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I Kadencja 
Uchwały posiedze� (I-III) KRDL   
 

Uchwała Nr 1/2003 
 Regulamin działania Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych 
 
Działaj�c na podstawie §17 pkt. 2  Statutu Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych stanowi�cego zał�cznik do 
uchwały pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów 
Laboratoryjnych z dnia 5-6 grudnia 2002 w sprawie Statutu 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych postanawia 
si�, co nast�puje. 

 §1 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych działa na 
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100 poz. 1083), Statutu Izby 
stanowi�cego zał�cznik do uchwały pierwszego Krajowego 
Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-6 grudnia 
2002 w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych, innych uchwał Zjazdu oraz przepisu 
niniejszego regulaminu. 

 §2 
Regulamin okre�la tryb i zasady działania Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych oraz jej Prezydium. 

 §3 
Ilekro� w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1.Izbie - rozumie przez to Krajow� Izb� Diagnostów 
Laboratoryjnych, 
2.Zje�dzie – rozumie si� przez to Krajowy Zjazd 
Diagnostow Laboratoryjnych, 
3.Radzie – rozumie si� przez to Krajow� Rad� Diagnostów 
Laboratoryjnych 
4. Prezesie -rozumie si� przez to Prezesa Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych 
5. Prezydium Rady -rozumie si� przez to Prezydium Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
6. Ustawie -rozumie si� przez to ustaw� z dnia 27 lipca 
2001 r o diagnostyce laboratoryjnej 
( Dz. U. nr 100 poz. 1083 ) 
7 .Statucie -rozumie si� przez to Statut Krajowej Izby Dia-
gnostów Laboratoryjnych 
8. Biurze -rozumie si� przez to Biuro Krajowej Izby Dia-
gnostów Laboratoryjnych 

 §4 
Kadencja Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
trwa 4 lata. 

 §5 
Rada kieruje w zakresie swoich zada� działalno�ci� Izby w 
okresach pomi�dzy Krajowymi Zjazdami Diagnostów 
Laboratoryjnych. 
2.Do zada� Rady nale�y w szczególno�ci zakres 

obowi�zków wynikaj�cych z art. 47 ustawy i § 21 Statutu. 
 §6 

1. W skład Rady wchodzi Prezes oraz 28 członków. 
2. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu 
tajnym spo�ród swoich członków od 2 do 4 wiceprezesów, 
sekretarza oraz skarbnika. 
3. Prezes, wiceprezesi, sekretarz oraz skarbnik tworz� 
Prezydium Rady. 

 §7 
1.Posiedzenie Rady odbywaj� si� w miar� potrzeb, nie 
rzadziej jednak ni� raz na 3 miesi�ce. 
2.Uchwały Rady zapadaj� wi�kszo�ci� głosów. W 
przypadku równej liczby głosów roztrzyga głos Prezesa. 
3. Do wa�no�ci uchwał Rady wymagana jest obecno�� co 
najmniej połowy jej członków. 
4.Z ka�dego posiedzenia Rady sporz�dza si� protokół, 
który podpisuje Prezes oraz sekretarz. 
5.W posiedzeniach Rady uczestniczy Przewodnicz�cy 
Komisji Rewizyjnej lub członek tej Komisji przez niego 
delegowany. 
6.Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Prezes nie rzadziej 
ni� raz w miesi�cu 
7.Z posiedzenia Prezydium Rady Sekretarz sporz�dza 
protokół. 
8.Prezes mo�e zaprosi� na posiedzenie Rady lub 
Prezydium Rady reprezentantów innych organów Izby oraz 
inne osoby. 
9.Protokół, o których mowa w ust. 4 i 7, b�d� dost�pne  w 
ci�gu 7 dni dla członków Rady. 

 §8 
1.Prezes: 
i. reprezentuje Rad�, 
ii. kieruje jej pracami, 
iii. przewodniczy obradom na posiedzeniach Rady, 
iv. zapewnia wykonanie uchwał Rady, 
v. podpisuje decyzje, o których mowa w § 24 ust. 1 Statutu. 
2. W razie nieobecno�ci Prezesa jego obowi�zki wykonuje 
jeden z wiceprezesów. 
3.Prezes wyznacza spo�ród wiceprezesów jednego 
wiceprezesa, który wykonuje obowi�zki Prezesa w razie 
jego nieobecno�ci. 
4. Prezes zwołuje posiedzenia Rady w sposób zwyczajowo 
przyj�ty, na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 
5.W sprawach szczególnej wagi Prezes mo�e zwoła� 
posiedzenie Rady na 3 dni przed planowanym 
posiedzeniem. 
6.Sekretarz, w porozumieniu  z Prezesem, okre�la porz�dek 
obrad posiedzenia Rady. 

 §9 
1.Rada mo�e powoływa� w zale�no�ci od potrzeb stałe, 
okresowe komisje i zespoły programowe oraz ich 
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przewodnicz�cych. Do podstawowych zada� komisji 
nale�y opiniowanie problemów wchodz�cych w zakres ich 
zada�, przygotowanie projektów roztrzygni�� Rady w tym 
zakresie oraz współdziałanie z Prezesem i innymi 
członkami Prezydium. 

 §10 
Prezes lub z jego upowa�nienia inny członek Prezydium 
Rady prowadzi staly nadzór nad pracami stałych i 
okresowych komisji Rady. 

 §11 
Przewodnicz�cy komisji lub ich zast�pcy, w porozumieniu 
z Prezesem lub wła�ciwymi członkami Prezydium Rady, 
obowi�zani s� do uczestniczenia w działaniach maj�cych 
na celu realizacj�  uchwał Rady z zakresu wła�ciwo�ci tych 
komisji. 

 §12 
1.Przewodnicz�cy komisji obowi�zani s� współdziała� z 
Prezesem oraz innymi członkami Rady. 
2. Komisje przygotowuj� i uchwalaj� ramowy plan pracy. 

 §13 
Wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik działaj� w zakresie 
wynikaj�cym z ustawy, Statutu, innych uchwał Zjazdu, 
uchwał Rady oraz niniejszego regulaminu. 

 §14 
1.Prezes lub z jego upowa�nienia inny członek Prezydium 
referuje na posiedzeniach problemy b�d�ce przedmiotem 
obrad Rady. 
2.Przewodnicz�cy komisji przedstawiaj� projekty opinii 
lub rozstrzygni�� b�d�cych przedmiotem obrad Rady, w 
przypadku gdy projekty te były wcze�niej przedmiotem 
prac tej komisji. 

 §15 
1.Korespondencja adresowana do Rady przekazywana jest 
na r�ce jej Prezesa lub sekretarza. 
2.Korespondencj� Rady podpisuje Prezes, sekretarz lub 
inny członek Prezydium upowa�niony przez Prezesa, w 
zakresie wskazanym w tym upowa�nieniu. 
3.Dost�p członków Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych do korespondencji, o której mowa w ust. 
1 i 2 jest nieograniczony. 

 §16 
Rada składa Zjazdowi sprawozdanie ze swej działalno�ci. 

 §17 
Regulamin wchodzi w �ycie z dniem uchwalenia. 
 

Uchwała nr 2/2003 
w sprawie wysoko�ci składek członkowskich 

 
Na podstawie art. 47 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o 
diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083) 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co 
nast�puje: 

 §1 
Ustala si� wysoko�� składki członkowskiej w wysoko�ci 
15 zł (słownie pi�tna�cie złotych) miesi�cznie. Zawieszony 
członek Izby jest zwolniony z płacenia składek.  

 §2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obo-
wi�zuj�c� od stycznia 2003 r. 

 
 
 

 Uchwała nr 3/2003 
w sprawie przyj�cia Planu dochodów i wydatków Izby na 

rok 2003 (na podstawie uchwały nr 18/2003 §6 ust. 1 
Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów 

Laboratoryjnych w sprawie podstawowych zasad 
gospodarki finansowej). 

 
§1 

Przychody z tytułu składek: 15*7000 = 105 000 / mies. 

Plan dochodów i wydatków Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych na rok 2003  

Rodzaj Mies. Rocznie 
(2003r.) 

Wydatki Biura Izby  
Wynajem lokalu (w tym miejsca parkin-
gowe). 

