Zał cznik do Uchwały nr 100/2006 KRDL z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu
wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

REGULAMIN

WYBORU DELEGATÓW NA II KRAJOWY ZJAZD DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH NA WOJEWÓDZKICH I REJONOWYCH
ZGROMADZENIACH WYBORCZYCH
ROZDZIAŁ l
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Na podstawie art. 47 pkt 9 lit a w zwi zku z art. 43 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U 2004 r. Nr 144 poz. 1529) regulamin
okre la:
1) organizacj , skład oraz zasady i tryb działania wojewódzkich/rejonowych
zgromadze wyborczych diagnostów laboratoryjnych,
2) szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Diagnostów
Laboratoryjnych,
3) terminy
i
miejsce
publikacji
komunikatów
wojewódzkich/rejonowych zgromadze wyborczych.

dotycz cych

§2
Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) „zgromadzeniach wyborczych”, nale y przez to rozumie
i rejonowe zgromadzenia diagnostów laboratoryjnych,

wojewódzkie

2) „komisjach wyborczych”, nale y przez to rozumie komisje powoływane
na czas trwania zgromadzenia wyborczego diagnostów laboratoryjnych,
3) ”KRDL”, nale y
Laboratoryjnych,
4) „Zje dzie”, nale y
Laboratoryjnych,

przez
przez

to

rozumie

rozumie

II

Krajow

Rad

Diagnostów

Krajowy

Zjazd

Diagnostów

5) „kandydata”, nale y przez to rozumie
kandydatów
na II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,

na

delegatów

6) „regulaminie”, nale y przez to rozumie regulamin wyboru delegatów
na II Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych na wojewódzkich
i rejonowych zgromadzeniach wyborczych.

§3
W wojewódzkich i rejonowych zgromadzeniach wyborczych maj prawo uczestniczy
diagno ci laboratoryjni z danego województwa, członkowie KRDL oraz go cie zaproszeni przez
Wojewódzkich Przedstawicieli KRDL.
§4
1. Wybory delegatów na Zjazd s równe, bezpo rednie i odbywaj si w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach, o których mowa w ust. l, głosowa mo na tylko osobi cie i tylko jeden raz
z zastrze eniem § 29.
§5
Wybory delegatów na Zjazd s wa ne, o ile w pierwszym terminie zgromadzenia uczestniczy
co najmniej połowa członków Izby zarejestrowanych w województwie, a w drugim terminie
bez wzgl du na liczb diagnostów laboratoryjnych bior cych udział w zgromadzeniach
wyborczych.
§6
Komunikaty dotycz ce zgromadze wyborczych diagnostów laboratoryjnych zamieszczane s
przez Prezesa KRDL na stronie internetowej KIDL www.kidl.org.pl
ROZDZIAŁ 2
PRAWA WYBORCZE I OKR GI WYBORCZE
§7
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) delegatów na Zjazd z danego
województwa/rejonu wyborczego przysługuje ka demu diagno cie laboratoryjnemu
umieszczonemu w spisie wyborców, wykonuj cemu czynno ci diagnostyki laboratoryjnej
lub zamieszkałemu na obszarze tego województwa/rejonu.
2.

Je eli diagnosta laboratoryjny prowadzi działalno na obszarze dwóch lub wi cej
województw/rejonów wyborczych mo e uczestniczy w wyborach tylko w jednym
zgromadzeniu wyborczym.
§8

1. Prawo wybieralno ci (bierne prawo wyborcze) jako delegata na Zjazd z danego
województwa/rejonu wyborczego przysługuje diagno cie laboratoryjnemu maj cemu
prawo wybierania w tym województwie/rejonie, z zastrze eniem ust. 2.
2. Prawo wybieralno ci nie przysługuje członkowi Komisji Wyborczej i Komisji
Skrutacyjnej na danym zgromadzeniu wyborczym.
§9
Ustala si nast puj ce wojewódzkie zgromadzenia wyborcze z siedzibami:

1)

w Białymstoku - dla województwa podlaskiego,

2)

w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego,

3)

w Gda sku - dla województwa pomorskiego,

4)

w Katowicach – dla województwa l skiego,

5)

w Kielcach - dla województwa wi tokrzyskiego,

6)

w Krakowie - dla województwa małopolskiego,

7)

w Lublinie - dla województwa lubelskiego,

8)

w Łodzi - dla województwa łódzkiego,

9)

w Olsztynie - dla województwa warmi sko-mazurskiego,

10)

w Opolu - dla województwa opolskiego,

11)

w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego,

12)

w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego,

13)

w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego,

14)

w Warszawie - dla województwa mazowieckiego,

15)

we Wrocławiu - dla województwa dolno l skiego,

16)

w Zielonej Górze - dla województwa lubuskiego.
ROZDZIAŁ 3
SPIS WYBORCÓW
§ 10

Diagnostów laboratoryjnych, którym przysługuje prawo wybierania delegatów na Zjazd, KRDL
wpisuje do spisu wyborców danego zgromadzenia wyborczego.
§ 11
KRDL zamieszcza spis wyborców na swojej stronie internetowej, na 14 dni przed terminem
zwołania pierwszego zgromadzenia wyborczego.
§ 12
1. Na nieprawidłowo ci w spisie wyborców mog by wnoszone zastrze enia w terminie do 5 dni
poprzedzaj cych termin zgromadzenia wyborczego, o którym mowa w § 11, do Prezesa KRDL.

