V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
Warszawa, 6-8 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 4/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

§1
Na podstawie art. 44 pkt 4) ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2245 z późn. zm.) V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje Regulamin V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

§2
Regulamin V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych stanowi załącznik do uchwały.

………………………………

……………………………

Przewodniczący V KZDL

Sekretarz V KZDL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2018 V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7
grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

REGULAMIN
V KRAJOWEGO ZJAZDU DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

§1
Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych jest zwołany w celu realizacji zadań określonych w art.
44 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2245 z
późn. zm.).
§2

1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Ustawa” – ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz. U. z 2016,
poz. 2245 z późn. zm.),
2) „KRDL” – Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,
3) „KIDL” – Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,
4) „PWZDL” – Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
5) „Regulamin” - Regulamin Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych,
6) „Zjazd” – Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,
7) „Delegat” – delegata na Zjazd,
8) „zwykła większość głosów” – liczba głosów oddanych na kandydata większa od liczby głosów przeciwnych,
9) „quorum Zjazdu” – co najmniej połowa liczby Delegatów;
10) „bierne prawo wyborcze” – wybieralność na dane stanowisko/funkcję;
11) „czynne prawo wyborcze” – prawo wybierania.
§3
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu KIDL przesyła listem poleconym
każdemu Delegatowi, z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa, oraz członkom ustępujących organów KIDL, co najmniej na 21 dni przed terminem Zjazdu.

2. W przypadku zwrotu listu poleconego, o którym mowa w ust. 1, do KIDL z adnotacją, iż był
dwukrotnie awizowany, uznaje się za prawidłowe powiadomienie Delegata o terminie
i miejscu Zjazdu.
3. W Zjeździe uczestniczą Delegaci. Ponadto mogą uczestniczyć: członkowie ustępujących organów KIDL niebędący Delegatami z głosem doradczym, eksperci KIDL oraz zaproszeni goście.
§4
1. Delegat, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na
liście obecności pierwszego dnia Zjazdu, otrzymuje mandat upoważniający do udziału w Zjeździe, poprzez podniesienie którego oddaje głos w głosowaniu jawnym.
2. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w Zjeździe.
3. Delegaci potwierdzają swoją obecność na Zjeździe podpisami na listach obecności każdego dnia
przed rozpoczęciem obrad.
4. Za nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieuzasadnione wcześniejsze opuszczenie obrad, Delegat może zostać obciążony częścią kosztów Zjazdu związanych z zapewnieniem uczestnictwa
Delegata w obradach Zjazdu. Przedmiotową decyzję podejmie nowo powołana KRDL.
§5
1. Zjazd jest władny do podejmowania uchwał i dokonania wyboru organów KIDL przy obecności
co najmniej połowy liczby Delegatów.
2. W przypadku nieobecności co najmniej połowy liczby Delegatów ponowny termin Zjazdu ustala
KRDL, przy czym termin nie może przypaść później niż 2 miesiące i nie wcześniej niż 3 tygodnie
po pierwszym terminie Zjazdu.
§6
1. Delegatom, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Delegatom, którzy weszli w skład Komisji Skrutacyjnej nie przysługuje na Zjeździe bierne prawo
wyborcze do organów KIDL oraz na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL oraz jego zastępców.
§7
1. Prezes KRDL otwiera Zjazd i prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu,
który następnie prowadzi obrady. Do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu prawa i obowiązki
prowadzącego obrady wykonuje Prezes KRDL. W przypadku nieobecności Prezesa KRDL obrady otwiera i prowadzi jeden z wyznaczonych przez Prezesa KRDL Wiceprezesów lub członków ustępującej KRDL.
2. Prezes KRDL w głosowaniu jawnym zarządza wybór spośród Delegatów do Prezydium Zjazdu,

