Załącznik do Uchwały Nr 30/2014 Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów
Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych

STATUT
KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych działa na podstawie ustawy z dnia 27
lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 174 z późn. zm.) i
niniejszego statutu.
§2
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce
laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 174 z późn. zm.),
2. KIDL - rozumie się przez to Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych,
3. Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,
4. KRDL - rozumie się przez to Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych,
5. Ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zdrowia.
§3
KIDL posiada osobowość prawną i jest obowiązkowym zrzeszeniem osób fizycznych
będących diagnostami laboratoryjnymi.
§4
Siedzibą KIDL jest miasto Warszawa.
§5
KIDL ma prawo ustanowić znak firmowy, odznakę członkowską oraz wzór legitymacji.
§6
KIDL ma prawo honorować osoby zasłużone za działalność na rzecz KIDL i
osiągnięcia naukowe w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej odznaczeniami KIDL
oraz ustanowić status członka honorowego KIDL.
Rozdział II.
Zadania KIDL
§7
1. Do zadań statutowych KIDL należy w szczególności:
• reprezentowanie diagnostów laboratoryjnych, w tym udział w postępowaniu
sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych,
kodyfikowanie zasad etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych,
sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności diagnostyki
laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych i przestrzeganiem przez nich
zasad etyki zawodowej,
działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
diagnostów laboratoryjnych,
prowadzenie rejestru diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów
diagnostycznych,
stwierdzanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego,
współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów.
przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i
stosowania prawa w diagnostyce laboratoryjnej,
udział w ustalaniu standardów i zasad oceny pracy w diagnostyce
laboratoryjnej,
integrowanie środowiska diagnostów laboratoryjnych,
prowadzenie badań w zakresie ochrony zdrowia,

2. KIDL może prowadzić działalność finansową, gospodarczą, wydawniczą oraz
działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
3. KIDL wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w art. 36 ust. 1 Ustawy.
Rozdział III.
Członkowie KIDL, ich prawa i obowiązki
§8
Członkami KIDL są osoby fizyczne wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych.
§9
Członkowie KIDL mają prawo w szczególności do:
• korzystania z pomocy KIDL oraz statutowych usług KIDL,
• uczestniczenia w pracach KIDL,
• zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności KIDL,
• realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów KIDL,
• posługiwania się odznaką członkowską, legitymacją i znakiem firmowym KIDL.
§ 10
Członkowie KIDL zobowiązani są do:
• przestrzegania obowiązków wynikających z: Ustawy, Statutu KIDL, zasad etyki
zawodowej, uchwał Zjazdu, uchwał KRDL, orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego i
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ,
• stałego doskonalenia zawodowego,
• regularnego opłacania składek członkowskich,
• zachowania tajemnicy zawodowej.

Rozdział IV.
Organy KIDL
§ 11
Organami KIDL są:
1. Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,
2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Dyscyplinarny
5. Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
§ 12
1. Kadencja organów KIDL trwa 4 lata.
2. Organy KIDL są zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo
wybranych organów.
3. Członek KIDL nie może sprawować tej samej funkcji w danym organie KIDL
dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Ograniczenie to nie dotyczy
udziału w Zjeździe.
§ 13
Wybory do organów KIDL wymienionych w § 11 pkt. 2-5 przeprowadzane są
podczas Zjazdu. Odbywają się one w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy
nieograniczonej liczbie kandydatów.
§ 14
1. Delegat na Zjazd może wchodzić w skład tylko jednego z organów wymienionych
w § 11 pkt. 2-5, posiadając prawo uczestniczenia bez ograniczeń w komisjach
powoływanych przez KRDL i Zjazd.
2. Członkowie organów wymienionych w § 11 pkt. 2-5 oraz Rzecznik Dyscyplinarny i
jego zastępcy pełnią swe funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
3. Wykaz funkcji, które w organach KIDL mają być pełnione za wynagrodzeniem,
ustala KRDL.
Rozdział V.
Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
§ 15
1. Delegatami na Zjazd są diagności laboratoryjni wybrani przez zgromadzenia
wojewódzkie diagnostów laboratoryjnych.
2. Jeżeli liczba diagnostów laboratoryjnych w danym województwie przekracza 300
osób, wyboru delegatów na Zjazd dokonują zebrania rejonowe zgromadzenia
wojewódzkiego.
3. Delegat na Zjazd ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe tylko osobiście.
4. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym, nie będący delegatami,
członkowie ustępujących organów KIDL, zaproszeni goście i eksperci KIDL.
5. Obrady Zjazdu otwiera i prowadzi Prezes KRDL, aż do czasu wyboru
Przewodniczącego Zjazdu. W razie nieobecności Prezesa KRDL obrady otwiera i
prowadzi jeden z wyznaczonych przez Prezesa KRDL Wiceprezesów lub
członków ustępującej KRDL.

