PROJEKT REGULAMINU
nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego
I.

PRZEPISY OGÓLNE
§1

1. Polskie Towarzystw Farmaceutyczne w swojej działalności związanej z realizacją
podstawowych celów statutowych opiera się głównie na pracy społecznej swoich
członków.
2. Towarzystwo zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami statutu
może wyróżniać i nagradzać członków lub sympatyków odznaczających się
szczególnymi zasługami dla: Towarzystwa, nauk farmaceutycznych lub zawodu.
3. Wyróżnienia, o których mowa w pkt. 2 dotyczą: godności honorowych, medali odznaczeń, tytułów honorowych oraz nagród naukowych.
4. Na każdym szczeblu postępowania związanego z nadawaniem wyróżnień, o
których mowa w pkt. 3 obowiązują następujące zasady:
a)
Prezydium Zarządu Głównego do końca roku poprzedzającego Walne
Zgromadzeniew Delegatów ustala i publikuje limity nadawanych godności oraz
terminy i tryb składania wniosków,
b) wnioski o których mowa w pkt. 4a należy w ustalonych terminach składać
wyłącznie na formularzach publikowanych na stronie internetowej Towarzystwa,
c) zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia (Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału
oraz ogólnopolskiej sekcji naukowej), na którym będą rozpatrywane wnioski, o
których mowa w pkt. 4b powinno być rozesłane do osób mających brać udział w
tych posiedzeniach, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie
powinno informować o porządku obrad oraz nazwiskach osób, których kandydatury
będą rozpatrywane na posiedzeniu,
d) decyzje w sprawach objętych niniejszym regulaminem podejmowane są zwykłą
większością głosów przy udziale w posiedzeniu przynajmniej 2/3 jego członków.
4. W dalszej części regulaminu stosowane będą następujące określenia i skróty:
- Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – zwane będzie Towarzystwem,
- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Zarządem Głównym,
- Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego –
Prezydium,
- Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – prezesem,
- Ogólnopolska Sekcja Naukowa – sekcją naukową,
- statut Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – statutem,
- Walne Zgromadzenie Delegatów - WZD dotyczy jedynie zwołanego w trybie
zwyczajnym.
5. Postanowienia i wcześniejsze ustalenia w sprawach związanych z wyglądem
medali, dyplomów stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
II.

