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REGULAMIN  

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO 

 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 27 czerwca 2013 r. w Warszawie  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Warunki zwoływania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów zwanego dalej 

Zgromadzeniem oraz jego kompetencje określają: l/ §§ 23-29 i §§ 58-59 statutu Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego 2/ niniejszy regulamin. 

 

 

 II. Wybór Delegatów i uczestnictwo w Zgromadzeniu 

 

 

§ 2 

 

W  Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 

1. z głosem stanowiącym - delegaci Oddziałów 

2. z głosem doradczym - 

a) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, 

b) członkowie honorowi, 

c) Przewodniczący i Sekretarz Sądu Koleżeńskiego,  

d) goście zaproszeni przez Zarząd Główny. 

 

III. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

§ 3 

. 

1. Podstawą do otwarcia obrad w pierwszym terminie jest potwierdzenie obecności co 

najmniej połowy delegatów. 

2. W przypadku, gdy w pierwszym terminie brak jest potwierdzenia obecności co najmniej 

połowy delegatów, Zgromadzenie zostaje otwarte w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych delegatów, ale nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu. 

 

§ 4. 

1. Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Głównego lub w jego zastępstwie jeden z 

Wiceprezesów, który po powitaniu delegatów i gości przeprowadza wybory  

Przewodniczącego Zgromadzenia, jego zastępcy oraz protokolanta, którzy stanowią 

Prezydium Zgromadzenia 

2. Kandydatury Przewodniczącego Zgromadzenia,  jego zastępcy oraz protokolanta zgłasza 

ustępujący Zarząd Główny. Inne kandydatury mogą zostać zgłoszone przez delegatów. 
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3. Członek ustępującego Zarządu Głównego nie może być Przewodniczącym Zgromadzenia, 

ani jego zastępcą. 

4. Wybory  Prezydium odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

5. W głosowaniu jawnym oddanie głosu na kandydata odbywa się przez podniesienie ręki z 

mandatem. 

6. W przypadku utrudnionego obliczenia głosów bądź na żądanie któregokolwiek delegata 

popartego przez dwóch dalszych delegatów Przewodniczący Zgromadzenia powinien 

zarządzić ponowne głosowanie jawne. 

7. Po ogłoszeniu wyniku wyborów kierownictwo obrad przejmuje Przewodniczący 

Zgromadzenia. 

 

§ 5 

1. Przewodniczący Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę delegatów biorących udział 

w Zgromadzeniu, liczbę głosów potrzebnych do podjęcia uchwał w myśl § 26 statutu, a 

także stwierdza, czy zgromadzenie, ma prawo podejmować uchwały, o których mowa w 

 § 58 i 59 statutu. 

2. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza dyskusję i głosowanie jawne nad 

porządkiem obrad Zgromadzenia. 

3. Do głosowania, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio postanowienie § 4 ust. 5 i 

6 regulaminu. 

 

IV. Porządek obrad Zgromadzenia 

 

§ 6 

Proponowany porządek obrad  może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie Delegatów  

na wniosek  Zarządu Głównego Towarzystwa. 

 

§ 7. 

 

1. Uzupełnienie porządku obrad zgłasza Zarząd Główny z własnej inicjatywy bądź na 

wniosek Oddziału Towarzystwa. W tym ostatnim przypadku Zarząd Główny może 

dołączyć do wniosku swą opinię dotyczącą jego przyjęcia bądź odrzucenia. 

2. Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia może obejmować sprawę nadania członkostwa 

honorowego. 

 

V. Wybory Komisji Zgromadzenia 

 

§ 8 

1. Kandydatury do Komisji Zgromadzenia przedstawia Przewodniczący Zgromadzenia z tym, 

że do Komisji Uchwał i Zaleceń kandydować mogą wszyscy biorący udział w 

Zgromadzeniu zgodnie z § 2 Regulaminu, natomiast do Komisji skrutacyjnej wyłącznie 

obecni delegaci. 

2. Inne kandydatury mogą zgłaszać delegaci z uwzględnieniem zasady podanej w ust. 1. 

3. Do Komisji Uchwał i Zaleceń wybiera się 5 osób, a do Komisji Skrutacyjnej 3 osoby - o ile 

delegaci nie zawnioskują powiększenia składu, a Zgromadzenie to zaakceptuje. 

