II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
Katowice 8 - 9 grudnia 2006 roku
Uchwała nr 9/2006
Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 8-9 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wyłaniania i wyboru kandydatów do Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych
Działając na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144, poz. 1529 ze zm.) Drugi Krajowy
Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych ustala co następuje:
§1
Wybory do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych odbywają się według zasad
reprezentatywności .
§2
1. W celu zapewnienia realizacji zasady reprezentatywności terytorialnej wybiera się
16 członków Rady. Zasada reprezentatywności polega na tym, iż na poszczególne
mandaty określone w zdaniu pierwszym zgłaszani są przedstawiciele poszczególnych
województw.
Mandat uzyskuje kandydat otrzymujący największą liczbę głosów, ze zgłoszonych
z danego województwa kandydatów do poszczególnych miejsc mandatowych.
2. Poszczególne województwa w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych
reprezentują diagności laboratoryjni wybrani spośród delegatów na zjazd w liczbie
mandatów z poszczególnych województw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dolnośląskie 1,
lubelskie 1,
lubuskie 1,
łódzkie 1,
kujawsko-pomorskie 1,
małopolskie 1,
mazowieckie 1,
opolskie 1,
podkarpackie 1,
podlaskie 1,
pomorskie 1,
śląskie 1,
świętokrzyskie 1,
warmińsko-mazurskie 1,
wielkopolskie 1,
zachodniopomorskie 1.

3. W przypadku, gdy w wyniku głosowania kandydaci danego województwa uzyskali
równą ilość głosów na ostatnim miejscu mandatowym, przeprowadza się dodatkowe
głosowanie między tymi kandydatami.

§3
1. Spośród wszystkich delegatów posiadających bierne prawo wyborcze, którzy nie
zostali wybrani do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych według zasady
reprezentatywności wybiera się 12 członków Rady.
2. W przypadku, gdy w wyniku głosowania kandydaci uzyskali równą ilość głosów na
ostatnim miejscu mandatowym, przeprowadza się dodatkowe głosowanie między
tymi kandydatami.
§4
3. Według zasady reprezentatywności terytorialnej i proporcjonalności liczba
członków Rady
liczy 28 osób.

§5
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
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