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STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO 

(tekst jednolity) 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren, działalność, siedziba władz i charakter prawny 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, w skrócie PTFarm, 

zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”. 

 

§ 2 

 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 

władz Miasto St. Warszawa. 

 

§ 3 

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie 

obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

Towarzystwo może powoływać Oddziały oraz Koła. 

 

§ 5 

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 6 

 

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo 

Farmaceutyczne”, z napisem pośrodku: „Zarząd Główny w Warszawie” lub „Zarząd 

Oddziału w...”. 

 

2. Towarzystwo używa pieczęci podłużnych z nazwą i adresem Towarzystwa. 

 

3. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących  

w tym zakresie przepisów. 

 

§ 7 

 

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 8 

 

Celem Towarzystwa jest: 

1) podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów, 

2) propagowanie postępów nauki wśród farmaceutów, 

3) zachęcanie i wdrażanie farmaceutów do pracy naukowej, 

4) dopomaganie farmaceutom w pracy zawodowej, 

5) współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji farmaceutów, 

6) propagowanie zasad deontologii farmaceutycznej, 

7) czuwanie nad całokształtem rozwoju i stanowiska farmacji w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) reprezentacja nauki i zawodu farmaceutycznego na terenie kraju i za granicą, 

9) współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej 

problemów - w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną  

i Okręgowymi Izbami Aptekarskimi oraz ze związkami zawodowymi, 

zrzeszającymi pracowników ochrony zdrowia, 

10) roztaczanie opieki nad zabytkami i przedmiotami związanymi z dziejami 

farmacji. 

 

§ 9 

 

Towarzystwo realizuje swe cele przez: 

1) propagowanie swych celów, zadań i zasad organizacyjnych wśród 

farmaceutów, 

2) współdziałanie z właściwymi placówkami służby zdrowia, jednostkami 

organizacyjnymi gospodarki narodowej oraz instytucjami naukowymi  

w zakresie rozwoju nauki i zawodu farmaceutycznego, 

3) współpracę ze szkolnictwem wyższym w zakresie metod i programów 

nauczania farmaceutów, 

4) współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, organizacjami 

społecznymi i zawodowymi w zakresie prawidłowego wykorzystania kadry 

farmaceutycznej oraz podnoszenia jej kwalifikacji zawodowych i naukowych, 

5) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród 

państwowych dla farmaceutów - członków Towarzystwa, 

6) organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych, wystaw  

i wycieczek naukowych, 

7) prowadzenie wykładów i kursów szkoleniowych oraz internetowych  

na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

8) wydawanie własnych czasopism, prac z dziedziny farmacji i nauk 

pokrewnych oraz biuletynów informacyjno-szkoleniowych oraz internetowych, 

9) wydawanie opinii fachowych dla władz państwowych i organizacji 

społecznych, 
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10) organizowanie laboratoriów o specjalności związanej z naukami 

farmaceutycznymi, 

11) współpracę i utrzymywanie kontaktów naukowych z pokrewnymi 

stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 

12) ogłaszanie konkursów, przyznawanie nagród i udzielanie pomocy  

na badania z dziedziny farmacji, 

13) zakładanie i prowadzenie klubów, organizowanie imprez o charakterze 

kulturalnym i towarzyskim, 

14) uczestniczenie w działalności fundacji związanych z celami statutowymi 

Towarzystwa. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

 

Członkowie dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) kandydatów na członka zwyczajnego, 

3) wspierających, 

4) honorowych. 

 

§ 11 

 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być farmaceuta lub osoba interesująca się 

naukami farmaceutycznymi, która: 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej. 

 

§ 12 

 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru do wszystkich władz Towarzystwa, 

2) udziału w zebraniach i posiedzeniach, zjazdach, konferencjach naukowych, 

kursach oraz wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez 

Towarzystwo zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny, 

3) korzystanie z bibliotek i zbiorów Towarzystwa, 

4) działania w sekcjach naukowych zgodnie z posiadaną specjalizacją bądź 

zainteresowaniem, 

5) noszenia odznaki Towarzystwa. 
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§ 13 

 

Kandydatem na członka zwyczajnego może zostać student Wydziału 

Farmaceutycznego szkoły wyższej, który posiada obywatelstwo polskie i który 

zaliczył co najmniej dwa lata studiów. 