3 000 36 000 

Wynagrodzenia z narzutami, obsług�  
ksi�gow� i mo�liwo�ci� zlecenia prac na 
zewn�trz. 

25 000 300 000 

Usługi pocztowe. 2 500 30 000 

�wiadczenia dla pracowników. 500 6 000 

Usługi obce (sprz�tanie, serwis sprz�tu, 
obsługa informatyczna). 

1 000 12 000 

Materiały biurowe. 1 000 12 000 

Telekomunikacja i internet. 1 500 18 000 

Ogłoszenia. 500 6 000 

Usługi bankowe. 200 2 400 

Publikacje fachowe 5 000 60 000 

Razem wydatki biura. 40 200 482 400 

Wydatki Organów Izby  

Wynagrodzenie Prezesa (4x kwota ba-
zowa ) 

7 200 86 400 

Delegacje. 5 000 60 000 

Fundusz reprezentacyjny. 1 000 12 000 

Rezerwa na opiniowanie kodeksu etyki 
zawodowej i programów szkoleniowych 

500 6 000 

Rezerwa na prowadzenie szkole� dosko-
nalenia zawodowego i specjalizacyjnego 

5 000 60 000 

Rezerwa na wynajem sali konferencyj-
nej 

500 6 000 

Rezerwa na zapomogi losowe dla człon-
ków Izby 

3 000 36 000 

Razem wydatki organów Izby 22 200 266 400 

Ogółem wydatki Biura i Organów Izby 62 400 748 800 

Planowane wydatki Przedstawicieli 
Wojewódzkich 

5 000 60 000 

Planowane wydatki Wizytatorów 5 000 60 000 

Rezerwa pozostaj�ca do zagospodaro-
wania 

32 600 391 200 
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§2 
 Na rok 2003 ustala si� kwot� bazow� w wysoko�ci 1800 
złotych. 

 §3 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Uchwała nr 4/2003 
W sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów Krajowej Rady 

Diagnostów Laboratoryjnych. 
 

 §1 
Na podstawie § 22 ust.3  Statutu Krajowej Izby Diagno-
stów Laboratoryjnych stanowi�cego zał�cznik do uchwały 
nr.16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Labora-
toryjnych z dnia 5-6 grudnia 2002 roku Krajowa Rada 
Diagnostów Laboratoryjnych ustala trzech Wiceprezesów. 

§2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Uchwała nr 5/2003 
W sprawie wyboru członków Prezydium Rady. 

 
 §1 

Na podstawie § 22 ust.3  Statutu Krajowej Izby Diagno-
stów Laboratoryjnych stanowi�cego zał�cznik do uchwały 
nr.16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laborato-
ryjnych z dnia 5-6 grudnia 2002 roku Krajowa Rada Dia-
gnostów Laboratoryjnych na pierwszym posiedzeniu wy-
biera w głosowaniu tajnym trzech Wiceprezesów, Sekreta-
rza, Skarbnika. 

§2 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym 
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała trzech Wicepre-
zesów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w 
osobach : 
 1. Marek Jagielski  
 2. Marek Paradowski 
 3. Mirosława Pietruczuk  

 §3 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym 
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Sekretarza Kra-
jowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w osobie : 
1. Joanna Pogórska  

§4 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na pierwszym 
posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybrała Skarbnika Kra-
jowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w osobie : 
1. Henryk Grela  

§5 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Uchwała nr 6/2003 
Regulamin organizacyjny Biura 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 

 
Działaj�c na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych stanowi�cego zał�cznik do 
uchwały nr 16 pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów 
Laboratoryjnych z dnia 5-6 grudnia 2002 roku w sprawie 
Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych posta-
nawia si� co nast�puje.  

§1 
1. Regulamin okre�la zadania i organizacj�, zasady funk-
cjonowania Biura KRDL oraz zasady wynagradzania pra-
cowników Biura. 
2. Zasady funkcjonowania Przedstawicieli Wojewódzkich 

KRDL okre�la odr�bny regulamin. 
§2 

Ilekro� w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1. Izbie -rozumie si� przez to Krajow� Izb� Diagnostów 
Laboratoryjnych 
2. Zje�dzie -rozumie si� przez to Krajowy Zjazd Diagno-
stów Laboratoryjnych 
3. Radzie -rozumie si� przez to Krajow� Rad� Diagnostów 
Laboratoryjnych  
4. Przewodnicz�cym -rozumie si� przez to Przewodnicz�-
cego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
5. Prezydium Rady -rozumie si� przez to Prezydium Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
6. Ustawie -rozumie si� przez to ustaw� z dnia 27 lipca 
2001 r o diagnostyce laboratoryjnej  
( Dz. U. nr 100 poz. 1083 ) 
7 .Statucie -rozumie si� przez to Statut Krajowej Izby Dia-
gnostów Laboratoryjnych 
8. Biurze -rozumie si� przez to Biuro Krajowej Izby Dia-
gnostów Laboratoryjnych 
9. Wizytatorzy - rozumie si� przez to Wizytatorów powoła-
nych przez Krajow� Rad� Diagnostów  
Laboratoryjnych. 
10. Przedstawicielu Wojewódzkim -  rozumie si� przez to 
Przedstawiciela Wojewódzkiego Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych. 

§3 
Zadania Biura to: 
1. Zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowe-
go funkcjonowania wszystkich organów Izby oraz organów 
Rady. 
2. Przygotowanie w niezb�dnym zakresie projektów mate-
riałów merytorycznych dla wszystkich organów i ich 
członków. 
3. Udost�pnienie wszelkich �rodków materialnych i tech-
nicznych b�d�cych w dyspozycji Izby dla organów Izby. 
4. W zakresie ustalonym przez Prezydium Rady prowadze-
nie spraw maj�tkowych. 
5. Prowadzenie sprawozda� finansowych Izby. 
6. Inne zadania zlecone uchwał� Rady. 
7. Koordynacja szkolenia podyplomowego i specjalistycz-
nego. 
8. Koordynacja działa� Przedstawicieli Wojewódzkich. 

§4 
1. Pracami Biura kieruje Kierownik Biura, b�d�cy przeło-
�onym dla zatrudnionych w Biurze pracowników. 
2. Stosunek pracy nawi�zuje 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 wnioskowa� o jego odwołanie. 

§5 
Do zada� Kierownika Biura w szczególno�ci nale�y: 
1. Sprawna realizacja zada� okre�lonych w § 3. 
2. Opracowanie regulaminu pracy wg zasad okre�lonych w 
Kodeksie Pracy oraz zakresów czynno�ci i odpowiedzial-
no�ci osób zatrudnionych. 
3. Opracowanie struktury organizacyjnej Biura w porozu-

mieniu z Prezydium Rady. 
4. Zapewnienie obsługi finansowej , ksi�gowej i prawnej 

Izby oraz jej organów. 
5. Zapewnienie dost�pno�ci do dokumentów członkom 

Rady z wył�czeniem dokumentów pracowniczych oraz 
b�d�cych w jurysdykcji Rzecznika Dyscyplinarnego i 
S�dów Dyscyplinarnych. 

6. Opracowanie i uzgodnienie ze Skarbnikiem Bud�etu 
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Izby, nadzór nad nim i jego realizacja. 
7 .Opracowanie instrukcji kancelaryjnej obiegu i archiwi-
zacji dokumentów. 
8. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny 
pracy przez pracowników Biura. 
9. Organizowanie bie��cej pracy Biura i przydział zada� 
pracownikom. 
10. Nadzór nad dekretowaniem wpływaj�cej koresponden-
cji i zapewnienie wysyłki wychodz�cej korespondencji. 
11. Koordynowanie zada� zleconych przez Rad�. 

§6 
1. Wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem Biura pokrywa 
si� ze �rodków finansowych Izby. 
2. Corocznie Rada uchwala plan dochodów i wydatków 
okre�laj�cych w szczególno�ci : 
i. Wysoko�� wydatków przeznaczonych na funkcjonowa-
nie Biura 
ii. Kwot� bazow� 
iii. Ilo�� etatów w Biurze 
3. Pracownicy Biura zaszeregowani s� wg poni�szych kate-
gorii słu�bowych i ustala si� nast�puj�ce wynagrodzenie 
zasadnicze osób zatrudnionych w Biurze przy zastosowa-
niu nast�puj�cych mno�ników kwoty bazowej, której wy-
soko�� okre�la plan dochodów i wydatków przyjmowany 
przez Rad�, zwanej ''kwot� bazow�'' 
i. sekretarka do -1,0 
ii. referent do -1,2 
iii. starszy referent do -1,4 
iv. specjalista, asystent do -1,6 
v.  Radca Prawny do –1,8 
vi. Ksi�gowa do –2,0  
vii. Kierownik Biura do –2,3 

§7 
Niniejszy regulamin wchodzi w �ycie z dniem uchwalenia. 
 

