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ROZDZIAŁ 1
NAZWA
§1
1. Nazwą Stowarzyszenia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA-Poland.
2. Jedynym uznawanym skrótem jest IFMSA-Poland.

ROZDZIAŁ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest apartyjnym, samorządnym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem
edukacyjnym o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Stowarzyszenia działa zgodnie z:
a) niniejszym Statutem,
b) regulaminami Stowarzyszenia,
c) uchwałami władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej prawa.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych
państw świata.

§5
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
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§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.

§7
1. Stowarzyszenie posługuje się logo wyróżniającym je spośród innych organizacji.
2. Logo zatwierdza Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia.
3. Logo IFMSA-Poland przyjmuje postać:

4. Zastosowanie logo IFMSA-Poland podlega zasadom określonym w Systemie Identyfikacji
Wizualnej IFMSA-Poland oraz Regulaminie IFMSA-Poland.

ROZDZIAŁ 3
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA
§8
1. Misją Stowarzyszenia jest budowanie potencjału i wzrost kwalifikacji studentów kierunków
medycznych z równoczesną realizacją działań na rzecz społeczności w zakresie zdrowia
publicznego, edukacji medycznej, humanitaryzmu oraz podnoszenie tych spraw
w dyskusji publicznej i ich podejmowanie we współpracy międzynarodowej
2. Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
a) powiększenie zasobów zdrowotnych społeczeństwa,
b) podnoszenie świadomości społecznej na temat chorób i utrzymania zdrowia,
c) profilaktyka chorób zwłaszcza w grupach szczególnie zagrożonych, w tym wśród
dzieci i młodzieży, osób starszych,
d) przeciwdziałanie uzależnieniom,
e) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz integracji osób
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zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym chorych i niepełnosprawnych,
f) podnoszenie kwalifikacji studentów kierunków medycznych w zakresie zdrowia
publicznego,
g) pomoc studentom wyższych uczelni medycznych w zdobywaniu praktycznych
doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy medycznej w kraju i za
granicą,
h) rozwój idei humanitaryzmu i etyki medycznej, ochrona praw człowieka
a w szczególności dzieci i osób niepełnosprawnych,
i) rozwój programu kształcenia medycznego,
j) umożliwienie studentom wyższych uczelni medycznych uczestnictwa we
wszystkich programach w ramach International Federation of Medical Students’
Associations (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny),
k) integracja środowiska studentów wyższych uczelni medycznych.

§9
1. Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:
a) promocję zdrowia i działania na rzecz jego ochrony,
b) edukację medyczną na każdym poziomie kształcenia,
c) działania nakierowanie na utrzymanie lub podniesienie stanu zdrowia
społeczeństwa, w szczególności dzieci i osób starszych,
d) upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz równości obywateli i ich swobód,
e) działalność charytatywną,
f) organizację wolontariatu i działalności społecznej oraz ich propagowanie,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych
przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,
i) organizowanie projektów naukowych i kursów dydaktycznych dla studentów
kierunków medycznych oraz innych osób,
j) wspólne działania w zakresie celów Stowarzyszenia z uczelniami w kraju i za
granicą, działanie na rzecz rozwoju nauki i wiedzy medycznej,
k) współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, z organizacjami
pozarządowymi z innych krajów i instytucjami międzynarodowymi,
l) współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących
działalności statutowej Stowarzyszenia,
m) międzynarodowy program praktyk studenckich.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i działalność
statutową odpłatną.
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ROZDZIAŁ 4
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) Członków Honorowych.

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać studenci Wyższych Uczelni
Medycznych, którzy popierają cele Stowarzyszenia i dają rękojmię aktywnego
uczestnictwa w realizacji tych celów.
2. Osoby, które w chwili zakończenia studiów pełnią funkcję w organach Stowarzyszenia,
sprawują ją do zakończenia jej kadencji.
3. Spośród członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia nie mniej niż 60%
powinni stanowić studenci Wydziałów Lekarskich.
4. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13
1. W poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd
Oddziału.
2. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnego lub
elektronicznego formularza i opłacenie składki członkowskiej na dany rok akademicki.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, którego uchwała w tym
przedmiocie jest ostateczna.

§ 14
1. Członek zwyczajny posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) prawo zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia,
c) prawo uczestniczenia w pracach programów prowadzonych przez Stowarzyszenie
i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
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c) postępować zgodnie z zasadami etyki,
d) regularnie płacić składki członkowskie.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:
a) na wniosek złożony przez członka Stowarzyszenia do Zarządu Oddziału z dniem
wskazanym na wniosku,
b) z chwilą śmierci członka,
c) wskutek działania niezgodnego ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
Uchwała o wygaśnięciu członkostwa zapada zwykłą większością głosów przy
kworum co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. W przypadku równego
rozkładu głosów decyduje głos Prezydenta Oddziału. Od uchwały o wykreśleniu
przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie
14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o wykreśleniu. Decyzja Zarządu
Głównego w tym przedmiocie jest ostateczna,
d) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres
przekraczający 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia roku akademickiego,
w którym składka nie została opłacona. Uchwała o wygaśnięciu członkostwa
zapada zwykłą większością głosów przy kworum co najmniej połowy członków
Zarządu Oddziału. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos
Prezydenta Oddziału. Od uchwały o wykreśleniu przysługuje prawo odwołania do
Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty opublikowania
uchwały o wykreśleniu. Decyzja Zarządu Głównego w tym przedmiocie jest
ostateczna.

