Ze Statutu Stowarzyszenia:
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji,
popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Od negatywnej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz wybierania i wybieralności do władz statutowych Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działań, wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) korzystania z pomocy i środków Stowarzyszenia do prowadzenia działalności w jego ramach,
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
5) działania w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia,
6) otrzymywania sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, opinii dotyczących działalności
w Stowarzyszeniu oraz wglądu w dokumentację Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i popierania jego dążeń,
2) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i urzeczywistniania jego celów statutowych, w szczególności do brania udziału w Walnych Zebraniach Członków,
3) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz
przestrzegania zasad etyki, w tym etyki słowa,
4) opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;
na pisemny wniosek zainteresowanego Zarząd może obniżyć składkę emerytom, rencistom, uczniom i studentom.
§ 9
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która złożyła pisemne oświadczenie woli udzielania pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej Stowarzyszeniu, przyjęta przez Zarząd.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) udziału swego przedstawiciela z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
2) zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z poradnictwa naukowego oraz opinii.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
§ 10

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom, które
zasłużyły się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosły wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
3. Cofnięcie godności członka honorowego może nastąpić na podstawie skazania prawomocnym
wyrokiem sądu z pozbawieniem praw publicznych.
§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
2) śmierci członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku:
1) zalegania w opłacaniu składek przez trzy lata mimo dwukrotnych ponagleń,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia oraz postępowania nieetycznego,
3) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego z pozbawieniem praw publicznych.
2. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia na mocy § 11 ust. 2 może odwołać się od
decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