6. Delegaci na Zjazd zachowują swój mandat do wyboru delegatów na następny
Zjazd.
§ 16
1. Prezydium Zjazdu stanowi Przewodniczący Zjazdu, Wiceprzewodniczący Zjazdu
oraz Sekretarz Zjazdu. Powołuje się trzech Wiceprzewodniczących Zjazdu, o ile
uchwała Zjazdu nie stanowi inaczej.
2. Przewodniczący Zjazdu lub Wiceprzewodniczący Zjazdu kierują obradami
Zjazdu, udzielają głosu oraz wykonują inne czynności zgodne z Regulaminem
Zjazdu uchwalonym przez Zjazd.
3. Prezydium Zjazdu czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem prac Zjazdu.
4. Zjazd obraduje na posiedzeniach plenarnych i/lub w komisjach zjazdowych.
§ 17
1. Do zadań Zjazdu należy:
• wybór Prezesa KRDL,
• wybór KRDL, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców w liczbie
określonej przez Zjazd,
• uchwalanie Statutu KIDL,
• uchwalanie wytycznych działania KIDL i jego organów,
• określanie zasad przeprowadzenia wyborów do organów KIDL, liczby
członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad
podejmowania uchwał przez organy KIDL,
• ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej KIDL,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań KRDL, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Dyscyplinarnego,
Wyższego
Sądu
Dyscyplinarnego
i
Rzecznika
Dyscyplinarnego,
• kodyfikowanie zasad etyki diagnostów laboratoryjnych,
• podejmowanie uchwał w przedmiocie zbywania i obciążania nieruchomości,
• podejmowanie innych uchwał.
2. Zjazd uchwala Regulamin Zjazdu.
§ 18
1. Zjazd zwoływany jest przez KRDL raz na 4 lata.
2. Termin zwołania Zjazdu ustala się najpóźniej na 3 miesiące przed upływem
kadencji organów KIDL.
3. KRDL najpóźniej na 6 tygodni przed ustalonym terminem Zjazdu zwołuje
zgromadzenia wojewódzkie diagnostów laboratoryjnych, zaś w przypadku jeżeli
liczba diagnostów laboratoryjnych w danym województwie przekracza 300 osób
zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego, które dokonują wyboru
delegatów.
4. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje KRDL przed upływem terminu, o którym mowa w
ust. 1:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek prezydium KRDL,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej 500 diagnostów laboratoryjnych.
5. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani na Zjazd.

6. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany.
§ 19
1. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin
Zjazdu stanowi inaczej. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania.
2. Wybory do organów KIDL, Prezesa KRDL oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego
zastępców odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru
Przewodniczącego Zjazdu, Wiceprzewodniczących Zjazdu, Sekretarza Zjazdu i
jego zastępcy oraz komisji zjazdowych.
Rozdział VI.
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
§20
1. KRDL kieruje, w zakresie swoich zadań, działalnością samorządu w okresach
między Zjazdami.
2. Do zadań KRDL należy w szczególności:
• przeprowadzenie czynności związanych ze zwołaniem Zjazdu, w tym zwołanie
zgromadzeń wojewódzkich diagnostów laboratoryjnych, zaś w przypadku
jeżeli liczba diagnostów laboratoryjnych w danym województwie przekracza
300 osób zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego oraz opracowanie
projektów: Regulaminu Zjazdu, porządku obrad i uchwał Zjazdu,
• zwołanie Zjazdu i Nadzwyczajnego Zjazdu, wykonywanie ich uchwał,
• reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych,
sądów, Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji naukowych, organizacji
gospodarczych
i społecznych
oraz
międzynarodowych
organizacji
zawodowych,
• opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych KIDL oraz
sprawozdań z ich wykonania,
• zarządzanie majątkiem i funduszami KIDL,
• powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów
problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
• opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących diagnostyki
laboratoryjnej oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
• opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz przedstawianie wniosków
dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia,
• opiniowanie programu studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej,
• wysuwanie kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do
spraw Diagnostyki Laboratoryjnej,
• wybór Prezesa KRDL oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli ich mandat
wygasł w okresie pomiędzy Zjazdami,
• wybór przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków,
• uchwalanie regulaminów: działalności samorządu i jego organów, zakresu i
zasad działania wizytatorów, prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych,
prowadzenia ewidencji,
• prowadzenie list diagnostów laboratoryjnych,

