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

Uchwała Nr 26/2018
V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 8 grudnia 2018r.
w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej

§1
Mienie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – zwanej dalej „Izbą”, stanowią w szczególności
nieruchomości, ruchomości, fundusze własne, prawa majątkowe i niemajątkowe.
§2
1. Przychodami Izby są:
a) składki członkowskie, opłaty manipulacyjne, opłaty wpisowe,
b) darowizny na cele statutowe, dotacje, subwencje, ofiary,
c) odsetki z lokat bankowych, zapisy i spadki,
d) przychody z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
e) wpływy z nieruchomości,
f) inne przychody.
2. Wszelkie przychody z działalności Izby służą wyłącznie realizacji celów ustawowych
i statutowych.
§3
1. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej KIDL jest roczny plan budżetowy KIDL uchwalany przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, przechowywane są na rachunkach bankowych Izby. W zależności od aktualnych potrzeb finansowych nadwyżki finansowe powinny
być przenoszone na lokaty terminowe. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazywane niezwłocznie na rachunek bankowy Izby.

§4
1. KIDL (poprzez Biuro Izby) oraz jej Organy są zobowiązane do gospodarowania mieniem Izby z

poszanowaniem zasad prawidłowej i racjonalnej gospodarki, zachowania szczególnej staranności,

korzystania

i

dysponowania

nim

zgodnie

z

jego

społecznym

i gospodarczym przeznaczeniem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia realizacji zadań
statutowych i administracyjnych.
2. Do dokonywania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura Izby oraz realizacją

budżetu KIDL, w szczególności w zakresie wydatków administracyjnych, których wartość jednorazowa nie przekracza kwoty 6 000 zł, lub zawierania umów w tym zakresie, których całkowita
wartość mieści się w w/w kwocie, upoważniony jest Dyrektor Biura Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych.
3. Do

zawierania

umów,

udzielania

pełnomocnictw

i

składania

oświadczeń

woli

w sprawach majątkowych i finansowych Izby, których wartość nie przekracza kwoty 25 000 zł
właściwy jest Prezes KRDL lub upoważniony przez Krajową Radę członek Prezydium KRDL.
4. Do

zawierania

umów,

udzielania

pełnomocnictw

i

składania

oświadczeń

woli

w sprawach majątkowych i finansowych Izby, których wartość przekracza mieści się
w przedziale od 25 000 zł do 60 000 zł wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch upoważnionych

przez

Radę

członków

prezydium.

Jeśli

nie

wiąże

się

to

z nadmierną uciążliwością lub odsunięciem terminu dokonania czynności jednym
z upoważnionych przez Radę członków prezydium powinien być Skarbnik.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach mająt-

kowych i finansowych Izby, których wartość przekracza 60 000 zł wymagana jest uchwała Rady.
Decyzja o zbyciu i obciążaniu nieruchomości wymaga uchwały Zjazdu.
6. Dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 6 000 zł ma być poprzedzane zebraniem ofert

oraz wyborem najkorzystniejszej oferty.
§5
1. Obowiązkiem finansowym każdego członka samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych jest rzetelne i terminowe regulowanie należności wobec Izby.
2. Członkowie samorządu są zobowiązani do wpłacania składek członkowskich na indywidualne
subkonta lub rachunek bankowy Izby do 30 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
3. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w sposób przez siebie ustalony ma obowiązek:
a) nie

rzadziej

niż

raz

na

6

miesięcy

informować

członków

o wysokości ich zaległości finansowych oraz wzywać ich do zapłaty należności

samorządu

b) w przypadkach uporczywego uchylania się od obowiązku uiszczania składek członkowskich
podejmować wszelkie kroki prawne, w tym z egzekucją komorniczą włącznie.
§6
Warunkiem korzystania przez członków samorządu z wszelkich świadczeń finansowych
i rzeczowych (tj.: współfinansowania szkoleń organizowanych przez jednostki zewnętrzne, udziału
w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez KIDL, korzystania z miejsc noclegowych Izby,
otrzymywania

gazety

Diagnosta

Laboratoryjny,

itp.)

jest

rzetelne

i terminowe regulowanie należności składkowych wobec Izby. Zasady korzystania ze świadczeń
finansowych i rzeczowych określa Krajowa Rada na podstawie analiz ekonomicznych biura KIDL.
§7
1. Krajowa Rada przyjmuje plan dochodów i wydatków na dany rok nie później niż 60 dni po
rozpoczęciu roku obrachunkowego.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Plan wydatków składa się w szczególności z planów wydatków organów Izby.
4. Krajowa Rada ustala zasady wynagradzania pracowników, w tym również pochodzących z wyboru,
§8
Uchyla się Uchwałę Nr 25/2014 Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 6 grudnia 2014r., w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący V KZDL

Sekretarz V KZDL