 

§ 14 

 

Kandydat na członka zwyczajnego posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego  

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz noszenia odznaki 

Towarzystwa. 

 

§ 15 

 

1. Członków zwyczajnych i kandydatów na członków zwyczajnych przyjmuje 

właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej 

przez dwóch członków wprowadzających, którymi mogą być tylko członkowie 

zwyczajni. 

 

2. Kandydat na członka zwyczajnego uzyskuje prawa członka zwyczajnego  

po otrzymaniu dyplomu magistra farmacji. 

 

§ 16 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana 

merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub 

rzeczowe dla Towarzystwa. 

 

2. Członków wspierających - osoby prawne przyjmuje na podstawie pisemnej 

deklaracji Zarząd Główny, członków wspierających - osoby fizyczne przyjmuje 

Zarząd Oddziału. 

 

3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy Towarzystwa na zasadach 

określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny. 

 

4. Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Towarzystwie poprzez swoich 

przedstawicieli. 

 

§ 17 

 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne 

Zgromadzenie Delegatów osobom, które położyły wybitne zasługi w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych albo wyświadczyły szczególne usługi Towarzystwu lub zawodowi 

farmaceutycznemu. 
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2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,  

a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

3. Członek honorowy niebędący obywatelem polskim nie posiada czynnego i biernego 

prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 

 

4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 

Zarządu Głównego. 

 

§ 18 

 

Członek zwyczajny i kandydat na członka zwyczajnego jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Towarzystwa, 

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa, 

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej, 

4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez 

Zarząd Główny Towarzystwa. 

 

§ 19 

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi 

Oddziału, 

2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek 

członkowskich za okres l roku, pomimo pisemnego upomnienia, 

3) wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa bądź poważne 

naruszenie zasad deontologii farmaceutycznej na podstawie prawomocnego 

orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub w przypadku skazania wyrokiem sądu 

powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. 

 

§ 20 

 

Kandydat na członka zwyczajnego traci swe uprawnienia w przypadku zaprzestania 

studiów na Wydziale Farmaceutycznym oraz w przypadkach określonych w § 19. 

 

§ 21 

 

Od prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w § 19 pkt. 3 

dotyczącego wykluczenia członka z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo 

odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

§ 22 

 

1.Członkostwo członka wspierającego - osoby prawnej ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, 
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2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku z utratą 

osobowości prawnej. 

 

2. Członkostwo członka wspierającego-osoby fizycznej ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału, 

2) uchwały Zarządu Oddziału podjętej w związku z niewypełnianiem 

przyjętych zobowiązań finansowych bądź rzeczowych. 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

 

§ 23 

 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zgromadzenie Delegatów, 

2) Zarząd Główny, 

3) Główna Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

 

2. Kadencja władz Towarzystwa: Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu 

Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata. 

 

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. 

 

4. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz 

Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 24 

 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane 

przez Zarząd Główny. 

 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 25 

 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1) podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności 

merytorycznej i finansowej Towarzystwa, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu 

Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek 

Głównej Komisji Rewizyjnej, 

4) wybór prezesa Zarządu Głównego spośród członków zwyczajnych 

posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,. 
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5) wybór członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej 

oraz członków Sądu Koleżeńskiego, 

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej  

i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

Delegatów, 

7) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego oraz innych godności 

honorowych, 

8) podejmowanie uchwały o przystąpieniu lub wystąpieniu ze stowarzyszeń,  

o których mowa w § 5, 

9) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, o których mowa  

w §21, 

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, 

11) podejmowanie uchwał o przyjęciu i zmianach zasad etyczno-

deontologicznych farmaceutów, 

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, 

13) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, 

Główną Komisję Rewizyjną lub Zarządy Oddziałów Towarzystwa. 

 

§ 26 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 27 

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci 

Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów według klucza 

wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny. 

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym biorą udział: 

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

2) członkowie honorowi, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, 

3) goście zaproszeni przez Zarząd Główny. 

 

§ 28 

 

1. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd 

Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów co najmniej na trzy miesiące przed 

zwołaniem Walnego Zgromadzenia z podaniem proponowanego porządku obrad. 

