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II  KADENCJA KRDL

Uchwa³y Pi¹tego Posiedzenia  KRDL

Sekretarz                                                   Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 38 / II / 2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  14 grudnia 2007 roku
w sprawie zwo³ania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu

Diagnostów Laboratoryjnych

§ 1

§ 2

§ 3

Uchwa³a Nr 39 / II / 2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie powo³ania zespo³ów problemowych.

§ 1

§ 2

§ 3

Uchwa³a Nr 40 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 14 grudnia 2007 roku
w sprawie utworzenia funduszu specjalizacyjnego dla

diagnostów laboratoryjnych.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Na podstawie art. 45, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144,
poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala postanawia:

Zwo³aæ na dzieñ 18 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych w celu:

1) dokonania zmian w sk³adzie osobowym:
a) S¹du Dyscyplinarnego,
b) Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego,
c) Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL.

2) uzupe³nienia zapisu ostatniego punktu § 22 ust. 2 Statutu
KIDL o kompetencjê przyznawania przez KRDL punktów
edukacyjnych.

O miejscu i godzinie odbycia Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych poinformuje delegatów odrêbnym pismem w
terminie co najmniej 30 dni przed Zjazdem.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie § 22 Statutu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych uchwalonego uchwa³¹ nr 23/2006 Drugiego
Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8-9
grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr 16/2002
Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z
dnia 5 - 7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Powo³uje siê Zespo³y problemowe:
a) Zespó³ ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia
(prawo i legislacja, licencjonowanie medycznych laboratoriów
diagnostycznych),

b) Zespó³ ds . s tandardów w diagnostyce
laboratoryjnej (w tym projakoœciowego),

c) Zespó³ ds . kszta³cenia i doskonalenia
zawodowego,

d) Zespó³ ds. gospodarki bud¿etowo - finansowej,
e) Zespó³ ds. wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi

i dialogu spo³ecznego,
f) Zespó³ ds. etyki zawodowej i spraw wewn¹trz

korporacyjnych (skargi i wnioski),
g) Zespó³ historii KIDL,
h) Zespó³ ds . wspó³pracy z zagran ic¹ i

ustawodawstwa europejskiego oraz funduszy
europejskich,

Tryb powo³ania i zakres dzia³ania zespo³ów wymienionych w § 1
okreœli - opracowany przez Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych - Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 35 pkt. 3; art. 47 pkt. 10 i 11 ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. nr 144 poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Tworzy siê w Krajowej Izbie Fundusz Specjalizacyjny zwany
„Funduszem”

Na Fundusz sk³adaj¹ siê: odpis ze sk³adki cz³onkowskiej w
wysokoœci co najmniej 1 %, dotacje, subwencje, darowizny.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
opracuje regulamin gromadzenia i dysponowania utworzonym
Funduszem.

Regulamin, o którym mowa w § 3  zatwierdza Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych

Fundusz ma s³u¿yæ dofinansowaniu kszta³cenia
specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych.

Traci moc uchwa³a nr 34/2003 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 15 paŸdziernika 2003 r. w sprawie
utworzenia funduszu specjalizacyjnego dla diagnostów
laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Uchwa³a Nr 41 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 14 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany uchwa³y nr 93/2006 KRDL z dnia 27

lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i
zasad dzia³ania wizytatorów KRDL.

§ 1

„ 1) przeprowadzanie kontroli i oceny czynnoœci diagnostyki
laboratoryjnej wykonywanych przez d iagnos tê
laboratoryjnego w medycznym laboratorium diagnostycznym
wraz ze sprawdzeniem posiadanych przez diagnostê
laboratoryjnego punktów edukacyjnych”

§ 2

Uchwa³a Nr 42 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 14 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany uchwa³y nr 36 / II / 2007 KRDL z dnia 15

wrzeœnia  2007 roku  w sprawie pobierania op³at
manipulacyjnych za przygotowywanie i przekazywanie

jednostkom organizuj¹cym szkolenia, kursy i konferencje
informacji niezbêdnych do przyznawania punktów

edukacyjnych.

§ 1

„§ 1 a.
Op³aty manipulacyjnej nie pobiera siê od jednostek

szkol¹cych dzia³aj¹cych na zasadzie „non profit”.

