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Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

DRUGA KADENCJA
UCHWAŁY PIERWSZEGO POSIEDZENIA KRAJOWEJ

RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Uchwala Nr l/II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz określenia ich

stanowisk funkcyjnych

Na podstawie § 23 pkt. 23 Statutu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/2006
Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia
8-9 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 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 postanawia co następuje:

§1
Ustala się, że Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych stanowi l O osób, w tym:

Prezes KRDL wybrany przez II Krajowy Zjazd
Diagnostów Laboratoryjnych,

czterech Wiceprezesów KRDL,
Sekretarz KRDL

- Skarbnik KRDL
oraz trzech członków Prezydium.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 2 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru członków Prezydium Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych.

§1
Na podstawie § 23 pkt. 23 Statutu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/2006
Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia
8-9 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 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 na pierwszym posiedzeniu wybiera
w głosowaniu tajnym czterech Wiceprezesów, Sekretarza,
Skarbnika oraz trzech członków Prezydium KRDL.

§2
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała czterech
Wiceprezesów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
w osobach:

1. Hausner Hanna nr wpisu na l.d.lab. 1728
2. Jagielski Marek nr wpisu na l.d.lab. 2
3. Puacz Elżbieta nr wpisu na l.d.lab. 4868
4. Rabsztyn Elżbieta nr wpisu na l.d.lab. 4106

§3
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Sekretarza Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w osobie:

Głowniak Czesław nr wpisu na l.d.lab. 37

§4
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Skarbnika Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w osobie:

Drejski Włodzimierz nr wpisu na l.d.lab 38

§5
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała trzech członków
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
w osobach:

1. Klausa Elżbieta nr wpisu na l.d.lab. 813
2. Sadowski Tomasz nr wpisu na l.d.lab. 1657
3. Świątkowska Ewa nr wpisu na l.d.lab. 5195

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwala Nr 3 / H / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie określenia osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw

oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i
finansowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów

Labor atoryj nych

§ 1
Do reprezentowania, współdziałania i składania oświadczeń woli
oraz podpisów w imieniu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych, w tym oświadczeń w zakresie praw
majątkowych ustanawia się spośród członków Prezydium KRDL
niżej wymienione osoby:

• Henryk Owczarek - Prezes KRDL
• Hanna Hausner - Wiceprezes KRDL
• Czesław Głowniak - Sekretarz KRDL
• Włodzimierz Drejski - Skarbnik KRDL

§2
Oświadczenia woli składają łącznie zawsze dwie osoby spośród
osób wymienionych w § l z zastosowaniem przepisów
uchwały nr 7/2003 KRDL z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie
wewnętrznych zasad rozporządzania majątkiem oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

-l-



Uchwała Nr 4 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
do ustalenia zasad i realizacji współpracy z Polskim

Centrum Akredytacji

Na podstawie art. 47, pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
0 diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, póz. 1529 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

§1
Upoważnić Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
do ustalenia zasad współpracy z Polskim Centrum Akredytacji
1 realizować tę współpracę w okresie II kadencj i Rady.

§2
Prezes KRDL będzie informował Krajową Radę Diagnostów
Laboratoryjnych o wynikach współpracy z Polskim Centrum
Akredytacji na posiedzeniach plenarnych Rady, okresowo raz na
półrocze.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 5/II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, działając 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, póz. 1529 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą
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 § l rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr
182, póz. 1885) stwierdza, że:

§1
Osoby wymienione w załączniku nr l do uchwały uzyskały wpis
na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną przez Krajową
Radę Diagnostów Laboratoryjnych i uzyskały Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniające do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 6 /II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych

osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego
w art. 5 ust. 2 ustawy

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

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, póz. 1529 z późn. zm.) w związku 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. póz. 1663) Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

§1
1. Osoby (wymienione w załączniku nr l do uchwały), które

w dniu 2 października 2001 r. zgodnie z art. 73 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej posiadały uprawnienia
do wykonywania czynności diagnostycznych, dyplom
ukończenia studiów wyższych oraz spełniały warunek
zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowie przy
w y k o n y w a n i u czynności d iagnostycznych, a le
z uzasadnionych powodów nie zachowały 12 miesięcznego
terminu określonego w art. 5 ust. l tej ustawy do wniesienia
do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku
o wpis na listę diagnostów, mogąuzyskać wpis po dołączeniu
do wniosku oświadczenia i dokumentów uzasadniających
zwłokę.

2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ma prawo
weryfikacji treści oświadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listę diagnostów jeżeli przedłożone
dokumenty nie będą w stopniu wystarczającym
usprawiedliwiały zwłoki w złożeniu wniosku.

§2
Wnioski złożone po terminie określonym w § l, ust. l, ale przed
dniem podjęcia niniejszej uchwały, były rozpatrywane po ich
uzupełnieniu oświadczeniem i dokumentami określonymi w § l,
ust. 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 7 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie jednorazowego przyznania nagród dla

absolwentów kierunku analityka medyczna za najlepsze
prace magisterskie w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Na podstawie art. 47, pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r.,
Nr 144, póz. 1529 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą
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
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia
jednorazowo przyznać nagrody pieniężne, po 1.500.00 PLN
(słownie: jeden tysiąc pięćset PLN) na osobę, za najlepsze prace
magisterskie w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej dla niżej
wymienionych absolwentów kierunku analityka medyczna
wskazanych przez Komisję Konkursową Kolegium Medycyny
Laboratoryjnej:

1. AleksandraFIJAŁKOWSKA,
2. Rafał Nikodem WLAZEŁ,
3. Adrianna Z YCHOWICZ

§2
Łączna kwota nagród, tj. 4.500,00 PL (słownie: cztery tysiące
pięćset PLN) zostaje ujęta w Planie Budżetowym na2007 rok.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak
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Uchwała Nr 8 1 I I 1 2 0 0 7
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie odmowy wpisania na listę diagnostów
laboratoryjnych i wydania stwierdzenia prawa

wykonywania zawodu Pani

Na podstawie art. 8 ust l w związku z art. 9 ust l pkt 2, art. l O ust l i 3
i art. 47 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U nr 144, póz. 1529 z późn. zm.)
oraz art. 107 KPA (tekst jednolity :Dz. U nr 98 z 2000 r. póz. 1071)
w związku z art. 50 i art. 53 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr
153, póz. 1270 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

odmówić Pani wpisania na listę diagnostów
laboratoryjnych i wydania jej stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Podpisy
Członków KRDL obecnych na posiedzeniu
w dniu 19 stycznia 2007 r.

wg listy obecności

Uchwała Nr 9/II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie odmowy wpisania na listę diagnostów
laboratoryjnych i wydania stwierdzenia prawa

wykonywania zawodu Pani

Na podstawie art. 8 ust. l w związku z art. 9 ust. l pkt. 2, art. 10 ust. l
i 3 i art. 47 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekstjednolity: Dz. Unr 144, póz. 1529 z późn. zm.)
orazart. 107 KPA (tekstjednolity:Dz. U nr 98 z2000 r. póz. 1071)
w związku z art. 50 i art. 53 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr
153, póz. 1270 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

odmówić Pani wpisania na listę diagnostów
laboratoryjnych i wydania jej stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Podpisy
Członków KRDL obecnych na posiedzeniu
w dniu 19 stycznia 2007 r.

wg listy obecności

DRUGA KADENCJA
UCHWAŁY DRUGIEGO POSIEDZENIE KRAJOWEJ

RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Uchwała nr 10./II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie finansowania zadań członków Prezydium

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i członków
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z tytułu

uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych i Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryj nych

Na podstawie art. 47 pkt. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2001 roku, nr 100, póz.
1083 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
uchwala co następuje:

§1
1. Członkowie Prezydium Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych mają prawo do:
a. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania
do miejsca obrad Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych i kosztów powrotu publicznymi
środkami lokomocji lub za zgodą Prezesa KRDL własnym
samochodem, wypłaty diet w przypadku, gdy obrady
Prezydium trwają co najmniej 8 godzin,
b. zwrotu kosztów noclegu jeżeli obrady Prezydium
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wymagają
pozostawania poza miejscem zamieszkania powyżej
8 godzin

2. Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
mająprawodo:

a. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do
miejsca obrad Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych i kosztów powrotu publicznymi
środkami lokomocji lub za zgodą Prezesa KRDL
własnym samochodem, wypłaty diet w przypadku, gdy
obrady trwająco najmniej 8 godzin,
b. zwrotu kosztów noclegu jeżeli obrady Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych wymagają pozostawania
pozamiejscem zamieszkania powyżej 8 godzin.

§2
Zwrotu kosztów przejazdu, noclegów oraz wyłaty diet dokonuje
się na zasadach określonych w przepisach dotyczących podóży
służbowych pracowników sfery budżetowej i samorządowej na
obszarze kraj u.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
( -) Czesław Glowniak

Uchwała nr 11/11/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do modernizacji

budynku KIDL
przy ul. Konopackiej Nr 4 w Warszawie

Na podstawie art. 47 pkt. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2001 roku, nr 100, póz.
1083 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
uchwala co następuje:

§1
1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych pozytywnie
opiniuje i proponuje podjęcie działań zmierzających
do modernizacji budynku przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie

w celu:
a) utworzenia pokoi gościnnych dla diagnostów
laboratoryjnych,

b) przeniesienia pomieszczeń biurowych,
c) utworzenia sal konferencyjne edukacyjnych.

