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II  KADENCJA KRDL
UCHWA£Y DZIEWI¥TEGO POSIEDZENIA

KRDL

Uchwa³a Nr 65 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 4 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany treœci Uchwa³y Nr 62/2004 Krajowej

Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zawieszenia
obowi¹zku p³atnoœci sk³adki cz³onkowskiej na rzecz

Korporacji  lub zmniejszenia jej wysokoœci

§ 1

§ 2

§ 3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 66 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 4 lutego 2009 roku
w sprawie przeznaczenia  œrodków finansowych, bêd¹cych

uzyskan¹ nadwy¿k¹ z rozliczenia bud¿etowego za 2007 r. na
fundusz statutowy

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 67 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 4 lutego 2009 roku
w sprawie rycza³tu na koszty poniesione przez niektórych

cz³onków Prezydium KRDL

§ 1

§ 2

§ 3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 67 / II /2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 lutego 2009 roku w
sprawie rycza³tu na koszty poniesione przez niektórych
cz³onków Prezydium KRDL.

Na podstawie art. 47, pkt. 5 i 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 144,
poz. 1529 z póŸn. zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia:

1. W tytule Uchwa³y nr 62/2004 KRDLz dnia 17 grudnia 2004
roku s³owo „Korporacji” zastêpuje siê s³owem „Samorz¹du”.
2. Tytu³ uchwa³y, o którym mowa w § 1 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„ Uchwa³a Nr 62/2004 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie
zawieszenia obowi¹zku p³atnoœci sk³adki cz³onkowskiej lub
zmniejszenia jej wysokoœci na rzecz Samorz¹du. ”

Zmienia siê treœæ § 3 , który otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje w sprawach wymienionych w § 1, ust. 1, 2, 3 i 4
oraz w § 2 podejmuje Krajowa Izba Diagnostów
Laboratoryjnych.

2. Decyzje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w
odniesieniu do spraw, o których mowa w § 3,ust. 1 obowi¹zuj¹ od
miesi¹ca, w którym diagnosta laboratoryjny dorêczy³ pisemny
wniosek.”

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, dzia³aj¹c na
podstawie art. 47 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., nr 144,
poz. 1529 z póŸn. zm.), uchwala co nastêpuje:

Przeznacza siê œrodki finansowe, bêd¹ce nadwy¿k¹ z rozliczenia
bud¿etowego za 2007 r. w wysokoœci 252.605,84 PLN (s³ownie:
dwieœcie piêædziesi¹t dwa tysi¹ce szeœæset piêæ z³ osiemdziesi¹t
cztery grosze) na fundusz statutowy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt. 10 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., nr 144,
poz. 1529 z póŸn. zm.) w zawi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt. 17 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.2000 r., nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.), Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Przyznaje siê ni¿ej wymienionym cz³onkom Prezydium KRDL:

1. W³odzimierz DREJSKI – Skarbnik KRDL rycza³t w
wysokoœci 2.280,00 PLN (s³ownie: dwa tysi¹ce dwieœcie
osiemdziesi¹t 00/100 z³otych) miesiêcznie z tytu³u diet i kwot
stanowi¹cych zwrot kosztów zwi¹zanych z pe³nieniem
obowi¹zków spo³ecznych w Krajowej Radzie Diagnostów
Laboratoryjnych.

Wyp³ata rycza³tu nastêpuje na zasadach okreœlonych
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Traci moc Uchwa³a Nr 25 / II / 2007 KRDL z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie rycza³tu na koszty poniesione przez niektórych
cz³onków Prezydium KRDL.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.

1. Rycza³t okreœlony w § 1 uchwa³y wyp³aca siê na podstawie
potwierdzonego pobytu s³u¿bowego umieszczonego na druku
polecenia s³u¿bowego, zleconego przez Prezesa KRDL.
2. Weryfikacji wykonania zadañ zwi¹zanych z pe³nieniem
obowi¹zków spo³ecznych przez osobê wymienion¹ w § 1
uchwa³y dokonuje Prezes KRDL.
3. Rycza³t przys³uguje równie¿ za okres (miesi¹c) wakacyjny,
w którym nie zaplanowano posiedzenia Prezydium KRDL oraz
wtedy, gdy z usprawiedliwionego powodu osoba wymieniona w §
1 uchwa³y nie mog³a przybyæ do siedziby KIDL w Warszawie, ale
wykonywa³a nale¿¹ce do jej funkcji czynnoœci na rzecz
samorz¹du.
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Uchwa³a Nr 68 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 4 lutego  2009 roku
w sprawie skreœlenia z listy diagnostów laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Na podstawie art. 8, ust. 1 ust. 2 w zwi¹zku z art. 47 pkt. 12
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej
(teks jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 poz. 1529 z póŸn. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na z³o¿one w
biurze Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wnioski
diagnostów laboratoryjnych wymienionych w za³¹czniku -
postanawia skreœliæ wnioskodawców z listy diagnostów
laboratoryjnych.
2. Za³¹cznik stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y.
3. Skreœlenie nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez wnioskodawcê
posiadanego przez niego dokumentu „Prawo Wykonywania
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” i/lub „Zaœwiadczenie” o
wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 70 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie wyboru Wiceprezesa KRDL

i zmiany uchwa³y nr 2 / II / 2007 KRDL z dnia 19 stycznia
2007 rokuw sprawie wyboru cz³onków Prezydium Krajowej

Rady Diagnostów Laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 71 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie rycza³tu na koszty poniesione przez niektórych

cz³onków Prezydium KRDL oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego

§ 1

§ 2

§ 3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 71 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku w
sprawie rycza³tu na koszty poniesione przez niektórych
c z ³ o n k ó w P r e z y d i u m K R D L o r a z R z e c z n i k a
Dyscyplinarnego

II  KADENCJA KRDL

Uchwa³a Nr 69 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 2 / II / 2007 KRDL z dnia 19

stycznia 2007 roku w sprawie wyboru cz³onków
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych.

§ 1

§ 2

§ 3

UCHWA£Y DZIESI¥TEGO POSIEDZENIA
KRDL

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje
z³o¿on¹ w dniu 4 lutego 2009 roku przez mgr Hannê
HAUSNER rezygnacjê z funkcji Wiceprezesa KRDL,
pozostawiaj¹c wymienion¹ w sk³adzie cz³onków
Prezydium KRDL.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w § 2
uchwa³y nr 2 / II / 2007 KRDL z dnia 19 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru cz³onków Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje skreœlenia w pkt. 1
nazwiska Hausner Hanna.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 27
lutego   2009 roku w g³osowaniu  tajnym wybra³a Wiceprezesa
KRDL w osobie:

Ewa ŒWI¥TKOWSKA nr wpisu na listê diagn. lab.: 05195

2. W § 2 uchwa³y nr 2 / II / 2007 KRDL z dnia  19 stycznia
2007 roku w sprawie wyboru  cz³onków Prezydium Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych w pkt. 1 wpisuje siê
nazwisko  Œwi¹tkowska Ewa.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt. 10 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., nr 144,
poz. 1529 z póŸn. zm.) w zawi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt. 17 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2000 r., nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.), Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Przyznaje siê ni¿ej wymienionym osobom :

1. Ewa ŒWI¥TKOWSKA – Wiceprezes KRDL, rycza³t w
wysokoœci 2.280,00 PLN (s³ownie: dwa tysi¹ce dwieœcie
osiemdziesi¹t 00/100 z³otych) miesiêcznie z tytu³u diet i kwot
stanowi¹cych zwrot kosztów zwi¹zanych z pe³nieniem
obowi¹zków spo³ecznych w Krajowej Radzie Diagnostów
Laboratoryjnych.

2. Ewa TUSZEWSKA – Rzecznik Dyscyplinarny, rycza³t w
wysokoœci 2.280,00 PLN (s³ownie: dwa tysi¹ce dwieœcie
osiemdziesi¹t 00/100 z³otych) miesiêcznie z tytu³u diet i kwot
stanowi¹cych zwrot kosztów zwi¹zanych z pe³nieniem
obowi¹zków spo³ecznych w Krajowej Izbie Diagnostów
Laboratoryjnych.

Wyp³ata rycza³tu nastêpuje na zasadach okreœlonych w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 marca 2009 r.

1. Rycza³t okreœlony w § 1 uchwa³y wyp³aca siê na podstawie
potwierdzonego pobytu s³u¿bowego umieszczonego na druku
polecenia s³u¿bowego, zleconego przez Prezesa KRDL.
2. Weryfikacji wykonania zadañ zwi¹zanych z pe³nieniem
obowi¹zków spo³ecznych przez osoby wymienione w § 1
uchwa³y dokonuje Prezes KRDL.
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3. Rycza³t przys³uguje równie¿ za okres (miesi¹c) wakacyjny,
w którym nie zaplanowano posiedzenia Prezydium KRDL oraz
wtedy, gdy z usprawiedliwionego powodu osoby wymienione w §
1 uchwa³y nie mog³y przybyæ do siedziby KIDL w Warszawie, ale
wykonywa³y nale¿¹ce do ich funkcji czynnoœci na rzecz
samorz¹du.