4. Komisje Zgromadzenia są wybierane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

5. Do głosowania, o którym mowa w ust.4 stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 5 i 6. 

6. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów, w przypadku gdy ilość 

kandydatów na liście równa się liczbie osób wybieranych. 
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V I .  Wybory Władz Towarzystwa 
 

§ 9. 

1. Kandydata na Prezesa zgłasza ustępujący Zarząd Główny. 

2. Inne kandydatury na Prezesa Towarzystwa mogą zgłaszać delegaci z tym, że kandydatura 

zostaje wpisana na listę, jeżeli poza wnioskodawcą zostanie poparta przez 2 dalszych 

delegatów. 

3. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Głównego, członków Komisji Rewizyjnej i 

ich zastępców oraz Sądu Koleżeńskiego odbywa się po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu 

Głównego. 

4. Kandydatów na członków władz wymienionych w ust. 3 zgłasza ustępujący Zarząd Główny 

w liczbie odpowiadającej ilości osób wybieranych. Kandydatów na członków Sądu 

Koleżeńskiego zgłasza ustępujący Zarząd Główny spośród członków zwyczajnych, którzy 

zostali wytypowani przez Oddziały Towarzystwa. Inne kandydatury mogą zgłaszać nowo-

wybrany Prezes Towarzystwa oraz delegaci. Postanowienia ust.  2 stosuje się odpowiednio. 

5. Kandydatem może być każdy członek zwyczajny Towarzystwa, o ile wyrazi na to zgodę, a 

nie został wybrany członkiem Komisji Skrutacyjnej. 

6. Zgoda na kandydowanie osób zgłaszanych przez ustępujący Zarząd Główny jest 

uzyskiwana przed terminem Zgromadzenia, natomiast wyrażenie zgody kandydatów 

zgłoszonych przez delegatów uzyskuje Przewodniczący Zgromadzenia przez: 

1) bezpośrednie zapytanie, jeśli kandydat jest obecny,  

2) złożenie przez wnioskodawcę odpowiedniego oświadczenia kandydata na piśmie, 

jeżeli jest on nieobecny. 

7. Kandydatury wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń, poczynając od 

kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd Główny. 

8. Każdorazowe zamknięcie listy kandydatów wymaga uchwały Zgromadzenia. 

 

§ 10. 

1. Wybory Prezesa, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 

ich zastępców oraz członków Sądu Koleżeńskiego mogą odbyć się w głosowaniu jawnym 

lub tajnym zależnie od każdorazowo podjętej większością głosów decyzji Zgromadzenia w 

tym przedmiocie. 

2. Wniosek dotyczący jawności lub tajności głosowania przedstawia Przewodniczący 

Zgromadzenia po ustaleniu list kandydatów. 

3. Uchwały dotyczące jawności lub tajności głosowania mogą być różne dla poszczególnych 

aktów wyborczych. 

4. Głosowanie jawne może być prowadzone jedynie, gdy liczba kandydatów jest równa 

liczbie osób wybieranych. 

5. Do głosowania jawnego stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust.5 i 6 oraz § 8 ust. 6. 

6. Po podjęciu uchwały o jawności lub tajności głosowania Przewodnicząc Komisji 

Skrutacyjnej przypomina delegatom zasady prowadzenia głosowania. 

 

§ 11. 

1. W głosowaniu tajnym głosy oddawane są na kartkach wyborczych ostemplowanych 

pieczęcią Towarzystwa, wręczanych delegatom przez Komisję Skrutacyjną po okazaniu 

mandatu. W głosowaniu tajnym oblicza się głosy ważne i nieważne. Przy obliczaniu 

wymaganej większości dla podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym uwzględnia się tylko 
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głosy ważne.  

2. Głos uważa się za ważny jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono: 

a) tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych 

b) mniej kandydatów niż miejsc mandatowych( ale co najmniej 1 kandydata). 

3. Głos uważa się za nieważny gdy liczba nieskreślonych kandydatów przekracza liczbę 

miejsc mandatowych, 

4. Głos uważa się za nieważny, gdy głosujący całkowicie ją przekreślił, zniszczył bądź 

głosował na większą liczbę kandydatów niż liczba osób wybieranych. 

5. Dopuszcza się jednoczesne oddawanie kart wyborczych z głosami na członków Zarządu 

Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców. 