§ 2

Uchwa³a Nr 43 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 14 grudnia 2007 roku
w sprawie propozycji zmiany uchwa³y nr 5 / 2006
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów

Laboratoryjnych Warszawa  13 stycznia 2006 r.  w sprawie
okreœlenia sposobu doskonalenia  zawodowego przez

diagnostów laboratoryjnych

§ 5 na wniosek  jednostki organizuj¹cej
kszta³cenie.

ust. 2.   Jednostka organizuj¹ca kszta³cenie do wniosku, o
którym mowa w ust. 1

do³¹cza:
a) dane osobowe o kierowniku naukowym
kszta³cenia,
b) program naukowy kszta³cenia,
c) czas i miejsce kszta³cenia,
d) listê obecnoœci uczestników (diagnostów

laboratoryjnych),
e) deklaracjê wg wzoru ustalonego uchwa³¹

nr 36/II/2007 z dnia 15 wrzeœnia 2007
roku w sprawie pobierania op³at
manipulacyjnych za przygotowywanie i
przekazywanie jednostkom
organizuj¹cym szkolenia, kursy i
konferencje informacji niezbêdnych do
przyznawania punktów edukacyjnych.”

§ 2

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. b w zwi¹zku z art. 13 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

Nadaæ pkt 1 § 5 Regulaminu zakresu i zasad dzia³ania wizytatorów
KRDL stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 93/2006 KRDL z
dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i
zasad dzia³ania wizytatorów KRDL nastêpuj¹ce brzmienie:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144,
poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

Po § 1 wprowadza siê § 1 a w brzmieniu:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Nadaæ § 8 ust. 1 i 2 uchwa³y nr 5/2006 nastêpuj¹ce brzmienie:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. nr 144
poz. 1529 m.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych proponuje:

z póŸn. z

§ 1

„ § 8  ust. 1.  Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
przyznaje diagnostom  laboratoryjnym punkty edukacyjne,
o których mowa w

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 8, ust. 1 ust. 2 w zwi¹zku z art. 47 pkt. 12
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej
(teks jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 poz. 1529 z póŸn. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na
z³o¿one w biurze Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
wnioski diagnostów laboratoryjnych wymienionych            w
za³¹czniku - postanawia skreœliæ wnioskodawców  z listy
diagnostów laboratoryjnych.
2. Za³¹cznik stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y.
3. Skreœlenie nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez
wnioskodawcê posiadanego przez niego

dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego” i/lub

„Zaœwiadczenie” o wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 44 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 14 grudnia 2007 roku
w sprawie skreœlenia z listy diagnostów laboratoryjnych

§ 1

§ 2
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Uchwa³y Szóstego Posiedzenia  KRDL

Uchwa³a Nr 45  /  II  /  2008

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku
w  sprawie  jednorazowego przyznania nagród za najlepsze

prace magisterskie w dziedzinie medycznej diagnostyki

laboratoryjnej w konkursie prac magisterskich w ramach

XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki

laboratoryjnej we Wroc³awiu

§ 1

§ 2

§ 3

Na podstawie art. 47, pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z
dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz.U.06.117.790)

Na wniosek Komisji Konkursowej XVI Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej we Wroc³awiu w
sk³adzie: prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, prof. dr hab. Marek
Paradowski i prof. dr hab. Mieczys³aw WoŸniak - Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych postanawia jednorazowo
przyznaæ nagrody pieniê¿ne za najlepsze prace magisterskie w
dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej w konkursie
prac magisterskich w ramach XVI Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej we Wroc³awiu dla
ni¿ej wymienionych absolwentów kierunku analityka medyczna
wskazanych przez Komisjê Konkursow¹:

Nagroda I :   Justyna SADKOWSKA - 1000.00 PLN
Nagroda II:   Joanna SZCZECIÑSKA -   700.00 PLN
Nagroda III:  Magdalena HARTMAN      -   500.00 PLN

£¹czna kwota nagród, tj. 2.200,00 PL (s³ownie: dwa tysi¹ce
dwieœcie PLN) zostaje ujêta w Planie Bud¿etowym na 2008
rok.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                               (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk
Owczarek

A P E L
do tych wszystkich Kole¿anek i Kolegów, którzy wykonuj¹ czynnoœci

diagnostyki laboratoryjnej i dot¹d nie dysponuj¹ dokumentem

„PWZDL”, ¿e postêpowanie takie jest naruszeniem zasad etyki

zawodowej oraz jest niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem [

Rozdzia³ 8 pt: „Odpowiedzialnoœæ karna”, art. 71 ustawy z dnia 27

lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity.: Dz. U. 04.