Na podstawie art. 47, pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej ( tekst jednolity : Dz. U. 2004, Nr 144,
poz. 1529, z póŸn. zm. ) w zwi¹zku z § 6 ust. 1 uchwa³y Nr 18/
2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych w
sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej, Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjmuje Plan Bud¿etowy
na rok 2009 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Plan bud¿etowy na 2009 r. jest prezentowany, zgodnie ze
zg³aszanymi wnioskami przedstawicieli organów Izby,
odmiennie ni¿ w latach poprzednich. Ujmuje on kwoty
wykonanych, a nie planowanych, przychodów i kosztów w
ubieg³ym roku bud¿etowym oraz procentowe wskaŸniki ich
wykonania w stosunku do Planu Bud¿etowego na 2008 r. Obok
umieszczone s¹ odpowiednio wielkoœci przychodów i kosztów
planowane na 2009 r.

Tam, gdzie to by³o mo¿liwe - m.in. w odniesieniu do
dzia³alnoœci zespo³u wizytatorów, rzecznika dyscyplinarnego,
s¹dów dyscyplinarnych, komisji rewizyjnej , planowane pozycje
kosztów maj¹ charakter zadaniowy, a nie rodzajowy , jak w
wiêkszoœci pozosta³ych pozycji. Pozwoli to , zarówno osobom
kieruj¹cym tymi organami Izby , jak i cz³onkom KRDL , lepiej
oceniæ mo¿liwoœci wykonywania zadañ .

Kwoty wykonanych przychodów i kosztów w 2008 r. maj¹
charakter prognostyczny, a nie ostateczny. Zamkniêcie i koñcowe
rozliczenie bud¿etu za 2008 r. nast¹pi w formie Rachunku
Wyników za 2008 r. do 31 marca 2009 r.

Uchwa³a Nr 72 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie przyjêcia Planu Bud¿etowego na rok 2009

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 72 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku w
sprawie przyjêcia Planu Bud¿etowego na rok 2009

Stan œrodków finansowych w dniu 31 grudnia 2008 r.
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Œrodki finansowe                    31 grudnia  2008 (PLN)

a /  Rachunek bie¿¹cy                       81.709,14
b /  Lokata terminowa                    400.000,00
c /  Kasa                                                   845,55

Razem œrodki pieniê¿ne                   482.555,02

Plan bud¿etowy na 2009 r.

I.           Przychody statutowe:

II.                Inne przychody:

III.              Koszty dzia³alnoœci statutowej:
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IV.       Koszty administracyjne:

V.                  Us³ugi obce:

VI.           Ogó³em koszty: poz. III - V

Uchwa³a Nr 73 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 17/ II/ 2007  KRDL z dnia 2
marca 2007 r. Regulamin organizacyjny Biura Krajowej

Izby Diagnostów Laboratoryjnych

§ 1

§ 2

§ 3

Podsumowanie Planu Bud¿etowego na 2009 rok:

·Œrodki finansowe w dniu 31 grudnia 2008 r. 482.555,02 PLN
Planowane przychody w 2009 r. ………… 2.308.010,00 PLN
Planowane koszty w 2009 r . ……………..2.636.476,00 PLN

Zgodnie z § 6 pkt. 2 Uchwa³y Nr 17 / II / 2007 KRDL z dnia 2
marca 2007 roku Regulamin Organizacyjny Biura Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych ustala siê nastêpuj¹ce
pozycje generuj¹ce koszty utrzymania Biura:

a)     wysokoœæ wydatków na wynagrodzenia pracowników
Biura ………………………………….    600.000,00 PLN
b) kwota bazowa …………………….........2.400,00 PLN
c)  iloœæ etatów w Biurze  ……...........................15 etatów

Dzia³aj¹c na podstawie art. 47 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej ( tekst jednolity : Dz. U. 04. 144.
1529 z póŸn. zm. ) w zwi¹zku z § 43 pkt. 2 Statutu Krajowej Izby
Diagnosto w Laboratoryjnych stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Nr 23/2006 II Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 8 – 9 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr 16/2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 5 – 7 grudnia 2002 r. w sprawie
Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych postanawia
siê, co nastêpuje :

W § 6 zmienia siê pkt. 3, który otrzymuje brzmienie :

” § 6 pkt. 3. Pracownicy biura zaszeregowani s¹ wg poni¿szych
kategorii s³u¿bowych, - dla których ustala siê wynagrodzenie
przy zastosowaniu nastêpuj¹cych mno¿ników kwoty bazowej.
K w o t ê b a z o w ¹ n a 2 0 0 9 r . u s t a l a s i ê n a
poziomie 2.400,00 PLN.

1. Sekretarka 0,8 – 1,2
2. Referent 1,0 – 1.4
3. Starszy referent 1,2 – 1,6
4. Konserwator i dozorca budynku 1,3 – 1,7
5. Specjalista, asystent 1,4 – 1,9
6. Administrator sieci informatycznej 1,5 – 2,1
7. Ksiêgowy 1,5 – 1,9
8. Kierownik sekretariatu 1,7 – 2,1
9. Administrator budynku                                           1,9 – 2,2
10. Radca prawny                                                         2,0 – 2,4
11. G³ówny ksiêgowy                                                   2,0 – 2,7
12. Kierownik Biura                                                     2,5 – 2,8

Traci moc Uchwa³a Nr 47 / II / 2008 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zamiany
Uchwa³y Nr 17/ II/ 2007 KRDL z dnia 2 marca 2007 r.
Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 marca 2009 r.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek



Uchwa³a Nr 74 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004

r.. w sprawie przeszkolenia uzupe³niaj¹cego diagnosty
laboratoryjnego

.

§ 1

§ 2

„

§ 3

§ 4

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o
diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 04.144. 1529 z póŸn. zm.),
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ustala tryb i zakres
przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w zwi¹zku z przerw¹ w
wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹ powy¿ej 5 lat.

Tytu³ uchwa³y nr 55/2004 KRDL otrzymuje obecnie brzmienie:
”Uchwa³a nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
przeszkolenia diagnosty

laboratoryjnego w zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu
trwaj¹c¹ powy¿ej 5-ciu lat”

W uchwale nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r. zmienia siê §
1, który otrzymuje brzmienie:

§ 1
1. KRDL powo³uje Komisjê Nadzoruj¹c¹ przeszkolenie

diagnosty laboratoryjnego z³o¿on¹ z diagnostów laboratoryjnych
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która nadzoruje
przebieg przeszkolenia, przeprowadza egzamin koñcowy oraz
wydaje opiniê koñcow¹ o mo¿liwoœci ponownego podjêcia pracy
w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Wzór wniosku diagnosty
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Komisja Nadzoruj¹ca po analizie z³o¿onych przez
diagnostê laboratoryjnego dokumentów potwierdzaj¹cych
doœwiadczenie zawodowe i rozmowie kwalifikacyjnej ustala
indywidualny program przeszkolenia diagnosty nie
posiadaj¹cego tytu³u specjalisty zgodny z programem kszta³cenia
podyplomowego w zakresie analityki medycznej, a dla diagnosty
posiadaj¹cego tytu³ specjalisty w danej dziedzinie na podstawie
programu specjalizacji i kieruje na przeszkolenie wydaj¹c
skierowanie. Wzór skierowania diagnosty na przeszkolenie
stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Przeszkolenie praktyczne trwa nied³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce i
odbywa siê w medycznych laboratoriach diagnostycznych
znajduj¹cych siê na liœcie Ministra Zdrowia podmiotów
uprawnionych do prowadzenia sta¿y kierunkowych w ramach
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych.

4. Na podstawie skierowania, o którym mowa w ust. 2
diagnosta zawiera umowê cywilnoprawn¹ z podmiotem
prowadz¹cym szkolenie praktyczne na okres odbycia szkolenia.
Wzór umowy cywilnoprawnej pomiêdzy diagnost¹ a podmiotem
prowadz¹cym przeszkolenie praktyczne stanowi za³¹cznik nr 3
do niniejszej uchwa³y .

5. Osoba podejmuj¹ca szkolenie praktyczne w MLD musi
posiadaæ aktualne ubezpieczenie OC.

6. Komisja Nadzoruj¹ca wydaje diagnoœcie laboratoryjnemu
kartê szkolenia praktycznego. Wzór karty szkolenia
praktycznego stanowi za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

7. Szkolenie praktyczne realizowane jest pod nadzorem
diagnosty laboratoryjnego posiadaj¹cego odpowiedni¹
specjalizacjê zwanego dalej opiekunem szkolenia,
wyznaczonego przez kierownika podmiotu.

8.Opiekun szkolenia potwierdza w³asnorêcznym podpisem
zgodnoœæ przebiegu szkolenia z programem i wystawia ocenê na
karcie szkolenia praktycznego.

9. W razie negatywnego wyniku którejkolwiek z czêœci
szkolenia praktycznego, diagnosta laboratoryjny musi ponownie
zaliczyæ t¹ czêœæ u opiekuna szkolenia.