 Zał�cznik nr 1 do uchwały nr 6/2003 
Zał�cznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Biura Kra-
jowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (uchwała nr 
6/2003) 
Wykaz (prognozowany)* stanowisk w Biurze Krajowej 
Izby Diagnostów Laboratoryjnych 
1.Kierownik Biura 
2.Radca prawny-cz��� etatu  
3.Specjalista (starszy referent) do prowadzenia listy dia-
gnostów laboratoryjnych, prawa wykonywania zawodu, 
ewidencji laboratoriów 
4.Specjalista (starszy referent) do spraw merytorycznej 
obsługi Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Ko-
misji Rewizyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Wy�szego 
S�du Dyscyplinarnego 
5.Specjalista (starszy referent) do spraw merytorycznej 
obsługi Wizytatorów i Przedstawicieli Wojewódzkich Kra-
jowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
6.Ksi�gowy (w tym specjalista do spraw kadr i płac)  
7.Referent administracyjno-gospodarczy (sekretarka) 
 
 *- Kierownik Biura przejmuje zadania punktu 4 i 5 
(tymczasowo)  
  - Specjalista w pkt.3 przejmuje zadania pkt.7. 
 

Uchwała nr 7/2003 
w sprawie wewn�trznych zasad rozporz�dzania maj�tkiem 
oraz zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych w imieniu 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 
 

 §1 
Do składania o�wiadcze� woli w zakresie rozporz�dzania 
maj�tkiem oraz zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych w 
imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych sto-
suje si� nast�puj�ce zasady: 
1.zaci�ganie zobowi�za� lub rozporz�dzanie finansami, w 
tym nabycie, zbycie i obci��enie maj�tku ruchomego o 
warto�ci powy�ej 30.000 zł wymaga uchwały Krajowej 
Rady Diagnostów Laboratoryjnych; oraz współdziałania i 
podpisów Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
 2. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i skła-
dania o�wiadcze� woli w sprawach maj�tkowych Krajo-
wej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, których warto�� 
mie�ci si� w przedziale od 5.000 zł do 30.000 zł wymaga-
ne jest współdziałanie i podpis dwóch spo�ród trzech 
członków  Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Labora-
toryjnych, (Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza ) oraz Skarb-
nika.   
3. do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i skła-
dania o�wiadcze� woli w sprawach maj�tkowych Krajo-
wej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, których warto�� 
nie przekracza 5.000 zł wymagane jest współdziałanie i 
podpis dwóch członków Prezydium Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych, w tym Prezesa lub Wicepreze-
sa; 
4. dokonywanie wydatków powy�ej 30.000 zł powinno 
by� poprzedzone zbieraniem ofert i wyborem najkorzyst-
niejszej z nich. 

§2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Uchwała nr 8/2003 
w sprawie okre�lenia składu osobowego spo�ród Prezy-
dium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych upo-
wa�nionego do zaci�gania zobowi�za�, zawierania umów, 
udzielania pełnomocnictw i składania o�wiadcze� woli w 
sprawach maj�tkowych i finansowych w imieniu Krajowej 
Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 

 
 §1 

Do reprezentowania, współdziałania i składania o�wiad-
cze� woli oraz podpisów, w zakresie uregulowanym 
Uchwał� nr 7/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku Krajowej 
Rady Diagnostów Laboratoryjnych ustanawia si�: 
Henryk  Owczarek  - Prezes KRDL,  
Marek  Jagielski  – Wiceprezes KRDL, 
Joanna  Pogórska – Sekretarz KRDL, 
Henryk  Grela – Skarbnik KRDL.   

§2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Uchwała nr 9/2003 
w sprawie powołania Przedstawicieli Krajowej Rady  

Diagnostów Laboratoryjnych 
 

 §1 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje 

Imi� i Nazwisko nr wpisu na 
list� diagno-

stów 

na województwo 

Renata Zygmunto-
wicz-Ani�ko 

36 Dolno�l�skie 

Henryka Samulska 827 Dolno�l�skie 
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§2 
Przedstawiciele Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych realizuj� zadania zlecone przez Krajow� Rad� Dia-
gnostów Laboratoryjnych (Zał�cznik nr 1). 

§3 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

 Zał�cznik nr 1 do Uchwały nr 9/2003 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 
PRZEDSTAWICIELI KRAJOWEJ RADY 
DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

 
 Rozdział I 
 Przepisy ogó1ne 

 
 § 1. 

Regulamin okre�la zasady funkcjonowania Przedstawicieli 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

§ 2. 
Ilekro� w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
Ustawie -rozumie si� przez to ustaw� z dnia 27 lipca 2001 r 
o diagnostyce laboratoryjnej  (Dz. U. nr 100 poz. 1083 ) 
Zje�dzie -rozumie si� przez to Krajowy Zjazd Diagnostów 
Laboratoryjnych 
Radzie -rozumie si� przez to Krajow� Rad� Diagnostów 
Laboratoryjnych  
Prezydium Rady -rozumie si� przez to Prezydium Krajowej 

Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
Biurze -rozumie si� przez to Biuro Krajowej Izby Diagno-
stów Laboratoryjnych 
Przedstawicielu KRDL-rozumie si� przez to Przedstawicie-
la Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
Regulaminie- rozumie si� Regulamin funkcjonowania 
Przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych 
Miejscu działania – rozumie si� przez to miejsce sk�d 
Przedstawiciel KRDL prowadzi korespondencj� i wskazuje 
adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym. 
 
Rozdzial 2 
Zadania Przedstawiciela KRDL 

§ 3. 
Przedstawiciel(e) KRDL realizuje(�) zadania powierzone 
przez Krajow� Rad� Diagnostów Laboratoryjnych, wobec 
diagnostów laboratoryjnych danego województwa. 

§ 4. 
Przedstawiciel KRDL (Przedstawiciele KRDL) działa 
(działaj�) z upowa�nienia Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych: 
reprezentuje(�) Izb� wobec terenowych organów pa�stwo-
wych i samorz�dowych, instytucji, organizacji społecznych 
i gospodarczych w zakresie ustalonym indywidualnie 
podejmuje(�) działania interwencyjne zlecone przez Krajo-
w� Rad� Diagnostów Laboratoryjnych na rzecz ochrony 
interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych repre-
zentowanego województwa, 
prowadzi(�) działalno�� informacyjn� i integracyjn� w 
�rodowisku diagnostów laboratoryjnych, 
współpracuje(�) w zakresie doskonalenia zawodowego ze 
specjalistami wojewódzkimi w dziedzinie diagnostyki la-
boratoryjnej i Wojewódzkimi O�rodkami Kształcenia Kadr 
Medycznych. 
Przedstawiciel KRDL posługuje si� piecz�tk� o tre�ci: 
Przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych 
Na Województwo ...................................................... 
(-) Imi� i Nazwisko 

§ 5. 
Przedstawiciele KRDL  realizuj� swoje zadania w miejscu 
działania. 
Przedstawiciele KRDL  wykonuj� swoje czynno�ci spo-
łecznie. 
Przedstawicielom KRDL przysługuje zwrot kosztów dele-
gacji na zasadach okre�lonych odr�bn� uchwał� KRDL. 
 
