III Kadencja
5 Posiedzenie KRDL

Uchwała nr 53/III/2012
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 13 stycznia 2012r.
w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz
KIDL, zmniejszenia jej wysokości oraz umorzenia

Na podstawie art. 47 pkt. 11 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity Dz.U., 2004 r., nr 144 poz. 1529 z póżn. zm.) w związku
z koniecznością uregulowania zaległości w płatnościach składek członkowskich oraz ustalenia
kryteriów podejmowania decyzji w przedmiocie obowiązku płacenia składek członkowskich
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, uchwala co następuje:

§1
1.

Zawieszeniu może podlegać
diagnostom laboratoryjnym:

obowiązek

płatności

składek

członkowskich

1) którzy utracili pracę i złożyli wniosek o zawieszenie płatności składek członkowskich
wraz z zaświadczeniem potwierdzającym fakt utraty pracy oraz pozostawanie bez pracy
w formie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji właściwego Urzędu Pracy
o wpisaniu do rejestru osób pozostających bez pracy niezależnie od przysługiwania prawa do
zasiłku dla bezrobotnych – na okres braku zatrudnienia nie dłużej niż 5 lat,
2) pozostającym na urlopie wychowawczym, udokumentowanym zaświadczeniem
pracodawcy potwierdzającym powyższą okoliczność i niewykonujących innych czynności na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, stwierdzonych oświadczeniem
diagnosty laboratoryjnego - na okres pozostawania na urlopie wychowawczym, nie
dłuższym niż 5 lat,
3) wykonującym wyłącznie czynności w medycznych laboratoriach diagnostycznych
w ramach wolontariatu realizowanego bez pobierania wynagrodzenia, udokumentowanego
poprzez załączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
wolontariat i nieposiadających zatrudnienia w innym zawodzie, stwierdzonego oświadczeniem
diagnosty laboratoryjnego - na okres pracy na zasadach wolontariatu,
2.

Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1, w momencie podjęcia pracy
związanej z uzyskiwaniem wynagrodzenia w innym charakterze niż wykonywanie
czynności w medycznym laboratorium diagnostycznym, (w tym także w ramach umów
cywilnoprawnych) - traci uprawnienia dotyczące zawieszenia obowiązku płatności
składek. Fakt zatrudnienia obowiązany jest zgłosić do Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych w terminie do 7 dni od daty podjęcia zatrudnienia. Obowiązek
płatności składki członkowskiej powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym
diagnosta laboratoryjny podjął zatrudnienie.
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§2
Obniżeniu może podlegać wysokość składek członkowskich płatnych przez diagnostów
laboratoryjnych, którzy na mocy decyzji ZUS uzyskali prawo do emerytury, świadczeń
przedemerytalnych lub renty (w tym także inwalidzkiej) oraz pobierają emeryturę,
świadczenie lub zasiłek przedemerytalny lub rentę (w tym także inwalidzką), nie pracują i nie
uzyskują dochodów z innych tytułów, po przedstawieniu stosownych dokumentów
i oświadczeń tj. decyzji ZUS oraz pisemnego oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i braku
dochodów z innych źródeł - do 50 % składki członkowskiej,
§3
Umorzenie zaległych składek członkowskich może nastąpić w stosunku do
diagnostów laboratoryjnych, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały złożyli do
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wnioski o:
a) skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych albo,
b) obniżenie wysokości składki członkowskiej albo,
c) zawieszenie obowiązku płatności składki członkowskiej,
które nie zostały rozstrzygnięte zgodnie z uchwałą KRDL Nr 62/2004 z dnia 17 grudnia 2004
roku w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz Samorządu
lub zmniejszenia jej wysokości.
§4
1. Decyzje w sprawach wymienionych w § 1, § 2 i § 3, w imieniu Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, podejmuje Sekretarz lub Skarbnik.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych nie wymienionych w § 1, § 2
i § 3, Sekretarz lub Skarbnik może podjąć decyzję w sprawie:
a) umorzenia składek członkowskich albo
b) obniżenia wysokości składki członkowskiej lub jej zawieszenia na okres wskazany
w uchwale, nie dłuższy jednak niż 5 lat lub
c) rozłożenia na raty, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy albo skierować wniosek na
posiedzenie Prezydium KRDL, w celu podjęcia stosowanej uchwały.
3. Sekretarz lub Skarbnik podejmuje decyzję albo Prezydium KRDL Uchwałę, o których
mowa w pkt. 2 po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów,
przedstawiających fakt losowy

§5
1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia
obowiązku płatności składki członkowskiej, obniżenia jej wysokości lub umorzenia
zaległych płatności wyłącznie na pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego,
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, złożony wraz z wymaganymi dokumentami
i oświadczeniem, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności
wskazanej w § 1, § 2, § 3 i § 4, warunkującej umorzenie zaległych płatności,
zawieszenie obowiązku płatności składki członkowskiej, obniżenia jej wysokości lub
rozłożenia na raty.
3. Wnioski o zawieszenie obowiązku płatności składki członkowskiej, obniżenie jej
wysokości, umorzenie zaległych płatności lub o rozłożenie na raty, złożone do dnia
wejścia w życie uchwały przez diagnostę laboratoryjnego, o którym mowa w § 3
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będą rozpatrzone w trybie niniejszej uchwały, bez względu na zachowanie terminu do
złożenia wniosku, wskazanego w ust. 2.

§6
Traci moc:
1) Uchwała nr 62/2004 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia
2004 r. w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz
Korporacji lub zmniejszenia jej wysokości,
2) Uchwała nr 65/II/2009 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 lutego
2009 roku w sprawie zmiany treści uchwały Nr 62/2003 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zawieszenia obowiązku
płatności składki członkowskiej na rzecz Korporacji lub zmniejszenia jej wysokości,
3) Uchwała Nr 59-P/II/2009 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie wniosku o zmniejszenie lub zawieszenie płatności
składki członkowskiej.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KRDL

Prezes KRDL

Anna Lipnicka

Elżbieta Puacz
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