V Kadencja
I Posiedzenie KRDL
Uchwała Nr 11/V/2019
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu działania Funduszu Socjalnego Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych

Na podstawie art. 47 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z
2016 r., poz. 2245 z późn. zm.) w związku z §2 ust. 1 Uchwały Nr 29/2018 V Krajowego Zjazdu
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Funduszu Socjalnego
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala,
co następuje:
§1
Przyjmuje się regulamin działania Funduszu Socjalnego
Laboratoryjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Krajowej

Izby

Diagnostów

§2
1. Traci moc uchwała Nr 19/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17
kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania rodzinie zmarłego diagnosty
laboratoryjnego pomocy materialnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KRDL
(-) Dorota Krawiecka

Prezes KRDL
(-) Alina Niewiadomska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 14 stycznia 2019
roku w sprawie przyjęcia regulaminu działania Funduszu Socjalnego Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych

Regulamin działania Funduszu Socjalnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
I CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
1. Niniejszy regulamin działania Funduszu Socjalnego Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych zwany dalej Regulaminem określa tryb funkcjonowania funduszu socjalnego
oraz
powoływania
i działania Komisji Socjalnej zwanej dalej Komisją.
2. Komisję powołuje i odwołuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w drodze uchwały.
3. W skład Komisji wchodzi pięć osób wybieranych spośród członków KRDL.
4. Komisję powołuje się na okres V kadencji KRDL.
5. Członkostwo w Komisji wygasa z dniem:
a. upływu kadencji KRDL,
b. odwołania członka Komisji przez KRDL.
6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji KRDL powołuje nowego członka Komisji na
najbliższym posiedzeniu KRDL.
7. Przewodniczący Komisji wybierany jest spośród członków Komisji, której pracami kieruje.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach.
9. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego członek
Komisji.
10. W obradach Komisji uczestniczą członkowie Komisji oraz mogą uczestniczyć z głosem
doradczym goście.
11. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej trzech członków Komisji.
§2
Członkom komisji oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komisji przysługuje zwrot
kosztów podróży zgodnie z regulacjami określonymi uchwałami KRDL.
§3
1. Przekazane na Fundusz Socjalny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych środki finansowe
pochodzące z 1% składki członkowskiej od diagnostów laboratoryjnych mogą być
wykorzystane wyłącznie na jego działalność określoną w niniejszym regulaminie.
2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszu przechodzą na rok następny.

1.
2.
3.

4.

§4
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych do 60 dnia danego roku kalendarzowego, ustala
plan dochodów i wydatków funduszu na dany rok.
Komisja prowadzi działalność socjalną zgodnie z rocznym planem dochodów i wydatków.
Do zadań Komisji należy:
a. podział środków zgodnie z planem dochodów i wydatków Funduszu Socjalnego KIDL,
b. rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia z tytułu śmierci diagnosty
laboratoryjnego lub bezzwrotne zapomogi losowe,
c. bieżącą analizę poniesionych wydatków i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w
planie dochodów i wydatków Funduszu Socjalnego KIDL.
Obsługę biurowo- administracyjną Komisji Socjalnej zapewnia biuro Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych.

II ŚWIADCZENIA SOCJALNE
§5
1. Za świadczenia socjalne, do których mają zastosowanie przepisy niniejszego regulaminu, uważa
się:
a. świadczenia z tytułu śmierci diagnosty laboratoryjnego,
b. bezzwrotne zapomogi losowe,
2. Świadczenia socjalne nie przysługują diagnostom laboratoryjnym wobec których prawomocnie
orzeczono kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez organy dyscyplinarne KIDL lub
zastosowano środki karne w postaci zakazu wykonywania zawodu.
3. Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego przez diagnostę laboratoryjnego jest regularne
opłacanie składek członkowskich.
4. W wyjątkowych sytuacjach świadczenia socjalne przysługują najbliższym członkom rodziny.
§6
1. Świadczenie z tytułu śmierci diagnosty laboratoryjnego:
a. przysługuje najbliższej rodzinie w kwocie brutto 1000,00 zł (tysiąc złotych),
b. kwotę świadczenia pomniejsza się o ewentualne zaległości składkowe względem
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
c. do wniosku dołącza się akt zgonu diagnosty laboratoryjnego oraz dokumenty
potwierdzające uprawnienie wnioskodawcy do otrzymania świadczenia,
d. świadczenie może być wypłacone jednorazowo wyłącznie na wniosek złożony w okresie
6 miesięcy od śmierci diagnosty laboratoryjnego.
2. Bezzwrotne świadczenia losowe:
a. przyznaje się w przypadku zdarzeń losowych, których skutki uniemożliwiają całkowicie
bądź okresowo diagnoście laboratoryjnemu wykonywanie zawodu lub znaczącego
pogorszenia się sytuacji materialnej,
b. świadczenia mogą być przyznane dwa razy w roku, każdorazowo w kwocie brutto do
wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym.
III ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
§7
Ustala się następujący tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego
KIDL:
a. wnioski o przyznanie świadczenia składa się w formie pisemnej do siedziby KIDL lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy KIDL (biuro@kidl.org.pl).
b. wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nr PWZDL, miejsce zamieszkania, numer
telefonu komórkowego, numer konta bankowego, określenie rodzaju świadczenia socjalnego,
kserokopię aktu zgonu bądź kserokopię dokumentu potwierdzającego zdarzenie, o którym
mowa w §6 ust. 2 lit. a wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis uprawnionego,
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie socjalne może być przyznane
diagnoście laboratoryjnemu na pisemny wniosek co najmniej dwóch innych diagnostów
laboratoryjnych, po wcześniejszym powiadomieniu Komisji o trudnej sytuacji diagnosty
laboratoryjnego.
d. Komisja rozstrzyga o odmowie bądź przyznaniu świadczenia socjalnego w formie decyzji
w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do KIDL.
e. Od decyzji Komisji odwołanie nie przysługuje.
§8
Regulamin wchodzi w życiem z dniem przyjęcia.

