
REGULAMIN SEKCJI „MŁODA FARMACJA” 

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren, działalność, siedziba 

 

§1 

Sekcje ,,Młoda Farmacja", zwane dalej ,,Sekcjami", działają przy Oddziałach Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego i zrzeszają studentów Wydziałów Farmaceutycznych 

w Polsce, uzyskujących po ukończeniu studiów tytuł zawodowy magistra farmacji. 

 

§2 

Sekcje powoływane są zgodnie z § 31 pkt 4 i 5 Statutu Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego oraz § 4 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm. Nie posiadają 

samodzielnej osobowości prawnej. 

 

§3 

W ramach koordynacji działalności poszczególnych Sekcji, zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu 

Sekcji Naukowych, może być powołany Zespól Sekcji „Młoda Farmacja", zwany dalej 

Zespołem. 

 

§4 

Siedzibę Zespołu i jego Sekretariatu w danej kadencji wskaże jego przewodniczący. 

 

§5 

Zespól reprezentuje studentów zrzeszonych w Sekcjach ,,Młoda Farmacja" na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rozdział 2 

Cele i środki działania 

 

§6 

Cele i zadania Sekcji: 

1. Zajmowanie się sprawami studentów Wydziałów Farmaceutycznych, będących członkami 

Sekcji: 

a) stale informowanie studentów o uchwałach PTFarm. w sprawach związanych ze 

studiami, jak też dotyczących spraw zawodowych, 

b) zgłaszanie wniosków do PTFarm. w sprawach studenckich 

c) konsultacje z przedstawicielami władz PTFarm. 

2. Stała współpraca z władzami Uczelni. 

3. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami studentów farmacji – IPSE, EPSA. 

4. Organizowanie wymian międzyuczelnianych i praktyk wakacyjnych w Polsce w 

porozumieniu z odpowiednimi władzami. 

5. Organizowanie konkursów prac naukowych,  współpraca ze Studenckim Towarzystwem 

Naukowym w sprawie kół naukowych. 



6. Współpraca z samorządami studenckimi. 

7. Poznawanie i kultywowanie tradycji historycznych zawodu. 

8. Współpraca w realizacji celów statutowych PTFarm. 

9. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i towarzyskim. 

10. Podejmowanie innych działań, które Sekcja uzna za korzystne dla studentów farmacji. 

 

§7 

Sekcja opiera Swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

 

 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§8 

Członkami Sekcji mogą być studenci wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce 

określeni w § 1 Regulaminu oraz absolwenci tych Wydziałów do 4 lat po ukończeniu 

studiów, pod warunkiem, że przystąpili do Sekcji w okresie studiów. 

Absolwenci nie mogą przewodniczyć Sekcji na żadnym szczeblu, mogą jednakże być 

członkami Zarządu. 

 

§9 

Członkowie Sekcji - studenci stają się automatycznie kandydatami na członków PTFarm., 

zgodnie ze Statutem Towarzystwa. Po ukończeniu studiów stają się pełnoprawnymi 

członkami PTFarm. 

 

§ 10 

Nowi członkowie przyjmowani są przez Oddziały PTFarm. na wniosek Zarządów Sekcji. 

Przyjęcie następuje po wypełnieniu przez kandydata odpowiedniej deklaracji. 

 

§ 11 

Członek Sekcji ma prawo: 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Sekcji. 

2. Korzystać z działalności i urządzeń Sekcji na zasadach określonych przez Zarząd Sekcji i 

Zarząd Zespołu Sekcji. 

3. Składać wnioski dotyczące działalności Sekcji. 

 

§12 

Członek Sekcji ma obowiązek zgodnie z § 1 pkt 3 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm. 

przestrzegania tego Regulaminu i wykonywania prawomocnych uchwał statutowych władz 

Towarzystwa. 

 

§ 13 

Członkostwo wygasa w przypadkach określonych w § 19 i § 20 Statutu PTFarm. 

 



Rozdział 4 

Władze Sekcji 

 

§ 14 

Zakres działania władz Sekcji i Zespołu Sekcji określa Regulamin Sekcji Naukowych 

PTFarm. 

 

§ 15 

1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zgromadzenie Członków Sekcji.  

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem opartym na 

Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTFarm. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej potowy liczby członków uprawnionych do głosowania w 1\ terminie lub bez 

względu na liczbę obecnych członków w 2\ terminie. 