10. Po odbytym szkoleniu praktycznym diagnosta
laboratoryjny w ci¹gu 14 dni przystêpuje do egzaminu
koñcowego przed Komisj¹ Nadzoruj¹c¹. Protokó³ z
przeprowadzonego egzaminu koñcowego Komisja Nadzoruj¹ca
przekazuje Prezydium KRDL w terminie trzech dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu Wzór protoko³u z przeprowadzonego
egzaminu koñcowego stanowi za³¹cznik nr 5 do niniejszej
uchwa³y.

11. Komisja Nadzoruj¹ca na podstawie karty szkolenia oraz
pozytywnego wyniku egzaminu koñcowego wnioskuje do KRDL
o wydanie zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego odbycie i zaliczenie
przeszkolenia. Wzór zaœwiadczenie o odbytym i zaliczonym
przeszkoleniu stanowi za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

12. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, diagnosta
laboratoryjny mo¿e byæ dopuszczony do egzaminu po raz drugi.
Drugi termin przyst¹pienia do egzaminu koñcowego musi byæ
wyznaczony nie póŸniej ni¿ 3 miesi¹ce od daty zaliczenia
szkolenia praktycznego przez opiekuna. Trzeci termin egzaminu
jest terminem ostatecznym.

13. W razie nieprzyst¹pienia do egzaminu, z powodu
wa¿nych i udokumentowanych przyczyn losowych, diagnosta
laboratoryjny ubiegaj¹cy siê o przyst¹pienie do egzaminu mo¿e
byæ ponownie dopuszczony do egzaminu za zgod¹ Komisji
Nadzoruj¹cej.

14. Na podstawie zaœwiadczenia, o którym mowa w § 1 pkt
11, Sekretarz KRDL dokonuje adnotacji w dokumencie Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.”

§ 2
W uchwale nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
przeszkoleni uzupe³niaj¹cego diagnostów laboratoryjnych
skreœla siê w § 1 dotychczasowy ust. 2 i ust. 3 oraz wprowadza
nowe brzmienie ust. 2 o treœci:

„2.  ustala siê wzory za³¹czników do niniejszej uchwa³y od nr 1
do nr 6”.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych upowa¿nia
Prezydium KRDL do wykonywania czynnoœci wynikaj¹cych z
zapisu § 1 pkt. 10 i pkt. 11 niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

WA¯NY KOMUNIKAT

Cz³onkostwo w innych samorz¹dach zawodowych nie zwalnia z
obligatoryjnego op³acania sk³adek w KIDL ( vide: Statut KIDL.
Rozdzia³ III )

dot. op³acania sk³adek cz³onkowskich przez PT Diagnostów
Laboratoryjnych, bêd¹cych cz³onkami innych samorz¹dów
zawodowych.W zwi¹zku z licznymi pytaniami i w¹tpliwoœciami
wyjaœniamy, ¿e PT Diagnoœci Laboratoryjni - cz³onkowie KIDL, bêd¹cy
jednoczeœnie cz³onkami innych samorz¹dów zawodowych (np.
lekarskich, aptekarskich itp.) op³acaj¹ obligatoryjne sk³adki
cz³onkowskie w wysokoœci 20.00 z³ miesiêcznie, zgodnie z uchwa³ami
KRDL (vide: uchwa³a nr 48/II/2008 KRDL z dnia 29 lutego 2008 r.

Sekretarz KRDLCzes³aw G³owniak
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Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w
zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹
powy¿ej 5-ciu lat.

WZÓR

Krajowa  Rada Diagnostów Laboratoryjnych

WNIOSEK

Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y Nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w
zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹
powy¿ej 5-ciu lat.

SKIEROWANIE

Za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y Nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w
zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹
powy¿ej 5-ciu lat.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

…………………………dnia ………………………..
(miejscowoœæ )
.......................................................................................
Nazwisko i Imiê diagnosty laboratoryjnego
………………………………………………………..
Numer wpisu na listê  diagn. lab.
………………………………………………………...
Seria i  numer Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego
…………………………………………………………
Adres zamieszkania

W zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹ powy¿ej
5-ciu lat proszê o skierowanie mnie na przeszkolenie
uzupe³nia j¹ce zakoñczone egzaminem koñcowym
umo¿liwiaj¹cym podjêcie pracy w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego.

Aktualnie zamierzam podj¹æ pracê od dnia………………….. w
(nazwa zak³adu, adres) ……………………...............................
na stanowisku
.....................................................................................................
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej (nazwa placówki,
stanowisko, lata pracy):
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Posiadane specjalizacje (dziedziny, stopieñ, rok
uzyskania)……………………………………………………….
Posiadam wydany przez  KRDL dokument Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
Seria  ………… numer ………………………

…………………
(podpis)

WZÓR
Warszawa, dnia .........................

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U.04.144.1529 z póŸn. zm.)
oraz Uchwa³y nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku zmieniaj¹ca
uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 12004 r. w sprawie
przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w zwi¹zku z przerw¹ w
wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹ powy¿ej 5-ciu lat - Komisja
Nadzoruj¹ca powo³ana przez Krajow¹ Radê Diagnostów
Laboratoryjnych kieruje diagnostê laboratoryjnego na
przeszkolenie zgodnie z programem przeszkolenia

uzupe³niaj¹cego:
…………………………………………………………………

(Nazwisko i Imiê diagnosty laboratoryjnego)
Seria i numer Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego ……………………………………...

na szkolenie praktyczne do:
…………………………………………………………………
(nazwa medycznego laboratorium diagnostycznego)

…………………………………
Podpis Przewodnicz¹cego

Komisji Nadzoruj¹cej

WZÓR

Umowa cywilno - prawna na odbycie przeszkolenia
praktycznego zawarta w dniu
…………………………………………………………………..
pomiêdzy
…………………………………………………………………..
(imiê, nazwisko, Seria i numer Prawa Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego)
…………………………………………………………………
(adres zamieszkania diagnosty laboratoryjnego) zwan¹
(zwanym) dalej diagnost¹ laboratoryjnym, a

…………………………………………………………………..
imiê i nazwisko osoby reprezentuj¹cej podmiot prowadz¹cy
przeszklenie praktyczne oraz nazwa i adres podmiotu)

…………………………………………………………………
(nazwa podmiotu)

zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia przeszkolenia praktycznego
diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z programem przeszkolenia
w pracowniach medycznego laboratorium diagnostycznego
(MLD)

Diagnosta laboratoryjny podlegaj¹cy przeszkoleniu
praktycznemu pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego
posiadaj¹cego odpowiedni¹ specjalizacjê zwanego dalej
opiekunem, a wyznaczonego przez kierownika podmiotu,
realizuje program szkolenia praktycznego ustalony przez
Komisjê Nadzoruj¹c¹ powo³an¹ przez Krajow¹ Radê
Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie zajêæ praktycznych.
Program szkolenia praktycznego stanowi za³¹cznik do niniejszej
umowy.

Szkolenie praktyczne obejmuje ...................... godzin

S z k o l e n i e p r a k t y c z n e o d b ê d z i e s i ê w
terminie…………………………………….

Opiekun szkolenia praktycznego potwierdza w³asnorêcznym
podpisem zgodnoœæ przebiegu szkolenia z programem i
wystawia ocenê na karcie przeszkolenia praktycznego.
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§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

MODU£ SZKOLENIA

Przebieg egzaminu teoretycznego:

K O M U N I K A T

W przypadku choroby diagnosty lub innej przyczyny
uniemo¿liwiaj¹cej podjêcie albo kontynuowanie przeszkolenia,
strony dokonaj¹ aneksem do umowy zmianê terminów
rozpoczêcia i zakoñczenia przeszkolenia.

K o s z t s z k o l e n i a p r a k t y c z n e g o w w y s o k o œ c i
…………………………(s³ownie: ………..................……….)
w ca³oœci ponosi diagnosta.

Kwestie sporne, które mog¹ wynikn¹æ z umowy - strony
rozstrzygaj¹ polubownie. W razie braku porozumienia strony
poddadz¹ spór do rozstrzygniêcia przez S¹d Polubowny w trybie
art. 1168 KPC.

Umowê sporz¹dza siê w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

…….…….………………………………………........................
.(podpis diagnosty laboratoryjnego)
......................................................................................................
(podpis osoby reprezentuj¹cej podmiot prowadz¹cy szkolenie
praktyczne)

Za³¹cznik nr 4 do Uchwa³y Nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w zwi¹zku z
przerw¹ w wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹ powy¿ej 5-ciu lat.
WZÓR

KARTA PRZESZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
.I. ………………………………………………….

(Imiê i nazwisko, Seria  i  numer Prawa Wykonywania
Zawodu  Diagnosty Laboratoryjnego)

…………………………………………………………………
(Nazwa, miejsce i rok ukoñczenia uczelni wy¿szej)

Posiadane specjalizacje………………………………...
……………………………………...