2. Do podejmowania działań, o których mowa w ust. l upoważnia
się Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak
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Uchwała nr 12/11/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Prezesa KRDL do

zakupu działki przy ul. Konopackiej Nr 4 w Warszawie

Na podstawie art. 47 pkt. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2001 roku, nr 100 póz.
1083 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
uchwala co następuje:

§1
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych upoważnia Prezesa
Krajowej RadyDiagnostów Laboratoryjnych do podjęcia działań
zmierzających do zakupu działki przy ul. Konopackiej 4 i zakupu
tej działki

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 13/11/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, działając 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, póz. 1529 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą
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 § l rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr
182, póz. 1885) stwierdza, że:

Osoby wymienione w załączniku nr l do uchwały uzyskały wpis
na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną przez Krajową
Radę Diagnostów Laboratoryjnych i uzyskały Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniające do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 14/11/2007 r.
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 52 marca 2007 r.
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych

osób, które złożyły wnioski po upływie terminu
zakreślonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

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, póz. 1529 z późn. zm.) w związku 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. póz. 1663) Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

§1
1. Osoby (wymienione w załączniku nr l do uchwały), które

w dniu 2 października 2001 r. zgodnie z art. 73 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej posiadały uprawnienia do
wykonywania czynności diagnostycznych, dyplom
ukończenia studiów wyższych oraz spełniały warunek
zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowie przy
w y k o n y w a n i u czynności d iagnostycznych, a le
z uzasadnionych powodów nie zachowały 12 miesięcznego
terminu określonego w art. 5 ust. l tej ustawy do wniesienia
do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku
o wpis na listę diagnostów, mogą uzyskać wpis po dołączeniu
do wniosku oświadczenia i dokumentów uzasadniających
zwłokę.

2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ma prawo
weryfikacji treści oświadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listę diagnostów jeżeli przedłożone
dokumenty nie będą w stopniu wystarczającym
usprawiedliwiały zwłoki w złożeniu wniosku.

§2
Wnioski złożone po terminie określonym w § l, ust. l, ale przed
dniem podjęcia niniejszej uchwały, były rozpatrywane po ich
uzupełnieniu oświadczeniem i dokumentami określonymi
w § l,ust. 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nrl5/II/2007 r.
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie udziału w kosztach za umieszczanie informacji o

konkursach i przetargach dotyczących świadczeń
zdrowotnych na stronie internetowej Krajowej Izby

Diagnostów Laboratoryjnych oraz prezentacji obrazów i
tre3ści zgłoszonych do publikacji w gazecie KIDL

"Diagnosta Laboratoryjny"

Na podstawie art. 47, pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, póz. 1529 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

§1
Umieszczać na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych www.kidl.org.pl przesyłane przez zakłady
opieki zdrowotnej informacje dotyczące konkursów i przetargów
na świadczenia zdrowotne.

§2
Zamieszczać w Gazecie KIDL „Diagnosta Laboratoryjny"
prezentacje obrazów i treści zgłoszone przez podmioty
gospodarcze.

§3
1. Informacje oraz prezentacje obrazów i treści umieszcza się w
wersji przekazanej przez zamawiającego o ile ich treść nie narusza
obowiązujących przepisów prawa.
2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za treść przesłanych prezentacji,
obrazów i treści oraz informacj i do zamieszczenia.
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§4
Podmiot zgłaszający wolę zamieszczenia informacji na stronie
internetowej lub prezentacji obrazu i treści na szpaltach
edytowanej gazety „Diagnosta Laboratoryjny" zobowiązany jest
do udziału w kosztach w wysokości według załączników Nr l
i Nr 2 do niniejszej uchwały

§5
Aport udziału w kosztach wniesiony na konto bankowe KIDL za
umieszczanie informacji w internecie lub prezentację obrazu
i treści zgłoszone do druku przeznaczone są na realizacje celów
statutowych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz
zgodnie żart. 17 ust. l pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 54, póz. 654
z późn.zm.)zwolnione z podatku dochodowego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Załącznik l do uchwały Nr 15 / II / 2007 z dnia 2 marca
2007 roku w sprawie udziału w kosztach z tytułu

umieszczania informacji o konkursach i przetargach na
świadczenia zdrowotne na stronie internetowej Krajowej

Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Zamieszczenie treści informacyjnej o konkursach i przetargach na
świadczenia zdrowotne podane do ogłoszenia na stronie
internetowej KIDL przez podmioty zainteresowane NZOZ,
SPZOZ i innych świadczeniodawców winne posiadać:
a) formę zapisu elektronicznego do 50 KB w tekście,
wartość udziału za 14 dni 400 PLN
b) dodatkowo za każdy zamieszczony obraz

(formaty akceptowane na stronach WWW) maksymalnie do
100 KB, Wartość udziału za 14 dni - 50 PLN za l obraz

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 15/ II / 2007 z dnia 2 marca
2007 roku w sprawie udziału w kosztach za zamieszczanie

prezentacji obrazów i treści oraz informacji w Gazecie
KIDL „Diagnosta Laboratoryjny" zgłoszone przez

podmioty gospodarcze

Udział w kosztach z tytułu zamieszczenia prezentacji obrazu
i treści lub informacji na szpaltach Gazety „Diagnosta
Laboratoryjny" edytowanej nakładem własnym przez KRDL.

Formuł 1 Udział w kosztach w PLN
Okładka

laforaueja Barwna
Okładka IV
Okładka n
Okładka III

4*00
3(00
3500

RaaktaiMwka
Infbnaacja Barwna

Rozkładówka otwierająca (druga okładka + pierwsza strona
Rozkładówka (2 strony barwne)

Rozkładówka (2 strony czaroo-białe)
Infbnucia Barwna

I strona barwna
Vi strony barwnej
Vt strony barwnej

Tfksł praatocyjny
1 strona barwna

1 strona czarno Mała
Odomnla draba*

Ogłoszenia standardowe (tekst + dane teteadresowe) l/S
strony czamo-białej

NMypawe forw Reklaaty
Imert luźny wewnętrzny

Insert naklejany na okładkę
Banderola

Imert naklejany na reklamie
Katalog
Płyta CD

6000
4SOO
4000

3000
1400
1000

2100
1300

500

2500

5000
4000
2000

Do negocjacji
Do negocjacji

Rabaty i informacje dodatkowe:
1.Jeżeli informacja ukaże się w :

2- 3numerach 5% rabatu
4- Snumerach 10% rabatu
6-12numerach 15% rabatu

2 wybór miejsca na informację + 10%
3. opracowanie artykułu informacyjno-prezentującego...+ 30%

Uchwała nr 16 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2003 Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 13 stycznia 2003 roku - Regulamin działania

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Działając na podstawie art. 47 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej(tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
póz. 1529zpóźn. zm.), w związku z §22 pkt. 3 Statutu Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych stanowiącego załącznik do
uchwały nr 23/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 8-9 grudnia 2006 w sprawie zmiany
uchwały nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych postanawia się
co następuje:

§1
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala zmiany do
Regulaminu Działania Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, stanowiącego załącznik nr l do niniejszej
uchwały

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
( -) Czesław Głowniak

Załącznik nr l do uchwały nr 16/11/2007 KRDL z dnia 2
marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/2003
KRDL z dnia 13 stycznia 2003 r. Regulamin Działania

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY
DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1
Regulamin określa zasady i tryb działania Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej w skrócie KRDL - organu
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

§2
1. Ilekroć mowa w regulaminie o ustawie należy przez to
rozumieć ustawę z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
z późn. zmianami (tekst jednolity: Dz. U. 04.144.1529) i wydane
na jej podstawie przepisy wykonawcze - poza przepisami
wykonawczymi wydanymi przez organy Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub przepisami
wykonawczymi oraz uchwałami organów KIDL mają
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego w zakresie określonym w art. l, § l, pkt l i 4.
Nie dotyczy to postępowania w sprawach odpowiedzialności
zawodowej, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu
postępowania karnego.

Rozdział II
Działanie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
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§3
1. KRDL wykonuje obowiązki wynikające z ustawy
i uchwał Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego,
jakim jest Prezydium KRDL.
2. KRDL zatwierdza coroczne sprawozdania z działalności
samorządu Diagnostów Laboratoryjnych za rok ubiegły
i przesyła Ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia do dnia
31 maja, stosownie do art.39 ust.3.

