I Kadencja
Dziesiąte posiedzenie KRDL
Uchwała nr 63/2004
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 17 grudnia 2004 roku
dotycząca załącznika do uchwały nr 54/2004 w sprawie realizacji punktu 4
programu załącznika do uchwały nr 19/2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych dotyczącego ubezpieczenia diagnostów laboratoryjnych
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wykonując postanowienia uchwały
54/2004 z dnia 14 maja 2004 r. uchwala, co następuje:
§1
1. Osoba wstępująca w ubezpieczenie, posiadająca prawo wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego, aby znaleźć się na liście osób ubezpieczonych powinna
opłacać składkę ubezpieczeniową zgodnie z zasadami określonymi niniejszą
uchwałą.
2. Skutkiem nieopłacenia składki określonej w ust. 1 będzie w szczególności brak
ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych umową TOUG002/2004.
3. Wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi 3 PLN miesięcznie od osoby.
4. Składka ubezpieczeniowa może być opłacana łącznie ze składką członkowską.
5. Składka członkowska i składka ubezpieczeniowa mogą być na wniosek osoby
zainteresowanej opłacane oddzielnie (w szczególności w przypadkach osób, które
opłaciły składkę członkowską z góry za okres dłuższy niż miesiąc).
6. Składkę określoną w ust. 1 należy opłacić:
a) do końca miesiąca, za który jest dokonywana płatność,
b) z chwilą wznowienia aktywności w zakresie wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego za wynagrodzeniem, w odniesieniu do osób, które posiadają
prawo wykonywania zawodu, a które czasowo nie podejmowały czynności
zawodowych (w szczególności w sytuacji, gdy pozostawały bezrobotne lub
przebywały na urlopie macierzyńskim).
7. Na podstawie wniosku osoby zainteresowanej dopuszcza się opłatę składki
określonej w ust. 1 za okres roczny, półroczny lub kwartalny na zasadach
określonych w ust. 9.
8. Opłata składki w trybie określonym w ust. 8 następuje zgodnie z następującymi
zasadami.
a) wysokość składki płatnej kwartalnie wynosi 9 PLN, płatność składki następuje
do końca miesiąca, za który dokonywana jest płatność i za dwa kolejne
miesiące,
b) wysokość składki płatnej półrocznie wynosi 18 PLN, płatność składki
następuje do końca miesiąca, za który dokonywana jest płatność i za pięć
kolejnych miesięcy,
c) wysokość składki płatnej rocznie wynosi 36 PLN, płatność składki następuje
do końca miesiąca, za który dokonywana jest płatność i za jedenaście
kolejnych miesięcy.
9. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego za datę zapłaty uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na właściwy rachunek KIDL.

10. Za opłacenie składki uznaje się również wpłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej
zarejestrowane na właściwym rachunku KIDL przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.
11. Zwolnienie z opłaty składki określonej w ust. 1 (w szczególności w odniesieniu do
osób, które nie są czynne zawodowo, a zachowują prawo wykonywania zawodu, a
także osób wykonujących czynności zawodowe w ramach wolontariatu) następuje na
podstawie wniosku osoby zainteresowanej.
12. Osoby, które uzyskały prawo do emerytury, wstępujące w ubezpieczenie,
wnoszą składkę określoną w ust. 1, o ile pozostają czynne zawodowo.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a wniesione wpłaty z tytułu składki
ubezpieczeniowej zarejestrowane na właściwym rachunku KIDL przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały uznaje się za opłacenie składki i tym samym wstąpienie
w ubezpieczenie.
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