II. Przebieg przeszkolenia praktycznego w medycznym
laboratorium diagnostycznym (pe³na nazwa MLD)
………………………………………………………………

Czas trwania przeszkolenia praktycznego
………………………………………………………………

O p i e k u n s z k o l e n i a p r a k t y c z n e g o
………………………………………………………………
III. Elementy oceny

IV. Podsumowanie odbytego przeszkolenia
1. Ocena……………………………………………………...
2 Wskazówki do dalszej pracy:
…………………………………………………………………

................................................................................
(Data i podpis opiekuna przeszkolenia praktycznego)
.................................................................................
(Data i podpis diagnosty laboratoryjnego)

Za³¹cznik nr 5 do Uchwa³y Nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w zwi¹zku z
p r z e r w ¹ w w y k o n y w a n i u z a w o d u t r w a j ¹ c ¹
powy¿ej 5-ciu lat.

WZÓR

PROTOKÓ£ nr ………
z  przeprowadzonego  egzaminu  koñcowego  po  odbytym

przeszkoleniu  praktycznym
przed  Komisj¹ Nadzoruj¹c¹   w  dniu ……………………….

Komisja Nadzoruj¹ca w sk³adzie:
1. Przewodnicz¹cy(a) Komisji………………………..
2. Cz³onek Komisji ..…………………………………
3. Cz³onek Komisji...…………………………………

Po zapoznaniu siê z kartami odbytego przeszkolenia
praktycznego oraz wiedz¹ teoretyczn¹ ocenian¹ w przebiegu
egzaminu ustnego Komisja stwierdza, ¿e Pani / Pan
.…………………………..........................................................
zda³a (zda³) egzamin koñcowy (nie zda³a / nie zda³) egzaminu
koñcowego*.
Komisja Nadzoruj¹ca wnioskuje do KRDL o wydanie
zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego odbycie i zaliczenie
przeszkolenia.
Komisja nadzoruj¹ca wnioskuje o ponowne przyst¹pienie
d i a g n o s t y d o e g z a m i n u k o ñ c o w e g o
w terminie……………………….. *.

Podpisy Komisji:

1. ………………………………………………….

2 . …………………………………………………

3. …………………………………………………
* Niepotrzebne skreœliæ

Uprzejmie informujê P.T. Diagnostów Laboratoryjnych, którzy
z ró¿nych powodów (kradzie¿, zagubienie lub zniszczenie)
utracili dokument „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego”, ¿e uchwa³a nr 49-P/II/2009 Prezydium
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 7 maja
2009 roku okreœla sposób postêpowania w przypadku ubiegania
siê o wydanie duplikatu PWZDL.
Czes³aw G³owniak
Sekretarz KRDL
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Za³¹cznik nr 6 do Uchwa³y Nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w
zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹
powy¿ej 5-ciu lat.

WZÓR

ZAŒWIADCZENIE
O  ODBYTYM  PRZESZKOLENIU  DIAGNOSTY

LABORATORYJNEGO

Uchwa³a Nr 75  /  II  / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 maja 2009 roku
w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  korzystania  z  pokoi
goœcinnych w  budynku  KIDL w Warszawie  przy ul.

Konopacka  4

§ 1

§ 2

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U.04.144.1529 z póŸn. zm.)
oraz Uchwa³a nr 74 / II / 2009 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 27 lutego 2009 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê
nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja 12004 r. w sprawie
przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w zwi¹zku z przerw¹ w
wykonywaniu zawodu trwaj¹c¹ powy¿ej 5-ciu lat.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na wniosek Komisji
Nadzoruj¹cej stwierdza, ¿e diagnosta
laboratoryjny Pani/Pan
…………………………………………………………………
(Imiê i Nazwisko)
urodzona(y) ................. w..............................................................
posiadaj¹ca(y) wpis na listê diagnostów laboratoryjnych numer
…………………………………………………
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego Seria
…………… Numer …………………………..
odby³a (odby³) w terminie

................................................................................................../
przeszkolenie praktyczne w
.....................................................................................................
(nazwa medycznego laboratorium diagnostycznego)
i zda³a ( zda³) egzamin przed Komisj¹ Nadzoruj¹c¹ w
dniu……………………..
jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego.

Warszawa, dnia ………… .............................
( Prezes KRDL)

Na podstawie art. 47, pkt. 9 i 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 144,
poz. 1529, z póŸn. zm.) w zwi¹zku z § 6 ust. 1 uchwa³y Nr
18/ 2002 I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych w
sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej, Krajowa
Rada Diagnostów Laboratoryjnych ustala, ¿e z pokoi goœcinnych
odp³atnie mog¹ korzystaæ wy³¹cznie cz³onkowie KIDL
posiadaj¹cy uregulowane wszystkie zobowi¹zania wobec Izby,
tak¿e odp³atnie przedstawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych lub
pracuj¹cych na rzecz Izby i diagnostyki laboratoryjnej oraz
nieodp³atnie funkcyjni cz³onkowie organów KIDL z wyboru
wykonuj¹cy zadania publiczne na rzecz samorz¹du diagnostów
laboratoryjnych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala Regulamin
korzystania z pokoi goœcinnych, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 czerwca 2009 r.

II  KADENCJA KRDL
UCHWA£Y JEDENASTEGO POSIEDZENIA

KRDL

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 76 / n / 2009 KRDL z dnia 27 maja
2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystanie z
pokoi goœcinnych w budynku KIDL w Warszawie przy ul.
Konopacka 4

REGULAMIN
korzystanie z pokoi goœcinnych w budynku KIDL w
Warszawie przy ul. Konopacka 4

1) Z pokoi goœcinnych odp³atnie mog¹ korzystaæ wy³¹cznie
cz³onkowie KIDL, którzy maj¹ uregulowane wszystkie
zobowi¹zania wobec Izby, tak¿e odp³atnie
przedstawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych lub
pracuj¹cych na rzecz Izby i diagnostyki laboratoryjnej oraz
nieodp³atnie funkcyjni cz³onkowie organów KIDL z
wyboru wykonuj¹cy zadania publiczne na rzecz samorz¹du
diagnostów laboratoryjnych.

2) Pokój udostêpniany jest na doby.
3) Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 w

dni powszednie
4) Goœæ przed przyjazdem i przed zakwaterowaniem

zobowi¹zany jest okreœliæ czas pobytu oraz uregulowaæ
nale¿noœci finansowe „z góry" za ca³y okres pobytu w
pokoju goœcinnym Wysokoœæ op³at za korzystanie z pokoi
goœcinnych okreœlona jest uchwa³¹ nr 75/11/2009 KRDL z
dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia kalkulacji
odp³atnoœci za noclegi w pokojach goœcinnych w budynku
KIDLw Warszawie przy ul. Konopacka 4

5) Przyjazd do pokoju goœcinnego ma nast¹piæ nie póŸniej, ni¿
do godziny 20.00.

6) W œwiêta oraz dni wolne od pracy pokoje goœcinne nie bêd¹
udostêpniane

7) Przed odebraniem kluczy do pokoju Goœæ ma obowi¹zek
w³asnorêcznie wype³niæ i podpisaæ kartê pobytu wg wzoru
zawartego w za³¹czniku nr l do niniejszego Regulaminu.

8) W miarê posiadanych mo¿liwoœci uwzglêdnia siê ¿yczenie
przed³u¿enia pobytu.

9) Goœciom zapewnia siê bezpieczeñstwo pobytu, w tym
zachowanie tajemnicy informacji o nim oraz sprz¹tanie
pokoju.

10) W godzinach 8.00-16.00 w dni powszednie obs³ugê pokoi
goœcinnych sprawuje wyznaczony i upowa¿niony
pracownik biura KIDL, bêd¹cy jednoczeœnie
a d m i n i s t r a t o r e m p o k o i g o œ c i n n y c h p o d n r
tel....................................................

11) KIDL nie ponosi odpowiedzialnoœci za utratê pieniêdzy,
papierów wartoœciowych,kosztownoœci albo przedmiotów
maj¹cych wartoœæ naukow¹ lub artystyczn¹ wniesionych
przez Goœcia do pokoju. KIDL nie zapewnia warunków do
przechowaniawartoœciowych przedmiotów.

12) Goœæ jest zobowi¹zany zawiadomiæ administratora pokoi
goœcinnych o wyst¹pieniu szkody niezw³ocznie po jej
stwierdzeniu

13) Goœæ ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹ za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lubzniszczenia przedmiotów
wyposa¿enia i urz¹dzeñ technicznych (w tym zagubienia
klucza) powsta³e z jego winy. W przypadku wyst¹pienia
szkód, sporz¹dzany jestprotokó³ szczegó³owo okreœlaj¹cy
powsta³e szkody, a którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2
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do niniejszego Regulaminu
14) Korzystaj¹c z pokoju goœcinnego Goœæ ma obowi¹zek

utrzymywania i zachowania w nim nale¿ytego porz¹dku
15) Przyjmuj¹c miejsce noclegowe Goœæ jest zobowi¹zany do

samodzielnego obleczenia otrzymanej poœcieli, zaœ po
opuszczeniu pokoju zdjêcia poszewek i przekazania ich
osobie odbieraj¹cej pokój

16.)Zabrania siê wnoszenia do pokoju napojów i ¿ywnoœci.
Produkty spo¿ywcze nale¿y pozostawiaæ w lodówce, zaœ
posi³ki przygotowywaæ i spo¿ywaæ w pokoju do tego
przeznaczonym (pokój nr 411 - IV piêtro). Nie
wykorzystane produkty spo¿ywcze nale¿y zabraæ ze sob¹
po zakoñczeniu pobytu lub wyrzuciæ do odpowiednich
pojemników. U¿ywane wspólne naczynia i sprzêty
kuchenne nale¿y pozostawiaæ w czystoœci.