 

2. Zarząd Główny Towarzystwa może uzupełnić porządek obrad Walnego 

Zgromadzenia Delegatów zawiadamiając o tym Zarządy Oddziałów Towarzystwa  

w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
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§ 29 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd 

Główny: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) na wspólny wniosek Zarządów co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa 

zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu. 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd 

Główny w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały bądź zgłoszenia 

wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. W Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 

3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd 

Główny zawiadamia delegatów za pośrednictwem Zarządów Oddziałów przynajmniej 

na 45 dni przed ustalonym terminem zgromadzenia, podając porządek obrad. 

 

§ 30 

 

1. Zarząd Główny składa się z 13 osób: w tym prezesa i 7 członków wybranych przez 

Walne Zgromadzenie Delegatów oraz 5 członków z urzędu - prezesów Oddziałów 

Towarzystwa, zrzeszających największą liczbę członków, którzy opłacili składki 

członkowskie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wybory Zarządu Głównego. 

 

2. Zarząd Główny może powołać ze swojego grona, na wniosek Prezesa Towarzystwa, 

Prezydium. 

 

3. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej sprawowania 

lub śmierci prezesa, jego obowiązki do końca kadencji przejmuje jeden  

z wiceprezesów powołany przez Zarząd Główny. 

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do skarbnika, jego obowiązki 

przejmuje członek Prezydium powołany przez Zarząd Główny. 

 

5. Zarząd Główny ma prawo kooptacji nowych członków Zarządu spośród członków 

zwyczajnych Towarzystwa w miejsce tych wybieralnych członków Zarządu 

Głównego, którzy zrezygnowali z pełnienia funkcji lub utracili zdolność do jej 

sprawowania lub zmarli w trakcie trwania kadencji z tym, że liczba dokooptowanych 

nie może przekroczyć dwóch osób.  

 

6. Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa zwołuje, przynajmniej raz w roku, 

rozszerzone posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Zarządów 

Oddziałów. 
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§ 31 

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu 

oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

3) uchwalanie okresowych planów działalności naukowej i organizacyjnej, 

4) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa, sekcji naukowych  

i ich zespołów, komisji problemowych stałych i okresowych oraz sprawowanie 

nadzoru nad ich działalnością, 

5) uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, 

Oddziałów Towarzystwa, kół, sekcji naukowych oraz innych regulaminów 

wewnętrznych, 

6) powoływanie członków Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, w tym 

wiceprezesów i skarbnika, 

7) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających - osób prawnych, 

8) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zwyczajnych i Nadzwyczajnych 

Walnych  Zgromadzeń Delegatów, 

9) występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie 

lub o pozbawienie członkostwa honorowego oraz innych godności honorowych, 

10) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Delegatów  

o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 

11) ustalanie terminu, miejsca oraz zasad organizacyjnych zjazdów naukowych 

Towarzystwa, 

12) powoływanie przewodniczącego Rady Programowej zjazdu naukowego 

Towarzystwa, 

13) ogłaszanie konkursów, przyznawanie nagród i udzielanie pomocy  

na badania w dziedzinie farmacji, 

14) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń państwowych dla 

farmaceutów - członków Towarzystwa, 

15) przyznawanie odznaczeń honorowych Towarzystwa w trybie 

zatwierdzanym przez Walne Zgromadzenie Delegatów, 

16) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa, 

17) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, podejmowanie decyzji 

w sprawach działalności gospodarczej, przyjmowanie darowizn i zapisów, 

18) podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

Towarzystwa, 

19) występowanie do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania  

w sprawach będących w kompetencji tego Sądu, 

20) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Zarządu Głównego oraz 

zatwierdzanie regulaminu Biura Zarządu Głównego, 

21) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich podziału  

i podział na Oddziały Towarzystwa. 
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§ 32 

 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na pół roku. 

 

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie 

równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

 

§ 33 

 

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, 

skarbnik i dwóch członków. 

 

2. Wiceprezesów, skarbnika oraz członków Prezydium wybiera ze swojego grona 

Zarząd Główny na wniosek Prezesa Towarzystwa.  

 

§ 34 

 

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie 

pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem Prezydium 

uchwalonym przez Zarząd Główny. 

 

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na 3 miesiące. 

 

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z 

wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Głównego. 

 

§ 35 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Spośród członków 

Komisja wybiera przewodniczącego. 

 

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo kooptacji nowego członka Komisji w 

miejsce tego, który zrezygnował z pełnienia funkcji lub utracił zdolność do jej 

sprawowania lub zmarł w trakcie trwania kadencji; dokooptowany może być tylko 

jeden członek Komisji. 