w skład którego wchodzą: Przewodniczący Zjazdu, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarz
Zjazdu oraz jego zastępca.
3. Funkcję Komisji Skrutacyjnej przy wyborach Prezydium Zjazdu pełni otwierający obrady oraz
osoby przez niego przybrane spośród Delegatów.
4. Wybór Prezydium Zjazdu odbywa się w głosowaniu jawnym. Wybór do Prezydium Zjazdu odbywa się łącznie, chyba że zgłoszono na poszczególne funkcje w Prezydium Zjazdu kandydatów
w liczbie większej od liczby funkcji w Prezydium Zjazdu. W takim przypadku wybory na funkcje
w Prezydium Zjazdu przeprowadza się oddzielnie.
5. Przepis § 19 ust 1 stosuje się odpowiednio do wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Wiceprzewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu oraz jego zastępcy.
6. Po wyborze Prezydium Zjazdu, a do czasu wyboru Komisji Skrutacyjnej, funkcję Komisji Skrutacyjnej pełni Prezydium Zjazdu.
§8
1. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół.
2. Przebieg Zjazdu podlega rejestracji dźwiękowej i wizualnej oraz podlega archiwizacji przez okres
5 lat.
3. Głosowania w trakcie Zjazdu odbywają się przy zastosowaniu techniki elektronicznej.
4. Zjazd przyjmuje porządek obrad. Przewodniczący Zjazdu po dyskusji i ewentualnie wniesionych
poprawkach zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
5. Porządek obrad Zjazdu powinien obejmować w szczególności:
1) otwarcie Zjazdu i wystąpienie Prezesa KRDL oraz zaproszonych gości
2) wybór Przewodniczącego Zjazdu
3) wybór Wiceprzewodniczących Zjazdu, Sekretarza Zjazdu i jego zastępcy
4) wybór Komisji Mandatowej
5) sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej
6) ustalenie porządku obrad
7) przyjęcie Regulaminu Zjazdu
8) wybór Komisji Wyborczej
9) wybór Komisji Skrutacyjnej
10) wybór Komisji Uchwał i Wniosków
11) wybór komisji zjazdowych
12) przedstawienie sprawozdań ustępujących organów KIDL
13) zatwierdzenie sprawozdań ustępujących organów KIDL
14) wybory nowych organów KIDL

15) sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16) rozpatrzenie wniosków
17) podjęcie uchwał
18) zamknięcie Zjazdu
6. Część sprawozdawcza Zjazdu obejmuje punkty porządku obrad, w których następuje przedstawienie sprawozdań ustępującego Prezesa KIDL, organów KIDL, Rzecznika Dyscyplinarnego
KIDL oraz zatwierdzenie sprawozdań ustępujących organów KIDL i Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL. Odpowiedzi na pytania są udzielane zbiorczo po przedstawieniu wszystkich ewentualnych pytań do ustępującego Prezesa KRDL, organów KIDL oraz Rzecznika Dyscyplinarnego
KIDL. Zatwierdzenie sprawozdań ustępujących organów KIDL oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL następuje po udzieleniu odpowiedzi na pytania.
7. Część wyborcza Zjazdu obejmuje punkty porządku obrad, w których następuje wybór Prezesa
KRDL, organów KIDL oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL.
§9
1. Delegaci mają prawo do składania wyłącznie na piśmie wniosków o charakterze merytorycznym.
Prawo zadawania pytań w części wyborczej Zjazdu przysługuje wyłącznie Delegatom.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
a) odroczenia obrad na czas nie dłuższy niż 24 godziny,
b) uchwalenie tajności posiedzenia,
c) zamknięcie listy mówców,
d) głosowania bez dyskusji,
e) zamknięcia dyskusji,
f) odesłania do komisji celem rozpatrzenia i opracowania,
g) zmiany kolejności porządku obrad,
h) głosowania imiennego,
i)

przeprowadzenia głosowania,

j) sprawdzenia quorum,
k) reasumpcji głosowania, zgłoszonego przez co najmniej 30 Delegatów,
l) uchwalenia tajności głosowania,
m) zamknięcia listy kandydatów.
3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i/lub jednego głosu przeciwnego.
2 minut.
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4. Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie jawne wniosków formalnych zgodnie z kolejnością
ich zgłaszania.
§ 10
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał, lub innymi wnioskami i propozycjami
zgłoszonymi w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do
głosowania. Od momentu zarządzenia przystąpienia do głosowania do czasu zakończenia
głosowania nie jest możliwe zgłaszanie wniosków formalnych.
2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został zgłoszony,
2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwały, przy czym w pierwszej
kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach,
3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
3. Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał.
4. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie, chyba że Regulamin stanowi
inaczej lub Zjazd podejmie uchwałę o której mowa w ust. 6.
5. Ustalenia wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna. Przewodnicy Komisji
Skrutacyjnej przekazuje protokół zawierający wyniki głosowania Przewodniczącemu Zjazdu,
który ogłasza wynik głosowania.
6. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie
przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
§ 11
1. Przewodniczący Zjazdu lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący kieruje obradami
Zjazdu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zjazdu należy w szczególności:
a) kierowanie sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ich porządkiem,
b) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny obrad, Regulaminu Zjazdu oraz porządku na
sali obrad,
c) udzielanie i odbieranie głosu,
d) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
e) poddawanie wniosków i projektów pod dyskusję,
f) kierowanie omawianych zagadnień, w razie potrzeby, do prac we właściwych komisjach,
g) zarządzanie głosowań w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.
3. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór komisji zjazdowych.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego kierującego obradami
Zjazdu.
5. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem
obrad, zgodnie z ich uprawnieniami.
6. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym porządkiem
obrad składają zgłoszenia do dyskusji Sekretarzowi Zjazdu, który prowadzi listę dyskutantów.
7. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Prezesowi
KRDL, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego można udzielić głosu poza kolejnością.
8. Przewodniczący może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji nad
tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
9. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po kolejnym zwróceniu uwagi –
odebrać głos.
10.Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas wypowiedzi.