§4
1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dla realizacji
zadań i spełnienia obowiązków może, na czas trwania swojej
kadencj i, powoływać następujące komisje:

1. Komisję do Spraw Etyki i Deontologii,
2. Komisję Współpracy z Zagranicą,
3. Komisje Pomocy Koleżeńskiej,
4. Komisje do Spraw Kształcenia i Specjalizacji,
5. Komisję Prawno-Regulaminową,
6. Komisje Historii Zawodu,
7. Komisję Finansowo-Gospodarczą,
8. Inne komisje nadzwyczajne i stałe, w zależności od

potrzeb.
2. Komisje mogą powoływać stałe lub doraźne zespoły
problemowe.

§5
1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych odbywa
posiedzenia plenarne w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez Prezesa, Prezydium
lub na żądanie 1/2 członków KRDL.
3. Rada podejmuje uchwały większościągłosów, przy obecności
co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego
posiedzenia.
4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos
przewodniczącego.
5. Posiedzenie Rady, w którym uczestniczy mniej niż połowa
członków Rady uważa się za nieważne i wyznacza się nowy
termin posiedzenia.

§6
1. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych wybranej przez Krajowy Zjazd Diagnostów
Laboratoryjnych, zwołuje nowo wybrany prezes KRDL w ciągu
45 dni.
2. Odbywa się ono w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków.

§7
1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje wyboru
Prezydium KRDL na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej
na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynności
między członków Prezydium KRDL.
2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ustala wykaz
funkcji, które w organach Izby mają być pełnione
za wynagrodzeniem.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali
kolejno największąliczbę głosów.
4. W razie równej liczby głosów zarządza się ponownie
głosowanie.

1. Zwołując plenarne posiedzenie KRDL przesyła się
zawiadomienie co najmniej na 10 dni przed terminem jego
zwołania, podając datę, miejsce i porządek obrad.
2. W posiedzeniach plenarnych KRDL uczestniczą osoby,
o których mowa w ustawie i zaproszeni goście

§9
1. Posiedzeniom plenarnym KRDL przewodniczy prezes KRDL
bądź wyznaczony przez niego wiceprezes.
2. Posiedzenia plenarne KRDL każdorazowo rozpoczyna
przyjęcie porządku obrad. Proponowane zmiany porządku obrad,
wnioskowane przez członków Rady, są przyjmowane lub
odrzucane przez Radę w głosowaniu zwykłą większościągłosów.
3. W porządku obrad posiedzeń plenarnych każdorazowo
przeznacza się czas na interpelacje i wnioski oraz sprawozdanie
Prezydium z prac w okresie między posiedzeniami.
4. Odpowiedzi na interpelacje powinny być udzielane ustnie na
tym samym posiedzeniu Rady lub na piśmie w terminie do 14 dni.
5. Przewodniczący nadzoruje przebieg posiedzenia zgodnie
z porządkiem obrad. Obowiązkiem przewodniczącego jest
sprawdzenie, czy osoby wyznaczone do protokołowania
i obliczania głosów znajdująsię na sali.
6. Omawianie każdego punktu porządku obrad rozpoczyna
wystąpienie Prezesa lub wyznaczonego członka Rady-
sprawozdawcy tematu. Po wystąpieniu wprowadzającym
Przewodniczący ogłasza rozpoczęcie dyskusji i przyjmuje
zgłoszenia do zabrania głosu.
7. Osoby biorące udział w dyskusji obowiązuje 3-minutowy czas
wystąpienia, a w przypadku zabrania głosu w tej samej sprawie po
raz drugi - 2 minuty. Przewodniczący zwalnia z ograniczeń
czasowych wystąpienia zaproszonych gości, a także członków
Rady na ich uzasadniony wniosek. Kolejność wystąpień
w dyskusji ustala się według kolejności zgłoszeń. Moment
wystąpień zaproszonych gości ustala przewodniczący.
8. Jeżeli ograniczenia czasowe uniemożliwiają przedstawienie
pełnej wypowiedzi w dyskusji, jej uczestnik może przedstawić
Radzie tezy wystąpienia, a przygotowany tekst złożyć do

protokołu. Pisemny tekst do protokołu może złożyć również
członek Rady, gdy dyskusja z różnych przyczyn zostaje
zaniechana, przerwana lub odłożona.
9. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawach formalnych,
dla sprostowania i repliki.
10. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1. zmianę kolejności porządku obrad,
2. przerwę, odroczenie lub zamknięcie obrad,
3. zamknięcie listy mówców,
4. zamkniecie lub przedłużenie dyskusji,
5. podjęcie uchwały o tajności głosowania,
6. ogłoszenie głosowania imiennego,
7. przeprowadzenie głosowania,
8. głosowanie bez dyskusji,
9. ponowne przeliczenie głosów,
10. podjęcie uchwały o utajnieniu posiedzenia,
11. sprawdzenie ąuorum,
12. odesłanie do komisji.

11. Rada rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po
wysłuchaniu jednego głosu "za" i jednego "przeciw",
z argumentacjąw stosunku do treści wniosku.
12. Po zamknięciu dyskusji sprawozdawca odpowiada na pytania
i wyjaśnia wątpliwości, a następnie przewodniczący zarządza
głosowanie w celu ustalenia stanowiska Rady w danej sprawie,
jeśli zachodzi taka potrzeba.
13. Jeśli głosowanie dotyczy treści uchwały, to najpierw poddaje
się głosowaniu wniesione przez uczestników dyskusji poprawki
w kolejności ich wpływu na treść uchwały, a po zakończeniu całą
treść uchwały z uwzględnieniem przyjętych poprawek. Jeżeli
liczba i treść poprawek tego wymaga, powołuje się komisję, która
poprawki porządkuje, wyjaśnia sprzeczności i ustala kolejność
przedstawienia ich do głosowania. Przed głosowaniem
obowiązkiem przewodniczącego jest sprawdzenie ąuorum.



14. W głosowaniu jawnym prowadzący wzywa do podniesienia
ręki najpierw "za", następnie "przeciw", a w końcu
„wstrzymujących się". Wyniki głosowania przewodniczący
ogłasza niezwłocznie.
15. Głosowanie imienne odbywa się przez składanie podpisanych
kart z decyzją "za", "przeciw", "wstrzymujących się". Na karcie
wpisanajest treść pytania, na które głosujący odpowiada.
16. Głosowanie tajne odbywa się przez składanie kart z decyzją
"za", "przeciw", "wstrzymujących się". Na karcie wpisana jest
treść pytania, na które głosujący odpowiada.
17. Po wyczerpaniu porządku obrad i ustaleniu orientacyjnego
terminu następnego posiedzenia, przewodniczący ogłasza
zamknięcie posiedzenia.

§10
1. Z posiedzenia plenarnego sporządza się protokół, który

podpisuje przewodniczący obrad, sekretarz KRDL i protokolant
wyznaczony przez Prezydium KRDL.
2. Protokół powinien być udostępniony członkom KRDL przed

następnym posiedzeniem Rady i uważa się go za przyjęty, jeżeli
członkowie KRDL niezgłosząpoprawek.
3. Uchwały KRDL podlegająopublikowaniu.

§11
1. KRDL ustala corocznie plany pracy i ocenia jego wykonanie.

KRDL ocenia także stan wykonania uchwal Krajowego Zjazdu
Diagnostów Laboratoryjnych.

2. Uchwalenie budżetu KRDL na dany rok powinno nastąpić do
60 tego dnia roku kalendarzowego.
3. KIDL powołuje redaktora naczelnego, sekretarza redakcji oraz

zatwierdza skład zespołu redakcyjnego gazety "Diagnosta
Laboratoryjny".

§12
1. Prezydium KRDL składa się z prezesa, 4 wiceprezesów,

sekretarza, skarbnika oraz trzech członków.
2. Prezydium KRDL podejmuje uchwały większością głosów

przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym
przewodniczącego posiedzenia. W przypadku równej

liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Za wykonanie uchwał odpowiada sekretarz KRDL, chyba że

Prezydium obciążyło tą odpowiedzialnością innego członka
Prezydium.
4. Prezydium ustala liczbę osób zatrudnionych w biurze, ich
stanowiska i wynagrodzenie.

§13
W razie przejściowej nieobecności prezesa KRDL funkcję jego
pełni jeden z wiceprezesów wskazany przez prezesa.

§14
1. Prezydium KRDL odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż l raz na miesiąc.
2. Z każdego posiedzenia Prezydium sporządza się protokół.
3. Postanowienia § 9 niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednio do posiedzeń Prezydium KRDL.

§15
1. Prezydium KRDL działa między posiedzeniami plenarnymi
i sprawuje czynności należące do Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych zgodnie z art.46 ust.4.
2. Podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań
majątkowych KRDL, o których nowa w art. 47 pkt. 10 i 11 ustawy
wymaga współdziałania prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika lub
sekretarza.

§16
Prezes KRDL:

1. kieruje pracami KRDL i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. kieruje pracami Prezydium KRDL,

3. przydziela sprawy do załatwienia członkom
Prezydium KRDL,

4. podpisuje korespondencję urzędową.

§17
Wiceprezesi są zastępcami prezesa w ustalonym przez niego
zakresie.

