I Kadencja
Dziesiąte posiedzenie KRDL
Uchwała nr 62/2004
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 17 grudnia 2004 roku
w sprawie zawieszenia obowiązku płatności składki członkowskiej na rzecz
Korporacji lub zmniejszenia jej wysokości - UCHYLONA
Na podstawie art. 47 pkt. 11 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 144, poz. 1529) Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych uchwala, co następuje:
§1
1. Diagnostom laboratoryjnym, którzy utracili pracę i zgłosili wniosek o zawieszenie
płatności składek członkowskich oraz przedłożyli stosowne zaświadczenie
potwierdzające fakt utraty pracy oraz zaświadczenie potwierdzające
pozostawanie bez pracy – zawiesza się obowiązek płatności składek
członkowskich na okres braku zatrudnienia nie dłużej niż 5 lat, bez skutków
utraty prawa do wykonywania zawodu.
2. Diagnostom laboratoryjnym, którzy pozostają na udokumentowanym urlopie
wychowawczym, a nie wykonują innych czynności na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej, na ich wniosek – zawiesza się obowiązek płatności
składek członkowskich na okres pozostawania na urlopie wychowawczym, nie
dłuższym niż 5 lat, bez skutków utraty prawa do wykonywania zawodu.
3. Diagnostom laboratoryjnym, którzy wyłącznie wykonują czynności w medycznych
laboratoriach diagnostycznych w ramach udokumentowanego wolontariatu
(zgłoszonego do KIDL) bez pobierania wynagrodzenia, a nie posiadają
zatrudnienia w innym zawodzie, na ich wniosek – za wiesza się obowiązek
płatności składek członkowskich na okres przebywania na wolontariacie.
4. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1 i 2 , w momencie podjęcia pracy
w innym charakterze niż wykonywanie czynności w medycznym laboratorium
diagnostycznym w okresie nie dłuższym niż 5 lat (w tym także w ramach umów
cywilnoprawnych), związanej z uzyskiwaniem wynagrodzenia – traci
uprawnienia dotyczące zawieszenia obowiązku płatności składek. Fakt
zatrudnienia obowiązany jest zgłosić do Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych i w związku z tym obowiązany jest do płatności składek
członkowskich.
§2
Diagnosta laboratoryjny, który na mocy decyzji ZUS uzyskał prawo do emerytury,
świadczeń przedemerytalnych lub renty (w tym także inwalidzkiej) oraz pobiera
emeryturę, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny lub rentę (w tym także
inwalidzką), na swój pisemny wniosek, po przedstawieniu stosownych dokumentów jest uprawniony do opłacania niższej o 50 % składki członkowskiej.
§3
Decyzje w sprawach wymienionych w § 1, ust. 1, 2, 3 i 4 oraz w § 2 podejmuje
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
§4
Tracą moc uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:

1. Uchwała Nr 21/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie czasowego zawieszenia
płatności składki członkowskiej na czas utraty pracy w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego.
2. Uchwała Nr 28/2003 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zawieszenia obowiązku
płatności składki członkowskiej na rzecz Korporacji dla diagnostów
laboratoryjnych, którzy uzyskali prawo do emerytury oraz obniżenia stawki
członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli wykonują zawód w niepełnym wymiarze
czasu pracy lub pozostają na urlopie wychowawczym.
3. Uchwała Nr 32/2003 z dnia 15 października 2003 r. u w sprawie określenia zasad
wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Korporacji, jeżeli osoba posiadająca
tryb wykształcenia zgody z art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27
lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100, poz. 1083) chce wykonywać, bądź wykonuje
czynności diagnosty laboratoryjnego w ramach wolontariatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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