•
•

prowadzenie ewidencji,
podejmowanie uchwał w sprawach wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych
i skreślania z niej,
• podejmowanie innych uchwał, które KRDL uzna za celowe dla właściwego
funkcjonowania KIDL i działalności zawodowej diagnostów laboratoryjnych,
• określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz
wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę diagnostów
laboratoryjnych oraz opłat manipulacyjnych,
• wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach
odrębnych,
• określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez diagnostów
laboratoryjnych,
• przyznawanie punktów edukacyjnych diagnostom laboratoryjnym,
• kontrola i ocena wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez
diagnostę laboratoryjnego,
• koordynowanie doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
• ustalanie zasad gospodarki finansowej KIDL,
• uchwalanie budżetu KRDL i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.
3. KRDL na pierwszym posiedzeniu przyjmuje Regulamin KRDL oraz ustala
kompetencje i zakres swojej działalności.
§ 21
1. Liczbę członków KRDL ustala Zjazd.
2. W skład KRDL wchodzą Prezes oraz pozostali członkowie KRDL.
3. KRDL wybiera w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu spośród swoich
członków od 2 do 4 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i członków Prezydium
KRDL.
§ 22
1. Prezes KRDL oraz osoby wymienione w § 21 ust. 3 tworzą Prezydium KRDL.
2. Prezydium KRDL działa zgodnie z Regulaminem KRDL, w sprawach określonych
uchwałą KRDL, z wyjątkiem uchwalania budżetu, i przed nią odpowiada.
3. Posiedzenia Prezydium KRDL odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
4. Uchwały Prezydium KRDL zapadają większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 23
1. Prezes KRDL:
• reprezentuje KRDL,
• kieruje jej pracami,
• przewodniczy posiedzeniom KRDL,
• podpisuje decyzje w sprawach wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych lub
skreślenia z niej.
2. W razie nieobecności Prezesa KRDL, jego obowiązki wykonuje jeden z
wiceprezesów.
3. Prezes przekazuje Ministrowi uchwały podjęte przez KRDL w terminie do 30 dni
od dnia ich uchwalenia.

§ 24
1. Posiedzenia KRDL odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na
3 miesiące.
2. Uchwały KRDL zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Do ważności uchwał KRDL jest wymagana obecność co najmniej połowy jej
członków.
4. Z każdego posiedzenia KRDL sporządza się protokół, który podpisuje Prezes
oraz Sekretarz.
5. Prezes może zaprosić na posiedzenia KRDL reprezentantów innych organów
KIDL, a także inne osoby.
6. W posiedzeniach KRDL uczestniczy:
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej członek delegowany przez
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
• Rzecznik Dyscyplinarny lub wyznaczony przez niego zastępca,
• Przewodniczący
Wyższego
Sądu
Dyscyplinarnego
oraz
Sądu
Dyscyplinarnego lub wyznaczeni przez nich zastępcy.
§ 25
1. Pierwsze posiedzenie KRDL zwołuje Prezes w terminie do 45 dni od dokonania
wyboru KRDL.
2. Prezes zawiadamia członków KRDL o terminie zwołania KRDL listem poleconym
proponując jednocześnie porządek obrad. Dopuszczalne jest powiadamianie
członków KRDL o jej posiedzeniach drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru.
3. Prezes rozsyła zawiadomienia najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem
zwołania KRDL.
W zawiadomieniach Prezes wskazuje miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz czas i godzinę rozpoczęcia obrad.
§ 26
KRDL powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich
przewodniczących.
§ 27
Rozporządzanie majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu
KIDL wymaga zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczeń woli przez
co najmniej dwóch członków Prezydium KRDL, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 28
KRDL składa Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności.
Rozdział VII.
Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Do wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej i gospodarczej
KRDL Zjazd dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która pełni funkcję w
organach wymienionych w § 11 ust. 2, 4 i 5, Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego
zastępcy.
§ 30
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej
i gospodarczej KRDL, a w szczególności:
• przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
finansowej i gospodarczej KRDL,
• występowanie do KRDL z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
• zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych KRDL,
• składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o zatwierdzenie
sprawozdania KRDL,
• występowanie do KRDL z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
§ 31
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz
na sześć miesięcy.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzy osobowym.
2. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.
3. Protokół z kontroli podpisany przez kontrolujących z ewentualnymi wnioskami
i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje KRDL i
kontrolowanemu działowi Biura KIDL.
4. Zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z
najbliższych posiedzeń KRDL.
5. Komisja Rewizyjna składa KRDL opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania
planu dochodów i wydatków oraz na wniosek Prezesa KRDL opiniuje zamierzenia
finansowe i gospodarcze KRDL.
§ 33
Szczegółowy tryb działania i zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez
nią uchwalony.
Rozdział VIII.
Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny
§ 34
Sprawy dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych rozpatrują:
• w pierwszej instancji – Sąd Dyscyplinarny,
• w drugiej instancji – Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
§ 35
1. Liczbę członków Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
ustala Zjazd.
2. Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzech sędziów.
3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie pięciu sędziów w sprawach
odwołań od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego, z wyjątkiem posiedzeń niejawnych