KOMISJE
§ 12
1. Przewodniczący Zjazdu - spośród Delegatów - w głosowaniu jawnym zarządza wybór Komisji
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2. Zjazd może uchwalać powołanie także innych komisji pracujących na Zjeździe.
3. W przypadku zgłoszenia do poszczególnych komisji kandydatów odpowiadających ilości
składu danej komisji, Przewodniczący Zjazdu może zarządzić głosowanie łączne nad całym
składem komisji.
§ 13
1. Komisja Mandatowa składa się z 5 członków.
2. Członkowie Komisji Mandatowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdza, czy jest quorum Zjazdu do podjęcia
uchwał i dokonania wyborów Prezesa KRDL, organów KIDL oraz Rzecznika Dyscyplinarnego
KIDL i jego zastępców.
4. Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawia Zjazdowi informacji o stwierdzeniu quorum
Zjazdu do podjęcia uchwał i dokonania wyborów Prezesa KRDL, organów KIDL oraz Rzecznika

Dyscyplinarnego KIDL i jego zastępców.
§ 14
1. Komisja Wyborcza składa się z 5 członków.
2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów na Prezesa KRDL oraz do poszczególnych organów
KIDL wybieranych przez Zjazd, a także na Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL i jego zastępców.
Lista kandydatów na poszczególne funkcje sporządzana jest w kolejności alfabetycznej nazwisk
kandydatów.
4. Komisja Wyborcza organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
§ 15
1. Komisja Skrutacyjna składa się z 7 członków.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów KIDL.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz nadzoruje
prawidłowość przeprowadzania głosowań.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna niezwłocznie powiadamia o tym Przewodniczącego Zjazdu, zgłaszając wnioski w sprawie dalszego
postępowania.
6. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
§ 16
1.

Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 5 członków.

2.

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3.

Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje od Delegatów propozycje uchwał i wniosków wraz z
uzasadnieniem na piśmie oraz opracowuje ich projekty dla Zjazdu.

4.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przekazuje projekty uchwał i wniosków Przewodniczącemu Zjazdu.
§ 17

1. Przewodniczący Zjazdu wyznacza referentów do przedstawienia projektu dokumentów zjazdowych.
2. W dyskusji Delegaci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 2 minut.

4. Osobie biorącej udział w dyskusji przysługuje prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż
2 minuty.
5. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza ustaloną kolejnością jedynie w sprawie wniosku formalnego.
§ 18
1. Podstawą do dyskusji nad dokumentami zjazdowymi są projekty dokumentów przygotowane
przez KRDL.
2. Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu przez Zjazd następuje w formie uchwały.
§ 19
1. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Wyniki głosowań ogłasza Przewodniczący Zjazdu.
§ 20
1. Wybory Prezesa KRDL, członków KRDL, członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL i jego zastępców
odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, równym i tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2. Wybory Prezesa KRDL i Rzecznika Dyscyplinarnego odbywają się oddzielnie.
§ 21
1.

Przewodniczący Zjazdu zarządza przystąpienie do wyborów na Prezesa KRDL oraz zgłaszanie
kandydatów na Prezesa KRDL.

2.

Zgłaszanie kandydatów na Prezesa KRDL dokonywane jest ustnie z uzasadnieniem.

3.

Ustępujący Prezes KRDL ma prawo do rekomendowania w imieniu własnym kandydata do
funkcji Prezesa KRDL.

