Wybory delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
Czynności i terminy wyborcze

Lp.

Data

Podmiot

Czynność wyborcza oraz termin określona w Regulaminie

uprawniony

wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów
Laboratoryjnych

1.

31 stycznia

KRDL

Zamieszczenie listy diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne i
bierne prawo wyborcze na stronie internetowej KIDL wraz z propozycją

2022r.

umieszczenia diagnostów laboratoryjnych w poszczególnych zebraniach
rejonowych, z podaniem numeru PWZDL, na listach danych zgromadzeń
wyborczych, § 10 ust. 1 Regulaminu

2.

18 luty

Diagnosta

2022 r

laboratoryjny
posiadający

Uprawnienie diagnosty laboratoryjnego posiadającego

czynne i bierne

prawo wyborcze do wnoszenia do Prezesa KRDL o umieszczenie go na
liście innego zebrania rejonowego z danego województwa

w którym

czynne i bierne

zamierza uczestniczyć w wyborach. W takim przypadku Prezes KRDL

prawo wyborcze

umieszcza diagnostę laboratoryjnego na liście wskazanego zebrania
rejonowego, chyba że na dzień rozpoznawania wniosku wskazana przez
diagnostę laboratoryjnego lista danego zgromadzenia rejonowego obejmuje
300 diagnostów laboratoryjnych. W takim przypadku Prezes KRDL
poinformuje diagnostę laboratoryjnego o powyższej okoliczności oraz
wskaże inne zgromadzenia rejonowe, do których zainteresowany diagnosta
laboratoryjny może zostać dopisany. Diagnosta laboratoryjny w terminie 7
dni wskaże zebranie rejonowe do którego ma zostać dopisany. W przypadku
bezskutecznego upływu tego terminu diagnosta laboratoryjny będzie
przypisany do zebrania rejonowego, w którym pierwotnie został
umieszczony, § 10 ust. 3 Regulaminu,

3.

możliwość

dopisania

przez

28 luty

Prezes

Prawna

2022r.

KRDL

laboratoryjnego do spisu wyborców

Prezesa

KRDL

diagnosty

w przypadku gdy diagnosta

laboratoryjny udowodni swoje prawo wyborcze lub wskaże inne miejsce
zamieszkania niż wynikające z listy diagnostów laboratoryjnych
prowadzonej przez KRDL, § 10 ust. 2 Regulaminu,
4.

28 luty

KRDL

wojewódzkiego lub zebrania rejonowego, § 10 ust. 4 Regulaminu,

2022r.

5.

Opublikowanie na stronie KIDL spisu wyborców danego zgromadzenia

11 marca

Diagnosta

2022 r.

laboratoryjny
posiadający

Prawna możliwość wnoszenia przez diagnostów laboratoryjnych do Prezesa
KRDL

zastrzeżeń

do

spisu

wyborców

danego

zgromadzenia

wojewódzkiego lub zebrania rejonowego, § 11 ust. 1 Regulaminu,

czynne i bierne
prawo wyborcze
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6.

7.

18 marca

Członkowie

Przedstawienie propozycji terminów i miejsc zgromadzeń wyborczych

2022 r.

KRDL z danego

przez Członków KRDL z danego województwa w celu zatwierdzenia przez

25 marca

województwa.

PKRDL, § 8 ust. 3 Regulaminu,

Prezes KRDL

Rozpatrzenie przez Prezesa KRDL zastrzeżeń diagnostów laboratoryjnych
do spisu wyborców danego zgromadzenia wyborczego, § 11 ust. 3

2022 r.

Regulaminu,
8.

31 marca

KRDL

Opublikowanie

na

stronie

KIDL

ostatecznego

spisu

wyborców

przypisanych do danego zgromadzenia wyborczego, z uwzględnieniem

2022 r.

zmian związanych z zastrzeżeniami, § 11 ust. 3 Regulaminu,
9.

31 marca

PKRDL

województwo i dane zgromadzenie wyborcze, § 12 ust. 3 Regulaminu,

2022 r.

10.

8 kwietnia

KRDL

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu
przeprowadzenia danego zgromadzenia wyborczego, § 8 ust. 3 Regulaminu,

2022 r.

11.

Ustalenie przez PKRDL liczby mandatów przypadających na dane

29 kwietnia

Diagnosta

2022 r.

laboratoryjny

Uprawnienie diagnostów laboratoryjnych do zgłaszania do Biura KIDL
kandydatów na delegatów, § 14 ust. 2 Regulaminu,

posiadający bierne
prawo wyborcze
12.

Prezes KRDL podaje listę Delegatów wybranych na Zjazd i ogłasza ją na

14
października

Prezes KRDL

stronie internetowej KIDL, § 28 Regulaminu,

2022 r.
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