§18
1. Sekretarz KRDL nadzoruje wykonanie uchwal KRDL
i Prezydium KRDL.
2. Do obowiązków Sekretarza KRDL należy ponadto:

1.nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością
KRDL i Prezydium KRDL,

2. redagowanie protokołów z posiedzeń KRDL
i Prezydium KRDL,
3. udzielanie informacji o pracach Prezydium KRDL
organom Krajowej Rady, redakcji Gazety KIDL
"Diagnosta Laboratoryjny" lub innym czasopismom
0 profilu diagnostyki laboratoryjnej,
4. opracowywanie projektów uchwał Prezydium
KRDL,
5. zgłaszanie Prezydium wniosków organizacyjnych,
6. analizowanie skarg i wniosków napływających do
KIDL, przygotowywanie odpowiedzi oraz udzielanie
informacji Prezydium i KRDL w tym zakresie.

§19
1. Skarbnik KRDL nadzoruje gospodarkę finansową KRDL,
a w szczególności:

1. uczestniczy w przygotowaniu projektu preliminarza
budżetowego,

2. współdziała z komisją finansowo-gospodarczą
w sprawie opracowania analiz z zakresu ewentualnej
działalności finansowo-gospodarczej KRDL,

3. przygotowuje sprawozdania z zakresu budżetu
1 referujeje na posiedzeniu Prezydium KRDL,
4. nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową
KRDL,

5. wykonuje czynności związane z bieżącym
zarządzaniem majątkiem KRDL,

6. kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza
wnioski o ich umorzenie,

2. Skarbnik w swej pracy może korzystać z opinii biegłych
i rzeczoznawców.

Uchwała nr 17/II72007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 6 / 2003 Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 13 stycznia 2003 roku

Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryj nych

Działając na podstawie art. 47 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekstjednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
póz. 1529 z późn. zm.), w związku z § 43 pkt. 2 Statutu Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych stanowiącego załącznik do
uchwały nr 23/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 8-9 grudnia 2006 w sprawie zmiany
uchwały nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych postanawia się, co
następuje:
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§1
Regulamin określa zadania i organizację, zasady funkcjonowania
Biura KRDL oraz zasady wynagradzania pracowników Biura.

§2
Ilekroć w n i n i e j s z y m r e g u l a m i n i e jest mowa o:
1. Izbie - rozumie się przez to Krajową Izbę Diagnostów

Laboratoryjnych.
2. Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Diagnostów
Laboratoryjnych.

3. Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Diagnostów
Laboratoryjnych.
4. Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
5. Prezydium Rady - rozumie się przez to Prezydium Krajowej

Rady Diagnostów Laboratoryjnych
6. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2001 r

o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 144,
póz. 1529zpóźn.Zm.)
7. Statucie - rozumie się przez to Statut Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych
8. Biurze - rozumie się przez to Biuro Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych
9. Wizytatorzy - rozumie się przez to Wizytatorów powołanych

przez KrajowąRadę Diagnostów Laboratoryjnych.
10. Przedstawicielu Wojewódzkim - rozumie się przez to
Przedstawiciela Wojewódzkiego Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych.

§3
Zadania Biura to:

1. Zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego
funkcjonowania wszystkich organów Izby oraz organów Rady.
2. Przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów
merytorycznych dla wszystkich organów i ich członków.
3. Udostępnienie wszelkich środków materialnych i technicznych
będących w dyspozycji Izby dla organów Izby.
4. W zakresie ustalonym przez Prezydium Rady prowadzenie
spraw majątkowych.

5. Prowadzenie sprawozdań f i n a n s o w y c h Izby.
6. Inne zadania zlecone uchwałą Rady.
7. Koordynacja szkolenia podyplomowego i specjalistycznego.
8. Koordynacja działań Przedstawicieli Wojewódzkich.

§4
1. Pracami Biura kieruje Kierownik Biura, będący przełożonym
dla zatrudnionych w Biurze pracowników.
2. Stosunek pracy nawiązuje z Kierownikiem Biura w imieniu
Izby jej Prezes.
3.Nadzór nad Kierownikiem Biura sprawuje Prezes.
4. Kierownik Biura podlega ocenie przez Prezydium Rady,
które ma prawo wnioskować o jego odwołanie.

§5
Do zadań Kierownika Biura w szczególności należy:

1. Sprawna realizacja zadań określonych w § 3.
2. Opracowanie regulaminu pracy wg zasad określonych

w Kodeksie Pracy oraz zakresów czynności i odpowiedzialności
osób zatrudnionych.

3. Opracowanie struktury organizacyjnej Biura w
porozumieniu z Prezydium Rady.

4. Zapewnienie obsługi finansowej , księgowej i prawnej
Izby oraz j ej organów.

5. Zapewnienie dostępności do dokumentów członkom
Rady z wyłączeniem dokumentów pracowniczych oraz
będących w jurysdykcji Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądów
Dyscyplinarnych.

6. Opracowanie i uzgodnienie ze Skarbnikiem Budżetu
Izby, nadzór nad nim i jego realizacja.

7. Opracowanie instrukcji kancelaryjnej obiegu i
archiwizacji dokumentów.

8. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny
pracy przez pracowników Biura.

9. Organizowanie bieżącej pracy Biura i przydział zadań
pracownikom.

10. Nadzór nad dekretowaniem wpływającej
korespondencji i zapewnienie wysyłki wychodzącej
korespondencji.

11. Koordynowanie zadań zleconych przez Radę.

§6
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura pokrywa się ze
środków finansowych Izby.
2. Corocznie Rada uchwala plan dochodów i wydatków
określających w szczególności:

a. Wysokość wydatków przeznaczonych na
funkcjonowanie Biura,

b. Kwotę bazową,
c. Ilość etatów w Biurze.

3. Pracownicy Biura zaszeregowani są wg poniższych kategorii
służbowych i ustala się następujące wynagrodzenie osób
zatrudnionych w Biurze przy zastosowaniu następujących
mnożników kwoty bazowej, której wysokość określa plan
dochodów i wydatków przyjmowany przez Radę, zwanej "kwotą
bazową"

Kwotę bazową w lutym 2006 roku KRDL przyjęła na
poziomie 2200 PLN.

I sekretarka -1,1
II referent - 1,3

III starszy referent -1,5
IV specjalista, asystent -1,7
V administrator sieci -1,8
VI Księgowa - 1,8

VII Kierownik sekretariatu -l,6 do l,8
VIII Główna Księgowa -2,2

IX Radca Prawny - 2,2
X Administrator budynku - 2,0

XI Kierownik Biura - 2,6

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała nr 18 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie odwołania Przedstawicieli Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych

§ 1

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych odwołuje
Przedstawicieli KRDL:
Imię i Nazwisko

Renata Zygmuntowicz -
Aniśko
Henryka Samulska
Sławomir Manysiak

nr wpisu na
listę diagnostów:

36

827
12

województwo

Dolnośląskie

Dolnośląskie
Kuj. Pomorskie
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Henryk Grela 27
Anna Król
Grzegorz Gorzkiewicz
Ewa Swiątkowska
Andrzej Kasprowicz
Barbara Maziarz
Joanna Pogórska
Hanna Czeszko

- Paprocka
J olanta Szych
Adam Leżak
Czesław Głowniak
Alicja Gabrylewska
Julianna Kurlenda
Wiesława Bartnik
Marek Rakowski
Agnieszka Łuckiewicz
Barbara Duda
Maria Jolanta Orłowski
Zygmunt Kopczyński
Jadwiga Rucińska

5542
29

5195
11

3093
26

1516

13
20
37
30
10
18

3726
1062

31
21
3

35

Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie

Łódzkie
Małopolskie
Małopolskie
Mazowieckie
Mazowieckie

Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Śląskie
Świętokrzyskie

Warm.Mazurskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie

Zach.pomorskie

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała nr 19 / II / 2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie powołania Przedstawicieli Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych

§1
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje
Przedstawicieli KRDL:
Imię i Nazwisko

Renata Zygmuntowicz
Aniśko
Marzenna Gruszka
Elżbieta Puacz
Aleksandra Frydrych
Ewa Swiątkowska
Barbara Maziarz
Hannna Czeszko
-Paprocka
Tadeusz Adam Leżak
Roland Rółkowski
Włodzimierz Drejski
Elżbieta Rabsztyn
Anna Maciejewska
Barbara Duda
Ewa Leporowska
Jacek Zeuschner

.

nr wpisu na
listę diagnostów:

36

4285
4868

333
5195

3093
1516

20
2299

38
4106

1044
31

1898
513

województwo

Dolnośląskie

Kuj. Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie

Opolskie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warm.-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopom.