Rozdział 3 
Gospodarka finansowa 

§ 6 
Bie��ca działalno�� Przedstawicieli KRDL wynikaj�ca z 
upowa�nienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
jest finansowana z bud�etu Izby. 
Rozdział 4 
Przepisy ko�cowe 

§ 7 
1. Regulamin wchodzi w �ycie z dniem uchwalenia. 
2. Przedstawiciel KRDL (Przedstawiciele KRDL) przesy-
ła(j�) sprawozdanie z wykonanych zada� zleconych przez 
Krajow� Rad� Diagnostów Laboratoryjnych raz na rok do 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 
 

 Uchwała nr 10/2003 
w sprawie trybu zwracania Przewodnicz�cemu Krajowej 
Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz osobom  

Imi� i Nazwisko nr wpisu na 
list� diagno-

stów 

na wojewódz-
two 

Sławomir Manysiak 12 K u j a w s k o -
Pomorskie 

Henryk Grela 27 Lubelskie 

Anna Król 5542 Lubuskie 

Grzegorz Gorzkiewicz 29 Łódzkie 

Ewa �wi�tkowska 5195 Łódzkie 

Andrzej Kasprowicz 11 Małopolskie 

Barbara Maziarz 3093 Małopolskie 

Joanna Pogórska 26 Mazowieckie 

Hanna Czeszko-
Paprocka 

1516 Mazowieckie  

Jolanta Szych 13 Mazowieckie  

Adam Le�ak 20 Opolskie 

Czesław Głowniak 37 Podkarpackie 

Alicja Gabrylewska 30 Podlaskie 

Julianna Kurlenda 10 Pomorskie 

Wiesława Bartnik 18 �l�skie 

Marek Rakowski 3726 �l�skie  

Agnieszka Łuckiewicz 1062 �wi�tokrzyskie 

Barbara Duda 31 War m i� sk o-
Mazurskie 

Maria Jolanta Orłowska 21 Wielkopolskie 

Jadwiga Ruci�ska 35 Zachodniopo-
morskie 
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wchodz�cym w skład organów Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych wymienionych w § 10 ust. 2-6 Statutu 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wydatków 
poniesionych w zwi�zku z udziałem w pracach Krajowej 
Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz w sprawie udoku-
mentowania tych kosztów. 

 
 § 1 

Przewodnicz�cemu Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych oraz osobom wchodz�cym w skład organów Krajo-
wej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wymienionych w 
art. 36 ust. 1, Wizytatorom wymienionym w art. 47 pkt.7 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. 
(Dz. U. nr 100 poz. 1083), a Przedstawicielom KRDL na 
podstawie §4 uchwały 21/2002 I Krajowego Zjazdu Dia-
gnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r., przy-
sługuje zwrot poniesionych wydatków.  

§ 2 
Za wydatki, o których mowa w § 1 uwa�a si�: 
1) koszty podró�y na terenie kraju w zwi�zku z udziałem w 
posiedzeniach i pracach: 
a) Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 
b) Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych. 
c) Komisji Rewizyjnej 
d) Komisji i zespołów problemowych Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych. 
e) Wy�szego S�du Dyscyplinarnego 
f) S�du Dyscyplinarnego 
g) Rzecznika Dyscyplinarnego, 
2)koszty podró�y w zwi�zku z wypełnianiem zada� zleca-
nych przez Krajow� Rad� Diagnostów Laboratoryjnych. 
a) Wizytatorów  
b) Przedstawicieli KRDL 
koszty podró�y zagranicznych w zwi�zku z reprezentowa-
niem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na forum 
mi�dzynarodowym. 

§ 3 
1. Zwrot kosztów podró�y nast�puje wg nast�puj�cych 
zasad: 
1) W podró�ach na terenie kraju przysługuje: 
zwrot za przejazd �rodkami lokomocji wskazanym na for-
mularzu druku polecenia wyjazdu słu�bowego (delegacji) 
według zasad zawartych w Rozporz�dzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wysoko�ci i warunków ustalania nale�no�ci przysługuj�-
cych pracownikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub sa-
morz�dowej jednostce sfery bud�etowej z tytułu podró�y 
słu�bowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990) z 
zastrze�eniem pkt b) i pkt c), 
zwrot na nocleg w hotelu lub innym obiekcie tego typu w 
wysoko�ci poniesionego wydatku udokumentowanego 
rachunkiem (faktur�) nie wi�cej jednak ni� 15-to krotno�� 
aktualnie obowi�zuj�cej diety i wówczas gdy nocleg trwał 
co najmniej 6 godzin mi�dzy godzin� 21.00 a 7.00. 
w przypadku gdy podró� w porze nocnej tj. w godzinach 
od 22-giej do 6-tej trwa dłu�ej ni� 6 godzin zwrot kosztów  

za przejazd poci�giem w przedziale z miejscami do spania. 
2. W rozliczeniu podró�y poza granicami kraju maj� zasto-
sowanie przepisy Rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci 
i warunków ustalania nale�no�ci przysługuj�cych pracow-
nikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub samorz�dowej 
jednostce sfery bud�etowej z tytułu podró�y słu�bowych 
poza granicami kraju. 
3. �rodek lokomocji w podró�ach zagranicznych okre�la 
ka�dorazowo Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. 

§ 4 
1.Zwrot poniesionych wydatków nast�puje po przedło�eniu 
dowodów. 
2.Dowodami tymi s�: 
a) bilet kolejowy lub autobusowy, lub bilet wraz z miej-
scówk� 
b) decyzje o przyznaniu limitu kilometrów na przejazdy 
samochodem prywatnym 
c) imienny bilet lotniczy 
d) rachunek (faktura) stwierdzaj�ca pobyt w hotelu lub 
innym obiekcie tego typu. 
3.Stwierdzenie zasadno�ci delegacji słu�bowej nast�puje 
na podstawie listy obecno�ci posiedze� organów, o których 
mowa w §1, a w pozostałych przypadkach na podstawie 
podpisu osoby kieruj�cej odpowiedni� komisj� Krajowej 
Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 
4.Potwierdzeniem podró�y słu�bowej przez Członków 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wymienio-
nych w §2 pkt 1 i 2 Statutu na rzecz pracy Izby wykonywa-
nej jednoosobowo lub przez członków organów nie kole-
gialnych nast�puje w drodze o�wiadczenia zainteresowane-
go. 

§ 5 
 1. Zwrot poniesionych wydatków nast�puje na podstawie 
rozliczenia dokonanego na formularzu druku polecenia 
wyjazdu słu�bowego (delegacji), do którego nale�y doł�-
czy� dokumenty okre�lone w § 4 pkt 2. 
2. Weryfikacji, o której mowa w § 4 pkt 3 i 4 dokonuje 
Skarbnik Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych lub 
osoba przez niego w tym celu upowa�niona. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Uchwała nr 11/2003 
w sprawie zobligowania Prezesa KRDL do wyst�pienia do 
Ministra Zdrowia o wydanie rozporz�dzenia okre�laj�cego 
wykaz, tryb i zasady uzyskiwania specjalizacji przez dia-
gnostów laboratoryjnych w oparciu o ustaw� o diagnostyce 
laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. 

 
 § 1 

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych obliguje Pre-
zesa KRDL do wyst�pienia do Ministra Zdrowia z postula-
tem wydania rozporz�dzenia w sprawie zachowania do-
tychczasowego trybu i zakresu specjalizacji dla diagnostów 
laboratoryjnych na okres przej�ciowy do 2005 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

 Uchwała nr 12/2003 
w sprawie przyj�cia  terminologii odnosz�cej si� do specja-
lizacji w zakresie diagnostyki i mikrobiologii, oraz przyj�-
cia nazw pozostałych specjalizacji dla diagnostów labora-
toryjnych. 
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 § 1 
Na podstawie art. 35, 36, 47 pkt. 3 ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 100 poz. 
1083) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych upo-
wa�nia Prezesa do wniesienia postulatu do Ministra Zdro-
wia o przyj�cie unifikuj�cej terminologii nazw specjalizacji 
dotychczasowo zró�nicowanych dla diagnostów laborato-
ryjnych i dla lekarzy w zakresie diagnostyki, mikrobiologii, 
oraz przyj�cia nazw pozostałych specjalizacji dla diagno-
stów laboratoryjnych. 