17) W budynku KIDL obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia
tytoniu i spo¿ywania napojów  alkoholowych.

18) Ka¿dorazowo opuszczaj¹c pokój, Goœæ ma obowi¹zek
zamkn¹æ drzwi na klucz.

19) Goœæ nie mo¿e przekazywaæ pokoju osobom trzecim.
20) Osoby nie posiadaj¹ce karty pobytu nie mog¹ przebywaæ na

terenie budynku i posesji KIDL.
21) W pokojach goœcinnych obowi¹zuje zachowanie ciszy od

godziny 22.00 do godziny 6.00, zaœ zachowanie Goœci nie
powinno zak³ócaæ spokojnego pobytu innym osobom.
KIDL mo¿e odmówiæ dalszego pobytu osobie, która
narusza tê zasadê.

22) KIDL mo¿e odmówiæ przyjêcia Goœcia, który podczas
poprzedniego pobytu ra¿¹co naruszy³ Regulamin.

23)Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe
zabronione jest u¿ywanie w pokoju goœcinnym grza³ek,
¿elazek elektrycznych i innych podobnych urz¹dzeñ
niestanowi¹cych wyposa¿enia pokoju goœcinnego.

24)Przedmioty osobistego u¿ytku pozostawione przez
wyje¿d¿aj¹cego Goœcia w pokoju goœcinnym mog¹ byæ
odes³ane na adres wskazany przez Goœcia na Jego koszt.

25)¯elazko i deska do prasowania znajduje siê w pokoju nr
..........................

26) Miejsce do nauki znajduje siê w pokoju nr.....................
27)Wszelkie usterki techniczne nale¿y zg³aszaæ na numer

tel......................
28)Wszelkie zastrze¿enia i uwagi wynikaj¹ce z pobytu w

pokojach goœcinnych nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio do
pracownika administracji - pokój nr 302 (III piêtro) lub nr
tel. (022)741 21 55.

29)Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z niestrze¿onego miejsca
postojowego w obrêbie posesji.

Nr pokoju ....................... Nr karty.....................

Warszawa, dnia.................

Protokó³ nr .....................

Oœwiadczam, ¿e podczas pobytu w pokoju .............. w terminie
........................................... zosta³y zniszczone nastêpuj¹ce
przedmioty:

..................................................................
(Podpis czytelny)
..................................................................
(Podpis osoby administruj¹cej pokoje goœcinne)
W/w kwotê otrzyma³em/am ...............................
Protokó³ sporz¹dzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
ka¿dej ze stron.

Uwagi:

Na podstawie art. 47 pkt. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004, Nr
144, poz. 1529, ze zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje

Przyjmuje siê na podstawie kalkulacji kosztów odp³atnoœæ za
nocleg w pokojach goœcinnych dla jednej osoby w wysokoœci
50,00 PLN (s³ownie: piêædziesi¹t z³ 00/100) .

Wp³aty za nocleg stanowi¹ przychód na cele statutowe.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 czerwca 2009 r.

Za³¹cznik nr l do Regulaminu korzystania z pokoi
goœcinnych w budynku KIDL w Warszawie przy ul.
Konopacka 4

WZÓR

KARTAPOBYTU

Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu korzystania z pokoi
goœcinnych w budynku KIDL w Warszawie przy ul.
Konopacka 4

WZÓR

Uchwa³a Nr 76 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie ustalenia odp³atnoœci za nocleg w pokojach
goœcinnych w budynku KIDL w Warszawie przy ul.

Konopacka 4

§ 1

§ 2

§ 3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a  Nr 77  /  II  /  2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 maja 2009 roku
w  sprawie  akceptacji treœci porozumienia z zak³adem

pracy zatrudniaj¹cym diagnostê laboratoryjnego, który
wykonuj¹c zadania ustalone ustaw¹ o diagnostyce

laboratoryjnej wystêpuje do zak³adu pracy o wyra¿enie
zgody na zwolnienie na ten czas od pracy  i ustalenie zasad

wynagrodzenia za ten czas



-10-

Na podstawie art. 47 pkt 12 ustawy z dnia 21.07.2001r o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. nr 144 z
2004 r. poz. 1529 ze zm.) Krajowa Rada Diagnostów
Laboratoryjnych bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ustawa o diagnostyce
nie reguluje zasad zwolnienia diagnosty laboratoryjnego
pe³ni¹cego funkcje z wyboru od pracy w celu wykonywania
przez niego ustawowych zadañ samorz¹du, uchwala co
nastêpuje:

Uznaje siê za niezbêdne zawarcie z pracodawcami odrêbnego
porozumienia, które zagwarantuje diagnostom laboratoryjnym
mo¿liwoœæ czynnego udzia³u w pracach samorz¹du okreœlonych
ustaw¹ o diagnostyce laboratoryjnej lub uchwa³ami organów
samorz¹du bez utraty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy
potrzebny do wykonania tych prac.

Treœæ porozumienia stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 1

§ 2

§ 3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do uchwa³y nr 77 /II/2009 KRDL z dnia 27 maja
2009 roku w sprawie akceptacji treœci porozumienia
z z a k ³ a d e m p r a c y z a t r u d n i a j ¹ c y m d i a g n o s t ê
laboratoryjnego, który wykonuj¹c zadania ustalone ustaw¹ o
diagnostyce laboratoryjnej wystêpuje do zak³adu pracy o
wyra¿enie zgody na zwolnienie na ten czas od pracy
i ustalenie zasad wynagrodzenia za ten czas

POROZUMIENIE

pomiêdzy Krajow¹ Izb¹ Diagnostów Laboratoryjnych z
siedzib¹ w Warszawie ul. Konopacka nr 4,

reprezentowan¹ przez Prezesa Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych:

zwan¹ nastêpnie Izb¹,
a

reprezentowanym przez

zwanym nastêpnie Pracodawc¹

zosta³o  zawarte  porozumienie  o  nastêpuj¹cej treœci :

1)

Uchwa³a Nr 78 /II/2009 Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych

z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie skreœlenia z listy
diagnostów laboratoryjnych

§ 1

§ 2

WZÓR

W dniu ….……… w………………………………….

dzia³aj¹c¹ na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. nr 144 poz 1529 ze zm.)

…………………………………………………………………,
(Imiê i nazwisko Prezesa KRDL)

………………………………………………………………….
(nazwa zak³adu opieki zdrowotnej, nr wpisu do rejestru, adres),

……………………………………………...............................
(Imiê i nazwisko , stanowisko)

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ustawa z dnia 27 lipca 2001r o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U. nr 144 z
2004 r. poz. 1529 ze zm.) nie uregulowa³a sprawy zwolnieñ
od pracy i wynagrodzenia za czas tych zwolnieñ diagnostów
laboratoryjnych pe³ni¹cych z wyboru funkcje w samorz¹dzie
zawodowym, a bior¹cych udzia³ w pracach komisji
sejmowych, komisji przetargowych na œwiadczenia
zdrowotne i tworzonych przez Ministra Zdrowia w zakresie
ochrony zdrowia oraz wykonuj¹cych inne zadania ustawowe
i wynikaj¹ce z uchwa³ organów Izby niniejsze porozumienie
uzupe³nia istniej¹c¹ lukê prawn¹ zgodnie z zasad¹ swobody
zawierania umów cywilno-prawnych.

2) Izba oœwiadcza, ¿e bêdzie przekazywaæ Pracodawcy pisemne
zawiadomienia okreœlaj¹ce termin, czas trwania i rodzaj

posiedzenia organu samorz¹du, komisji lub czynnoœci
wizytacyjnych wymagaj¹cych obecnoœci diagnosty
laboratoryjnego na co najmniej trzy dni przed planowanym
posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach
zawiadomienie mo¿e byæ przed³o¿one Pracodawcy na dzieñ
przed posiedzeniem.

Pracodawca zobowi¹zuje siê zwolniæ diagnostê
laboratoryjnego od pracy na czas wskazany w zawiadomieniu
niezbêdny do wykonania czynnoœci lub wziêcia udzia³u w
posiedzeniach. Odmowa udzielenia zwolnienia powinna byæ
uzasadniona szczególnymi przyczynami i ewentualnym
wskazaniem, kiedy takie zwolnienie bêdzie mo¿liwe tak, aby
Izba mog³a ustaliæ w miarê mo¿liwoœci nowy termin
posiedzenia, o ile dotyczy ono posiedzenia organów Izby, a
nie posiedzeñ organizowanych przez Sejm lub Ministerstwo
Zdrowia.

