REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
REGULAMIN STOWARZYSZENIA “LECZYMY Z MISJĄ”

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 11.12.2018 r.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Leczymy z Misją” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie "LzM" oraz nazw w językach
obcych, dla potrzeb działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.
4. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Stowarzyszenia jest miasto Poznań. Jeżeli wymaga tego realizacja celów regulaminowych,
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, na terytorium innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach ustawowych i statutowych.
4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2 i 3, bądź wystąpieniu z nich, decyduje
Zarząd na podstawie uchwały, bezwzględną większością głosów.

§ 3.
1. Stowarzyszenie zrzesza osoby będące absolwentami lub posiadające aktywny status studenta
wyższej uczelni polskiej lub zagranicznej.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, z zastrzeżeniami
wskazanymi w regulaminie. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może w ramach swojej działalności regulaminowej oraz w zgodności z
przepisami prawa przekazywać do publicznej wiadomości informacje dotyczące
Stowarzyszenia, w tym jego potrzeb, wykorzystując do tych celów portale społecznościowe,
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organizacji pożytku publicznego, rządowe i pozarządowe, a także współpracujące ze
Stowarzyszeniem.
2. W ramach działalności regulaminowej Stowarzyszenie może zamieszczać informacje o
Stowarzyszeniu oraz jego potrzebach w mediach, w tym m.in. w stacjach telewizyjnych,
radiowych, prasie, Internecie, itp.
3. Stowarzyszenie może używać dokumentów, pieczęci, wizytówek, naklejek, broszur,
odznaczeń, itp. w celach informacyjnych o Stowarzyszeniu, a także w celu uhonorowania
swoich członków, osób zasiadających we władzach Stowarzyszenia lub podmiotów
zewnętrznych, za działalność na rzecz Stowarzyszenia i jego członków. Stowarzyszenie może
również posługiwać się emblematem lub logo wyróżniającym je spośród innych organizacji.
4. Pieczęć i emblemat zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu.
Rozdział II.
Cele i zadania Stowarzyszenia
§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:
1. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
2. Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych,
klęsk żywiołowych i innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
3. Udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej i edukacyjnej w ramach świadczenia pomocy
zdrowotnej.
4. Promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i na świecie.
5. Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na
rzecz rozwiązywania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej, praw
człowieka, świadomości zdrowotnej oraz większego zaangażowania Polski w stosunkach
międzynarodowych.
6. Wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w zakresie ochrony
prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej i innych potrzeb, zarówno na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
7. Edukacja i rozwój członków Stowarzyszenia.
8. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, których
celem jest kształtowanie różnorodnych form współpracy w celu realizacji celów regulaminowych
Stowarzyszenia.
9. Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.
10. Nauka, oświata i wychowanie.
11. Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację konferencji, seminariów,
Stowarzyszenia.

szkoleń

i

wykładów

dotyczących

działalności
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2. Wspieranie partnerów Stowarzyszenia w zakresie organizacji szkoleń, wolontariatu, darowizn
środków trwałych, darowizn pieniężnych.
3. Pomoc rzeczową i finansową, na rzecz osób potrzebujących wspieranych przez
Stowarzyszenie.
4. Prowadzenie projektów infrastrukturalnych na rzecz partnerów Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu
niezbędnych warunków prawnych.
6. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych oraz przygotowywanie i
wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej.
7. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych.
8. Organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych i
innych podobnych przedsięwzięć.
9. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
10. Przyznawanie nagród, stypendiów, dotacji.
11. Produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną.
12. Popieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Współpracę z instytucjami publicznymi – w tym organami administracji rządowej i
samorządowej – i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z wszelkimi instytucjami i osobami
zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
14. Współpracę z mediami.
15. Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach.
16. Organizowanie wymian i staży dla pracowników administracji i służby zdrowia pochodzących
spoza Polski.
17. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w szczególności z zakresu zdrowia
publicznego, medycyny, ochrony zdrowia, nowych technologii.

