
 

 

ZARZĄDZENIE  

PREZESA 

KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielania pomocy prawnej diagnostom laboratoryjnym 
 

Na podstawie art. 47 pkt 12) ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.  

z 2021 r. poz. 866) w zw. z §23 ust. 1 Statutu KIDL stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 30/2014 

Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie Statutu 

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w zw. z §5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Biura 

KRDL, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/IV/2015 KRDL z dnia 11 grudnia 2015 roku 

oraz, zarządzam co następuje: 

§ 1  

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa tryb, zakres i warunki postępowania w sprawie 

udzielania pomocy prawnej diagnostom laboratoryjnym przez Krajową Izbę Diagnostów 

Laboratoryjnych.   

 

§ 2 

1. Pomoc prawna udzielana jest wyłącznie diagnostom laboratoryjnym, którzy nie posiadają zaległości  

z tytułu opłacania składek członkowskich oraz innych zobowiązań finansowych wobec Krajowej Izby 

Diagnostów Laboratoryjnych. 

2. Pomoc prawna dotyczy regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego oraz funkcjonowania samorządu diagnostów laboratoryjnych.  

3. Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje poinformowanie diagnosty laboratoryjnego  



 

o obowiązujących przepisach prawa, przysługujących uprawnieniach, spoczywających obowiązkach 

lub o sposobie rozwiązania problemu prawnego związanego z wykonywaniem zawodu diagnosty 

laboratoryjnego lub funkcjonowaniem samorządu zawodowego. 

4. Pomoc prawna nie obejmuje: 

1) zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotu leczniczego oraz działalności gospodarczej; 

2) prywatnych problemów diagnostów laboratoryjnych, które nie są związane z wykonywaniem zawodu 

diagnosty laboratoryjnego np. z zakresu prawa podatkowego, prawa rodzinnego, spadkowego, 

ubezpieczeń społecznych itd.; 

3) przygotowywania projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych; 

4) zastępstwa procesowego; 

5) spraw związanych z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym wobec diagnosty laboratoryjnego. 

§ 3 

1. Celem uzyskania pomocy prawnej diagnosta laboratoryjny wypełnia i wysyła formularz dostępny na 

stronie kidl.org.pl, zawierający krótki opis problemu prawnego. 

2. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej przesłany przez osobę niespełniającą warunków określonych 

w § 2 ust.1 jest rozpoznawany dopiero po uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Krajowej Izby 

Diagnostów Laboratoryjnych.  

3. Treść wniosku oraz uprawnienia do otrzymania pomocy prawnej podlegają weryfikacji przez Biuro 

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 

4. Pomoc prawna udzielana jest w formie elektronicznej i przesyłana na podany adres mailowy 

wskazany w formularzu. 



 

5. Porada prawna udzielana jest na podstawie informacji i stanu faktycznego przedstawionego przez 

diagnostę laboratoryjnego.  

§ 4 

Nie udziela się pomocy prawnej w sprawach, które zostały już rozstrzygnięte, w szczególności poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, w formie uchwały lub 

stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, albo niedotyczących zakresu świadczonej 

pomocy prawnej. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

(-) Alina Niewiadomska 

Prezes  

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

 