Pracodawca bêdzie przekazywaæ Izbie wyliczone wed³ug
wewnêtrznych regulacji utracone w wyniku zwolnienia
wynagrodzenie diagnosty laboratoryjnego w terminie do dnia
…………… ka¿dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym diagnosta korzysta³ ze zwolnienia. Wyliczone
wynagrodzenie bêdzie przekazywane Pracodawcy na jego
konto ……………………………,jako refinansowanie
wynagrodzenia pracownika. Koszty przejazdu, diety,
noclegów diagnosty laboratoryjnego pokrywa Izba
bezpoœrednio wed³ug w³asnych regulacji bez udzia³u
Pracodawcy.

Porozumienie zawiera siê na czas nieokreœlony
z mo¿liwoœci¹ wypowiedzenia go na trzy miesi¹ce na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

Wszelkie zmiany porozumienia mog¹ byæ wprowadzane
wy³¹cznie w formie pisemnej, pod rygorem niewa¿noœci.

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem maj¹
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Porozumienie sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach
po jednym dla ka¿dej ze stron.
………………                      ……………………………………
(Prezes KRDL)                        (reprezentuj¹cy  Pracodawcê)

Na podstawie art. 8, ust. l ust. 2 w zwi¹zku z art. 47 pkt. 12 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (teks
jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 144 póz. 1529 z póŸn. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na z³o¿one w biurze
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wnioski
diagnostów laboratoryjnych wymienionych w za³¹czniku -
postanawia skreœliæ wnioskodawców z listy diagnostów
laboratoryjnych.
Za³¹cznik stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y.
Skreœlenie nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia przez wnioskodawcê
posiadanego przez niego dokumentu „Prawo Wykonywania
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego" i/lub „Zaœwiadczenie" o
wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

3)

4)

5)

6)

7)
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Uchwa³a nr 79/II/2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie odwo³ania cz³onka Zespo³u Wizytatorów

KRDL

§ 1

§ 2

Na podstawie art. 47 pkt. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr
144, póz. 1529 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje

Stosownie do pisemnego wniosku z dnia 15 stycznia 2009 roku
z³o¿onego dnia 26 stycznia 2009 roku w biurze KIDL ,
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych odwo³uje ze
sk³adu Zespo³u Wizytatorów KRDL diagnostê laboratoryjnego
z województwa warmiñsko-mazurskiego Barbarê DUDA
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych nr 31.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 80 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  27 maja 2009 roku
w sprawie powo³ania Komisji Nadzoruj¹cej przeszkolenie

diagnosty laboratoryjnego,który nie wykonuje zawodu
przez okres przekraczaj¹cy 5 lat

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Stanowisko nr 4 / II / 2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie z³o¿enia przez Rzecznika Praw Obywatelskich

do Trybuna³u Konstytucyjnego
wniosku o stwierdzenie niezgodnoœci art. 34 ust 2 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(t.j.: Dz.U. nr 144 z 2004 r. poz. 1529 ze zm.)

z Konstytucj¹ Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o
diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 04.144. 1529 z póŸn. zm.) w
zwi¹zku z uchwa³¹ nr 74/II/2009 KRDL z dnia 27 lutego 2009
roku zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 55/2004 KRDL z dnia 14 maja
2004 r. w sprawie przeszkolenia uzupe³niaj¹cego diagnosty
laboratoryjnego, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
postanawia

Powo³aæ Komisjê Nadzoruj¹c¹ przeszkolenie diagnosty
laboratoryjnego, który nie wykonuje zawodu przez okres
przekraczaj¹cy 5 lat  - w sk³adzie:

1.      Hanna   CZESZKO-PAPROCKA -  nr wpisu na
listê diagn. lab.:  01516

2.      Czes³aw  G£OWNIAK                           -  nr wpisu na
listê diagn. lab.:  00037

3.      Urszula  £OPACIUK                               -  nr wpisu na
listê diagn. lab.:   05884

4.      Urszula  MACH                                      -  nr wpisu na
listê diagn. lab.:   07761

5.       Krystyna  STÊPIEÑ                               -  nr wpisu na
listê diagn. lab.:   06907

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych po zapoznaniu siê
z treœci¹ wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich nr RPO-
598261-I/08/AK z dnia 12 stycznia 2009 r. skierowanego do
Trybuna³u Konstytucyjnego wnosz¹cego o stwierdzenie
niezgodnoœci art. 34 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej z art. 17 ust 2 w zwi¹zku z art. 17 ust
1 i art. 31 ust 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

w y r a ¿ a

swoje g³êbokie zaniepokojenie nieprawid³ow¹ ocen¹ treœci
przepisów ustawy o diagnostyce przez Rzecznika Praw
Obywatelskich. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
stwierdza, ¿e wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich jest
bezzasadny.

Trybuna³ Konstytucyjny ju¿ w uzasadnieniu wyroku z dnia 23
czerwca 2006r sygn. TK17/04 wyrazi³ pogl¹d, ¿e art. 31 ust 3
Konstytucji ustalaj¹cy, ¿e ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych praw i wolnoœci mog¹ byæ ustanawiane
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne dla
bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony
zdrowia.

Ustawodawca przyj¹³ prawn¹ regulacjê wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego zwi¹zanego z ochron¹ zdrowia,
czyni¹c to w interesie publicznym, a przede wszystkim ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo pacjenta. Oznacza to, ¿e ustawowa
regulacja warunków wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego nie znosi, ani nie ogranicza wolnoœci jego
wykonywania tak d³ugo, jak d³ugo nawi¹zuje do sprawowania
przez samorz¹d zawodowy kontroli i nadzoru nad jego
wykonywaniem.

Bez obowi¹zkowej przynale¿noœci do samorz¹du
zawodowego, kontrola i nadzór nad w³aœciwym
wykonywaniem zawodu zaufania publicznego bowiem a
takim jest zawód diagnosty laboratoryjnego - by³yby
niemo¿liwe lub tylko incydentalne.

Skoro prowadzenie dzia³alnoœci, np. gospodarczej, wymaga
obligatoryjnej rejestracji we w³aœciwym organie administracji
pañstwowej, to równie¿ mo¿liwoœæ wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego tylko po uprzednim
obowi¹zkowym wpisie na listê diagnostów laboratoryjnych,
prowadzonej przez wskazany ustawowo organ samorz¹du
zawodowego jest prawnie uzasadnione.
Podkreœlenia wymaga i to, ¿e realizacje zadañ naszego
zawodowego samorz¹du jest spójna i organicznie z³¹czona z
etyk¹ zawodow¹ diagnostów laboratoryjnych, co wnikliwie
zosta³o okreœlone w Kodeksie Etyki Diagnosty
Laboratoryjnego uchwalonym przez Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 13 stycznia 2006
roku.

Niezale¿nie od ju¿ wskazanych w zarysie istotnych zasad
funkcjonowania samorz¹du zawodowego nie mo¿na pomin¹æ
faktu, ¿e Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych -
przejmuj¹c na siebie zadania organów administracji
pañstwowej w zakresie ustalania prawa wykonywania zawodu
i sprawowania rzeczywistego merytorycznego nadzoru nad
jego wykonywaniem, dbaj¹c o wysokoœæ kwalifikacji i
rzetelnoœæ czynnoœci diagnostycznych bêd¹cych gwarancj¹
uzyskiwania przez pacjentów wyników badañ maj¹cych
decyduj¹ce znaczenie dla ich zdrowia i ¿ycia - nie korzysta
z dotacji bud¿etowych.



Wszystkie zadania naszego samorz¹du, w tym organizowanie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez diagnostów
poprzez umo¿liwienie im udzia³u w sympozjach, konferencjach i
pomoc przy uzyskiwaniu specjalizacji, Krajowa Izba
Diagnostów Laboratoryjnych finansuje z w³asnych
œrodków pochodz¹cych wy³¹cznie ze sk³adek cz³onkowskich.
Oznacza to, ¿e diagnoœci laboratoryjni - cz³onkowie samorz¹du
poprzez swoj¹ Izbê, do której obowi¹zkowo przynale¿¹ poprzez
wybranych przez siebie delegatów, reprezentantów i
przedstawicieli sami ustalaj¹ sposoby wydatkowania i
pozyskiwania œrodków finansowych na pokrycie kosztów
dzia³ania samorz¹du i realizacjê jego zadañ.

Jest to dzia³anie œwiadome, a nie wymuszone przez decyzje
zarz¹dcze administracji pañstwowej, a wiêc zatem i bezcenne
przy tworzeniu siê spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Tylko samorz¹d zawodowy zorganizowany na podstawie
obowi¹zkowej przynale¿noœci gwarantuje, ¿e diagnoœci
laboratoryjni bêd¹ postrzegani tak samo jak inne medyczne
zawody regulowane oraz bêd¹ cieszyæ siê zaufaniem
publicznym.

