Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 12-P/III/2011 Prezydium KRDL
z dnia 13 grudnia 2011 roku
Regulamin działania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie uznawania kwalifikacji do
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Zespołu Opiniodawczo – Doradczego określa jego strukturę, zadania Zespołu,
zadania Przewodniczącego Zespołu oraz tryb wyrażania opinii w sprawie uznawania
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej medycznego zawodu regulowanego diagnosty laboratoryjnego.
§2
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) KRDL – należy przez to rozumieć Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych;
2) KIDL – należy przez to rozumieć Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych;
3) Biurze – należy przez to rozumieć Biuro Krajowej Izby Diagnosty Laboratoryjnej.
4) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Opiniodawczo – Doradczy KRDL;
5) Członek – należy przez to rozumieć członka Zespołu Opiniodawczo - Doradczego
KRDL;
6) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zespołu.
§3
Zespół w swojej działalności kieruje się zapisami zawartymi w:
1. ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania
medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 31, poz. 216);
3. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie
diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. Nr 22, poz. 120);
4. uchwale KRDL nr 23/III/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad
i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego.
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§4
Do zadań Zespołu należy:
1. wyrażanie opinii w przedmiocie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim obszarze
Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
medycznego zawodu regulowanego diagnosty laboratoryjnego.

Rozdział II. Zespół Opiniodawczo – Doradczy KRDL
§5
1. Zespół składa się z czterech członków wybieranych przez Prezydium KRDL.
2. Jeśli osoba wnioskująca o uznanie kwalifikacji posiada tytuł specjalisty i ubiega się
o uznanie kwalifikacji zawodowych lub uznanie tytułu specjalisty, członkiem Zespołu
może być dodatkowo upoważniony przez Prezesa KRDL specjalista w danej dziedzinie
lub w dziedzinie pokrewnej.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym, zaproszone
przez Przewodniczącego Zespołu.
§6
1.

Wakat w składzie Zespołu jest niezwłocznie uzupełniany przez powołanie nowego
członka.
2. Członkowie Zespołu pełnią swoją funkcję honorowo, bez pobierania wynagrodzenia.
3. Utrata członkostwa w Zespole następuje na skutek:
1) odwołanie członka Zespołu przez Prezydium KRDL
2) złożenia rezygnacji przez członka Zespołu
3) śmierci członka Zespołu.
4. Rezygnację z członkostwa, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 składa się w formie pisemnej
do Prezesa KRDL powiadamiając równocześnie o tym fakcie Przewodniczącego.

Rozdział III. Przewodniczący Zespołu Opiniodawczo – Doradczego KRDL
§7
1. Na czele Zespołu stoi Przewodniczący, wybierany w sposób wskazany w § 5 ust. 1
Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu,
2) ustalenie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu,
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu,
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
5) informowanie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o bieżącej działalności
Zespołu,
6) ustalanie trybu pracy Zespołu,
7) doręczenie opinii na piśmie Prezesowi KRDL.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
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1) z własnej inicjatywy
2) na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania
określonych zadań Zespołu.

Rozdział IV. Tryb rozpatrywania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

§8
Posiedzenia Zespołu odbywają się według potrzeb.

§9
1. Zespół rozpatruje wniosek i wyraża opinię merytoryczną na podstawie załączonych do
wniosku dokumentów.
2. Na wniosek członka Zespołu, przesłanie wniosku w sprawie uznania kwalifikacji wraz
z załącznikami, wymiana stanowisk oraz głosowanie może dokonywać się drogą
elektroniczną.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
4. W przypadku przyjęcia trybu pracy polegającej na elektronicznym sposobie
porozumiewania i głosowania, wydruk poczty elektronicznej w postaci załączników,
stanowi integralną część protokołu.
5. Brak jednego z członków Zespołu na posiedzeniu lub niemożność udziału w pracach
Zespołu nie stanowi przeszkody do wyrażenia i sporządzenia opinii.
6. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie doręcza, sporządzoną na piśmie, opinię
Prezesowi KRDL.
7. Decyzja w sprawie uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim obszarze
Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
medycznego zawodu regulowanego diagnosty laboratoryjnego podejmowana jest we
trybie wskazanym w Uchwale nr 23 /III/ 2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych
kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad
uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Rozdział V. Obsługa administracyjna i finansowanie działalności Zespołu
§ 10
1. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro - Dział Edukacji.
2. Wydatki ponoszone w związku z posiedzeniami Zespołu
organizacyjnymi na rzecz Zespołu pokrywane są ze środków KIDL.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oraz

czynnościami
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