
Regulamin Sekcji Farmakoekonomiki  

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

 
 

Postanowienia ogólne 

 

Art. 1. Misją i celem Sekcji Farmakoekonomiki jest promowanie badań z zakresu 

farmakoekonomiki, oceny efektywności leczenia oraz wykorzystywanie wyników badań 

farmakoekonomicznych w zarządzaniu opieką zdrowotną w Polsce. 

 

Art. 2. Siedzibą Sekcji jest Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 

Poznań. 

 

 

Art. 3. Sekcja ma charakter ogólnokrajowy.  

 

Art. 4. Sekcja działa na podstawie: 

1. Przepisów ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach". 

2. Statutu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

3. Regulaminu Sekcji Naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

4. Niniejszego regulaminu. 

 

Cele i sposoby działania 

 

Art. 5. Celem Sekcji jest: 

1. Promowanie i umacnianie roli członków zespołów medycznych celem zapewnienia 

klinicznie i kosztowo efektywnych terapii pacjentów leczonych w polskich 

placówkach opieki zdrowotnej.  

2. Zajmowanie stanowiska wobec ustawodawcy w sprawach istotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.  

3. Rozwój i doskonalenie wiedzy studentów z zakresu farmakoekonomiki. 

4. Zwiększenie roli i znaczenia farmakoekonomiki w ochronie zdrowia. 

5. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się tematyką 

ekonomiki zdrowia. 

 

Art. 6. Realizacja celów: 

1. Organizowanie konferencji o charakterze naukowo-edukacyjnym. 

2. Organizacja spotkań naukowych w ramach zebrań PTF – odział Poznań.  

3. Organizacja spotkań edukacyjnych mających na celu poruszanie aktualnej tematyki 

związanych z obowiązującymi trendami w opiece zdrowotnej.  

4. Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów badawczych związanych 

z analizą farmakoekonomiczną rynku medycznego w Polsce. 

5. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu farmakoekonomiki.  

6. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami 

naukowymi, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz 

środkami masowego przekazu. 
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Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

Art. 7. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która: 

1. Jest zainteresowana problematyką działalności Sekcji. 

2. Reprezentuje uczelnie wyższe i/lub urzędy/jednostki opieki zdrowotnej.  

 

Art. 8. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze złożenia pisemnej deklaracji 

władzom Sekcji (wzór deklaracji w załączeniu).  

 

 

Art. 9. Członek posiada: 

1. Prawo kandydowania do władz Sekcji. 

2. Prawo wyboru władz Sekcji w czasie walnego zgromadzenia. 

3. Prawo uczestniczenia w spotkaniach Sekcji. 

4. Prawo uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez członków 

Sekcji. 

5. Prawo korzystania z publikacji i materiałów Sekcji. 

6. Prawo zgłaszania projektów, wniosków i zapytań. 

7. Prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Sekcja. 

 

Art. 10. Członek jest zobowiązany: 

1. Brać czynny udział w pracach Sekcji. 

2. Przestrzegać regulaminu Sekcji.  

3. Dbać o dobre imię Sekcji i realizować jej cele.  

 

Art. 11. Członkostwo w Sekcji wygasa w wyniku:  

1. Rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Sekcji, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Sekcji.  

2. Wykluczenia przez pozostałych członków na walnym zgromadzeniu, które potwierdzi 

Zarząd Sekcji, z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu. 

 

Postanowienia końcowe  
 

Art. 12. Zarząd Sekcji nie może zaciągać zobowiązań finansowych bez pisemnej zgody 

Zarządu Głównego Towarzystwa.  

 

Art. 13. Do pracy w Sekcji mogą być zapraszani specjaliści nie będący członkami 

Towarzystwa (prawnicy, ekonomiści itp.).  

 

Art. 14. Sekcja ma prawo ubiegać się o wsparcie finansowe i materiałowe działalności 

statutowej, na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTFarm. 

 

Regulamin przyjęto na I Spotkaniu Członków Założycieli Sekcji w dniu 17 marca 2015 

roku. 


