IV Kadencja
X Posiedzenie KRDL
Uchwała Nr 90/IV/2017
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 10 marca 2017 roku
w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych
kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad
uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

Na podstawie:
1.

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2001 nr 100,
poz. 1083 z późn. zm.),

2.

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65),

3.

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679),

4.

ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.
U. 1960 Nr 30, poz. 168 z późn. zm.),

5.

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016
r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub
wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016
poz. 2006),

6.

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
wykazu zawodów regulowanych przy wykonaniu, których usługodawca posiada
bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne w przypadku
których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z
2017 poz. 468),

7.

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie
wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu
państw członkowskich (Dz. U. z 2016 poz. 594),

8.

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie
upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania

zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
(Dz. U. 2016 poz. 1683),
uchwala się co następuje:
§1
Uchwała reguluje zasady i tryb wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach
do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasady uznawania nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej medycznego zawodu regulowanego diagnosty
laboratoryjnego.
§2
1.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wykonuje zadania w sprawach
uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, określone w § 1,
na

wniosek

zainteresowanych

i

po

przeprowadzeniu

postępowania

wyjaśniającego.
2.

Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 podlega opłacie na podstawie
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 65), którą wnosi się na rzecz organu tj. Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych

a

na

rachunek

bankowy

Krajowej

Izby

Diagnostów

Laboratoryjnych – o numerze 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692,
w następującej wysokości:
a) za wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez osobę
kwalifikacji zawodowych w celu uznania tych kwalifikacji w państwie
członkowskim pobiera się opłatę w wysokości 3 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2008) obowiązującego w roku wydania
zaświadczenia;
b) za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo
podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, pobiera się

opłatę w wysokości 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2012
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008)
obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.
§3
1.

W

sprawie

wydania

zaświadczenia

o

posiadanych

kwalifikacjach

do

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego :
a) ustala się wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadanych
kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
(załącznik 1), który należy złożyć do Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych wraz z dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w §
2 ust.1;
b) ustala się wzór zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (załącznik 2).
2.

Wniosek poddaje się ocenie formalnej i merytorycznej.

3.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku wzywa
wnioskodawcę do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4.

W wezwaniu zakreśla się termin dla wnioskodawcy na dokonanie wymaganej
czynności, liczony od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania. W wezwaniu poucza się wnioskodawcę o możliwości
ubiegania się przez niego o przywrócenie terminu. W razie uchybienia
określonego przez organ terminu bez własnej winy, wnoszący podanie może
złożyć wniosek o przywrócenie terminu, na podstawie art. 58-59 ustawy Kodeks
Postępowania Administracyjnego (dalej: k.p.a.). O tym czy dana czynność
została wykonana z zachowaniem terminu decyduje termin oddania pisma w
polskiej placówce pocztowej lub placówce pocztowej operatora świadczącego
pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

5.

W przypadku negatywnego rozpoznania złożonego wniosku, co do istoty sprawy
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wydaje postanowienie o odmowie
wydania zaświadczenia, które doręcza wraz z uzasadnieniem diagnoście
laboratoryjnemu.

6.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje
zażalenie. Zasady wnoszenia zażalenia określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr
98, poz. 1071 ze zm.).
§4

Każdą korespondencję kierowaną do stron i uczestników postępowania oraz organu
odwoławczego wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, chyba że
istnieje możliwość doręczenia tej korespondencji stronie lub organowi odwoławczemu
osobiście za potwierdzeniem odbioru.
§5
1.

Osoby ubiegające się o uznanie kwalifikacji określonych w § 1 zobowiązane są
złożyć do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosek zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada
2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub
wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016
poz. 2006) wraz z następującymi dokumentami:
a. ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość;
b. dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli takowe
zostało udzielone;
c. dyplomami, świadectwami, certyfikatami, zaświadczeniami i innymi
dokumentami potwierdzającymi wykształcenie;
d. dokumentami zawierającymi informacje o programie kształcenia w
ukończonej szkole, jeżeli możliwe jest ich dołączenie;
e. dyplomami, świadectwami, certyfikatami, zaświadczeniami i innymi
dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursów, szkoleń;
f. dokumentami zawierającymi informacje o programie ukończonych
kursów, szkoleń, jeżeli możliwe jest ich dołączenie,
g. świadectwami i innymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie
zawodowe, zawierającymi informacje o nazwie pracodawcy lub
zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z
pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania

innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub
zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach;
h. dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zawodu regulowanego, wydanymi przez uprawniony
podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie
wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty;
i.

dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do wykonywania
zawodu regulowanego, wydanymi przez uprawniony podmiot w państwie
wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są
wydawane tego rodzaju dokumenty;

j.

dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów dotyczących
niekaralności;

k. dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów dotyczących
postawy etycznej;
l.

dokumentami potwierdzającymi brak ogłoszenia upadłości;

m. dokumentami potwierdzającymi brak zakazu wykonywania zawodu;
n. dokumentami potwierdzającymi brak zawieszenia prawa wykonywania
zawodu;
o. dokumentami
zdrowia,

potwierdzającymi

wydanymi

przez

posiadanie
upoważnioną

odpowiedniego
instytucję

stanu

państwa

wnioskodawcy albo innego państwa członkowskiego,
p. zaświadczeniami potwierdzającymi sytuacje finansową wnioskodawcy,
wydane przez bank prowadzący działalność w państwie członkowskim,
q. dokumentami

potwierdzającymi

posiadanie

obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
r. oświadczeniem wnioskodawcy o znajomości języka polskiego w stopniu
niezbędnym do wykonywania zawodu określonego w części III wniosku,
s. dowodem albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty
skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
albo jego odpisu, wypisu lub kopii (dowód zapłaty może mieć formę
wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej),
t. dowodem albo uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty należnej opłaty za
prowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego (dowód

zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonania operacji
bankowej).
2.

Wniosek poddaje się ocenie formalnej i merytorycznej.

3.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych wzywa do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

4.

Decyzję

o

uznaniu

kwalifikacji

zawodowych

nabytych

w

państwach

członkowskich Unii Europejskiej podejmuje się w oparciu o rzetelną i wnikliwą
analizę dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, po ustaleniu, iż
spełnia on kryteria uznania kwalifikacji, z zastrzeżeniem postanowień ust 6 i 7.
5.

W przypadku negatywnej oceny złożonego wniosku Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych wydaje decyzję o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, którą doręcza wraz z
uzasadnieniem wnioskodawcy.

6.

W przypadku stwierdzenia różnicy w długości kształcenia o wymiarze co najmniej
jednego roku Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać od
wnioskodawcy wykazania się stażem pracy w danym zawodzie w wymiarze do
dwóch razy dłuższym niż stwierdzona różnica, nie dłuższym jednak niż cztery
lata.

7.

Jeżeli materiał objęty programem kształcenia i szkolenia, które wnioskodawca
odbył, znacznie różni się od tego, którego opanowanie jest warunkiem
otrzymania dyplomu wymaganego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych może wymagać od wnioskodawcy
odbycia stażu adaptacyjnego o długości nieprzekraczającej trzech lat lub
przystąpienia do testu sprawdzającego umiejętności zgodnie art. 20 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

8.

Koszty związane z odbyciem stażu adaptacyjnego w całości ponosi
wnioskodawca.

9.

Zdający test umiejętności jest obowiązany wnieść opłatę egzaminacyjną.

§6
1.

Do rozstrzygania spraw wynikających z niniejszej uchwały, z uwzględnieniem
opinii Zespołu, o którym mowa w ust. 3 poniżej, Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych upoważnia, każdego z osobna Prezesa oraz Sekretarza KRDL.

2.

Podpis

na

postanowieniach

i

decyzjach,

a

także

zaświadczeniach,

skierowaniach, wezwaniach i innych dokumentach formalnych określonych
niniejszą uchwałą składa Prezes lub Sekretarz KRDL.
3.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych upoważnia i zobowiązuje Prezydium
KRDL do powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego KRDL w sprawach
wynikających z niniejszej uchwały, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby oraz
zatwierdzenia regulaminu pracy tego zespołu.

4.

Członkom Zespołu opiniodawczo-doradczego z tytułu prac w zespole przysługuje
zwrot kosztów podróży oraz bezpłatny nocleg w siedzibie KIDL.

5.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity: z dnia 9 października 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
§7

Wymagania formalne dotyczące dokumentów będących podstawą postępowań
określonych w § 1 uchwały:
1)

załączniki do wniosków są przedstawiane w oryginale do wglądu lub w formie
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z przepisami polskimi
przez polskiego konsula lub funkcjonariusza publicznego (osobę będącą
pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub
samorządu terytorialnego, notariusza), lub przez organizacje zawodowe,
samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych
im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. W przypadku gdy
powyższe dokumenty lub ich poświadczenia są sporządzone w języku innym niż
język

polski,

KRDL

może

wezwać

Wnioskodawcę

do

przedłożenia

uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski tych dokumentów lub ich
poświadczeń;
2)

załączniki do wniosków są przetłumaczone na język polski przez tłumacza.

§8
1.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc w całości Uchwała Nr
23/III/2011 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 czerwca 2011
roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych
kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad
uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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