144. 1529 z póŸn. Zm.)].

vide:

Uchwa³a nr 46/ II /2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie przyjêcia Planu Bud¿etowego na rok 2008

§ 1

§

§ 2

Za³¹cznik
do uchwa³y nr 46/II/2008 KRDL z dnia 29 lutego 2008 roku w
sprawie przyjêcia Planu Bud¿etowego na rok 2008.

Plan Bud¿etowy na 2008 rok.

Na podstawie art. 47, pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 144,
poz. 1529 ze zmianami) w zwi¹zku 6 ust. 1 uchwa³y nr
18/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych w sprawie podstawowych zasad gospodarki
finansowej, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
przyjmuje Plan Bud¿etowy na rok 2008 stanowi¹cy Za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Rok 2007 okaza³ siê oszczêdniejszy ni¿ 2006. Stan œrodków
pieniê¿nych na 31 grudzieñ 2007r. wyniós³ 627815,92 z³. Na tê
kwotê sk³adaj¹ siê:

Rozpoczynamy rok z kapita³em 627 815,92 PLN, który stanowiæ
bêdzie zabezpieczenie przewidywanych remontów adaptacji
dokonanych na budynku w 2008 roku.

2. Przychody KIDL stanowi¹: PLN

3. Inne przychody

Te kwoty mog¹ ulec zmianie po uwzglêdnieniu bardziej
szczegó³owych analiz i rozliczeñ z bankiem oraz podmiotami
umów i transakcji

Sekretarz KRDL
(-)Czes³aw G³owniak
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4. Koszty dzia³alnoœci statutowej wynosz¹:

Nale¿noœci i zobowi¹zania z grudnia 2007 roku zostaj¹
przeniesione na styczeñ 2008 rok.

Rok bud¿etowy, który zosta³ przez Prezydium KRDL
przed³o¿ony Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych nie jest
zamkniêty. Zamkniêcie nast¹piæ mo¿e po dokonaniu pe³nych
ksiêgowañ danych wp³ywaj¹cych z banku i uzyskaniu informacji
dotycz¹cych iloœci osób ubezpieczonych w systemie umowy z
INTRPOLSK¥.

Istotnym elementem tego bud¿etu jest kwota
przewidziana na remont, prognozowany w miesi¹cach wiosny 2008
i kwota zabezpieczeñ na statutow¹ dzia³alnoœæ Izby, wed³ug
programów podjêtych uchwa³.
W projekcie bud¿etu przewiduje siê kwoty na:

instalowanie systemu kszta³cenia e-learning 60 000 PLN
rezerwê na statutow¹ realizacjê programów kszta³cenia

diagnostów 100 000PLN
Zatrudnienie na 01-01-2008: 13 osób. Stawka bazowa winna
ulec zmianie i podwy¿szeniu o 200 z³ w stosunku do 2006 i
2007 roku.
Bank PKO zapewnia o mo¿liwoœci zaci¹gniêcia kredytu na
zasadach preferencyjnych, który w momencie realizacji
remontów adaptacyjnych bêdzie zabezpieczaæ na czas
remontu p³ynnoœæ finansow¹ Izby
r

5. Pozosta³e koszty administracyjne:

6. Us³ugi obce

KOSZTY RAZEM 2007 r.: 1 492 8854,55 PLN

Aktywa na dzieñ 31 grudzieñ 2007 rok: 627 815,21 PLN

Kierownik Biura KIDL Skarbnik KRDL
(-) Stanis³aw Krê¿el (-)W³odzimierz Drejski

Kwota pozosta³a na koncie i kasie z 2007 r.  627 815,21 PLN.

·

·

� ezerwê na dofinansowanie programów kszta³cenia
specjalizacyjnego wspieraj¹ce uczelnie medyczne 120 000 PLN

10 % rezerwa od przychodów na bli¿ej nieprzewidziane
wydatki, w kwocie 150 000 PLN
�

-4-



Uchwa³a nr 47/II/2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie zmiany uchwa³y nr 17 / II / 2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 2 marca 2007 roku

Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych

§1

„§6
pkt 3. Pracownicy Biura zaszeregowani s¹ wg poni¿szych
kategorii s³u¿bowych i ustala siê nastêpuj¹ce wynagrodzenie
osób zatrudnionych w Biurze przy zastosowaniu
nastêpuj¹cych mno¿ników kwoty bazowej, której wysokoœæ
okreœla plan dochodów i wydatków przyjmowany przez Radê,
zwanej "kwot¹ bazow¹" Kwotê bazow¹ w lutym 2008 roku
KRDLprzyjê³a na poziomie 2400 PLN.