§2
Przedstawiciele KRDL realizują zadania zlecone przez KRDL
określone w załączniku nr l do uchw. nr 9/2003 KRDL z dnia 13
.03.03r. w sprawie powołania Przedstawicieli KRDL.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 20/II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie odmowy wpisania na listę diagnostów
laboratoryjnych i wydania stwierdzenia prawa

wykonywania zawodu Pani

Na podstawie art. 8 ust. l w związku z art. 9 ust. l pkt. 2, art. l O ust.
l i 3 i art. 47 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U nr 144, póz. 1529 z późn. zm.)
orazart. 107 KPA (tekst jednolity: Dz. U nr 98 z 2000 r. póz. 1071)
w związku z art. 50 i art. 53 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr
153, póz. 1270 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

odmówić Pani wpisania na listę diagnostów
laboratoryjnych i wydania jej stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Podpisy
Członków KRDL obecnych na posiedzeniu
w dniu 2 marca 2007 r.

wg listy obecności

Uchwała nr 21 / II /2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Prezydium KRDL

Na podstawie art. 47, pkt. 5 i 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 144,
póz. 1 529 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 22 / II / 2007 KRDL
z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na
rok 2007 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala
wynagrodzenie członkom Prezydium KRDL

.Dla Prezesa KRDL - mnożnik kwoty bazowej - 4,0
§2

Dla Wiceprezesa KRDL - mnożnik kwoty bazowej - 2,9
(równoważny dla 0,5 etatu)

§3
Dla Sekretarza KRDL - mnożnik kwoty bazowej - 2,8

§4
Dla Skarbnika KRDL - mnożnik kwoty bazowej - 2,7
(równoważny dla 0,25 etatu)

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała nr 22 / II /2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2007.

§1
Na podstawie art. 47, pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 144,
póz. 1529 z późn. zm.) w związku § 6 ust. l uchwały nr 18/2002
Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych
w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej, Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje Plan Budżetowy
narok 2007 wraz z Załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
( -) Czesław Głowniak
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Załącznik nr l do Uchwały nr 22/11 / 2007 KRDL z dnia 2
marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na
rok 2007.

l.Środki finansowe O l,O l 2007
a) na rachunkach bieżących:
b) lokata terminowa:
Stan kasy
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE

272 047,00 PLN
O PLN
O PLN

272 047,00 PLN

2. Przychody KIDL Prognozowanew 2007 roku
- składki członkowskie w kwocie l 500 000,00 PLN
- wpłaty za zaświadczenia dok. „Prawo Wykonywania Zawodu
DL" O PLN
wpłaty za dok. „Prawo Wykonywania Zawodu DL"
wpłaty za zaświadczenie ewid. Lab. 300 000,00 PLN
razem l 800 000,00 PLN

3. Inne przychody
w 2007 roku

Darowizny + refundacja kosztów zjazdu 10 000,00 PLN
odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym plus
prowizja O PLN
Lokata terminowa/odsetki uzyskane: O PLN

RAZEM: l 810 000 PLN

4. Koszty działalności statutowej prognozowane
w 2007 roku

wynagrodzenia U.ZL/DZ 70 000,00 PLN
wynagrodzenia etatowe 550 000,00 PLN
kwoty należne ZUS 100 000,00 PLN
Nagrody dla studentów 10 000,00 PLN
wynajem sali na konferencję diagnostów 3500,00 PLN
Noclegi i podróże służbowe 32 000,00 PLN
Usługi drukarni 60 000,00 PLN
Wydawnictwo i prawa autorskie l O 000,00 PLN
Telekomunikacja 50 000,00 PLN
Usługi pocztowe 90 000,00 PLN
Organizacja IINZDL 60 000,00 PLN
Działalność Wizytatorów szkolenie, delegacje 25 000,00
PLN
Działalność Sądu Dyscyplinarnego 20 000,00 PLN
Działalność Rzecznika
Dyscyplinarnego KIDL 15 000,00 PLN
Działalność Komisji Rewizyjnej l O 000,00 PLN
Komisje Zagraniczne współpracujące z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi 15 000,00 PLN
Sympozja naukowe współorganizowane i organizowane przez
KIDL 30 000,00 PLN

Archiwizacja dokumentów Krajowego Komitetu
Organizacyjnego Izby 6 000,00 PLN
Wydawnictwo, publikacji 10 000,00 PLN
dot. Diagnostyki laboratoryjnej
Zespoły robocze 40 000,00 PLN
(eksperci, i ds. programów)

Udział w programach med on linę 20 000,00 PLN
Prezydium (12x) delegacje,cathering itp. 12 000,00 PLN
Przedstawiciele KRDL 25 000,00 PLN
KRDL (4x) delegacje, cathering itp. 40 000,00 PLN
Inne komisje KRDL 15 000,00 PLN
Razem l 318 500 PLN

5. Pozostałe koszty administracyjne:

w 2007 roku
Doposażenie w komp. i oprogramowanie biura, członków
prezydium, przedstawicieli, składu sądu, wizytatorów KRDL w
sprzęt komputerowy i elektroniczny zest. 30 000 PLN
Nagłośnienie sali wykładowej KIDL 10 000 PLN

Artykuły biurowe 45 000,00 PLN
Artykuły remontowo budowlane (okna, drzwi) i materiały
budowlane 50 000,00 PLN
Projekty modernizacji budynku 6 000,00 PLN
Remonty i naprawy 10 000,00 PLN
Instalacja dźwigu osobowego i konserwacja

25 000,00 PLN
Energia (woda, prąd, gaz) 40 000,00 PLN
Środki czystości 12 000,00 PLN
Ochrona i monitoring 2 500,00 PLN
Pozostałe usługi 35 000,00 PLN
(wywóz śmieci, przejazdy etc.)
BHP szkolenie 200,00 PLN
Reklama i reprezentacja 20 000,00 PLN
Inne koszty, w tym ubezpieczenie budynku, sprzętu, podatki i
opłaty 40 000,00 PLN
RAZEM: 325 700,00 PLN
Razem (pozycja 4 i 5) l 644 200,00 PLN

6. Wydatki dotyczące posesji i jej modernizacji

w 2007 roku
Dzierżawa przylegającej działki do posesji 55 000,00 PLN
Modernizacja części elewacji budynku i wjazdu do bramy
budynku 15 000,00 PLN

Adaptowanie kondygnacji V
dla potrzeb noclegowni
RAZEM:
RAZEM WSZYSTKIE KOSZTY

250 000,00 PLN

320 000,00 PLN
l 964 200,00 PLN

Ponieważ zamierzone prace na budynku w 2006 roku dotyczące
adaptacji IV i V piętra nie zostały podjęte z przyczyny zaniechania
kredytu bankowego i właściwego własnego zabezpieczenia
finansowego istnieć zatem będzie konieczność rozważenia
zasadności przyjętej na wstępie wersji działalności gospodarczej
i wystąpienia o kredyt bankowy. Posiadane rezerwy finansowe
w 2006 r. pozwoliły na sfinansowanie w całości zakupu i instalację
dźwigu osobowego Zamierzane prace na budynku w celu
przygotowania noclegowni zakładać będą wystąpienie do KRDL
o akceptację na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 600
000 PLN. Kredyt będzie zabezpieczeniem prognozowanych
wydatków i prac modernizacyjnych budynku, ponieważ
przewidywane wpływy będą się realizować sukcesywnie
Zamknięcie bilansu na koniec roku 2007 będzie możliwe pod
warunkiem zaciągnięcia kredytu.
Wpływy ze składek członkowskich nie są równomierne dla
każdego miesiąca i brak będzie środków i sposobów
zabezpieczających regularność i obligatoryjność wnoszonych
składek przez członków korporacj i.
Realizacja celów statutowych będzie nadrzędną w programie
budżetowym na rok 2007, chociaż remonty i modernizacja
budynku do celów oczekiwań członków korporacji są równie
ważne i uzasadniające wniosek o kredyt.
Ponadto w roku 2007 z wpływów ze składek członkowskich winna
zostać utrzymana:
- rezerwa przeznaczona na specjalizację w kwocie:
150.000,00 PLN
- 5% rezerwa przeznaczona na bliżej nieprzewidziane wydatki:
90.000,00 PLN
Zatrudnienie na dzień 01-01-2007 wynosiło 12 osób etatowo oraz
3 osoby na umowę o dzieło, a na koniec 2007 roku planowane jest
zwiększenie zatrudnienia do 16 osób (w tym 3 osoby zatrudnione
w niepełnym wymiarze czasu). Stawka bazowa na 2007 rok
zakładana jest jak w 2006 w wysokości 2200 PLN.
Księgowość Izby prowadzona jest komputerowo za pomocą
programu Symfonia.
Komisja Rewizyjna w listopadzie 2006 r. przyjęła przedłożone
sprawozdanie z działalności Izby za okres I Kadencji
1 przedstawiony bilans wykorzystania planu budżetowego na rok
2006.

Kierownik Biura KIDL
Stanisław Krężel
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DRUGA KADENCJA
TRZECIE POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY

DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Załącznik nr 2 do uchwały nr 24 / II / 2007 KRDL z dnia 18
maja 2007 roku Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania

Uchwała Nr 23 / II / 2007 wizytatorów KRDL.
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 10/2003 KRDL z dnia 13 ARKUSZ PRZEBIEGU KONTROLI I OCENY

marca 2003 r. w sprawie trybu zwracania
Przewodniczącemu KRDL oraz osobom wchodzącym w

skład organów KIDL wymienionych w § 10 ust. 2-6 Statutu WIZYTACJA NR
KIDL wydatków poniesionych w związku z udziałem w

pracach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz w NUMER OBSERWACJI
sprawie udokumentowania tych kosztów.

Imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego, którego czynności
Na podstawie art. 47 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. podlegają kontroli
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, póz. 1529 z późn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

Zaobserwowany fakt
§1
W uchwale nr 10/2003 KRDL z dnia 13 marca 2003 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. W tytule uchwały nr 10/2003 i w § l tej uchwały słowo
„Przewodniczącemu" zastępuje się słowem „Prezesowi".
2. W tytule uchwały nr 10/2003 po słowach „z udziałem
w pracach..." dodaje się słowo „organów"
3. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Środek lokomocji Dowody
w podróżach zagranicznych określa każdorazowo Prezes
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych".
4. W § 4 ust. 2 pkt. b otrzymuje brzmienie:

„ b) decyzje o przyznaniu limitu kilometrów na przejazdy
samochodem prywatnym określające wysokość stawki za l km"

Stwierdzony fakt jest niezgodny z
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Sekretarz Potwierdzenie wizytatora
(-) Henryk Owczarek (-) Czesław Glowniak

Akceptacja przewodniczącego zespołu wizytującego
Uchwała Nr 24 / II / 2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 18 maja 2007 roku Akceptacja kierownika laboratorium lub osoby przez niego

w sprawie zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 upoważnionej
lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i

zasad działania wizytatorów KRDL.

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

§1
W § l Regulaminu po słowie „pisemnie" dodaje się „ na 7 dni od
daty planowanej kontroli".

§2
Załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 otrzymują brzmienie określone
w nowych załącznikach do Regulaminu, bez zmiany numeracji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 24 / II / 2007 KRDL z dnia 18
maja 2007 roku Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w

sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania
wizytatorów KRDL.

, dnia.
(Miejscowość)

PROTOKÓŁ nr.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

z kontroli i oceny czynności diagnostyki laboratoryjnej
przeprowadzonej przez zespół wizytatorów w składzie:

.(imię i nazwisko oraz określenie funkcji w zespole wizytującym
oraz data wystawienia i numer upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli)

(imię i nazwisko oraz określenie funkcji w zespole wizytującym
oraz data wystawienia i numer upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli)
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(imię i nazwisko oraz określenie funkcji w zespole wizytującym c) odmowy podpisania protokołu
oraz data wystawienia i numer upoważnienia do przeprowadzenia Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden
kontroli) otrzymał podmiot kontrolowany.

, dnia
(imię i nazwisko oraz określenie funkcji w zespole wizytującym

oraz data wystawienia i numer upoważnienia do Podpis i pieczątka kierownika laboratorium
przeprowadzenia kontroli) Podpisy zespołu wizytującego

w dniach

(oznaczenie medycznego laboratorium diagnostycznego i adres)
w obecności

UWAGI PODMIOTU, W KTÓRYM DOKONYWANA JEST
(imię i nazwisko kierownika laboratorium lub osoby KONTROLA:
upoważnionej do reprezentowania laboratorium podczas
kontroli)
Kontroli i ocenie poddani zostali wymienieni poniżej diagności
laboratoryjni: Podpis i pieczątka kierownika laboratorium

.(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli STANOWISKO ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO WOBEC
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. lab.) WNIESIONYCH UWAG:

(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. lab.)

Podpis i pieczątka przewodniczącego zespołu wizytującego
(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. lab.)

(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. lab.) Załącznik nr 4 do uchwały nr 24 / II / 2007 KRDL z dnia 18

maja 2007 roku Krajowej Rady Diagnostów
(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli Laboratoryjnych z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. lab.) zmiany uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. w

sprawie przyjęcia Regulaminu zakresu i zasad działania
imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli wizytatorów KRDL.
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. lab.)

, dnia
(imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego poddanego kontroli
i ocenie wraz z numerem wpisu na listę diagn. Lab.) (imię i nazwisko kontrolowanego diagnosty)

Zadaniem zespołu wizytatorów była kontrola i ocena czynności (adres kontrolowanego diagnosty)
diagnostyki laboratoryjnej wykonywanych przez diagnostów WYSTĄPIENIE POWIZYTACYJNE
laboratoryjnych zatrudnionych w medycznym laboratorium Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce
diagnostycznym. laboratoryjnej oraz ustaleń kontroli czynności diagnostyki
Kontrolą objęto okres laboratoryjnej wykonywanych przez diagnostę laboratoryjnego
O planowanej kontroli podmiot, w którym jest przeprowadzana
kontrola został zawiadomiony pismem z dnia (imię i nazwisko, numer wpisu na listę diagn. lab.))
Podmiotowi, w którym została przeprowadzona kontrola wykonującego czynności diagnostyki laboratoryjnej w:
przedłożone zostały wymagane upoważnienia do
przeprowadzania kontroli i oceny.
Działając na podstawie obowiązujących przepisów, a w (oznaczenie medycznego laboratorium diagnostycznego i adres)
szczególności art. 13 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
stwierdza się co następuje:

(imię i nazwisko kierownika medycznego laboratorium
diagnostycznego) która to kontrola i ocena została
przeprowadzona w dniu ,

ZAŁĄCZNIKI (oświadczenia, wyjaśnienia, kserokopie a jej wyniki zostały przedstawione w protokole nr
dokumentów, odpisy, inne): z dnia
1.Karty obserwacji nr. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przekazuje
2 następujące zalecenia
3
4
5 Oceniany diagnosta laboratoryjny jest zobowiązany do złożenia w
6 terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia, informacji o
7 podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń
8 pokontrolnych.
Kierownika laboratorium poinformowano o przysługujących mu
prawach:
a) składania wyjaśnień do protokołu, (przewodniczący zespołu wizytatorów KRDL)
b) złożenia zastrzeżeń do protokołu oraz poznania
stanowiska, zajętego wobec tych zastrzeżeń przez
kontrolującego,
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Uchwała nr25/II72007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie ryczałtu na koszty poniesione przez niektórych

członków Prezydium KRDL

Na podstawie art. 47 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, póz. 1529 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. l pkt 17
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14 póz. 176 z póz. zm.) Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co następuje:

§1
Przyznaje się niżej wymienionym członkom Prezydium KRDL:
1. Hanna Hauser - Wiceprezes KRDL, ryczałt
w wysokości 2.280,00 zł (dwa

tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) miesięcznie,
2. Włodzimierz Drejski - Skarbnik KRDL, ryczałt
w wysokości l .485,00 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć
złotych) miesięcznie,
z tytułu diet i kwot stanowiących zwrot kosztów związanych
z pełnieniem obowiązków społecznych w Krajowej Radzie
Diagnostów Laboratoryjnych.

§2
Wypłata ryczałtu następuje na zasadach określonych w załączniku
do uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia
2 marca 2007 roku.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Załącznik do uchwały nr 25 / II / 2007 KRDL z dnia 18 maja
2007 roku w sprawie ryczałtów na koszty poniesione przez

niektórych członków Prezydium KRDL.

1. Ryczałt określony w § l uchwały wypłaca się na
podstawie potwierdzonego pobytu służbowego umieszczonego na
druku polecenia służbowego, zleconego przez Prezesa KRDL.
2. Weryfikacji wykonania zadań związanych z pełnieniem
obowiązków społecznych przez osoby wymienione w § l
uchwały dokonuje Prezes KRDL.
3. Ryczałt przysługuje też za okres (miesiąc) wakacyjny,
w którym nie zaplanowano posiedzenia Prezydium KRDL, ale
członek Prezydium wykonywał inne czynności na rzecz
samorządu.

Uchwała Nr 26/II72007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, działając 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, póz. 1529zpóźn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą 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 § l rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr
182, póz. 1885) stwierdza, że:

§1
Osoby wymienione w załączniku nr l do uchwały uzyskały wpis
na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną przez Krajową
Radę Diagnostów Laboratoryjnych i uzyskały Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniające do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

Uchwała Nr 27/II/2007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie wpisania na listę diagnostów laboratoryjnych

osób, które złożyły wnioski po upływie terminu zakreślonego
w art. 5 ust. 2 ustawy

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

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, póz. 1529 z późn. zm.) w związku 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. póz. 1663) Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia:

§1
1. Osoby (wymienione w załączniku nr l do uchwały), które
w dniu 2 października 2001 r. zgodnie z art. 73 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej posiadały uprawnienia do wykony
wania czynności diagnostycznych, dyplom ukończenia studiów
wyższych oraz spełniały warunek zatrudnienia w jednostkach
ochrony zdrowie przy wykonywaniu czynności diagnostycznych,
ale z uzasadnionych powodów nie zachowały 12 miesięcznego
terminu określonego w art. 5 ust. l tej ustawy do wniesienia do
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosku o wpis na
listę diagnostów, mogą uzyskać wpis po dołączeniu
do wniosku oświadczenia i dokumentów uzasadniających
zwłokę.
2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ma prawo
weryfikacji treści oświadczenia i dokumentów oraz odmowy
wpisu na listę diagnostówjeżeli przedłożone dokumenty

nie będą w stopniu wystarczającym usprawiedliwiały zwłok
w złożeniu wniosku.

