dołączyć program wydarzenia lub jego regulamin oraz
informacje

o

źródłach

finansowania

wydarzenia,

innych

podmiotach

obejmujących patronat i sponsorach.
§8
1. Biuro KIDL prowadzi rejestr wniosków o objęcie honorowym patronatem
wydarzenia.
2. W przypadku braków formalnych Biuro KIDL może zwrócić się do Organizatora o
ich uzupełnienie. Organizator zobowiązany jest do uzupełnienia braków w
terminie 7 od dnia otrzymania wezwania. W razie nieuzupełnienia braków

przez

Organizatora wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
3. Prezes informuje na najbliższym posiedzeniu Prezydium KRDL o udzielonych
patronatach honorowych.
§9
1. O objęciu lub odmowie objęcia patronatem honorowym Organizator zostanie
powiadomiony w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Odmowa udzielenia patronatu honorowego jest ostateczna. Organizatorowi nie
przysługuje tryb odwoławczy.
§ 10
W przypadku objęcia patronatem honorowym Organizator jest zobowiązany do
umieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych związanych z realizacją
wydarzenia logotypu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, który zostanie wysłany
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Organizatora we
wniosku.
§ 11
Organizator

przekazuje

Krajowej

Izbie

Diagnostów

Laboratoryjnych

zdjęcia

oraz materiały z wydarzenia objętego patronatem honorowym. Przesłane materiały
mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych.
Rozdział III
Odebranie patronatu honorowego
§ 12
W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności naruszenia przepisów regulaminu,
Prezes może zmienić decyzję o przyznaniu patronatu honorowego. O odebraniu
patronatu honorowego Organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemne.
§ 13
1. Odebranie

patronatu

honorowego

wydarzenia

nakłada

na

Organizatora

obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia
honorowego w tym rezygnacji z używania logo typu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych.
2. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Prezes.