 § 2 
 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ustala przyj�-
cie jednej terminologii dla okre�lenia specjalizacji dla leka-
rzy i diagnostów laboratoryjnych wykonuj�cych �wiadcze-
nia w zakresie diagnostyki i mikrobiologii w brzmieniu: 
- mikrobiologia medyczna  
- laboratoryjna diagnostyka medyczna 

 § 3 
 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ustala przyj�-
cie nast�puj�cych nazw pozostałych specjalizacji podsta-
wowych dla diagnostów laboratoryjnych w brzmieniu: 
- laboratoryjna transfuzjologia medyczna 
- laboratoryjna toksykologia medyczna 

 § 4 
 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ustala przyj�-
cie nast�puj�cych nazw nadspecjalizacji dla diagnostów 
laboratoryjnych w brzmieniu:  
-laboratoryjna immunologia medyczna 
- laboratoryjna genetyka medyczna 
- laboratoryjna hematologia medyczna  

 § 5 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  

 
 Uchwała nr 13/2003 

w sprawie zaj�cia stanowiska wobec nierówno�ci wynika-
j�cej z tytułu uzyskiwania specjalizacji w obszarze zawo-
dów medycznych. 

 
 § 1 

Na podstawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 
27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada 
Diagnostów Laboratoryjnych postanawia zwróci� si� do 
Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zasad równego fi-
nansowania w obr�bie specjalizacji zawodów medycznych. 

§ 2 
Ró�nicowanie zasad finansowania uzyskiwania specjaliza-
cji dla diagnostów laboratoryjnych odr�bnych ni� dla leka-
rzy i piel�gniarek tworzy nierówno�� wobec prawa. 

§ 3 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych upowa�nia 
Prezesa KRDL do wyst�pienia w tej sprawie do Ministra 
Zdrowia. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

Uchwała nr 14/2003 
w sprawie dokumentacji potwierdzaj�cej informacje zawar-
te we wniosku o wpis na list� diagnostów laboratoryjnych. 

 
 § 1 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce labora-
toryjnej Krajowa Rada Diagnostów laboratoryjnych 
uchwala co nast�puje: dane zawarte we wniosku o wpis na 
list� diagnostów laboratoryjnych winny by� potwierdzone 
wiarygodnymi dokumentami, dostarczonymi do Biura 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przez osob� 

ubiegaj�c� si� o „Za�wiadczenie” stwierdzaj�ce wpis na 
list� diagnostów laboratoryjnych: 
kserokopia dowodu osobistego: strona pierwsza i druga,  
kserokopia dyplomu uko�czenia uczelni wy�szej, 
kserokopia dokumentów specjalizacyjnych, je�eli posiada 
specjalizacj�, 
kserokopia posiadanego dokumentu o stopniu naukowym, 
je�eli posiada stopie� naukowy, 
za�wiadczenie z miejsca pracy, 
o�wiadczenie zło�one przez osob� wyst�puj�c� o Za�wiad-
czenie, �e nie zostało wdro�one post�powanie dochodze-
niowe, ani nie jest i nie była oskar�ona o naruszenie zasad 
o nale�ytym wykonywaniu czynno�ci diagnostyki laborato-
ryjnej oraz nie jest prowadzone post�powanie dochodze-
niowe i s�dowe z tytułu naruszenia zasad etycznych, 
dwie fotografie według formatu 3,5 na 4,5 cm z profilem 
lewostronnym, 
pisemne zło�enie jednego z dwóch wersji �lubowania 
(Roty �lubowania) potwierdzone własnor�cznym podpisem 
(tre�� Roty �lubowania zawarta jest w art. 11 ust. 1 lub ust. 
1 i 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 
2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083). 
 
 (-) (ewentualna zmiana nazwiska innego ni� to które wid-
nieje w dyplomie uko�czenia studiów b�d� �wiadectwie 
uzyskania stopni specjalizacyjnych czy dyplomie nadania 
stopnia naukowego w stosunku do danych z dowodu osobi-
stego winna by� potwierdzona notarialnie. Notarialnego 
potwierdzenia wymaga tak�e kserokopia dyplomu uko�-
czenia uczelni wy�szej, dokumentów specjalizacyjnych i o 
nadaniu stopnia naukowego, wówczas je�eli dokumenty te 
przesyłane s� poczt� nie za� osobi�cie składane w Biurze 
KIDL) 
 

 § 2 
Warunkiem wydania „Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego 
wpis na list� diagnostów laboratoryjnych jest dostarczenie 
wy�ej wymienionych dokumentów. 

§ 3 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uznaje, �e 
istniej�cy wniosek o wpis na list� diagnostów laboratoryj-
nych zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o diagnostyce labora-
toryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) 
podpisany przez wnioskuj�cego jest o�wiadczeniem praw-
dziwo�ci zawartych danych we wniosku i tym samym sta-
nowi dokument. 

 § 4 
 „Za�wiadczenie” potwierdzone podpisem Prezesa KRDL 
b�dzie wydane na pro�b� wnioskodawcy po uprzednim 
zweryfikowaniu przez Biuro KRDL podanych informacji 
we „Wniosku o wpis na list�” z dostarczonymi dokumenta-
mi wymienionymi w §1. 

 § 5 
 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje, �e 
przepisy przej�ciowe wymienione w § 3 zgodnie z art. 74 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. 
(Dz. U. nr 100 poz. 1083) warunkuj�ce wydanie 
„Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na list� diagnostów 
laboratoryjnych b�d� obowi�zywa� do 3 pa�dziernika 2003 
roku. 

 § 6 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
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Uzupełnienie do uchwały nr 14 § 1/2003 
wersja 1 
Imi� i Nazwisko ................................. Data........................ 
nr wpisu na list� diagnostów laboratoryjnych....................... 
 
ROTA �LUBOWANIA 
 „�lubuj� uroczy�cie, �e jako diagnosta laboratoryjny b�d� 
wykonywał czynno�ci diagnostyki laboratoryjnej z cał� 
sumienno�ci� i rzetelno�ci�, zgodnie z najlepsz� wiedz�,  
zgodnie z prawem i prawami pacjenta <<Salus aegroti 
suprema lex>> i zasadami etyki zawodowej. Poznane w 
zwi�zku z wykonywaniem czynno�ci diagnostyki laborato-
ryjnej fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakre-
sie okre�lonym przepisami prawa.” 
 
Własnor�czny podpis............................................. 
  
wersja 2 
Imi� i Nazwisko ................................. Data........................ 
nr wpisu na list� diagnostów laboratoryjnych....................... 
 
ROTA �LUBOWANIA 
 „�lubuj� uroczy�cie, �e jako diagnosta laboratoryjny b�d� 
wykonywał czynno�ci diagnostyki laboratoryjnej z cał� 
sumienno�ci� i rzetelno�ci�, zgodnie z najlepsz� wiedz�, 
zgodnie z prawem i prawami pacjenta <<Salus aegroti 
suprema lex>> i zasadami etyki zawodowej. Poznane w 
zwi�zku z wykonywaniem czynno�ci diagnostyki laborato-
ryjnej fakty i informacje zachowam w tajemnicy w zakre-
sie okre�lonym przepisami prawa. Tak mi dopomó� Bóg.” 
 
Własnor�czny podpis............................................. 
  
 

Uchwała nr 15/2003 
dotycz�ca wzoru “Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na 
list� diagnostów laboratoryjnych. 

 
 § 1 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o diagnostyce laborato-
ryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) 
Krajowa Rada Diagnostyki Laboratoryjnej zatwierdza wzór 
“Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis do Krajowego Re-
jestru Diagnostów Laboratoryjnych. 

 § 2 
Numer “Za�wiadczenia” posiada odr�bny rejestr zawarty w 
ksi�dze “Rejestru Za�wiadcze�”. 

 § 3 
Ksi�ga wydanych “Za�wiadcze�” posiada wszystkie dane 
zawarte we wniosku o wpis na list� diagnostów laborato-
ryjnych. 

 § 4 
 „Za�wiadczenia” stwierdzaj�ce wpis do Krajowego Reje-
stru Diagnostów Laboratoryjnych b�d� potwierdza� upraw-
nienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 
dla osób, które dokonały wpisu na list� w/m do dnia 3 pa�-
dziernika 2003 roku.  