5. Uprawnieni do głosowania są wszyscy członkowie Sekcji. 

6. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Sekcji, połączone z wyborem Zarządu Sekcji, 

zwołuje Zarząd odpowiedniego terenowo Oddziału PTFarm. w terminie 30 dni od 

uzyskania zgody na powołanie Sekcji. 

7. Każde następne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji zwołuje Zarząd Oddziału PTFarm. 

na wniosek Zarządu Sekcji. 

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi, 

b) wybór, odwołanie i zmiana składu osobowego Zarządu, 

c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Sekcji, 

d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Sekcji w sprawie członkostwa, 

e) zgłaszanie wniosków i uwag do Zarządu Sekcji i Zarządu Zespołu Sekcji w sprawach 

związanych z działalnością Sekcji. 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji może być zwołane: 

a) na wniosek Zarządu Oddziału PTFarm., 

b) na podstawie uchwały Zarządu Zespołu Sekcji w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału 

PTFarm, 

c) na wniosek Zarządu Sekcji, za zgodą Zarządu Oddziału, 

d) na pisemne żądanie Co najmniej 1/3 członków Sekcji uprawnionych do głosowania, za 

zgodą Zarządu Oddziału. 

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji jest zwoływane przez Zarząd 

Sekcji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do 

których zostało zwołane. 

11. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji stosownie do potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

12. O terminie Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powiadamia Zarząd w formie ogłoszenia, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. 

Powiadomienie winno zawierać termin, miejsce i porządek obrad, a w przypadku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponadto - na czyje żądanie zostało zwołane. 

13. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział przedstawiciele władz Uczelni 

oraz Zarządu Oddziału PTFarm. 



14. Zarząd Sekcji, zwany dalej Zarządem, składa się z 5 osób: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka ds. wymian 

międzynarodowych. 

15. Funkcje pełnione w Zarządzie Sekcji nie mogą być łączone ze sobą. Jedna osoba może 

sprawować tylko jedną funkcję w Zarządzie Sekcji, lecz może pełnić jednocześnie 

funkcję w Zarządzie Zespołu Sekcji, organizacjach międzynarodowych lub władzach 

PTFarm. 

16. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie; członkami Zarządu stają się 

kandydaci, którzy otrzymali w głosowaniu największą liczbę głosów. Walne 

Zgromadzenie wybiera ponadto 3 zastępców członków. 

17. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków spośród zastępców członków w sytuacji i 

trybie określonych w § 46 pkt 2 Statutu PTFarm. 

18. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie delegata do Zarządu Zespołu Sekcji. 

19. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w ciągu miesiąca od upływu kadencji 

lub odwołania poprzedniego Zarządu. Nowy Zarząd rozpoczyna kadencję z upływem 

miesiąca od daty wyboru. 

20. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Zarząd 

powołuje nowego członka spośród wybranych zastępców członków. 

21. Kompetencje Zarządu: 

a) reprezentowanie Sekcji na zewnątrz, a wobec oddziałów administracji państwowej - w 

porozumieniu z Prezesem Zarządu Oddziału PTFarm., 

b) kierowanie działalnością Sekcji, 

c) ustalanie rocznego planu pracy i preliminarza dochodów i wydatków, zatwierdzanego 

przez Walne Zgromadzenie, 

d) składanie wniosków o przyjęcie, skreślenie, wykluczenie członków Sekcji do Oddziału 

PTFarm., 

e) utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Oddziału PTFarm. i władzami uczelni, 

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Sekcji w granicach określonych przez Walne 

Zgromadzenie Członków Sekcji i Zarząd Zespołu Sekcji, 

g) prowadzenie imiennego spisu członków Sekcji. 

22. Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresu sesji letniej. 

23. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 

członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

 

§ 16 

1. Władzami krajowymi Sekcji jest Zarząd Zespołu Sekcji, zwany dalej Zarządem Zespołu. 

2. Zarząd Zespołu Sekcji tworzą delegaci Sekcji, po jednym z każdej Sekcji, będący 

jednocześnie członkami Zarządów Sekcji. 

3. Delegaci wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, 

skarbnika i dwóch członków ds. wymian międzynarodowych, pełniących funkcję Student's 

Exchange Officers (SEG). 

4. W przypadku niemożności uczestniczenia delegata w posiedzeniu Zarządu Zespołu, 

wyznacza on swego zastępcę, którego winien w pełni poinformować o temacie zebrania. 