§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie
przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału, za pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską.
3. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych
(biernego i czynnego), uczestniczy w posiedzeniach władz z głosem doradczym.

§ 17
1. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tą za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia nada
Zgromadzenie Delegatów w drodze głosowania tajnego.
2. Członek Honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego, a także zwolniony jest
z opłacania składki członkowskiej.
3. Członek Honorowy IFMSA-Poland wybierany jest bezwzględną większością głosów przez
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Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ 5
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zgromadzenie Delegatów – organ uchwałodawczy,
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia – organ wykonawczy,
c) Komisja Rewizyjna – organ nadzoru i kontroli wewnętrznej.
2. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, skład zostaje
uzupełniony na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów.

ROZDZIAŁ 6
ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§ 19
1. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zgromadzenie Delegatów tworzą Delegaci wybrani na Walnym Zebraniu Członków
poszczególnych Oddziałów oraz Delegat Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. W Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą: z głosem stanowiącym Delegaci, a z głosem
doradczym członkowie władz Stowarzyszenia, Członkowie Honorowi, członkowie
zwyczajni i wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 20
1. Do uprawnień Zgromadzenia Delegatów należy:
a) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwał w przedmiocie sprawozdań z działalności i absolutorium
dotyczącego polityki finansowej,
c) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) dokonywanie wyboru Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
e) ustanawianie składek członkowskich,
f) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
g) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Delegatów,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności poszczególnych
Oddziałów Stowarzyszenia,
i) powoływanie nowych Oddziałów Stowarzyszenia.
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§ 21
1. Zgromadzenia Delegatów dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
1) Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Prezydenta IFMSA-Poland, dwa
razy do roku, na wiosnę i na jesieni.
2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Prezydent IFMSA-Poland lub
Komisja Rewizyjna na wniosek:
a) przynajmniej dwóch członków Zarządu Głównego,
b) przynajmniej trzech Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia.
3) Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów powinien być
złożony na piśmie do Prezydenta IFMSA-Poland lub Komisji Rewizyjnej IFMSAPoland i podpisany przez przedstawicieli organów Stowarzyszenia wymienionych
w § 21, ust. 1, pkt 2. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
4) Delegaci na Zgromadzenie Delegatów wybierani są na okres jednego roku przez
Walne Zebranie Członków Oddziału w liczbie jeden Delegat na jeden Oddział.
Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Delegata
Zarządu Głównego na czas trwania Zgromadzenia Delegatów.
5) Prawo do głosowania na Zgromadzeniu Delegatów przysługuje tylko Delegatom.
Każdy Delegat posiada jeden głos.

§ 22
1. Zgromadzenie Delegatów podejmuje decyzje podczas posiedzeń plenarnych w formie
uchwał zatwierdzanych zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej
liczby Delegatów, z wyjątkiem wyborów na Prezydenta IFMSA-Poland, uchwały
o odwołaniu Prezydenta IFMSA-Poland, uchwały o zmianie Statutu, uchwały
o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz uchwały o powołaniu Członka Honorowego.
2. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia (Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału) zapadają zwykłą większością głosów
przy wymaganym kworum co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje odpowiednio głos
przewodniczącego danego ciała kolegialnego.
3. Dla ważności Zgromadzenia Delegatów konieczna jest obecność ponad połowy liczby
Delegatów Stowarzyszenia.
4. Głosowanie na Zgromadzeniu Delegatów jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych,
które podlegają głosowaniu tajnemu.