 § 5 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  

 
Zał�cznik nr 1 do Uchwały nr 15/2003  
   
   Piecz�tka    Warszawa, (data) 
Krajowej Izby 

 ZA�WIADCZENIE NR .................../(rok) 
 Krajowa Rada Diagnostów laboratoryjnych potwierdza, �e 

P.T. (imi� i nazwisko)....................................... 
urodzony(a) (data).............................................  
(miejsce urodzenia)........................................... 
uko�czył(a) studia wy�sze w roku..................................... 
i jest wpisany(a) na list� diagnostów laboratoryjnych pod 
numerem: 

 000000 
i ma tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego. Podstawa prawna: ustawa o 
diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 
nr 100 poz. 1083) art. 73 ust. 1 i uchwała nr 15 z dnia 13 
marca 2003 roku II Posiedzenia KRDL.  
 

Uchwała nr 16/2003 
w sprawie wydawania „Biuletynu Informacyjnego”. 

 
 § 1 

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie 
art. 6 pkt. 2 uchwały nr 16 Pierwszego Krajowego Zjazdu 
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 roku 
postanawia zobligowa� Prezydium Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych o podj�cie działa� do wydawania 
“Biuletynu Informacyjnego” Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych.  

 § 2 
 “Biuletyn Informacyjny” Krajowej Izby Diagnostów La-
boratoryjnych b�dzie wydawany technik� offsetow� co 
dwa miesi�ce. 

 § 3 
 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
jest zobligowane do okre�lenia charakteru i formy 
“Biuletynu Informacyjnego”, powołanie Redaktora Naczel-
nego, i składu Redakcji oraz sposobu kolporta�u. 

 § 4 
Numer pierwszy “Biuletynu Informacyjnego” winien by� 
wydany na przełomie kwietnia i maja 2003 roku. 

 § 5 
Pierwsze numery “Biuletynu Informacyjnego” b�d� współ-
finansowane przez Krajow� Izb� Diagnostów Laboratoryj-
nych i firmy sponsoruj�ce. 

 § 6 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  

 
 Uchwała nr 17/2003 

w sprawie przekazania aparatów telefonii komórkowej 
Przedstawicielom KRDL i zasady ich finansowania. 

 § 1 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia, �e 
Biuro KRDL w drodze negocjacji u dealerów Operatorów 
uzyska korzystne warunki nabycia aparatów telefonii ko-
mórkowej dla stworzenia sieci komunikacji fonicznej mi�-
dzy Przedstawicielami KRDL a Prezydium i Biurem Krajo-
wej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

 § 2 
Pozyskane aparaty telefonii komórkowej zostan� przekaza-
ne Przedstawicielom KRDL i członkom Prezydium oraz 
pracownikom Biura KRDL na zasadzie u�ytkowania i 
przej�cia tych�e aparatów po okresie 2-letniego u�ytkowa-
nia z warunkiem wniesienia opłat zwi�zanych z kwot� 
promocyjn� za aparat + kwot� aktywacji + pierwszy abona-
ment za okres rozliczeniowy w systemie non stop 50. 

 § 3 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych postanawia, �e 
rachunki bie��ce za u�ytkowanie sieci telefonii komórko-
wej, z numeru przydzielonego, kwot� odnosz�c� si� do 
abonamentu (70 zł + VAT) oraz kwot� wynikaj�c� z tytułu 
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tworzenia sieci wewn�trznej dla u�ytkowników którym 
przydzielono aparaty, zostan� pokryte według stawki ope-
ratora, z funduszu KRDL. 

 § 4 
Ilo�� minut do wykorzystania w okresie 12 miesi�cy w 
ramach promocyjnego abonamentu non stop 50 stanowi 
liczba 100 (50+50) z tym, �e promocyjne 50 minut nie 
wykorzystane w okresie rozliczeniowym, przechodzi na 
nast�pny okres rozliczeniowy przez 6 kolejnych miesi�cy. 

 § 5 
Kwoty przekraczaj�ce ustalone przydziały minut (100) z 
tytułu abonamentu b�d� pokryte przez u�ytkownika apara-
tu na podstawie rachunku wystawionego przez Operatora.  

 § 6 
Niewywi�zywanie si� z przyj�tych ustale� powodowa� 
b�dzie cofni�cie zgody na u�ytkowanie aparatu i obowi�-
zek zwrotu aparatu z konsekwencj� zablokowania numeru. 

 § 7 
W przypadku utraty aparatu u�ytkownik zobowi�zuje si� 
do pokrycia kosztów niepromocyjnego nabycia aparatu 
wymienionego w pokwitowaniu oraz pokrycia opłaty prze-
widzianej regulaminem operatora. 

 § 8 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  

 
Uchwała nr 18/2003 

w sprawie wyboru i przyj�cia “Logo” Krajowej Izby Dia-
gnostów Laboratoryjnych. 

  
 § 1 

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zleca Prezy-
dium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych opraco-
wanie “Logo” Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 

 § 2 
Opracowane wersje “Logo” zostan� przedstawione Człon-
kom Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych pod 
dyskusj� oraz podane do wiadomo�ci w Internecie do pu-
blicznej prezentacji. 

 § 3 
Wybór “Logo” spo�ród proponowanych wersji nale�y do 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na drodze 
głosowania. 

 § 4 
Zainteresowani Diagno�ci Laboratoryjni udziałem w wybo-
rze “Logo” mog� zgłasza� swoje opinie i własne propozy-
cje do 12 marca 2003 roku. 

 § 5 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych postuluje by 
kwota ekwiwalentu za wykonane prace projektowe “Logo” 
i opraw� do materiałów korespondencji Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych – znakowanych godłem 
“Logo” - nie przekroczyły kwoty 3.000 zł tytułem praw 
autorskich i praw projektu. 

 § 6 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

Uchwała nr 19/2003 
w sprawie decyzji o wpisie do Ksi�gi Rejestru Za�wiad-

cze� i ustalenie wysoko�ci opłaty za wydanie Za�wiadcze-
nia o wpisie. 

  
Na podstawie art. 8 ust 1. ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. nr 100 poz. 
1083) i uchwały nr 14/2003 Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie 
dokumentacji potwierdzaj�cej informacje zawarte we 

wniosku o wpis na list� diagnostów laboratoryjnych i 
uchwały nr 15/2003 Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych z dnia 13 marca 2003. dotycz�cej wzoru 
“Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na list� diagnostów 
labora tory jnych Krajowa Rada Diagnos tów 
Laboratoryjnych uchwala co nast�puje: 

 § 1 
Na wniosek osoby zainteresowanej dokonuje si� wpisu do 
“Ksi�gi Rejestru Za�wiadcze�” w Warszawie w Biurze 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (Warszawa 
03-741; ul. Białostocka 7 tel.: (022) 741-21-55;  kom: 
0696-068-525). 

 § 2 
Osoba zainteresowana otrzymuje dokument – 
„Za�wiadczenie” - o wpisie na list� diagnostów laborato-
ryjnych, który uprawnia do wykonywania zawodu diagno-
s ty  labora toryjnego . Warunkiem uzyskania 
„Za�wiadczenia” s� uregulowane zobowi�zania finansowe 
wzgl�dem KIDL. 

 § 3 
Ustala si� kwot� 10 zł, płatne na konto KIDL, za wydanie 
dokumentu „Za�wiadczenie”. 

 § 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

Uchwała nr 20/2003 
w sprawie wydania dokumentu potwierdzaj�cego wpis na 

list� diagnostów laboratoryjnych dla osób, które podejmuj� 
zatrudnienie w diagnostyce laboratoryjnej. 

  
 Na podstawie art. 6 ust 1. i art. 7 ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku   (Dz. U. nr 100 
poz. 1083) i uchwały nr 14/2003 Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie 
dokumentacji potwierdzaj�cej informacje zawarte we 
wniosku o wpis na list� diagnostów laboratoryjnych i 
uchwały nr 15/2003 Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych z dnia 13 marca 2003 r. dotycz�cej wzoru 
“Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na list� diagnostów 
laboratoryjnych Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryj-
nych uchwala co nast�puje: 

 § 1 
 Osoba zainteresowana lub chc�ca podj�� prac� jako 
diagnosta laboratoryjny składa wniosek o wpis na list� 
diagnostów laboratoryjnych i przesyła do Biura Krajowej 
Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie 
(Warszawa 03-741; ul. Białostocka 7 tel.: (022) 741-21-55; 
kom: 0696-068-525) wraz z dokumentami i rot� 
�lubowania zgodnie z uchwał� 14/2003 Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 marca 2003 r.  