Zastępca taki uczestniczy w obradach Zarządu Zespołu bez prawa głosu. Przyczyny 

nieobecności delegata winny zostać przedstawione przewodniczącemu lub 

wiceprzewodniczącemu. 

5. W przypadku trwałej niemożności uczestniczenia delegata w pracach Zarządu Zespołu, 

odpowiedni Zarząd Sekcji ma obowiązek wybrać nowego delegata. 

6. Kompetencje Zarządu Zespołu Sekcji: 



a) reprezentowanie Zespołu Sekcji na forum krajowym i międzynarodowym, w 

porozumieniu z Zarządem Głównym PTFarm., 

b) koordynowanie pracy Sekcji i ogólny nadzór nad ich działalnością, 

c) nadzorowanie prac i projektów Sekcji o charakterze ogólnokrajowym,  

d) utrzymywanie kontaktu z Zarządem Głównym PTFarm., informowanie Sekcji o 

uchwałach ZG, 

e) ustalanie preliminarza dochodów i wydatków Zespołu Sekcji na podstawie wniosków 

Zarządów Sekcji, zatwierdzanego przez władze PTFarm.; składanie wniosk6w o 

przyznanie funduszy przez ZG PTFarm., 

f) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych między Sekcjami, 

g) 9) zarządzanie majątkiem i funduszami Zespołu Sekcji, 

h) ustalanie semestralnego kalendarza zebrań. 

7. Posiedzenia Zarządu Zespołu odbywają się w siedzibie ZG PTFarm. w Warszawie dwa 

razy do roku i połączone są z prezentacją osiągnięć naukowych studentów. 

8. Przewodniczący Zespołu Sekcji, członek Prezydium ZG PTFarm.  Będący opiekunem 

Zespołu lub co najmniej 5 członków Zespołu może wnioskować do Prezydium ZG 

PTFarm. o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego. Zwołanie takie wymaga zgody 

Prezydium ZG PTFarm. 

9. Uchwały Zarządu Zespołu zapadają zwykłą większością głosów (quorum wynosi 5 

delegatów), z wyjątkami określonymi w pkt 10 oraz w § 20. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego. 

10. Obrady Zarządu są jawne. Zarząd  może utajnić posiedzenie za zgodą wszystkich 

delegatów. 

 

Rozdział 5 

Majątek i fundusze Sekcji 

 

§ 17 

Fundusze Sekcji stanowią: 

1. środki przyznane przez ZG PTFarm. oraz Oddziały PTFarm., 

2. środki przyznane przez władze poszczególnych uczelni, 

3. składki w wysokości ustalonej przez ZG PTFarm. dla kandydatów na członków 

Towarzystwa, 

4. inne, m.in. dotacje, zapisy, darowizny. 

 

§ 18 

Fund usze Zarządu Zespołu Sekcji znajdują się na koncie ZG PTFarm. i mogą być użyte na 

działalność na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

O udostępnienie tych funduszy Zarząd Zespołu składa wniosek do Skarbnika Zarządu 

Głównego. Wymagane są podpisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i skarbnika 

Zarządu Zespołu. 

 

§19 

Fundusze poszczególnych Sekcji znajdują się na kontach Oddziałów PTFarm. i mogą być 

użyte na działalność lokalną. Wniosek o udostępnienie składa Zarząd Sekcji do Skarbnika 

Oddziału. Wymagane są podpisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i skarbnika 

Zarządu Sekcji. 

 



§20 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Zespołu może, na wniosek odpowiedniego 

Zarządu Sekcji, zwrócić się do Prezydium ZO PTFarm. o przesunięcie określonej sumy z 

konta ZG PTFarm. na konto odpowiedniego Oddziału, z przeznaczeniem na określoną 

działalność tej Sekcji. Wymaga to akceptacji wszystkich członków Zarządu Zespołu. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia ko6cowe 

 

§21 

Likwidacja działalności Sekcji następuje w trybie określonym w § 13 i § 14 Regulaminu 

Sekcji Naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

 

§ 22 

W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy 

Statutu PTFarm. i innych Regulaminów Towarzystwa oraz uchwały władz PTFarm. 

 

§23 

W przypadkach szczególnych ostateczną decyzję w kontrowersyjnej sprawie podejmuje 

Zarząd Główny. 

 

§ 24 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w miesiąc po podjęciu uchwały przez Zarząd Główny 

PTFarm. 

 

 

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 14 marca 2001 r. 

 



 