§2
Wnioski złożone po terminie określonym w § l, ust. l, ale przed
dniem podjęcia niniejszej uchwały, były rozpatrywane po ich
uzupełnieniu oświadczeniem i dokumentami określonymi w § l,
ust. 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak
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Uchwała Nr 28/II72007
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie zwolnienia z obligatoryjnej opłaty za wydanie

dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego dwóch członków Krajowej Izby

Diagnostów Laboratoryjnych

Na podstawie art. 47 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r., nt 144,
póz. 1529 z późn. zm.) KRDL uchwala co następuję:

§1
Z uwagi na szczególne zasługi przy tworzeniu samorządu
zawodowego diagnostów laboratoryjnych i ustalania zasad jego
funkcjonowania, KRDL zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty
za wydanie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego:
a) prof. drhab. Wandę Dobroszycką,

nr wpisu na listę diagn. lab.: 00008,
b) prof. drhab. Mieczysławę Merkel,

nr wpisu na listę diagn. lab.: 11365.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

STANOWISKO
nr l / II/ 2007

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 18 maja 2007 roku

dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

Po zapoznaniu się z propozycją zmiany rozporządzenia
w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, Krajowej Rada Diagnostów
Laboratoryjnych (KRDL) uważa, że proponowane przez
Ministerstwo Zdrowia tabele miesięcznych stawek
wynagrodzenia, są drastycznie krzywdzące dla określonych
stanowisk pracy.

KRDL zwraca uwagę, iż w załączniku do rozporządzenia
lewa strona tabeli zaszeregowania w kategoriach od I do XIV
wynagrodzenia zasadniczego nie osiąga kwoty minimalnego
wynagrodzenia tj. 936.00 zł. W kategoriach od grupy XV do
grupy najwyższej, tj. XXII - lewa strona tabeli jest znacznie
poniżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw za ubiegły rok, tj. 2686.12 zł.

Ze szczególną uwagą KRDL prześledziła proponowane
wartości lewej strony tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego. I tak - w odniesieniu do publicznych zakładów
opieki zdrowotnej działających jako jednostki budżetowe
samorządu terytorialnego - skutki finansowe związane
z wprowadzeniem powyższego rozporządzenia ograniczą się do
konieczności podniesienia
wynagrodzeń tylko tej części pracowników, których
wynagrodzenie zasadnicze będzie po wejściu w życie
rozporządzenia niższe od określonej dla ich kategorii
zaszeregowania dolnej stawki wynagrodzenia.
KRDL uważa, że proponowane podwyższenie wynagrodzeń
pracowników objętych projektowanym rozporządzeniem nie
wpłynie na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wysokością
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zakładach
finansowanych z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
(objętych przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz U. Nr 149, póz. 1076), a tymi, którzy pozyskują
środki na wynagrodzenia z innych źródeł.

Prezes
(-) Henryk Owczarek

Sekretarz
(-) Czesław Głowniak

KORESPONDENCJA MIĘDZY KIDL
A

MINISTERSTWEM ZDROWIA

Pismo Prezesa KIDL Henryka Owczarka do P. Bolesława Piechy w
sprawie ankiet dotyczących wysokości przeciętnego wynagrodzenia osób
zatrudnionych w SPZOZ

PT Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu

W Ministerstwie Zdrowia

Dot:MZ-DS.-079-387-386/JB/07
Kieruję do Pana Ministra uwagę dotyczącą ankiety o wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osób zatrudnionych w
SP ZOZ-ach na podstawie umów o pracę według wybranych grup
zawodowych.
Zwracamy się o wyjaśnienie, czy pozostawiona na stronach
Ministerstwa Zdrowia w proponowana ankieta nie będzie
zaburzać prawdziwości odpowiedzi i rozpoznania o wysokości
wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, gdy tymczasem
umieszczonojedynie zawody: lekarza i pielęgniarki.
Niewyodrębnienie istniejących innych zawodów służby zdrowia,
w tym także zawodu diagnosty laboratoryjnego, w „pozycji inny
wyższy personel medyczny", spowoduje, że ankieta
w odpowiedzi nie odda prawdziwego obrazu istniejących różnic
uposażeń w poszczególnych grupach zawodów medycznych.
Dziwi nas, tym bardziej, fakt, że pomimo istnienia USTAWY
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, w której jest
mowa o zawodzie diagnosty laboratoryjnego, jak również
0 kształceniu podyplomowym, którego program zatwierdza
Minister Zdrowia, nie została wyodrębniona grupa zawodu
diagnosty laboratoryjnego.
Uważamy, że wyodrębnienie grupy zawodowej - diagnostów
laboratoryjnych z punktu wyższy personel medyczny, jest zgodne
z Ustawą i prawem obowiązującym. Także zasadne będzie
wyodrębnienie zawodu technika analityki medycznej z grupy
opisanej jako średni personel medyczny.
Brak odrębnych wyszczególnień dotyczących zawodów
medycznych, a w tym także farmaceuty klinicznego (istniejącego
etatu w SP ZOZ-ach), kłóci się z ustawami określającymi zawody
medyczne zaufania publicznego, których na ten czas mamy cztery.

Ankieta Ministerstwa Zdrowia w obecnej wersji nie będzie
prezentować realnych różnic uposażenia. Ponadto wskazuje
jedynie dwie grupy zawodów medycznych, które eksponowane
ankietą miałyby pretendować do regulacji wynagrodzeń na
poziomie oczekiwanych. Ankieta zdaniem KIDL, jeśli ma
spełniać zadania rozpoznania przez Ministerstwo Zdrowia,
wysokości i różnice w uposażeniach pracowników medycznych
winna określać szczegółowo grupy zawodów medycznych,
wymagające regulacji wynagrodzeń za pracę.
Dla pełnego obrazu o wynagrodzeniach istniejących w służbie
zdrowia powinien być także punkt odnoszący się do wynagrodzeń
osób zatrudnionych w służbie zdrowia na kontrakcie i umowach
zlecenie lub o dzieło. Podobnego wyszczególnienia w ankiecie
wymagałoby wyodrębnienie personelu medycznego
spełniającego funkcje administracyjne służby zdrowia
1 wysokości jego wynagrodzeń.

Z poważaniem

Prezes
Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych
(-) Henryk Owczarek

(18.06.2007 r..)e
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KORESPONDENCJA MIĘDZY KIDL A GŁÓWNYM
INSPEKTOREM SANITARNYM

Pan
Andrzej Wojtyła

Główny Inspektor Sanitarny
ul. Długa 38/40

00-238 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych składa protest
w sprawie pominięcia samorządu zawodowego diagnostów
laboratoryjnych w opiniowaniu projektu rozporządzenia
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi. W medycznych laboratoriach diagnostycznych
jest znaczne nagromadzenie materiału zakaźnego stąd nasze
zainteresowanie właściwym postępowaniem z odpadami.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych nie uczestnicząc
w procesie opiniowania nie mogła wskazać na kwestie istotne
z punktu widzenia funkcjonowania laboratoriów. Taką praktykę
uważamy za wielce naganną.

Z poważaniem
Prezes

Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych

(-) Henryk Owczarek

GIS-HŚ-HK-4321/3-23/KT/07
Pan

Henryk Owczarek Prezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych

ul. Konopacka 4 03-428 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
otyczy: pisma z dnia 30.05.2007 r., znak: L.dz.366/05/07
W związku z pismem z dnia 30.05.2007 r., znak: L.dz. 366/05/07
dot. pominięcia samorządu zawodowego diagnostów
laboratoryjnych w opiniowaniu projektu rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi uprzejmie informuję, iż
zgodnie z art. 7 ust. l pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198)
projekt w/w rozporządzenia był umieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, i wówczas istniała
możliwość zgłaszania uwag.
Jednocześnie chciałbym zapewnić, iż nie powtórzy się podobna
sytuacja przy kolejnych procesach opiniowania projektów aktów
prawnych będących w Państwa kompetencji.