I Sekretarka 0,8   -   1,2
II Referent 1,0   -   1,4
III Starszy referent 1,2   -   1,6
IV Konserwator i dozorca budynku 1,3   -   1,7
V Specjalista, asystent 1,4   -   1,8
VI Administrator sieci 1,5   -   1,9
VII Ksiêgowa 1,5   -   1,9
VIII Kierownik sekretariatu 1,5   -   1,8
IX G³ówna Ksiêgowa 1,9   -   2,3
X Radca Prawny 1,9   -   2,3
XI Administrator budynku 1,7   -   2,1
XII Kierownik Biura 2,4   -   2,7 “

§2

Uchwa³a Nr 50 / II / 2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr 93/2006 KRDL z dnia

lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i
zasad dzia³ania wizytatorów KRDL

§1

skreœliæ punkt 4 .

§2

Dzia³aj¹c na podstawie art. 47 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
póz. 1529 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z § 43 pkt. 2 Statutu Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y nr 23/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 8-9 grudnia 2006 w sprawie zmiany
uchwa³y nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych postanawia siê, co
nastêpuje:

W § 6 zmienia siê pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

27

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. b w zwi¹zku z art. 13 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, póz. 1529 ze zmianami) Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

W § 3 Regulaminu zakresu i zasad dzia³ania wizytatorów KRDL
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 93/2006 KRDL z dnia 27
lutego 2006 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu zakresu i zasad
dzia³ania wizytatorów KRDL

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
póz. 1529 ze zmianami) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Ustala siê wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej w wysokoœci 20,00
PLN (s³ownie: dwadzieœcia z³otych) miesiêcznie. Zawieszony
cz³onek Izby jest zwolniony z p³acenia sk³adek.

Traci moc uchwa³a nr 2/2003 KRDL z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie wysokoœci sk³adek cz³onkowskich.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od l kwietnia 2008 r.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powo³uje
Przedstawiciela KRDL na województwo podkarpackie w osobie

(nr wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych: 00038).

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                     Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
póz. 1529 ze zmianami) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Odwo³uje siê (nr wpisu na listê
diagnostów laboratoryjnych: 00024) z funkcji przewodnicz¹cego
Zespo³u Wizytatorów.

Uchwa³a nr 48/II/2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wysokoœci sk³adki

cz³onkowskiej

§1

§2

§3

Uchwa³a nr 49/II/2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie powo³ania Przedstawiciela

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
na województwo podkarpackie

§1

Anny Marii O J AK

§2

Uchwa³a nr 51/II/2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie odwo³ania osób pe³ni¹cych funkcjê

przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów
i jego zastêpcy

§1
Miros³awê PIETRUCZUK
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§2
S³awomira MANYSIAKA

§3

Uchwa³a nr 52/II/2008
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie   powo³ania osób, które bêd¹ pe³niæ funkcjê

przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów i jego zastêpcy

§1
Ewê SWIATKOWSKA

§2
Joannê ROBAK

§3

Odwo³uje siê (nr wpisu na listê
diagnostów laboratoryjnych: 00012) z funkcji zastêpcy
przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
póz. 1529 ze zmianami) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Powo³uje siê (nr wpisu na listê
d iagnos tów labora to ry jnych : 05195) na funkc jê
przewodnicz¹cego Zespo³u Wizytatorów.

Powo³uje siê (nr wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych: 01316) na funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Zespo³u Wizytatorów.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                                (-) Henryk Owczarek

II KADENCJA KRDL
UCHWA£Y PREZYDIUM KRDL

Uchwa³a Nr 9  P / II / 2007
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 listopada 2007 roku
w sprawie udzielenia p. …………………………………..

porêczenia w trybie art. 271 § 1 KPK

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 10  P / II / 2007
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  13 listopada  2007 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790)

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 11 - P / II / 2007
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 listopada  2007 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego  i wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych

z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) Prezydium

§ 1

§ 2

Na podstawie art. 47 pkt. 12 w zwi¹zku z art. 46 ust 4 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst
jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.),
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
oœwiadcza

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych udziela
p o r ê c z e n i a w t r y b i e a r t . 2 7 1 § 1 K P K p .
………………………………………………. i potwierdza, ¿e
oskar¿ony stawi siê na ka¿de wezwanie i nie bêdzie w sposób
bezprawny utrudnia³ postêpowania.