 

§ 12. 

1. Za wybranych na: 

 

1)    Prezesa Zarządu Głównego uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę     

            ważnych głosów,  

2)  członków Zarządu Głównego uważa się pierwszych 10 kandydatów, którzy otrzymali 

w  kolejności największą liczbę głosów; jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma 

taką samą liczbę głosów, a ostatni z nich znajduje się na liście na miejscu dalszym niż 

dziesiąte - Przewodniczący Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie jawne dla 

rozstrzygnięcia który /lub którzy/ z tych kandydatów zostają wybrani na członków 

Zarządu Głównego, 

3) członków Głównej Komisji Rewizyjnej uważa się tych 3 kandydatów, którzy 

otrzymali w kolejności największą liczbę głosów. Postanowienie pkt. 2 ma 

odpowiednie zastosowanie zarówno do wyboru członków Głównej Komisji 

Rewizyjnej, jak i do podziału na członków i zastępców, 

4) członków Sądu Koleżeńskiego uważa się pierwszych 12 kandydatów, którzy 

otrzymali w kolejności największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów 

stosuje się odpowiednio przepis pkt. 2.  

 

2. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego nie uzyskał w głosowaniu 

liczby głosów wymaganej w ust. l pkt. l Przewodniczący Zgromadzenia zarządza ponowne 

wybory. Na kartę wyborczą drugiej fazy głosowania zostają wpisani wszyscy kandydaci z 

pierwszej tury, chyba że wycofają swą kandydaturę, a także kandydaci zgłoszeni do-

datkowo z zachowaniem wymogów § 12 ust. 2 i 6. W drugiej turze głosowania za 

wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. 

 

§ 13. 

1. Niezależnie od sposobu głosowania obliczanie liczby głosów i ogłaszanie wyników 

wyborów należy do Komisji Skrutacyjnej z wyjątkiem dokonania wyboru w głosowaniu 

jawnym, przez aklamację, co stwierdza Przewodniczący Zgromadzenia. 

2. Protokół z wyborów Władz Towarzystwa zostaje podpisany przez Przewodniczącego 

Zgromadzenia oraz wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej i stanowi załącznik do 

protokółu z obrad Zgromadzenia. 
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VII. Tryb podejmowania uchwał i zaleceń 

 

§ 14. 

1. Uchwały Zgromadzenia mogą zapadać w sprawach objętych porządkiem obrad  podanym 

do wiadomości Oddziałów Towarzystwa w terminie wskazanym w statucie. 

 

2. Wnioski wynikające ze sprawozdań z działalności ustępujących władz oraz zgłoszone 

przez delegatów w trakcie dyskusji nad sprawozdaniami zostają przyjęte jako zalecenia 

Zgromadzenia. 

 

 

§ 15. 

1. Ostateczny tekst uchwał Zgromadzenia zostaje ustalony przed poddaniem ich pod 

głosowanie przez Komisję Uchwał i Zaleceń. 

2. Zalecenia, o których mowa w § 14 ust.2 formułuje Komisja Uchwał i Zaleceń po 

rozpatrzeniu merytorycznym wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz sprawdzeniu, 

czy nie są sprzeczne ze statutem bądź obowiązującymi przepisami. 

3. Komisja Uchwał i Zaleceń może przedłożyć propozycje alternatywne, jeżeli z wypowiedzi 

delegatów wynikają poważne różnice zdań w zakresie danego problemu. 

 

§ 16. 

Zgromadzenie podejmuje uchwały oraz przyjmuje tekst zaleceń w głosowaniu jawnym, chyba 

że jeden z delegatów, poparty przez 4 delegatów zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego 

nad daną uchwałą bądź zaleceniem. 

 

VIII. Tryb prowadzenia obrad i uprawnienia Przewodniczącego Zgromadzenia  

 

§ 17. 

1. Każdy delegat, a także osoba biorąca udział z głosem doradczym ma prawo wypowiadać 

się w każdej sprawie znajdującej się na porządku obrad po zgłoszeniu się do głosu. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszenia się do głosu. Poza 

kolejnością zabierać głos w danej sprawie mogą: Przewodniczący Zgromadzenia i 

członkowie ustępującego Zarządu Głównego. Ostatni głos w dyskusji należy do referenta 

lub wnioskodawcy 

 

§ 18. 