ROZDZIAŁ 7
ZARZĄD
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§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje nazwę Zarząd Główny i jest władzą wykonawczą
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny składa się z 5 członków wybieranych przez jesienne Zgromadzenie
Delegatów. Kadencja Zarządu Głównego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku
następującego po wyborach, a kończy się 31 grudnia tego roku.
3. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a) Prezydent IFMSA-Poland,
b) Skarbnik IFMSA-Poland,
c) Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. marketingu,
d) Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. zasobów ludzkich,
e) Sekretarz Generalny IFMSA-Poland.
4. W sytuacji niewybrania pełnego składu Zarządu Głównego zgodnie z § 23, ust. 2, wybory
na nieobsadzone stanowisko członka Zarządu Głównego odbywają się po zgłoszeniu
kandydatury na to stanowisko, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia
kandydatury.
5. W sytuacji gdy na jesiennym Zgromadzeniu Delegatów nie zostanie wybrany pełny skład
osobowy nowego Zarządu Głównego, Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland winno
zatwierdzić przedłużenie trwania kadencji członka Zarządu Głównego, którego następca
nie został wybrany. Przedłużona kadencja członka Zarządu Głównego trwa do chwili
wybrania jego następcy i ma miejsce tylko, gdy członek ten wyrazi na to zgodę.
6. W sytuacji § 23, ust. 4 datę przejęcia obowiązków przez nowo wybranego członka
Zarządu Głównego każdorazowo określa Zgromadzenie Delegatów. Termin ten nie może
być dłuższy niż 30 dni od daty wyborów.
7. Osoba ubiegająca się o wybór na członka Zarządu Głównego lub będąca członkiem
Zarządu Głównego nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członek Zarządu Głównego nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu
Oddziału.

§ 24
1. Prezydent IFMSA-Poland wybierany jest bezwzględną większością głosów przez
Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
2. Każdy z pozostałych członków Zarządu Głównego wybierany jest zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Delegatów.
3. W razie niewybrania pełnego składu Zarządu Głównego zgodnie z ust. 2 nowo wybrany
Prezydent IFMSA-Poland zgłasza propozycję kandydatury na nieobsadzone stanowisko
członka Zarządu Głównego. Kandydat wybierany jest zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym.
4. W razie ponownego niezatwierdzenia pełnego składu Zarządu Głównego prawo
zgłaszania kandydata na członka Zarządu Głównego przysługuje członkom zwyczajnym
Stowarzyszenia. Kandydat wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym.
5. Prezydent IFMSA-Poland ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu Głównego.
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W przypadku niezatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Zgromadzenie Delegatów
przestaje ona obowiązywać. Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu
Głównego mogą być:
a) niewywiązywanie się z obowiązków członka Zarządu Głównego,
b) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
c) brak aktywnego udziału w pracach Zarządu Głównego.

§ 25
1. Z uzasadnionego powodu Zgromadzenie Delegatów może odwołać Prezydenta IFMSAPoland bezwzględną większością głosów, zaś pozostałych członków Zarządu Głównego
zwykłą większością głosów. Z chwilą odwołania Prezydenta ustępuje cały Zarząd Główny,
a Zgromadzenie Delegatów niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu Głównego.
2. W razie odwołania członka Zarządu Głównego jego następcę powołuje się w trybie § 24.

§ 26
1. Do zadań Zarządu Głównego należy:
a) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Delegatów,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, m.in. na spotkaniach z organami
władzy i administracji państwowej, na spotkaniach międzynarodowych IFMSA
(International Federation of Medical Students’ Associations - Międzynarodowa
Federacja Stowarzyszeń Studentów Medycyny),
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
d) współpraca z innymi organizacjami.
2. Zarząd Główny zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

ROZDZIAŁ 8
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad Stowarzyszeniem jako kolegialny organ
nadzoru i kontroli, a w swoich działaniach jest odrębna od organu zarządzającego i nie
podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych na jesiennym Zgromadzeniu
Delegatów spośród członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu
odrębnym tajnym na okres jednego roku.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
a) nie może równocześnie pełnić funkcji w organie uchwałodawczym bądź
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wykonawczym Stowarzyszenia lub Oddziału Stowarzyszenia,
nie może pozostawać z członkiem organu zarządzającego w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów.
4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który ma decydujący głos
w przypadku równego podziału głosów w głosowaniach.
5. W sytuacji niewybrania członka Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 27, ust. 2, wybory na
członka Komisji Rewizyjnej odbędą się na zwołanym niezwłocznie po zgłoszeniu
kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej Zgromadzeniu Delegatów, najpóźniej w ciągu
30 dni od zgłoszenia kandydatury.
6. Okres kadencji Komisji Rewizyjnej wybranej w trybie § 27, ust. 5 trwa zgodnie z § 28.
b)

§ 28
1. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po
wyborach, a kończy się 31 grudnia tego roku.
2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
a) z upływem kadencji, na którą został wybrany,
b) z chwilą zrzeczenia się mandatu,
c) z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
d) z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Delegatów uchwały o usunięciu członka
z Komisji Rewizyjnej z powodu niewywiązywania się z obowiązków.

§ 29
1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia poprzez ocenę jej zgodności ze Statutem Stowarzyszenia,
Regulaminami Stowarzyszenia i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zgromadzeniu Delegatów,
c) składanie wniosku w przedmiocie absolutorium.

ROZDZIAŁ 9
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§ 30
1. Oddziały Stowarzyszenia są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.
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2. Oddziały Stowarzyszenia tworzone są w drodze uchwały Zgromadzenia Delegatów na
wniosek Zarządu Głównego.
3. Uchwała Zgromadzenia Delegatów określa zasięg terytorialny oraz siedzibę Oddziału.

