
Członkostwo w Kolegium

§ 13
Do Kolegium przynależą:

1. członkowie zwyczajni
2. członkowie stowarzyszeni – założyciele
3. członkowie honorowi

§ 14
Członkiem zwyczajnym Kolegium może być każda pielęgniarka(arz) i położna posiadająca(y) prawo wykonywania zawodu,
kwalifikacje  w dziedzinie  pielęgniarstwa lub położnictwa rodzinnego oraz pielęgniarki  i  położne środowiskowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, oraz pielęgniarka opieki długoterminowej i paliatywnej, która(y).

1. Złoży do Zarządu Oddziału terenowego pisemną deklarację przynależności. Jeżeli w rejonie pracy lub zamieszkania 
kandydatki(ta) nie działa Oddział Terenowy stosowną deklarację przyjmuje Zarząd Główny.

2. Zostanie przyjęta(y) w poczet członków Kolegium odpowiednio przez Zarząd Oddziału Terenowego lub Zarząd 
Główny mocą podjętej uchwały

§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem stanowiącym.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Kolegium.
3. Działania w sekcjach i komisjach problemowych.
4. Korzystania z wyposażenia oraz dorobku naukowego Kolegium zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze 

Kolegium.
5. Noszenia odznaki Kolegium oraz posługiwania się zaświadczeniem potwierdzającym członkostwo oraz używania 

tytułu członka Kolegium.
§ 16

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Kolegium.
2. Aktywnego współdziałania w realizacji zadań i celów Kolegium.
3. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Kolegium.

§ 17
1. Członkiem stowarzyszonym Kolegium jest pielęgniarka(rz)/położna/założycielka(el) Kolegium.
2. Mają oni prawo:

- uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem stanowiącym,
- czynnego i biernego wyboru do władz,
- czynnego uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych organizowanych przez Kolegium,
- działania w sekcjach i komisjach problemowych.

§ 18
Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek:

1. Aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Kolegium.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał władz Kolegium oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w 

Kolegium.
3. Regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Kolegium.
4.

§ 19
Członkiem Honorowym Kolegium może zostać osoba pochodzenia polskiego bądź innego państwa posiadająca szczególne
zasługi w rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego i Kolegium, albo w zakresie współpracy międzynarodowej w tym kierunku.

§ 20
Godność  Honorowego  Członka  Kolegium  nadawana  jest  przez  Walne  Zgromadzenie  Kolegium  na  wniosek  Zarządu
Głównego.

§ 21
Honorowy Członek Kolegium posiada prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Ponadto Członek
Honorowy Kolegium:

1. Posiada prawo do noszenia odznaki Honorowego Członka Kolegium oraz posiadania zaświadczenia potwierdzającego 
honorowe członkostwo w Kolegium.

2. Jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.
§ 22

Członkostwo członków zwyczajnych i stowarzyszonych ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału Terenowego lub Zarządu Głównego.
2. Skreślenie członka przez Zarząd Główny w przypadku:

- niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy mimo dwukrotnego, pisemnego upomnienia
- utraty prawa wykonywania zawodu

3. Wykluczenie członka przez Zarząd Główny z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał 
władz kolegium.

§ 23
Członek skreślony może być ponownie  przyjęty  na zasadach określonych w § 14 pod warunkiem uiszczenia  zaległych
składek.

§ 24
Członkowi wykluczonemu i skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Kolegium w terminie 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 25
Członkostwo Członków Honorowych ustaje na skutek złożenia pisemnej deklaracji o zrzeczenie się członkostwa honorowego
i przedłożenia Zarządowi Głównemu Kolegium.