podczas których orzeka w składzie trzech sędziów - w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej wymienionych w art. 59 ust. 2 Ustawy.
§ 36
1. Zasady postępowania dyscyplinarnego określa Ustawa i stosowne akty
wykonawcze do Ustawy.
2. Tryb działania Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
określają regulaminy działania tych organów przyjęte przez te organy.
§ 37
1. KRDL uchwala regulamin wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych na wniosek
przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
2. Projekt regulaminu, o którym mowa w ust. 1 lub jego zmian opracowuje Wyższy
Sąd Dyscyplinarny.
§ 38
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Przewodniczący Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego lub wyznaczeni przez nich zastępcy mogą uczestniczyć w
posiedzeniach KRDL.
§ 39
1. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i Przewodniczący Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego kierują odpowiednio Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem
Dyscyplinarnym, a w szczególności:
• zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie
zarządzenia,
• zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
• organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących
wątpliwości oraz dla omówienia zagadnień organizacyjnych, usprawniających
i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
• zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej
sądu.
3. W razie nieobecności lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez
Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego lub Przewodniczącego Wyższego
Sądu Dyscyplinarnego, ich obowiązki wykonują Wiceprzewodniczący, do czasu
wyboru nowego Przewodniczącego.
Rozdział IX.
Rzecznik Dyscyplinarny
§ 40
1. Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców wybiera Zjazd. Kadencja
Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców jest równa kadencji KRDL.
2. Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego
zastępca przygotowuje postępowanie dyscyplinarne i wykonuje czynności
oskarżyciela w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem

3.
4.
5.
6.

Dyscyplinarnym. .
Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków
określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem
przez nich zasad etyki zawodowej.
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na
wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
Tryb postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego określa Ustawa.
Rzecznik Dyscyplinarny lub wyznaczony przez niego zastępca może
uczestniczyć w posiedzeniach KRDL.
Rozdział X.
Biuro KIDL
§ 41

1. Organy KIDL, Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy wykonują swoje zadania
przy pomocy Biura KIDL.
2. Zadania, organizację, zasady funkcjonowania Biura KIDL oraz zasady
wynagradzania pracowników określają regulaminy Biura KIDL, uchwalone przez
KRDL.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura KIDL pokrywa się ze środków
finansowych KIDL.
4. Liczbę etatów w Biurze KIDL określa plan dochodów i wydatków przyjmowany
przez KRDL.
5. Pracowników Biura KIDL zatrudnia Prezes KRDL.
Rozdział XI.
Działalność finansowa i gospodarcza KIDL
§ 42
1. KIDL prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz uchwałami Zjazdu.
2. Działalność gospodarczą KIDL kontroluje Komisja Rewizyjna.
Rozdział XII.
Przepisy końcowe
§43
1. W sprawach nieuregulowanych Statutem oraz opartymi na nim regulaminami
stosuje się przepisy Ustawy oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnego, sprzeczne z nimi
postanowienia statutu winien zmienić Zjazd.
3. Wszystkie zmiany treści Statutu wymagają formy pisemnej i są przyjmowane w
drodze uchwały Zjazdu.