Zadania naszego samorz¹du usystematyzowane w 9
problemowych grupach od prowadzenia rejestru osobowego
diagnostów poczynaj¹c, poprzez ewidencjê medycznych
laboratoriów diagnostycznych, a¿ po posiadanie i prowadzenie
w³asnej bazy materialnej w³¹cznie, wskazuj¹ jak szeroki jest to
zakres i jakiej wymaga pracy, zaanga¿owania oraz poœwiêcenia
ze strony osób, które zosta³y wybrane do sprawowania funkcji w
organach KIDL. Zaanga¿owanie cz³onków samorz¹du
zawodowego diagnostów laboratoryjnych w pracê Izby wynika z
i c h w y s o k i e j œ w i a d o m o œ c i , e t y k i z a w o d o w e j
i odpowiedzialnoœci za tê dziedzinê ochrony zdrowia.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e aktualnie realizowane zadania przez
samorz¹d zawodowy na pewno musia³yby byæ wykonane przez
administracjê pañstwow¹ - nie zawsze przygotowan¹
merytorycznie do nadzoru nad zawodem diagnosty - nasuwa siê
jedyny sensowny wniosek: przyjête rozwi¹zanie regulowane w
ustawie o diagnostyce laboratoryjnej jest jak najbardziej
prawid³owe oraz nie obci¹¿aj¹ce bud¿etu Pañstwa, st¹d organy
Pañstwa nie powinny ingerowaæ w funkcjonowanie samorz¹du,
je¿eli dzia³a on zgodnie z ustaw¹, przepisami wykonawczymi
oraz prawid³owymi uchwa³ami wewnêtrznymi.

Poniewa¿ samorz¹d zawodowy na podstawie delegacji
ustawowej diagnostów laboratoryjnych wykonuje w³adztwo
administracyjne w sprawach zawodu diagnosty laboratoryjnego
zastêpuj¹c w tym zakresie organy administracji pañstwowej, to
zastrze¿enia Rzecznika Praw Obywatelskich odnoœnie
obowi¹zkowej przynale¿noœci do samorz¹du zawodowego
maj¹cej ograniczaæ w jego ocenie wolnoœæ i swobody
obywatelskie s¹ niczym nie uzasadnione oraz bezzasadne.

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 37 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  3 grudnia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 38 - P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 3 grudnia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listê diagnostów

laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 39 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  3 grudnia 2008 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³y wnioski po up³ywie terminu
zakreœlonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003

r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

II KADENCJA KRDL
UCHWA£Y PREZYDIUM KRDL

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U.
2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym
ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o

diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790), w zwi¹zku z § 1
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w
sprawie wzoru dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) oraz z
uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w
sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania
czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a
– c i art. 7 a  ustawy z dnia    27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz.
1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23
czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.06.117.790) oraz z uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15
wrzeœnia 2007 roku w sprawie  upowa¿nienia Prezydium
KRDL do wykonywania czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydium
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych postanawia co
nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra  na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej – postanawia wnioskodawcom wymienionym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ prawo
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonaæ
wpisu na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 28
sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171. poz. 1663) i z § 2
uchwa³y Nr 60 / II / 2008 KRDL z dnia 14 listopada 2008 roku w
sprawie zakoñczenia dokonywania wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych osób, które z³o¿y³y wnioski w trybie uchwa³y Nr
59/2004 KRDLz dnia 17 grudnia 2004 r. oraz z uchwa³¹ nr 32 / II /
KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w sprawie upowa¿nienia
Prezydium KRDL do wykonywania czynnoœci nale¿¹cych do
kompetencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
stwierdza, ¿e:

1. Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art. 73
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych, dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych oraz spe³nia³y warunek zatrudnienia w
jednostkach ochrony zdrowie przy wykonywaniu czynnoœci
diagnostycznych, ale z uzasadnionych powodów nie zachowa³y
12 miesiêcznego terminu okreœlonego w art. 5 ust. 1 tej ustawy do
wniesienia do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
wniosku o wpis na listê diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po
do³¹czeniu do wniosku oœwiadczenia i dokumentów
uzasadniaj¹cych zw³okê.

2. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma
prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym usprawiedliwia³y
zw³oki w z³o¿eniu wniosku.

3. Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w § 1
ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§  1

§ 2

§  3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 40  – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  3 grudnia 2008 roku
w sprawie  upowa¿nienia Prezesa Krajowej Rady

Diagnostów Laboratoryjnych do korzystania z karty
kredytowej PKO BP EUROBIZNES

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 41 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  19  grudnia 2008 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 42 – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  19 grudnia 2008 roku
w sprawie wpisania na listê diagnostów laboratoryjnych

osób, które z³o¿y³ywnioski po up³ywie terminu zakreœlonego
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie

ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

§ 1

Na podstawie art. 47 pkt. Pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U.04.144.1529 z
pó¿n. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 7/2003 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie
wewnêtrznych zasad rozporz¹dzania maj¹tkiem oraz zaci¹gania
zobowi¹zañ maj¹tkowych w imieniu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych uchwala co nastêpuje:

Upowa¿nia siê Prezesa Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych do korzystania z karty kredytowej PKO BP
EUROBIZNES do kwoty 5.000,00 PLN (s³ownie: piêæ tysiêcy
PLN) miesiêcznie, na cele statutowej dzia³alnoœci samorz¹dowej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U.
2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym
ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790), w zwi¹zku z § 1
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w
sprawie wzoru dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) oraz z
uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w
sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania
czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr
144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia
28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171. poz. 1663) i z § 2
uchwa³y Nr 60 / II / 2008 KRDL z dnia 14 listopada 2008 roku w
sprawie zakoñczenia dokonywania wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych osób, które z³o¿y³y wnioski w trybie uchwa³y Nr
59/2004 KRDLz dnia 17 grudnia 2004 r. oraz z uchwa³¹ nr 32 / II /
2008 KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w sprawie
upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania czynnoœci
nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych stwierdza, ¿e:

1.Osoby, które w dniu 2 paŸdziernika 2001 r. zgodnie z art. 73
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej posiada³y uprawnienia do
wykonywania czynnoœci diagnostycznych, dyplom ukoñczenia
studiów wy¿szych oraz spe³nia³y warunek zatrudnienia w
jednostkach ochrony zdrowie przy wykonywaniu czynnoœci
diagnostycznych, ale z uzasadnionych powodów nie zachowa³y
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12 miesiêcznego terminu okreœlonego w art. 5 ust. 1 tej ustawy do
wniesienia do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
wniosku o wpis na listê diagnostów, mog¹ uzyskaæ wpis po
do³¹czeniu do wniosku oœwiadczenia i dokumentów
uzasadniaj¹cych zw³okê.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U.04.144.1529 z
póŸn. zm.) oraz uchwa³y nr 32 / II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia
2007 roku w sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL do
wykonywania czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych stwierdza, ¿e:

W uchwale nr 36-P/II/2008 Prezydium  KRDL z dnia 3
listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru dokumentu
„WNIOSEK O WPIS NA LISTÊ DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH” wyst¹pi³ b³¹d, a mianowicie:

jest zapisane:                              II Kadencja
Ósme Posiedzenie KRDL

a zapisane byæ powinno:           II Kadencja
21 Posiedzenie Prezydium KRDL

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27 lipca

2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004
r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z
dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.06.117.790), w zwi¹zku z § 1 rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (Dz.
U. Nr 182, poz. 1885) oraz z uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15
wrzeœnia 2007 roku w sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL
do wykonywania czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych, stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a – c i
art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w
brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz z uchwa³¹ nr 32
/ II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w sprawie
upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania czynnoœci
nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia co nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej – postanawia wnioskodawcom wymienionym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ prawo wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonaæ wpisu na listê
diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

2. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ma
prawo weryfikacji treœci oœwiadczenia i dokumentów oraz
odmowy wpisu na listê diagnostów je¿eli przed³o¿one
dokumenty nie bêd¹ w stopniu wystarczaj¹cym usprawiedliwia³y
zw³oki w z³o¿eniu wniosku.

3.Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, po
sprawdzeniu dokumentów wymienionych w ust. 1 - uzyska³y
wpis na listê diagnostów laboratoryjnych.