4.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydata jest osobiste ustne lub pisemne wyrażenie zgody
na kandydowanie.

5.

Kandydat na Prezesa KRDL jest uprawniony do dokonania osobistej prezentacji
w czasie nie dłuższym niż 10 minut według kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów.

6.

Delegaci mają prawo do zadawania pytań kandydatom na Prezesa KRDL, a wystąpienie nie
może trwać dłużej niż 1 minutę.

7.

Odpowiedzi na pytania są udzielane przez kandydatów zbiorczo po przedstawieniu wszystkich
pytań do poszczególnych kandydatów na Prezesa KRDL.

§ 22
1. Na Prezesa KRDL zostaje wybrany kandydat, który uzyskał co najmniej 50% ważnych głosów +
1 ważny głos z ogólnej liczby biorących udział w głosowaniu.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów Przewodniczący Zjazdu
zarządza drugą turę głosowania.
3. W drugiej turze głosowania uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali
kolejno dwie największe liczby głosów.
4. Prezesem KRDL zostaje ten kandydat, który w drugim, bądź kolejnym głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie powtarza się.
§ 23
1. Zjazd ustala, odrębnymi uchwałami, liczbę członków organów KIDL wymienionych w art. 44 pkt.
2 Ustawy :
a) Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Dyscyplinarnego,
d) Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL.
2. Przewodniczący Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyborów organów KIDL oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego KIDL i jego zastępców.
3. Z zastrzeżeniem § 25, do wyborów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy §
21 ust 1, 2, 4, 5, 6 i 7, oraz § 22 ust. 2,3,4,5 z tym że:
a) czas osobistej prezentacji kandydatów nie może przekroczyć 2 minut,
b) głos uznaje się za nieważny także w przypadku oddania głosu na większą liczbę kandydatów
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określonych

w ust. 1.
§ 24
1. Do organów KIDL wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów,
do wyczerpania liczby składu osobowego danego organu KIDL określonych w odrębnej uchwale
Zjazdu.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż ilość miejsc pozostająca do obsadzenia, Przewodniczący Zjazdu zarządza i ogłasza wybory uzupełniające.

3. Do wyborów uzupełniających stosuje się przepisy dotyczące głosowania zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu nie zostali wybrani z przyczyn określonych w ust. 2.
§ 25
1. Do wyborów Rzecznika Dyscyplinarnego stosuje się przepisy dotyczące wyboru Prezesa KRDL.
2. Na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali
największą liczbę głosów. Przepis § 22 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 26
1. Po ustaleniu wyniku wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Zjazdu podpisany przez członków komisji protokół z wynikami wyborów.
2. W protokole głosowania podaje się co najmniej dane dotyczące:
a) liczby osób uprawnionych do głosowania;
b) liczby głosów oddanych,
c) liczby uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów, w przypadku głosowania
na kandydatów,
d) liczby głosów oddanych ZA /PRZECIW/ WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, w przypadku głosowania nad uchwałami niedotyczącymi wyboru osób,
e) imienia i nazwiska osób wybranych do poszczególnych organów KIDL i na funkcję
Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL i jego zastępców.
3. Przewodniczący Zjazdu ogłasza wyniki wyborów.
§ 27
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu Komisji Uchwał i Wniosków, w celu rozpatrzenia wniosków i
ewentualnie podjęcia uchwał.
§ 28
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza zamknięcie Zjazdu.
§ 29
1. Sekretarz Zjazdu sporządza protokół w terminie 25 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
2. Protokół z posiedzenia Zjazdu obejmuje przebieg obrad, a także w załącznikach, protokoły komisji, pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów zjazdowych.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.
4. Integralną częścią protokołu są protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz komisji zjazdowych, które
podlegają przekazaniu przez Przewodniczących poszczególnych komisji Przewodniczącemu
Zjazdu.
5. Przewodniczący Zjazdu jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia Zjazdu przekazać
dokumenty Zjazdu Prezesowi KRDL.
6. Protokół z obrad Zjazdu przechowuje się w Biurze KIDL.
7. Członek KIDL ma prawo w każdym czasie do przeglądania protokołu z obrad Zjazdu
w Biurze KIDL.
§ 30
Po zakończeniu Zjazdu Przewodniczący Zjazdu w terminie 30 dni przekazuje ministrowi właściwemu ds. zdrowia uchwały zjazdowe.