2. Zastrze enia na nieprawidłowo ci w spisie wyborców sporz dzonym dla danego zgromadzenia
wyborczego mog wnosi wył cznie diagno ci laboratoryjni, którym przysługuje prawo
wybierania w tym zgromadzeniu wyborczym.
3. Prezes KRDL rozpatruje zastrze enia niezwłocznie (nie dłu ej ni w terminie 3 dni od dnia
wniesienia zastrze enia) i powiadamia zainteresowanego o sposobie załatwienia sprawy,
a gdy zastrze enia dotycz innych osób, równie te osoby.
§ 13
W przypadku, gdy diagnosta laboratoryjny udowodni swoje prawo wyborcze, Prezes KRDL
dopisuje go do spisu wyborców.
ROZDZIAŁ 4
USTALANIE LICZBY DELEGATÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZKICH
(REJONOWYCH) ZGROMADZENIACH WYBORCZYCH
§ 14
1. Liczb delegatów w poszczególnych zgromadzeniach wyborczych KRDL ustala
proporcjonalnie do liczby diagnostów laboratoryjnych wykonuj cych czynno ci diagnostyki
laboratoryjnej lub zamieszkałych na obszarze tego województwa/rejonu i wpisanych na
list diagnostów laboratoryjnych na dzie 30 czerwca 2006 r. Liczba diagnostów laboratoryjnych
jest dzielona przez 60.
2. KRDL ustali liczb mandatów przypadaj cych na dane województwo.
§ 15
Prezes KRDL do 31 lipca 2006 r. powiadamia ka dego diagnost laboratoryjnego listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru o terminie i miejscu zgromadzenia wyborczego oraz umieszcza
odpowiedni komunikat na stronie internetowej http://www.kidl.org.pl.
ROZDZIAŁ 5
ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZGROMADZENIA WYBORCZEGO
§ 16
1. Zgromadzenie wyborcze otwiera Przedstawiciel KRDL na dane województwo
i przeprowadza wybór Przewodnicz cego Wojewódzkiego/Rejonowego Zgromadzenia
Wyborczego.
2. Przewodnicz cy Zgromadzenia Wyborczego przedstawia porz dek obrad:
a) wybór Komisji Mandatowej
b) wybór Komisji Wyborczej,
c) wybór Komisji Skrutacyjnej,
d) zgłaszanie kandydatów na delegatów,
e) prezentacja kandydatów,

f)
g)
h)

wybory,
ogłoszenie wyników wyborów,
zamkni cie wojewódzkiego/rejonowego zgromadzenia wyborczego.

ROZDZIAŁ 6
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATÓW
§ 17
l. Diagnosta laboratoryjny, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym
zgromadzeniu wyborczym, mo e zgłasza kandydatów na delegatów do wła ciwej Komisji
Wyborczej ustnie lub pisemnie do protokołu na zgromadzeniu, w czasie wyznaczonym przez
Przewodnicz cego Komisji Wyborczej.
2. Zgłoszenie kandydatury dokonane w sposób, o którym mowa w ust. l, Komisja Wyborcza
przyjmuje pod warunkiem wyra enia zgody przez kandydata - pisemnie lub ustnie do protokołu
na zgromadzeniu.
§ 18
Przewodnicz cy Komisji Wyborczej po zamkni ciu listy kandydatów ogłasza j niezwłocznie
w lokalu wyborczym przed zarz dzeniem wyborów i poddaje głosowaniu na zgromadzeniu.
ROZDZIAŁ 7
ORGANIZACJA, SKŁAD ORAZ ZASADY I TRYB DZIAŁANIA
KOMISJI MANDATOWEJ, KOMISJI WYBORCZEJ I KOMISJI SKRUTACYJNEJ
§ 19
1. Komisja Mandatowa składa si z 3 członków.
2. Członkowie Komisji Mandatowej wybierani s w głosowaniu jawnym spo ród
diagnostów laboratoryjnych uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie Komisji Mandatowej wybieraj spo ród siebie Przewodnicz cego.
4. Do zada Komisji Mandatowej nale y ustalenie prawomocno ci zgromadzenia.
§ 20
1. Komisja Wyborcza składa si z 3 do 5 członków.
2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani s w głosowaniu jawnym spo ród
diagnostów laboratoryjnych uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie Komisji Wyborczej wybieraj spo ród siebie Przewodnicz cego.
4. Komisja Wyborcza organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem
zgodnie z przepisami regulaminu.
5. Przewodnicz cy Komisji Wyborczej zarz dza rozpocz cie wyborów i ogłasza ich wynik.