 § 2 
Na wniosek osoby zainteresowanej Krajowa Rada Diagno-
stów Laboratoryjnych podejmuje w drodze uchwały decy-
zj� o wpisie na list� diagnostów laboratoryjnych.  

 § 3  
Osoba zainteresowana wpisana na list�, otrzymuje doku-
ment – „Za�wiadczenie” - o wpisie na list� diagnostów 
laboratoryjnych, który uprawnia do wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego. 

 § 4 
Osoba zainteresowana nie wpisana na list� diagnostów nie 
ma uprawnie� do wykonywania zawodu diagnosty labora-
toryjnego. 

 § 5 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
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Uchwała nr 21/2003 
w sprawie czasowego zawieszania płatno�ci składki człon-
kowskiej na czas utraty pracy w zawodzie diagnosty labo-

ratoryjnego. 
 
Na podstawie art. 12 ust 1. ptk. 6 ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. nr 100 poz. 
1083 ) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych 
uchwala co nast�puje: 

 § 1 
Zawiesza si� pobieranie składek członkowskich od osób, 
które utraciły prac� i zgłosiły wniosek o zwolnienie z płat-
no�ci składek potwierdzaj�c fakt utraty pracy odpowiednim 
dokumentem w KIDL - na okres braku zatrudnienia w 
zawodzie diagnosty laboratoryjnego. 

 § 2 
Diagnosta laboratoryjny zwolniony na swój wniosek z 
płatno�ci składek członkowskich w okresie nie wykonywa-
nia zawodu, w momencie podj�cia pracy zgłasza ten fakt 
do KIDL w celu uzyskania potwierdzenia usuni�cia zawie-
szenia w płatno�ci składek. 

§ 3 
Diagnosta laboratoryjny, który w wyniku utraty pracy, 
nieprzerwanie, nie wykonywał czynno�ci diagnostyki labo-
ratoryjnej przez okres dłu�szy ni� 5 lat, a została mu zawie-
szona płatno�� składek, w przypadku zamiaru podj�cia 
wykonywania zawodu winien spełni� dyspozycj� art. 14 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 

 § 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

 Uchwała nr 22/2003 
w sprawie zmiany uchwały nr 14/2003 z dnia 13 marca 

2003 r. w sprawie dokumentacji potwierdzaj�cej informa-
cje zawarte we wniosku o wpis na list� diagnostów labora-

toryjnych. 
 

  § 1 
Na podstawie art. 73 ust. 1 i 2 ustawy o diagnostyce labora-
toryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. Krajowa Rada Diagnostów 
Laboratoryjnych dodaje do uchwały nr 14/2003 § 1 ust. 2 
w brzmieniu:  
 „2. Potwierdzenie wymaganych dokumentów niezb�dnych 
do wydania „Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na list� 
diagnostów laboratoryjnych mo�e by� dokonane w Biurze 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, w zakładzie 
pracy lub u przedstawiciela KRDL w danym wojewódz-
twie.”  

 § 2 
Dotychczasow� tre�� § 1 oznacza si� jako ust.1. 

 § 3 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

 Uchwała nr 23/2003 
w sprawie zmiany uchwały nr 15/2003 dotycz�cej wzoru 

“Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na list� diagnostów 
laboratoryjnych. 

 
  § 1 

Na podstawie art. 74 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z 
dnia 27 lipca 2001 roku   (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajo-
wa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dodaje do uchwały 
nr 15/2003: 
 „§5 Osoby, które zło�yły wniosek o wpis na list� diagno-
stów laboratoryjnych do dnia 3.10.2003 r. powinny dostar-
czy� wymagane dokumenty wymienione w § 1 Uchwały nr 

14/2003 równie� do dnia 3.10.2003 r.”  
 § 2 

 Dotychczasowa tre�� §5 oznacza si� jako §6. 
 § 3 

 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

 Uchwała nr 24/2003 
dotycz�ca stanowiska Krajowej Izby Diagnostów Labora-
toryjnych wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego IN-
TER-POLSKA oferuj�cego diagnostom laboratoryjnym 

specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. 
 

 § 1 
Na podstawie art. 36  ust 1. pkt. 2 i art. 43 ust. 1 pkt. 1 i art. 
47 pkt. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 
lipca 2001 roku   (Dz. U. nr 100 poz. 1083) Krajowa Rada 
Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co nast�puje: 

 § 2 
Zgłoszon� ofert� Towarzystwa Ubezpieczeniowego IN-
TER-POLSKA dotycz�c� proponowanego pakietu ubez-
piecze� dla diagnostów laboratoryjnych obj�� rekomenda-
cj� i promocj� KRDL.  

 § 3 
Promocja i rekomendacja Towarzystwa Ubezpieczeniowe-
go INTER-POLSKA prowadzona b�dzie na łamach gazety 
„Diagnosta Laboratoryjny” docieraj�ca do diagnostów 
laboratoryjnych na terenie całego kraju, w numerach edyto-
wanych I, II, III, IV.  

 § 4 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA w poro-
zumieniu z biurem KIDL zapewni dwustronny materiał 
informacyjny. 

 § 5 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-POLSKA b�dzie 
sponsorowa� edycj� I numeru gazety „Diagnosta Laborato-
ryjny” w wysoko�ci 12 500 zł a kolejne numery II, III i IV 
po 3 000 zł. 

 § 6 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

Uchwała nr 25/2003 
w sprawie dokonania wpisu osób wykonuj�cych 

czynno�ci diagnostyki laboratoryjnej na list� diagno-
stów laboratoryjnych i wydawania „Za�wiadczenia” 
uprawniaj�cego do wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego. 
  
 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1-6; art. 8 ust. 1-3 pkt. 
1; art. 10 ust. 1-3; art. 73 i art. 74 ustawy o diagno-
styce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. 
U. nr 100 poz. 1083) i uchwały KRDL nr 14/2003 z 
dnia 13 marca 2003 r. w sprawie dokumentacji po-
twierdzaj�cej informacje zawarte we wniosku o wpis 
na list� diagnostów laboratoryjnych i uchwały KRDL 
nr 15/2003 z dnia 13 marca 2003. dotycz�cej wzoru 
“Za�wiadczenia” stwierdzaj�cego wpis na list� dia-
gnostów laboratoryjnych uchwala si� co nast�puje: 

 § 1 
Dokonuje si� wpisu na list� diagnostów laboratoryj-
nych w KIDL w Warszawie osób wymienionych w 
zał�czniku do niniejszej uchwały. 

 § 2 
Wydaje si� nowy dokument „Za�wiadczenie”, który 
uprawnia do wykonywania zawodu diagnosty  
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laboratoryjnego. Posiadany numer wniosku o wpis na 
list� diagnostów laboratoryjnych oznacza si� nowym 
numerem zapisanym w Ksi�dze Rejestru Za�wiad-
cze�.  

 § 3 
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwo-
łania od niniejszej uchwały do KRDL w terminie 14 
dni od jej dor�czenia. 

 § 4 
 Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
     SEKRETARZ                PREZES 
 (-)Joanna Pogórska       (-)Henryk Owczarek 
 
  

Szanowni Pa�stwo! 
Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej jak i powy�sze 
uchwały reguluj� post�powanie jakie obowi�zuj� 
diagnostów laboratoryjnych chc�cych kontynuowa� i 
podejmowa� prac� w zawodzie diagnosty laborato-
ryjnego. 

 

Po pierwsze — osoba, która wykonuje zawód dia-
gnosty laboratoryjnego musi nale�e� do naszej kor-
poracji chyba, �e ma wykształcenie zdobyte na wy-
dziale lekarskim. Tylko w takim przypadku obowi�-
zek jest ad libitum, ale bez prawa do pełnienia funk-
cji kierownika laboratorium. Dla wszystkich wyko-
nuj�cych zawód innych diagnostów laboratoryjnych 
obowi�zek wpisu na list� Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych (KIDL) bez skutku utraty prawa do 
wykonywania zawodu zamyka si� 03-10-2003. Ka�-
da taka osoba składa wniosek do biura Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych. Wniosek mo�na po-
bra� z naszej strony internetowej www.kidl.org.pl . 

 Wypełniony czytelnie wniosek z podanymi 
wszystkimi danymi, zgodnie ze stanem rzeczy, pod-
pisany nale�y przesła� poczt� b�d� zło�y� w Biurze 
KIDL. Nie mo�na wysyła� wniosków faxem, lub 
elektroniczn� poczt�.  