§ 31
1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału – organ uchwałodawczy Oddziału,
b) Zarząd Oddziału – organ wykonawczy Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału – organ nadzoru i kontroli wewnętrznej Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału uchwali regulamin Oddziału Stowarzyszenia, który
podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
3. Postanowienia § 17, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 32
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższa władzą w Oddziale Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków Oddziału dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) uchwalanie programów działania Oddziału,
b) wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału i Delegata Oddziału,
c) wybór komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.
4. Na Walnym Zebraniu Członków Oddziału uprawnionymi do głosowania są wszyscy
członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w Oddziale Stowarzyszenia z wyjątkiem członków
wspierających.
5. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Prezydent Oddziału co najmniej jeden raz
w roku, powiadamiając członków o jego miejscu i terminie z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Prezydent Oddziału lub
Komisja Rewizyjna Oddziału na wniosek jednego z niżej wymienionych:
a) Prezydenta IFMSA-Poland,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału.

§ 33
1. Zarząd Oddziału jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia w Oddziale Stowarzyszenia.
2. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału nie później niż
do 1 listopada każdego roku. Zarząd Oddziału składa się z:
a) Prezydenta Oddziału,
b) Sekretarza Oddziału,
c) Skarbnika Oddziału,
d) oraz od 1 do 7 członków zwyczajnych Oddziału, których obowiązki określają
odrębne przepisy.
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3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) koordynacja pracy członków oraz projektów realizowanych w ramach
Stowarzyszenia na szczeblu Oddziału Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz, w szczególności na
spotkaniach z władzami Wyższej Uczelni Medycznej na terenie swojego Oddziału,
c) współpraca z innymi organizacjami działającymi na terenie Oddziału,
d) uchwalanie planu wydatków Oddziału Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie ich wg zasad Statutu
Stowarzyszenia,
f) obowiązek składania Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej pisemnego
sprawozdania z działalności Oddziału zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia,
jednak nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia Zgromadzenia
Delegatów.

§ 34
1. Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza kontrolę działalności Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób wybieranych na Walnym Zebraniu
Członków Oddziału do 1 listopada każdego roku, spośród członków Oddziału na okres
1 roku.
3. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:
a) nie może równocześnie pełnić funkcji w organie uchwałodawczym bądź
wykonawczym Stowarzyszenia lub Oddziału Stowarzyszenia,
b) nie może pozostawać z członkiem organu zarządzającego Oddziału w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału kończy się z upływem miesiąca od wyboru nowej
Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa:
a) z upływem kadencji, na którą został wybrany,
b) z chwilą zrzeczenia się mandatu,
c) z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
d) z chwilą podjęcia przez Komisję Rewizyjną IFMSA-Poland uchwały o usunięciu
członka z Komisji Rewizyjnej Oddziału z powodu niewywiązywania się z obowiązków
określonych w Statucie lub odrębnych przepisach.
6. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Oddziału należą:
a) kontrola działalności Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
działania z przepisami prawa i Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałami władz
nadrzędnych,
b) kontrola działalności finansowej i statutowej Oddziału,
c) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
władz Oddziału Stowarzyszenia, sprzecznych ze statutem i postanowieniami władz
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nadrzędnych.
7. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności
Oddziału co najmniej dwa razy w roku oraz przeprowadzić inwentaryzację w Oddziale do
dnia 31 stycznia.

ROZDZIAŁ 10
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z działalności własnej oraz dochodów majątku Stowarzyszenia,
d) wpływów z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego, a dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie
do realizacji celów statutowych.
4. Przychód z działalności odpłatnej w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego służy
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
6. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego
w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia określany jest w Regulaminie
IFMSA-Poland.
7. Osobami uprawnionymi do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych są: Prezydent IFMSA-Poland, Skarbnik IFMSA-Poland
Wiceprezydent IFMSA-Poland ds. marketingu, Wiceprezydent IFMSA-Poland
ds. zasobów ludzkich, Sekretarz Generalny IFMSA-Poland.
8. Wysokość składek członkowskich ustala Zgromadzenie Delegatów. Są one zbierane
jeden raz w roku akademickim.
9. Organem zarządzającym majątkiem Stowarzyszenia jest Zarząd Główny.
10. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
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dalej „osobami bliskimi”.
11. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
12. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
13. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ROZDZIAŁ 11
ZMIANA STATUTU
§ 36
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Zgromadzenia Delegatów przyjętej
większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby Delegatów.
2. Zarząd Główny niezwłocznie zawiadomi Sąd o zmianie Statutu.

ROZDZIAŁ 12
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 37
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu wskutek uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej
większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby Delegatów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Delegatów określa
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Głównego.
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