1. Każdy delegat ma prawo zażądać głosu w sprawie nagłej. 

2. Sprawami nagłymi są wnioski o: 

a) ograniczenie czasu wypowiedzi bądź zamknięcie listy mówców, 

b) głosowanie bez dalszej dyskusji, 

c) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 

d) przekazanie sprawy bez dyskusji do załatwienia zgodnie z kompetencjami,  

e) zmianę sposobu prowadzenia obrad na skutek ich niezgodności z przepisami statutu 

bądź regulaminu. 

3. Po zgłoszeniu wniosku nagłego Przewodniczący Zgromadzenia zezwala na wypowiedź 

jednemu delegatowi popierającemu wniosek i jednemu występującemu przeciw 

wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod głosowanie. 
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4. Jeżeli delegat, który zażądał głosu w sprawie nagłej wypowiada się w sprawach nie 

związanych bezpośrednio z jego wnioskiem, Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie 

odbiera mu głos. 

 

§ 19. 

1. Przewodniczący Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Zgromadzenia zgodnie z 

postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia dba o odpowiedni poziom i rzeczywistość dyskusji przez:  

a) ograniczenie czasu trwania przedłużającej się wypowiedzi w dyskusji,  

b) najwyżej dwukrotne udzielenie głosu jednemu dyskutantowi w tej samej sprawie, z 

tym, że drugą wypowiedź winien ograniczyć do 3 minut,  

c) ograniczenie wypowiedzi w sprawach, nagłych do 2 minut. 

3. Przewodniczący Zgromadzenia decyduje o kolejności głosowania nad wnioskami. 

4. Przewodniczący Zgromadzenia przyjmuje kandydatury na członków 

Władz Towarzystwa, decyduje o kolejności zgłoszeń oraz przedkłada wnioski o 

zamknięcie listy kandydatów. 

5. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje prowadzeniem wyborów do Władz Towarzystwa, a 

w razie potrzeb zarządza przerwę w wyborach. 

 

 

§ 20. 

1. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia pomaga Przewodniczącemu w prowadzeniu 

obrad. 

2. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzi obrady na życzenie 

Przewodniczącego w czasie: 

a) nieobecności Przewodniczącego na sali obrad,  

b) zabierania głosu przez Przewodniczącego jako delegata,  

c) dyskusji i głosowania nad votum nieufności dla Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia w czasie prowadzenia obrad posiada 

uprawnienia Przewodniczącego. 

 

§ 21. 

1. Votum nieufności dla Przewodniczącego Zgromadzenia może wnieść każdy delegat. 

Dalsze postępowanie w sprawie votum nieufności podejmuje się, o ile wniosek zostanie 

poparty przez 4 dalszych delegatów. 

2. Z chwilą zgłoszenia odpowiednio popartego wniosku wymienionego w ust. l 

Przewodniczący Zgromadzenia przekazuje swemu zastępcy Kierownictwo Obrad w czasie 

dyskusji i głosowania. 

3. Głosowanie nad votum nieufności dla Przewodniczącego Zgromadzenia odbywa się w 

głosowaniu tajnym. 

 

§ 22. 

Zamknięcie obrad Zgromadzenia ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia po wyczerpaniu 

całości porządku obrad. 
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IX.  Postanowienia końcowe 

 

 

 

§ 23. 

O sprawach dotyczących sposobu prowadzenia obrad Zgromadzenia nie określonych 

niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Zgromadzenia po konsultacji ze swym 

zastępcą i w razie potrzeby Prezesem ustępującego Zarządu Głównego, kierując się w tym 

postanowieniami statutu, ogólnie obowiązującymi zwyczajami oraz dobrem Towarzystwa. 

 

      § 24 

 

1.Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów są protokołowane. Protokół podpisuje   

   Przewodniczący i Protokolant. 

2.Protokół powinien zawierać datę, miejsce i porządek obrad, listę obecnych delegatów,   

   zaproszonych osób, pełny tekst podjętych uchwał i wniosków, wypowiedzi dyskutantów,   

   tryb przeprowadzonych głosowań i ich wynik. 

3.Protokół wraz z załącznikami włącza się do akt Towarzystwa i przechowuje co najmniej 10   

   lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt  nie stanowią inaczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