§ 21
Decyzje Komisji Wyborczej podejmowane s kolegialnie, a w razie równej ilo ci głosów
decyduje głos Przewodnicz cego.
§ 22
1. Komisja Wyborcza rozpatruje skargi, zastrze enia oraz rozstrzyga spory w trakcie
zgromadzenia wyborczego.
2. Na rozstrzygni cie Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni
do KRDL.
§ 23
1. Komisja Skrutacyjna składa si z 3 do 5 członków.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani s w głosowaniu jawnym
spo ród diagnostów laboratoryjnych uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybieraj spo ród siebie Przewodnicz cego.
4. Do zada Komisji Skrutacyjnej nale y ustalenie wyników głosowa .
5. Z wykonanych czynno ci Komisja Skrutacyjna sporz dza protokół.
ROZDZIAŁ 8
PRZEBIEG GŁOSOWANIA
§ 24
1. Na zgromadzeniach wyborczych zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej
z zastrze eniem ust 2.
2. Na zgromadzeniach wyborczych zgłoszony kandydat na delegata dokonuje ustnej
prezentacji w czasie ograniczonym do l minuty.
§ 25
1. Ka dy wyborca po okazaniu dowodu to samo ci i zło eniu podpisu na spisie
wyborców otrzymuje mandat wg wzoru ustalonego przez KRDL.
2.

Po okazaniu mandatu wyborczego ka dy wyborca otrzymuje jedn
kart
do głosowania, ostemplowan piecz ci wła ciwej Komisji Wyborczej danego
zgromadzenia wg wzoru ustalonego przez KRDL. Na karcie s wymienieni
w kolejno ci alfabetycznej kandydaci na delegatów.

3. Przed rozpocz ciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest
pusta, po czym zamyka j i opiecz towuje piecz ci Komisji Wyborczej.
4. Oddanie głosu nast puje poprzez postawienie znaku „X” na karcie wyborczej przy
nazwisku kandydata oraz wrzucenie karty do urny wyborczej. Liczba znaków „X” nie mo e by
wi ksza ni liczba wybieranych delegatów w danym okr gu wyborczym.

5. Głos uznaje si za niewa ny w przypadku:
1) oddania głosu na wi ksz liczb kandydatów ni ustalona liczba mandatów w danym okr gu,
2) nie oddania głosu na adnego kandydata,
3) przedarcia lub przekre lenie karty do głosowania.
ROZDZIAŁ 9
USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWA NA ZGROMADZENIACH WYBORCZYCH
§ 26
Po ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodnicz cemu
Komisji Wyborczej podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej protokół z wynikami
głosowania oraz karty do głosowania.
§ 27
Na delegatów wybrani zostaj diagno ci laboratoryjni, którzy kolejno uzyskali najwi ksz
liczb głosów, do wyczerpania liczby mandatów przysługuj cych w danym zgromadzeniu
wyborczym.
§ 28
Je eli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów przysługuj cych
w danym zgromadzeniu wyborczym, mandaty wolne pozostaj nie obsadzone.
§ 29
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych
kandydatów jest wi ksza ni liczba mandatów pozostaj cych do obsadzenia, Komisja Wyborcza
ogłasza na zgromadzeniu wyborczym wybory uzupełniaj ce.
§ 30
Do przeprowadzenia wyborów uzupełniaj cych maj zastosowanie przepisy regulaminu
dotycz ce pierwszego głosowania z zastrze eniem § 31 i § 32.
§ 31
1.

W wyborach uzupełniaj cych głosuje si wył cznie na kandydatów,
w pierwszym głosowaniu nie uzyskali mandatów z przyczyn okre lonych w § 29.

którzy

2. Głosowania uzupełniaj ce przeprowadza si a do wyłonienia delegata, który uzyskał wymagan
liczb głosów.
§ 32
Przewodnicz cy Komisji Wyborczej ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów.

§ 33
1. Protokoły z pracy Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej
podpisany przez wszystkich jej członków oraz spakowane i opiecz towane karty wyborcze
i piecz cie Komisja Wyborcza przekazuje w terminie 7 dni do KRDL.
2. W protokole podaje si :
1) liczby:
a) osób uprawnionych do głosowania,
b) wydrukowanych kart do głosowania,
c) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
d) oddanych kart do głosowania,
e) głosów niewa nych, z podaniem przyczyny ich niewa no ci,
f) głosów wa nych,
g) uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów,
2) imiona, nazwiska oraz numery wpisów na list diagnostów laboratoryjnych delegatów
wybranych na Zjazd.
ROZDZIAŁ 9
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW DELEGATÓW
NA ZJAZD
§ 34
Na podstawie protokołów Komisji Wyborczych KRDL podaje list delegatów na Zjazd
i ogłasza j na stronie internetowej KIDL www.kidl.org.pl do dnia 20 pa dziernika 2006 r.
ROZDZIAŁ 10
PRZEPISY KO COWE
§ 35
Prezes KRDL podaje do publicznej wiadomo ci niniejszy regulamin poprzez jego publikacj
na stronie internetowej KIDL www.kidl.org.pl.