Wnioski z³o¿one po terminie okreœlonym w § 1 ust. 1, ale przed
dniem podjêcia niniejszej uchwa³y, by³y rozpatrywane po ich
uzupe³nieniu oœwiadczeniem i dokumentami okreœlonymi w § 1
ust. 1.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 2

§ 3

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 43  – P / II / 2008
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  19 grudnia 2008 roku
w sprawie sprostowania b³êdu

zawartego w uchwale nr 36 -P/II/2008 Prezydium Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia  3 listopada 2008

r. w sprawie ustalenia wzoru dokumentu „WNIOSEK  O
WPIS  NA LISTÊ  DIAGNOSTÓW

LABORATORYJNYCH”

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 44 – P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  13 stycznia 2009 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 45 - P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 stycznia 2009 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listê diagnostów

laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 46 – P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 13 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia wzoru formularza aktualizuj¹cego dane

laboratorium do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej
przez KRDL oraz  wzoru wniosku o wyrejestrowanie

laboratorium z Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez
KRDL



-15-

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. e, w zwi¹zku z art. 19 ust 1 i 2 i art.
46 ust 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.U.04.144.1529 z póŸn. zm.)
oraz uchwa³y nr 32 / II / 2007 KRDLz dnia 15 wrzeœnia 2007 roku
w sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania
czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych ustala:

Wzór formularza aktualizuj¹cego dane laboratorium do
Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez KRDL, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Wzór wniosku o wyrejestrowanie laboratorium z Ewidencji
Laboratoriów prowadzonej przez KRDL, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y

Podmiot prowadz¹cy medyczne laboratorium diagnostyczne jest
obowi¹zany wype³niæ formularz, o którym mowa w § 1 i przes³aæ
na adres biura KIDLw terminie 14 dni od daty otrzymania.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U.
2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym
ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U.06.117.790), w zwi¹zku z § 1 rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (Dz.
U. Nr 182, poz. 1885) oraz z uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15
wrzeœnia 2007 roku w sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL
do wykonywania czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej
Rady Diagnostów Laboratoryjnych, stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹ przez
Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Uchwa³a Nr 47 – P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  25 marca 2009 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Za³¹cznik do powy¿szej uchwa³y znajdziecie Pañstwo na
naszej stronie www.kidl.org.pl w zak³adce akty prawne-
Prezydium II Kadencji

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 48 - P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego  i wpisu na listê diagnostów
laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 49  - P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  7 maja 2009 roku
w sprawie wydania duplikatu dokumentu „Prawo

Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” w
zamian za dokument utracony lub zniszczony

§ 1

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a – c i
art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z
póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006
r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz z
uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w
sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania
czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych postanawia co nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej – postanawia wnioskodawcom wymienionym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ prawo wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonaæ wpisu na listê
diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 47 pkt 9 lit e w zwi¹zku z art. 9 ust 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst
jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w
brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790) oraz z uchwa³¹ nr 32
/ II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w sprawie
upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania czynnoœci
nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych postanawia co nastêpuje:

1. Diagnosta laboratoryjny, który w wyniku kradzie¿y,
zagubienia lub zniszczenia utraci³ dokument „Prawo
Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” -
obowi¹zany jest bezzw³ocznie zg³osiæ ten fakt do biura KIDL
poprzez z³o¿enie odpowiedniego oœwiadczenia wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y.

2. Z³o¿enie i przyjêcie przez biuro KIDL oœwiadczenia, o
którym mowa w ust. 1 jest warunkiem wydania nowego
dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty
Laboratoryjnego” na podstawie posiadanych w zbiorach rejestru
dokumentów diagnosty laboratoryjnego z widoczn¹ adnotacj¹
„DUPLIKAT”.



§ 2

§ 3
.

1. Za wydanie duplikatu dokumentu „Prawo Wykonywania
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego” pobiera siê op³atê w
wysokoœci ustalonej uchwa³¹ nr 60 / 2004 Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2004 roku w
sprawie op³at za wydanie stwierdzenia Prawa Wykonywania
Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

2. Op³atê dokonuje siê przelewem na konto KIDL w Banku
PKO BP S.A. 72102010420000880200105692 lub w kasie
biura KIDL, podaj¹c tytu³ wp³aty „DUPLIKAT PWZDL”

3. Dowód wp³aty, o którym mowa w ust.2 nale¿y do³¹czyæ
do oœwiadczenia wymienionego w § 1 ust. 2 niniejszej
uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 50 – P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia  7 maja 2009 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu

Diagnosty Laboratoryjnego

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Uchwa³a Nr 51 - P / II / 2009
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 7 maja 2009 roku
w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego i wpisu na listê diagnostów

laboratoryjnych

§ 1

§ 2

Sekretarz Prezes
(-) Czes³aw G³owniak                       (-) Henryk Owczarek

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
dzia³aj¹c na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz.
U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu
nadanym ustaw¹ z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.U.06.117.790), w zwi¹zku z § 1
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w
sprawie wzoru dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu
Diagnosty Laboratoryjnego (Dz. U. Nr 182, poz. 1885) oraz z
uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15 wrzeœnia 2007 roku w
sprawie upowa¿nienia Prezydium KRDL do wykonywania
czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych, stwierdza, ¿e:

Osoby wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y zosta³y
wpisane na listê diagnostów laboratoryjnych prowadzon¹
przez Krajow¹ Radê Diagnostów Laboratoryjnych i uzyska³y
Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a –
c i art. 7 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz.
1529 z póŸn. zm.) w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 23
czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz.U.06.117.790) oraz z uchwa³¹ nr 32 / II / KRDL z dnia 15
wrzeœnia 2007 roku w sprawie upowa¿nienia Prezydium
KRDL do wykonywania czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydium
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych postanawia co
nastêpuje:

Po sprawdzeniu dokumentów wnioskodawców i stwierdzeniu
spe³nienia wymaganych ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej warunków dotycz¹cych posiadania
tytu³u magistra na okreœlonych ustaw¹ kierunkach oraz
ukoñczeniu kszta³cenia podyplomowego w zakresie analityki
medycznej – postanawia wnioskodawcom wymienionym w
za³¹czniku do niniejszej uchwa³y przyznaæ prawo
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonaæ
wpisu na listê diagnostów laboratoryjnych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SZANOWNI DIAGNOŒCI
Analizuj¹c dane zawarte w Formularzu Aktualizuj¹cym,
w wielu przypadkach stwierdzamy u¿ywanie przez
diagnostów laboratoryjnych piecz¹tek niezgodnych
z obowi¹zuj¹cym wzorem. Zgodnie z uchwa³¹ nr 42/2003
KRDL z dnia 19 grudnia 2003r

(uchwa³a dostêpna na stronie KIDL link akty prawne) wzór
piecz¹tki jest nastêpuj¹cy.

Dok³adne informacje i wyjaœnienia dotycz¹ce wzoru piecz¹tek
znajduj¹ siê w gazecie KIDL Diagnosta Laboratoryjny nr 3(8)
z grudnia 2005 na stronie 10 Gazeta równie¿ jest dostêpna na
stronie internetowej KIDL
Przypominamy tak¿e, ¿e piecz¹tka diagnosty

¿adnych podkreœleñ, ozdobników, ramek itp. Ponadto
piecz¹tka kierownika laboratorium jest piecz¹tk¹
administracyjn¹, st¹d nie mo¿na jej ³¹czyæ z piecz¹tk¹
przewidzian¹ do autoryzacji badañ.

w sprawie wyboru i ustalenia

jednolitego wzoru piecz¹tki diagnosty laboratoryjnego

nie mo¿e
zawieraæ

Opinia
W sprawie skutków nie op³acania obowi¹zkowych sk³adek
cz³onkowskich na rzecz Krajowej Izby przez diagnostów
laboratoryjnych.Diagnosta zgodnie z art. 55 ustawy o diagnostyce ma
obowi¹zek op³acania sk³adki cz³onkowskiej w wysokoœci ustalonej
przez Krajow¹ Radê. Nie p³acenie sk³adki powoduje
przeprowadzenie egzekucji administracyjnej w celu jej œci¹gniêcia
przez komornika skarbowego w trybie ustawy z dnia 17.06.1966r
/Dz.U nr 229 z 2005r poz 1954/. Niezale¿nie od postêpowania
egzekucyjnego diagnosta nie p³ac¹cy obowi¹zkowych sk³adek mo¿e
podlegaæ odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej przed Rzecznikiem
Dyscyplinarnym KIDL na podstawie art. 21 i art. 56 ust. l ustawy o
diagnostyce za czyny sprzeczne z zasadami etyki. Jedn¹ z zasad etyki
jest wed³ug § 16 pkt 3 lit.g Kodeksu Etyki wprowadzonego uchwa³¹ Nr
4/2006 NKZDL z dnia 13.01.2006r jest zabieganie o œrodki potrzebne
do w³aœciwego wykonywania zawodu - co wi¹¿e siê
z wykorzystywaniem sk³adki cz³onkowskiej na ten cel poprzez
opracowywanie przez KRDL kierunków i zasad prawid³owego
wykonywania zawodu diagnosty. Ponadto wskazujê, ¿e osoba nie
p³ac¹ca sk³adek obowi¹zkowych wobec której KRDL skieruje sprawê
do komornika skarbowego bêdzie na podstawie art. 55 i art. 56 ustawy z
dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym /Dz.U nr 17 z 2001
r. poz 209/ umieszczona w rejestrze d³u¿ników, co narazi j¹ nie tylko na
dodatkowe koszty ale równie¿ na pozbawienie mo¿liwoœci i zaci¹gania
kredytów w bankach.
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