 

Po drugie — uzyskanie wpisu na list� diagnostów 
laboratoryjnych warunkuje utrzymanie prawa do 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.  
Nakłada obowi�zek uiszczania składek członkow-
skich w wysoko�ci 15,00 zł za ka�dy miesi�c. Osoby, 
które pracowały (i pracuj�) w diagnostyce przed 
dniem 01-01-2003 s� zobowi�zane do uiszczania 
składek od miesi�ca stycznia. Osoby, które podj�ły 
prac� po 01-01-2003 s� zobowi�zane opłaca� składki 

od miesi�ca, w którym zostaj� zatrudnieni.  

Osoby, które utraciły zatrudnienie, s� zwolnione z 
płacenia składek, na swój wniosek, o ile przedło�� w 
Biurze KIDL odpowiednie po�wiadczenie utraty  
pracy (zob. uchwała 21). Wykonywanie zawodu  
(czynno�ci diagnosty laboratoryjnego samodzielnie) 
bez uzyskania prawa do tego zawodu i bez wnosze-
nia składek nara�a tak� osob� na kar� przewidzian� 
w ustawie.  

Konsekwencj� zaległo�ci w płaceniu składek b�dzie 
nie wydanie „Za�wiadczenia” , które jest uprawnie-
niem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjne-
go. Nie posiadanie takiego dokumentu po 03-10-
2003, uniemo�liwia samodzielnego wykonywania 
czynno�ci diagnosty laboratoryjnego. 

 

Po trzecie —  „Za�wiadczenie” o wpisie na list� dia-
gnostów tj. nabycie prawa do wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego wystawione przez Biuro 
KIDL poprzedzone musi by� nadesłaniem dokumen-
tów, o których mowa jest we Wniosku o wpis. Nale-
�y równie� przesła� za�wiadczenie o niekaralno�ci 
oraz Rot� �lubowania, która znajduje si� w uzupeł-
nieniu do uchwały 14. Dokumenty przesyłane poczt� 
musz� by� potwierdzone za zgodno�� z oryginałem 
przez zakład pracy, notarialnie, b�d� u przedstawicie-
la KRDL na województwo. „Za�wiadczenie” po do-
konaniu wpisu na list� jest zale�ne od wniesienia 
jednorazowej opłaty za wydanie „Za�wiadczenia” 
(10 zł) i od uregulowania składek członkowskich.  

 

Po czwarte — pragn� zach�ci� Pa�stwa do czytania 
uchwał, które zawieraj� nie tylko informacje bezpo-
�rednio dotycz�ce Pa�stwa, ale te� organizacj� i 
funkcjonowania Biura. Dowiedz� si� z nich Pa�stwo 
na co s� i b�d� zagospodarowane Pa�stwa pieni�dze 
ze składek członkowskich. Korporacja samorz�dowa 
została powołana po to aby broni� prawa do zawodu 
jego członków, zapobiega� wykonywaniu czynno�ci 
diagnostyki laboratoryjnej przez osoby nie posiadaj�-
ce wymaganych kwalifikacji, jak równie� zapobiega-
nie powstawaniu „dzikich” laboratoriów, które nie 
spełniaj� kryteriów okre�lonych ustaw�.  Obrona 
prawa do zawodu oraz regulacje dotycz�ce prawa do 
podnoszenia kwalifikacji wraz z okre�laniem trybu i 
warunków kształcenia podyplomowego s� i b�d� 
istot� interwencji i programów działa� KIDL. Te cele 
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b�d� realizowane w trosce o dobro pacjentów, dla 
których zawody medyczne s� stanowione.  

 

Po pi�te — Internet. Sie� Internet stała si� jedn� z 
najszybszych form przekazu informacji. Gazeta i 
Biuletyn informacyjny, który wydajemy nie b�dzie 
pozwala� na szybkie dotarcie do Pa�stwa. St�d te� 
form� cho� ograniczon� zasi�giem staje si� jednak 
Internet. Dzi�ki sieci Internet mo�na mie� wzajemnie 
dost�p na bie��co. W miar� mo�liwo�ci zach�camy 
Pa�stwa do przegl�dania naszej witryny. Pojemno�� 
pisma, biuletynu, gazety jest ograniczona. Natomiast 
witryny internetowej praktycznie nie. Nasza strona 
(www.kidl.org.pl) została napisana z my�l� o u�yt-
kownikach posiadaj�cych poł�czenia modemowe 
(przez telefon) i posiadaj�cych starszy sprz�t  

komputerowy. Serdecznie zapraszamy Pa�stwa do 
korzystania z naszego serwisu, który stworzony jest 
dla diagnostów i na ich potrzeby. Na łamach naszego 
serwisu mog� Pa�stwo wyra�a� swoje opinie, zada-
wa� i szuka� odpowiedzi na pytania. 

 

Po szóste — czyli gdzie i do kogo si� zwróci� z pro-
blemem.  

Biuro KIDL: ul. Białostocka 7; 03-741 Warszawa. 

W godzinach 9-16 od poniedziałku do pi�tku na pa�-
stwa pytania czekaj� współpracownicy: 

Izabela Morawska-Kwapisz  

El�bieta Szyma�ska-Wrzosek 

nasze telefony to: 

(022) 741-21-55  

 (022) 741-21-57  

oraz komórka: 0 693-068-525 

nasz fax: (022) 741-21-56 

www.kidl.org.pl  mail: biuro@kidl.org.pl  

Nasze konto: PKO BP S.A. IV oddział  

w Warszawie  
Numer rachunku: 4410201042-122762774  

Prosz� tak�e dzwoni� od wtorku do czwartku po go-
dzinie 16 do pó�nych godzin wieczornych. Ch�tnie 
Pa�stwu pomo�emy i udzielimy odpowiedzi na pyta-
nia i w�tpliwo�ci. W razie spraw trudnych i spornych 
informacji udziel� pa�stwu: 

 

Prezes KRDL — Henryk Owczarek 

Sekretarz KRDL — Joanna Pogórska 

Kierownik biura — Stanisław Kr��el 

 

Na zako�czenie: 

Mam nadziej�, �e powy�szy materiał w pewnym 
stopniu rozwiał Pa�stwa w�tpliwo�ci.  

Chciałbym Pa�stwu �yczy� samych słonecznych dni 
w nadchodz�cym okresie, udanego wypoczynku w 
okresie urlopowym i jak najmniej trosk w �yciu za-
równo zawodowym jak i prywatnym. 

Redakcja. 

 

Opinia prawna — dr Marka Zagrosika. 

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 
2001 r. (Dz. U. nr 100 poz. 1083) przewiduje dwa 
rodzaje wymaga� w zakresie wykształcenia.  
 
Od osób, które w dniu wej�cia w �ycie ustawy wyko-
nywały czynno�ci diagnostyczne wymaga si� jedy-
nie, aby miały uko�czone dowolne studia wy�sze 
(art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy). Przez dwa lata od wej-
�cia w �ycie ustawy mog� si� one ubiega� o wpis na 
list� diagnostów laboratoryjnych.  
 
Osoba, która rozpocz�ła działalno�� w diagnostyce 
po dniu wej�cia w �ycie ustawy, musi spełnia� wa-
runki z art. 7 ust. 1 (poza wymogiem zło�enia egza-
minu, gdy� nie jest on jeszcze przeprowadzany). Tak 
wi�c musi uko�czy� studia magisterskie na kierun-
kach analityki medycznej, biologii, biotechnologii, 
chemii, farmacji i mikrobiologii lub uko�czy� studia 
z tytułem lekarza. Nie ma w tych sprawach �adnego 
"okresu przej�ciowego".  
 
Tak wi�c osoba, która obecnie podejmuje zatrudnie-
nie w charakterze diagnosty laboratoryjnego, powin-
na uzyska� dokument potwierdzaj�cy wpis na list� 
diagnostów laboratoryjnych prowadzony przez Sa-
morz�d Zawodowy diagnostów laboratoryjnych.  
 
            M.Z. 

Redakcja:  

Henryk Owczarek, Joanna Pogórska,  
Stanisław Kr��el, Tomasz Dryl. 