 

§ 36 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w 

roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej. 
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2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego  

z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień. 

 

3. Przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział  

w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym. 

 

§ 37 

 

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

Głównej Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 

§ 38 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 12 członków. Spośród członków Sąd Koleżeński 

wybiera przewodniczącego i sekretarza. 

 

2. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw naruszania przez 

członków Towarzystwa statutu Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa, zasad 

deontologii farmaceutycznej, a także rozpatrywanie sporów wynikłych pomiędzy 

członkami Towarzystwa. 

 

21. Sąd Koleżeński ma prawo kooptacji nowych członków Sądu w miejsce tych, którzy 

zrezygnowali z pełnienia funkcji lub utracili zdolność do jej sprawowania lub zmarli w 

trakcie trwania kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 

jednej trzeciej składu Sądu. 

 

3. Sąd Koleżeński orzeka dwuinstancyjnie. Członek Sądu orzekający w pierwszej 

instancji nie może uczestniczyć w zespole orzekającym w drugiej instancji. 

 

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w pierwszej instancji przysługuje 

odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia do Sądu Koleżeńskiego 

orzekającego w drugiej instancji. 

 

5. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 21, orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w drugiej 

instancji są ostateczne. 

 

6. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu 

Koleżeńskiego zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 
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Rozdział V 

Oddziały Terenowe Towarzystwa 

 

§ 39 

 

1. Odziały Terenowe Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu 

Głównego Towarzystwa, na terenie, na którym zamieszkuje bądź pracuje  

30 członków. 

 

2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny. 

 

 

 

§ 40 

 

1. Władzami Oddziału są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

2. Przepisy § 23 ust. 2 do 4 stosuje się odpowiednio do władz Oddziału. 

 

§ 41 

 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane 

przez Zarząd Oddziału. 

 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 42 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału 

zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz 

Towarzystwa, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału 

na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek 

Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

4) wybór prezesa i członków Zarządu Oddziału, 

5) wybór członków i zastępców członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

6) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, 

7) uchwalanie wniosków i dezyderatów dotyczących działalności Towarzystwa. 

 

§ 43 
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Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału w pierwszym terminie,  

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 44 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy 

Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału  

lub 1/5 liczby członków Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału  

w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

 

§ 45 

 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału 

Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej na 14 dni przed 

zwołaniem zebrania. 

 

2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym 

wszyscy członkowie Oddziału, a z głosem doradczym zaproszeni goście. 

 

§ 46 

 

1. Zarząd Oddziału składa się z nie więcej niż 9 członków, w tym prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza i jego zastępcy oraz skarbnika. 

 

2. Zarząd Oddziału ma prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy 

zrezygnowali z pełnienia funkcji lub utracili zdolność do jej sprawowania lub zmarli w 

trakcie trwania kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 

jednej trzeciej składu Zarządu Oddziału. 

 

§ 47 

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim 

terenie, 

2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu  

i uchwałami władz Towarzystwa, 

3) przyjmowanie członków zwyczajnych i kandydatów na członków 

zwyczajnych, 

4) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających - osób fizycznych, 

5) przyjmowanie i skreślanie członków zgodnie z § 19 pkt. 2 i § 20, 

6) powoływanie i rozwiązywanie kół Towarzystwa i sekcji naukowych  

oraz nadzorowanie ich działalności, 

7) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu Oddziału, 
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8) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez 

Zarząd Główny, 

9) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu, 

10) zgłaszanie Zarządowi Głównemu wniosków o nadanie godności członka 

honorowego Towarzystwa, 

11) zgłaszanie Zarządowi Głównemu wniosków o przyznanie nagród  

i odznaczeń państwowych dla członków Oddziału, 

12) występowanie do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania  

w sprawach o naruszenie przez członka Oddziału statutu Towarzystwa, uchwał 

władz Towarzystwa bądź zasad deontologii farmaceutycznej. 

 

 

§ 48 

 

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz 

na kwartał. 

 

2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie 

równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

 

§ 49 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności 

Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, co najmniej raz  

w roku. 

 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału  

z wnioskiem z ustaleń kontroli. 

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach 

Zarządu Oddziału z głosem doradczym. 

 

4. Komisja Rewizyjna Oddziału obejmuje swoją działalnością koła istniejące  

na terenie Oddziału. 