Osob¹, która wykonywaæ bêdzie za Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych obowi¹zki porêczaj¹cego
wskazujemy p... ..................................................

Prezes Krajowej Rady
………………………
Cz³onkowie Prezydium Krajowej Rady:
………………………………..

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U.
2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym
ustaw¹

oraz § 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru
dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a-c
i art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w
brzmieniu nadanym ustaw¹

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych postanawia co
nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów i stwierdzeniu spe³nienia
wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania tytu³u magistra
na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz ukoñczeniu kszta³cenia
podyplomowego w zakresie analityki medycznej postanawia
wnioskodawczyni wymienionej w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y przyznaæ prawo wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego i dokonaæ wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Uchwa³a Nr 12  P / II / 2007
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  3O listopada  2007 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790)

§ 1

§ 2

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹

oraz
§ 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w
sprawie wzoru dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885)
stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y
uzyska³y wpis na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹
przez Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 28
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171. poz. 1663)
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
stwierdzam, ¿e:

1.Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art. 73
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych, dyplom
ukoñczenia studiów wy¿szych oraz spe³nia³y warunek
zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowie przy
wykonywaniu czynnoœci diagnostycznych, ale z
uzasadnionych powodów nie zachowa³y 12 miesiêcznego
terminu okreœlonego w art. 5 ust. 1 tej ustawy do wniesienia do
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis
na listê diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po do³¹czeniu
d o w n i o s k u o œ w i a d c z e n i a i d o k u m e n t ó w
uzasadniaj¹cych zw³okê.
2. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma
prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym
usprawiedliwia³y zw³oki w z³o¿eniu wniosku.

3.Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w §
1 ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz § 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru
dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y
uzyska³y wpis na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹
przez Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 28
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171. poz. 1663)
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
stwierdza, ¿e:

1. Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art. 73
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych, dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych oraz spe³nia³y warunek zatrudnienia
w jednostkach ochrony zdrowie przy wykonywaniu czynnoœci
diagnostycznych, ale z uzasadnionych powodów nie

Uchwa³a Nr 13  P / II / 2007
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  30  listopada 2007 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³y
wnioski po up³ywie terminu zakreœlonego w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej

§ 1

§ 2

§ 3

Uchwa³a Nr 14 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 15 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³y
wnioski po up³ywie terminu zakreœlonego w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej

§ 1
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Zachowa³y 12 miesiêcznego terminu okreœlonego w art. 5
ust. 1 tej ustawy do wniesienia do Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis na listê
diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po do³¹czeniu do wniosku
oœwiadczenia i dokumentów uzasadniaj¹cych zw³okê.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
ma prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym
usprawiedliwia³y zw³oki w z³o¿eniu wniosku.

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w §
1 ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz § 1 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru
dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

,

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a –
c i art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529
z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca
2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz.U.06.117.790) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia co nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej – postanawia wnioskodawcom wymienionym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ prawo
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonaæ
wpisu na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 28
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171. poz. 1663)
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
stwierdzam, ¿e:

Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art. 73
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych, dyplom
ukoñczenia studiów wy¿szych oraz spe³nia³y warunek
zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowie przy
wykonywaniu czynnoœci diagnostycznych, ale z
uzasadnionych powodów nie zachowa³y 12 miesiêcznego
terminu okreœlonego w art. 5 ust. 1 tej ustawy do wniesienia do
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis
na listê diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po do³¹czeniu do
wniosku oœwiadczenia i dokumentów uzasadniaj¹cych zw³okê.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma
prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym
usprawiedliwia³y zw³oki w z³o¿eniu wniosku.

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w §
1 ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz                                                      Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                            (-) Henryk Owczarek

2.

3.

§ 2

§ 3

Uchwa³a Nr 16 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 17 - P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listê diagnostów

laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Uchwa³a Nr 18 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³y
wnioski po up³ywie terminu zakreœlonego w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej

§ 1
1.

2.

3.

§ 2

§ 3


