
Regulamin konkursu na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Farmacja Polska”  

(dalej „Konkurs”) 

 

§ 1 Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (dalej: „PTFarm”) z siedzibą 

w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 

0000094999, REGON: 001001125, NIP: 526-025-19-54. 

2. W celu przeprowadzenia Konkursu Zarząd Główny PTFarm powołuje 5-osobową komisję 

konkursową (dalej: „Komisja”), która działa zgodnie z niniejszym regulaminem. Członkiem Komisji 

może być członek Zarządu Głównego, a także aktualny redaktor naczelny „Farmacji Polskiej” i redaktor 

naczelny „Acta Poloniae Pharmaceutica”. Komisja ze swego składu wybiera przewodniczącego. 

 

§ 2 Cel konkursu 

1. Celem Konkursu jest wybór redaktora naczelnego czasopisma „Farmacja Polska” (dalej: „Redaktor 

naczelny”), którego szczegółowy zakres obowiązków oraz okres sprawowania funkcji zostanie 

określony w umowie o współpracy zawieranej z redaktorem naczelnym przez PTFarm (dalej: 

„Umowa”).  

2. Postanowienia Umowy muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, a także 

przewidywać możliwość wypowiedzenia Umowy przez PTFarm bez podania przyczyny, 

z zachowaniem maksymalnie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

 

§ 3 Kadencja 

1. Czas pełnienia funkcji Redaktora naczelnego ustalany jest w Umowie i trwa 2 lata od momentu 

wyboru, z możliwością automatycznego przedłużenia, po weryfikacji postępów w rozwoju czasopisma.  

2. Prezydium Zarządu Głównego PTFarm może podjąć uchwałę, którą następnie zatwierdza Zarząd 

Główny PTFarm, w przedmiocie nierozpisywania nowego Konkursu i przedłużenia kadencji Redaktora 

naczelnego po okresie trwania kadencji Zarządu Głównego na dalszy czas, nie później niż na cztery 

miesiące przed rozwiązaniem umowy z aktualnie pełniącym tę funkcję Redaktorem naczelnym.  

3. Konkurs na stanowisko Redaktora naczelnego powinien być rozpisany nie później niż dwa miesiące 

przed końcem kadencji aktualnego Redaktora naczelnego, z zastrzeżeniem ustępu 2.  



4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny PTFarm, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego, 

może podjąć uchwałę o odwołaniu Redaktora naczelnego.  

5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Redaktora naczelnego z jakiegokolwiek powodu, 

odwołania Redaktora naczelnego, braku rozstrzygnięcia Konkursu z jakiegokolwiek powodu, jak 

również niepodpisania Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5, Zarząd Główny PTFarm uchwałą zapadająca 

zwykłą większością głosów może powierzyć pełnienie obowiązków Redaktora naczelnego wybranej 

przez Komisję konkursową osobie. Konkurs powinien zostać ogłoszony nie później niż w terminie 

2 miesięcy od zaistnienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności.  

 

 

§ 4 Ogłoszenie o Konkursie 

1. Konkurs ogłasza Prezydium Zarządu Głównego PTFarm za pośrednictwem strony internetowej 

https://www.ptfarm.pl/. 

2. Ogłoszenie, o których mowa w ust. 1 powyżej, zawiera:  

a) termin składania zgłoszeń określony co do dnia i godziny, 3 tygodnie od publikacji ogłoszenia 

na stronach internetowych PTFarm;  

b) adres, na który mają być przesyłane zgłoszenia;  

c) sposób nadsyłania zgłoszeń – w formie elektronicznej;  

d) określenie wymogów zgłoszenia, o których mowa w § 5; 

e) datę planowanego rozstrzygnięcia Konkursu; 

f) miejsce publikacji niniejszego regulaminu;  

g) dane kontaktowe organizatora Konkursu.  

 

 

§ 5 Zgłoszenie 

1. Zgłoszenie kandydatury na Redaktora Naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:  

a) opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Farmacja Polska”; 

b) życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat oraz 

doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji Redaktora naczelnego w czasopiśmie 

naukowym z dziedziny farmacji i udokumentowanego dorobku naukowego w obszarze nauk 

farmaceutycznych, doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi, szkoleniowymi i in. 

zbliżonymi do obszaru objętego konkursem;  



c) oświadczenie kandydata o stopniu znajomości języka angielskiego; 

d) dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu); 

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.  

2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia uwzględniające komplet informacji, o których mowa 

w ust. 1.  

3. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące konkursu są poufne i mogą być wykorzystane 

wyłącznie do wiadomości osób aplikujących na stanowisko Redaktora naczelnego w celu realizacji 

konkursu. Zakaz ten nie dotyczy obowiązku ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa.  

4. Jeżeli do Konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Prezydium Zarządu Głównego PTFarm może 

przedłużyć termin zbierania zgłoszeń, stosując odpowiednio § 4.  

5. Komisja po stwierdzeniu kompletności zgłoszeń dopuszcza kandydatów do udziału w Konkursie, 

a o swojej decyzji informuje kandydatów za pośrednictwem e-maila. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

6. Komisja, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń, informuje członków 

Prezydium Zarządu Głównego o dopuszczonych do Konkursu zgłoszeniach.  

 

 

§ 6 Wybór 

1. Wyboru kandydata na Redaktora naczelnego dokonuje Komisja zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 składu Komisji, w głosowaniu jawnym.  

2. Podczas zebrania Komisji, na którym ma być dokonany wybór Redaktora naczelnego, członkowie 

Komisji mogą zadawać wybranym kandydatom pytania związane z przedmiotem Konkursu 

i informacjami zawartymi w zgłoszeniach kandydatów.  

4. Dokonując wyboru kandydata na Redaktora naczelnego członkowie Komisji biorą pod uwagę 

spełnienie wszystkich kryteriów zawartych w § 5 pkt 1. 

5. Umowę podpisuje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia dokonania wyboru, z określeniem 

czasu pełnienia funkcji Redaktora naczelnego. W przypadku braku zawarcia Umowy z kandydatem, 

który otrzymał największą liczbę głosów, z powodu okoliczności leżących po stronie kandydata, 

dopuszcza się zawarcie Umowy z kandydatem, który w wyborach zajął drugie miejsce, albo rozpisanie 

nowego Konkursu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Główny PTFarm zwykłą większością 

głosów.  

6. Praca Redaktora naczelnego będzie się odbywać w ramach umowy zlecenia.  

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.  

 



8. Kryteria oceny kandydata: 

Kryterium Punktacja (0-25) 

Opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Farmacja 

Polska”. 

0–10 pkt 

Życiorys uwzględniający w szczególności opis osiągnięć naukowych 

z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia 

sprawowania funkcji Redaktora naczelnego w czasopiśmie 

naukowym z dziedziny farmacji i udokumentowanego dorobku 

naukowego w obszarze nauk farmaceutycznych.  

0–5 pkt  

Doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi, 

szkoleniowymi i in. zbliżonymi do obszaru objętego konkursem. 

0–5 pkt 

Oświadczenie kandydata o stopniu znajomości języka angielskiego. 0–5 pkt 

Suma 25 pkt 

 

§ 7 Unieważnienie konkursu 

1. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny. 


