REGULAMIN SKŁADANIA DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH
ORAZ PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW
KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb przyjmowania do Związku nowych członków.
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Związek - Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z
siedzibą w Toruniu,
2) Statut - Statut Związku,
3) Kandydat – Kandydat na Członka Związku.
4) Członek – umocowana prawnie osoba prawna lub osoba fizyczna
reprezentująca przedsiębiorcę, pracodawcę, prowadzącego podmiot leczniczy w
ochronie zdrowia, w zakresie POZ,
5) Regulamin - niniejszy Regulamin,
6) NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia,
7) POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna

II. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO ZWIAZKU
§3
Przyjmowanie nowych członków
1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia do Zarządu Związku deklaracji członkowskiej.
2. Deklaracja członkowska musi zawierać następujące informacje:
1) nazwę kandydata,
2) liczbę zdeklarowanych pacjentów w podmiocie leczniczym świadczącym zakres
POZ w ramach kontraktu z NFZ
4) sposób reprezentacji,
3. Do deklaracji należy załączyć oświadczenie, zawierające prośbę o przyjęcie w poczet
członków Związku, oświadczenie o zapoznaniu się ze statutem Związku, regulaminami
wewnętrznymi, a także oświadczenie o gotowości do pokrywania składek członkowskich.
Dołącza się także aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) wypis z KRS CEiDG oraz statut
Kandydata (o ile posiada).
4. Deklarację i oświadczenie nie spełniające wymogów określonych w ust. 2 – 3, Zarząd
Związku zwraca ze wskazaniem braków, którymi deklaracja i oświadczenie są dotknięte.

5. W razie skutecznego złożenia deklaracji i oświadczenia, Zarząd Związku na najbliższym
posiedzeniu podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet
członków Związku.
6. W razie podjęcia decyzji o przyjęciu kandydata w poczet członków Związku, decyzja
takowa w szczególności zawierać winna wskazanie wysokości składki członkowskiej, którą
zostanie obciążony.
7. W razie odmowy przyjęcia kandydata do Związku, w ciągu 30 dni od daty otrzymania
decyzji odmownej, kandydat może, za pośrednictwem Zarządu Związku, złożyć do Walnego
Zgromadzenia Związku odwołanie.
8. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku.
9. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Związku decyzji o przyjęciu kandydata do
Związku, stosowna uchwała winna zawierać dane, o których mowa w ust. 6.
III. POSTANOWIENIA KONCOWE.
§ 4.
Zasada subsydiarności
W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy
prawa oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów wewnętrznych Związku.
§ 5.
Tekst jednolity Regulaminu
W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd w terminie 30 dni od uchwalenia zmiany,
sporządza jego tekst jednolity.
§ 6.
Wejście w życie
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