ROZDZIAŁ III.
Członkowie i władze Stowarzyszenia

§ 7.
1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji
Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne posiadające aktualny status studenta lub absolwenta
uczelni w Polsce lub zagranicą, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy
złożą deklarację członkowską, a Zarząd zaakceptuje ich kandydaturę.
3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów regulaminowych, których deklarację zaakceptuje Zarząd
4. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Taka osoba staje się członkiem honorowym na

4

wniosek Zarządu albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, po podjęciu uchwały przez
Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) zgłaszania wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) uczestniczenia
i
korzystania we
wszystkich
formach
działalności Stowarzyszenia.
e) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno – szkoleniowych
Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia, przestrzegania
postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek
członkowskich.
8. Członkowie wspierający mają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni, jednakże z
wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek.
9. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności
Stowarzyszenia oraz posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem
obowiązku opłacania składek.
10. Stowarzyszenie może zatrudniać członków na podstawie umowy o pracę lub nawiązywać z nim
stosunek prawny, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, na skutek dobrowolnej rezygnacji
członka w drodze pisemnego oświadczenia,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres trzech miesięcy, z powodu rażącego
naruszenia zasad regulaminowych lub nieprzestrzegania postanowień lub
uchwał władz Stowarzyszenia, zaprzestania aktywnej działalności lub
wstrzymania zadeklarowanej pomocy, na rzecz Stowarzyszenia, utraty praw
obywatelskich, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu, śmierci członka
Stowarzyszenia lub utraty przez niego osobowości prawnej, działania członka
na szkodę Stowarzyszenia .
12. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia zainteresowanego przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni, od daty
doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu.
13. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, a uchwała ma
charakter ostateczny.
§ 8.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
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1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, z możliwością wyboru na kolejne
kadencje, a ich wybór odbywa się po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków
bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne
Zgromadzenie Członków zwołane na wniosek osób lub organów uprawnionych do żądania
zwołania Walnego Zgromadzenie Członków.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 9.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a). z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
b). z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub – w
drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków, chyba, że inaczej
stanowią dalsze postanowienia regulaminu. W każdym przypadku Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania w sposób tajny.
4. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na co najmniej
miesiąc przed zakończeniem bieżącego roku kalendarzowego. Termin i miejsce zebrania oraz
porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni
przed jego odbyciem.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym
czasie, na skutek zwołania przez Zarząd lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane przez
Zarząd, w terminie trzech miesięcy, od daty wpływu wniosku. Termin i miejsce zebrania oraz
porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia.

§ 10
Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. uchwalanie zmian regulaminu Stowarzyszenia. W każdym przypadku zmiany regulaminu,
uchwały zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania,
2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
3. ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń, na rzecz
Stowarzyszenia,

4. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych
regulaminem,
5. powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu,
6. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
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8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze. Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów przy stwierdzeniu obecności co
najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. Decyzja
podejmowana jest większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 11
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który działa zgodnie z regulaminem,
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, powołanych w odrębnych głosowaniach przez Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Podział funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom
Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia
dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
5. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez jednego członka Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu
następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 12
Do uprawnień Zarządu należy:
1. realizowanie celów Stowarzyszenia,
2. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
3. wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
4. uchwalanie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a
nieuregulowanych regulaminem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia.
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
7. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
§ 13
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
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§ 14
Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
Rozdział IV
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 15
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, dotacji państwowych
i samorządowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o
której mowa w § 6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia
lub w jego siedzibie i przeznaczane wyłącznie na cele regulaminowe.
§ 16
1. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 dalej "osobami bliskimi".
2. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich
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.
3. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz wykorzystywania majątku 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 regulaminowego.
4. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 17
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
§ 18
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga
uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
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a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, przejęcie długu, uznanie długu,
zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub
zawarcie innej podobnej umowy,
d) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.
§ 19
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymagają podpisów dwóch
członków Zarządu działających łącznie, lub jednego członka Zarządu, upoważnionego przez
stosowne pełnomocnictwo wydane przez Zarząd.
2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział V
Zmiany regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 20
Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.
§ 21
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.
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