 

5. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, 

wybieranego przez Komisję Rewizyjną. 

 

6. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo kooptacji nowego członka Komisji w 

miejsce tego, który zrezygnował z pełnienia funkcji lub utracił zdolność do jej 

sprawowania lub zmarł w trakcie trwania kadencji; dokooptowany może być tylko 

jeden członek Komisji. 

 

Rozdział VI 

Koła Towarzystwa 
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§ 50 

 

1. Koła Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub uchwały 

Zarządu Głównego, jeżeli na tym terenie nie działa Oddział. 

 

2. Teren działalności Koła i jego siedzibę ustala Zarząd Oddziału. 

 

3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Towarzystwa. 

 

§ 51 

 

Władzami Koła są: 

1) Walne Zebranie Członków Koła, 

2) Zarząd Koła. 

 

§ 52 

 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła. 

 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy: 

1) uchwalanie kierunków działania na danym terenie, zgodnie z wytycznymi  

i uchwałami władz Oddziału, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji 

Rewizyjnej Oddziału, 

4) wybór Zarządu Koła. 

 

3. W Walnym Zebraniu Członków Koła mogą brać udział z głosem doradczym 

przedstawiciele Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz zaproszeni 

goście. 

 

§ 53 

 

1. Zarząd Koła składa się z nie więcej niż 5 członków, spośród których wybiera 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

 

2. Zarząd Koła realizuje statutowe cele Towarzystwa na obszarze objętym jego 

działalnością: 

1) kieruje działalnością Koła, 

2) składa Zarządowi Oddziału roczne sprawozdanie ze swej działalności. 

 

3. Zarząd Koła ma prawo kooptacji nowego członka w miejsce tego, który 

zrezygnował z pełnienia funkcji lub utracił zdolność do jej sprawowania lub zmarł w 

trakcie trwania kadencji; dokooptowany może być tylko jeden członek Zarządu Koła. 
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Rozdział VII 

Biuro Zarządu Głównego 

 

§ 54 

 

1. Działalność administracyjno-organizacyjną Towarzystwa prowadzi Biuro Zarządu 

Głównego. 

 

2. Biurem Zarządu Głównego kieruje dyrektor powoływany i odwoływany zgodnie  

z § 31 pkt 20 statutu. 

 

3. W skład Biura Zarządu Głównego wchodzą działy i inne jednostki organizacyjne 

ustalone w jego regulaminie, zatwierdzanym przez Zarząd Główny. 

 

4. Działem finansowym Biura Zarządu Głównego kieruje główny księgowy. 

 

5. Do pracowników Biura Zarządu Głównego nie stosuje się § 7 statutu. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

 

§ 55 

 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i fundusze. 

 

§ 56 

 

1. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1) składki członkowskie, 

2) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa, 

3) dotacje, darowizny i zapisy, 

4) wpływy z wydawnictw i zjazdów naukowych osiągnięte w ramach realizacji 

zadań statutowych, 

5) wpływy z własnej działalności związanej z realizacją zadań statutowych. 

 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu, z uwzględnieniem zasady,  

że dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między członków.  

 

§ 57 
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1. Oświadczenia woli za Towarzystwo składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu 

Głównego, w tym prezes Towarzystwa lub w jego zastępstwie upoważniony przez 

niego wiceprezes. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Towarzystwa upoważnieni są prezes i skarbnik lub inny członek 

Zarządu Głównego łącznie. 

 

2. Prezes Towarzystwa może upoważnić, w swoim zastępstwie, do składania w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa innego członka Zarządu 

Głównego. 

 

3. W przypadku opisanym w § 30 ust. 4 prawo składania oświadczeń w zakresie praw 

i obowiązków majątkowych Towarzystwa uzyskuje członek Prezydium powołany 

przez Zarząd Główny. 

 

4. Osoby upoważnione przez prezesa i skarbnika działają w granicach udzielonego 

pełnomocnictwa. 

 

Rozdział IX 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 58 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych  

do głosowania. 

 

§ 59 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie 

Delegatów większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania. 

 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki 

ma być przeznaczony majątek Towarzystwa. Majątek Towarzystwa powinien być 

przekazany pokrewnej instytucji, której działalność jest zgodna z niniejszym statutem. 

 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

postanowienia prawa o stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

Tekst jednolity statutu zgodny z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z dnia 4 lutego 2014 r. 

 