Zastępca Głównego
Inspektora Sanitarnego

Paweł Policzkiewicz

INFORMACJA

W dniu 4 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Naczelnej
Izby Lekarskiej odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu
Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń w Służbie
Zdrowia.
KIDL reprezentowany był przez: V-ce Prezes KRDL Panią
Elżbietę Rabsztyn i Kierownika Biura Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych Pana Stanisława Krężela. W
związku z obecną sytuacją - strajku lekarzy - w służbie zdrowia
przedstawiciele obecnych samorządów i związków zawodowych
zrzeszających pracowników służby zdrowia ustalili po wielu
uzgodnieniach wspólne stanowisko, w którym popierają:
a) projekty zmierzające do precyzyjnego określenia zakresu
zadań publicznych systemu ochrony zdrowia ( tzw. koszyka
świadczeń gwarantowanych) gwarantowanych z jednoczesnym
zapewnieniem odpowiednich źródeł ich finansowania, oraz
b) projekty mające zapewnić przychody obecnemu

systemowi ochrony zdrowia z dodatkowych źródeł
urealnienie składek opłacanych za niektórych obywateli
przez państwo, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne ,
finansowanie ofiar wypadków drogowych z polis OC).
Zgodnie oświadczają, że
1. Nie ma możliwości zapewnienia Polakom bezpiecznego,
nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej z jednoczesnym
zapewnieniem pracownikom placówek zdrowotnych
godnych wynagrodzeń bez zwiększenia publicznych
nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6 % PKB
t z n . o o k o ł o 2 0 m i l i a r d ó w z ł . r o c z n i e .
2. Bez względu na poziom nakładów na ochronę zdrowia
fachowi pracownicy medyczni nie mogą być zakładnikami
zobowiązań Państwa wobec obywatel i . Dlatego
n i e z w ł o c z n i e n a l e ż y s t w o r z y ć g w a r a n c j e
minimalnych wynagrodzeń fachowych pracowników
m e d y c z n y c h n a g o d n y m p o z i o m i e .
3. Popieramy dążenia pracowników medycznych
zmierzające do realizacji ich żądań płacowych.
Zebrani zaapelowali do rządzących o bezzwłoczne przystąpienie
do przygotowania takich zmian legislacyjnych, aby realizacja
powyższych postulatów była w pełni możliwa już od początku
2008 roku. Wzrost wynagrodzeń powinien być sfinansowany
w całości ze wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia.
Do tego czasu wszystkie rezerwy finansowe będące
w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być
kierowane na wzrost wynagrodzeń pracowników medycznych
Od tego stanowiska odcięli się przedstawiciele Porozumienia
Zielonogórskiego nie chcąc zaakceptować ograniczenia rezerw
finansowych uzyskanych przez NFZ i przeznaczonych na wzrost
wynagrodzeń pracowników medycznych. Kwestią sporną
i mocno protestowaną była wersja pierwsza deklaracji
przygotowana przez NIL. Usunięto z niej zapisy dotyczące
:..."dążymy do prywatyzacji służby zdrowia i domagamy się
dopłat do świadczeń medycznych wnoszonych przez
pacjentów." Przeciw usunięciu tych zapisów głosowali:
Porozumienie Zielonogórskie i OZZL i sekundujące im związki.
Za ominięciem tych zapisów postulował KIDL,
Okręgowy Związek Pielęgniarek i Położnych,
N l P i P o r a z Z w i ą z e k S o l i d a r n o ś ć
W końcowej części deklaracji zawarto tekst zamanifestowania
i poparcia protestu kierowanego do władz rządowych wobec
rażąco niskich płac pracowników medycznych wyrażając
solidarność wszystkich środowisk medycznych zatrudnionych
w ochronie zdrowia, a zebrani w dn. 04.06.07
(sygnatariusze deklaracji) proszą o udział w marszu
protestacyjnym w dniu 19 czerwca w Warszawie.
KRDL nie może skłaniać diagnostów do uczestnictwa
w d e m o n s t r a c j i i tę d e c y z j ę p o z o s t a w i a
indywidualnemu wyborowi.
Podpisali przedstawiciele:
• Międzyzakładowego Związku Zawodowego Techników
• Analityki Medycznej
• Naczelnej Rady Aptekarskiej
• Naczelnej Rady Lekarskiej
• Naczelnej Rady Pielęgniarek
• Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
• Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Fizjoterapia"
• Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Stomatologów Kas
Chorych,
• Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wolnopraktykujących
• Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki
Medycznej i Fizjoterapii
• Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii
• Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych
Elektroradiologii
• Związku Zawodowego Anestezjologów
• Związku Zawodowego Neonatologów

wiceprezes KRDL (-) Elżbieta Rabsztyn
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Do Wiadomości Diagnostów Laboratoryjnych!

Obowiązkiem Diagnostów laboratoryjnych i kierowników
Med. Lab Diagn. jest informowanie o przysługującym
pacjentom prawie do badania laboratoryjnego w zakresach
określonych przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia,
w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia.
Badania laboratoryjne powinny być wykonane
w uprawnionych do takich świadczeń w Medycznych
L a b o r a t o r i a c h D i a g n o s t y c z n y c h .
Zakres świadczeń, czyli badań laboratoryjnych -
diagnostycznych - szczegółowo rozpisany jest przepisami
NFZ, którymi jest zobligowany lekarz pierwszego kontaktu
( lekarz PÓZ, lekarz rodzinny, i lekarze specjaliści).
Teksty te zawarte są w Biuletynie NFZ-"Nasz Fundusz" Zima
2006 i pozwolą Państwu znaleźć odpowiedzi na niektóre
stawiane przez pacjentów pytania kierowane do NFZ.
Informacje te PT Diagnostom laboratoryjnym pozwolą poznać
uprawnienia do badań laboratoryjnych i wskazać uzasadnienie
dla danego badania w przypadku j ego odmo wy.

Lekarz pierwszego kontaktu a badania
"Ubezpieczeni pytają często, jakie badania należą się im
bezpłatnie od lekarza pierwszego kontaktu i jak często. Zakres
zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005
r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej
podstawowej opieki zdrowotnej.
Wśród nich znajdują się m.in.: koordynacja wykonania
i kwalifikacja do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz
zapewnienie wykonywania szczepień, planowanie
i koordynowanie postępowania diagnostycznego, stosownie do
stanu zdrowia pacjenta, informowanie pacjenta o możliwo-
.ściach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego
stanu zdrowia, wykonanie testów lub zlecenie wykonania
badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych
i obrazowych.
Szczegółowy wykaz badań diagnostycznych, zlecanych przez
lekarza pierwszego kontaktu, określają przepisy NFZ,
na podstawie których lekarz podpisuje kontrakt z Funduszem.

Są to przede wszystkim:
1. badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej
z wzorem odsetkowym, płytki krwi, retikulocyty, odczyn
opadania krwinek czerwonych (OB).
2. badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy
krwi: sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny,
mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko
całkowite, proteinogram, albuminy, kwas moczowy,
cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina
bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza
asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa,
gammaglutamylotranspeptydaza (GOT), amylaza, kinaza
kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik
reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon
tyreotropowy (TSH), 30. antygen HBs-AgHBs, VDRL.
3. badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną
mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe
oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe
oznaczanie amylazy.
4. badania kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona -
metodą immunochemiczną.
5. badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy
(INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.
6. badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku
pałeczek Salmonella; Shigella, białko C-reaktywne (CRP).
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdjęcia radiologiczne: zdjęcie klatki piersiowej w projekcji
AP i bocznej, zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa;
kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki
i zatok w projekcji AP i bocznej, zdjęcie przeglądowe jamy
brzusznej.
Decyzję o skierowaniu na badania zawsze podejmuje lekarz,
kierując się aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia
pacjenta."
Aneta Styrnik Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
NFZ

BeneficlalBKredyt

OFERTA KREDYTOWA DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
Benefidal Kredyt, pton bankowości (MaHcznej HSBC Bank Potok* SA.pregnto p<zedłtav^ ołMł |X)żyezki jotówto^ preyso«oww)«j tpwąrtnłt dla P»ń«wa.

CECHY NASZEJ POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ .
KRYTERIA PRZYZNANIA POŻYCZKI.MwSiSK^

. Różne formy zatrudnienia (renta, emerytura)

. Qkre8 ̂ ^^^ «, 18 do 60 miesięcy.Wysokość Pożyczki od 3 000 zł do 50 000 zł

wyłokotd rat mlnkfcznych

i d• Mmmmi formalności
• Nie wymagany podpis współmałżonka
• Bez poręczycieli i zabezpieczeń
• Możliwość łączenia dochodów osób

niespokrewnionych i niezameldowanych ze sobą
Przykładó

Podane raty zawierają całkowite miesięczne koszty kredytu (Kapitał, prowizje i odsetki)

6 Lat

4 Lata

3 Lata

2 Lata

10 000 PLN

224,12 zł

267,31 zł

339,79 zł

485,49 zł

15000PLN

336,19 zł

400,97 zł

509,68 zł
728,23 zł

26000PLN

560.32 zł

668,29 zł

849.48 zł

1213,72 zł

50 000 PLN

1120,64

1336,58

1698.96

2427,45
x^ri»czywt«li»top»proc™low»wyttaori«dt«c«lkowtt»90to«r^
ominalne oprocentowanie wyrmt 10.20%. Efektywny, całkowity Kotzt kredytu w akaN roku zawarty jeił w rac*

ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ TELEFON!

13,08%.
>.

O - 801 88 99 77
InfoKnia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9- 21, w rtiedzfek} w godzinach 10-21

Całkowity kotzt połączenia - jedan impuls połączenia lokalnego.
Moze«z również zadzwonić pod numer O 22 31 40 150 KOD PROMOCJI 35421

• SJL, FŁ
m. *t WMttHry. XN
Mf sawa-11-Mr kaw aMdaty a«i tarOOOM PŁK MtMTOOOOOPLN
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