GODNOŚCI

A. Godność Członka Honorowego
§2
1. Nadawana od 1949 r. godność Członka Honorowego jest najwyższym
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wyróżnieniem Towarzystwa, które zgodnie ze statutem nadawane jest tylko jeden raz
w kadencji przez WZD na wniosek Zarządu Głównego.
2. Godność ta nadawana jest osobom w uznaniu ich wybitnych zasług w dziedzinie
rozwoju nauk farmaceutycznych lub osobom, które które posiadają szczególne
przysługi dla Towarzystwu lub zawodowi farmaceutycznemu.
§3
1.Uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego są:
a) prezydium Zarządu Głównego,
b) zarządy oddziałów terenowych,
c) zarządy ogólnopolskich sekcji naukowych,
d) członkowie honorowi Towarzystwa.
2. Umotywowany wniosek, o którym mowa w pkt.1
z wyjątkiem pkt. 1c,
wnioskodawca kieruje do Prezydium w celu wydania wstępnej opinii.
3. Prezydium po zapoznaniu się z wnioskiem podejmuje decyzję w sprawie wydania
wstępnej opinii. Negatywna opinia Prezydium wstrzymuje dalsze postępowanie w
powyższej sprawie.
4. Wniosek wraz z pozytywną opinią Prezydium kieruje na posiedzenie Zarządu
Głównego, który podejmuje uchwałę w sprawie pozytywnego
zaopiniowania
wniosku. Negatywne stanowisko Zarządu Głównego wstrzymuje dalsze
postępowanie w powyższej sprawie.
§4
1. Wniosek zaopiniowany przez Zarząd Główny jest kierowany na WZD, które
podejmuje ostateczną uchwałę w sprawie
nadania godności
w trybie
przewidzianym w regulaminie obrad WZD.
2. Wręczenie dyplomu Członka Honorowego ma charakter uroczysty i odbywa się
zazwyczaj w trakcie otwarcia zjazdu naukowego Towarzystwa lub innej ważnej dla
Towarzystwa uroczystości.
3. Zgodnie ze statutem:
a) Członek Honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
oraz jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich,
b) Członek Honorowy niebędący obywatelem polskim nie posiada czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
c) członkostwa honorowego pozbawia WZD na wniosek Zarządu Głównego.
B. Inne godności honorowe
§5
1. Godności honorowe Towarzystwa inne niż członkostwo honorowe, ustanowione w
2001 r., nadawane są przez WZD na wniosek Zarządu Głównego.
2. Godnościami, o których mowa w pkt.1 są:
a) Honorowy Prezes Towarzystwa,
b) Honorowy Prezes Oddziału Terenowego,
c) Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej..
3. Godności honorowe, o których mowa w pkt. 2 nadawane są osobom, które w
szczególny sposób zasłużyły się Towarzystwu, pełniąc odpowiednio funkcję prezesa
Towarzystwa, prezesa oddziału bądź przewodniczącego sekcji naukowej.
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B 1. Honorowy Prezes Towarzystwa
§6
1. Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa (zwana dalej godnością) nadawana
jest osobie, która pełniąc wcześniej tę funkcję szczególne zasłużyła się w rozwoju
wszechstronnej działalności Towarzystwa.
2. Do wystąpienia z wnioskiem o nadanie tej godności uprawnieni są: aktualnie
urzędujący prezes Towarzystwa oraz członkowie Prezydium.
2 Prezydium po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt. 2 podejmuje decyzję
w sprawie poparcia wniosku. Negatywna opinia Prezydium wstrzymuje dalsze
postępowanie w sprawie.
3. Wniosek wraz z opinią Prezydium przedstawiany jest Zarządowi Głównemu, który
po zapoznaniu się z nim podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku.
Negatywna opinia Zarządu Głównego wstrzymuje dalsze postępowanie w sprawie.
4. Wniosek z opinią Zarządu Głównego jest przedstawiany WZD, które podejmuje
ostateczną uchwałę o nadaniu godności w trybie przewidzianym w regulaminie
obrad WZD.
5. Wręczenie dyplomu honorowego ma charakter uroczysty i odbywa się zazwyczaj
w trakcie otwarcia zjazdu naukowego Towarzystwa lub innej ważnej dla
Towarzystwa uroczystości.
6. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:
- posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z
obowiązku płacenia składek członkowskich,
- jest
zapraszany na WZD z głosem doradczym, jak również na inne
organizowane przez Towarzystwo uroczystości.
- na prośbę prezesa Towarzystwa lub Prezydium
może reprezentować
Towarzystwo na zewnątrz.
B 2. Honorowy Prezes Oddziału Terenowego
§7
1. Godność Honorowego Prezesa Oddziału jest nadawana jego byłemu prezesowi w
uznaniu zasług dla działalności i rozwoju oddziału, którym wcześniej kierował.
2. Zgłoszenie wniosku kierowanego do zarządu oddziału przysługuje: aktualnie
urzędującemu prezesowi, członkom zarządu oraz indywidualnym członkom
danego oddziału biorącym czynny udział w jego pracach.
3. Wniosek po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez zarząd oddziału jest kierowany
do Zarządu Głównego. Negatywna opinia Zarządu Głównego wstrzymuje dalsze
postępowanie.
4. Wniosek z opinią Zarządu Głównego jest przedstawiany WZD, które podejmuje
ostateczną uchwałę w sprawie nadania godności w trybie przewidzianym w
regulaminie obrad WZD.
5. Wręczenie dyplomu honorowego ma charakter uroczysty i odbywa się zazwyczaj
w trakcie otwarcia zjazdu naukowego Towarzystwa lub innej ważnej dla
Towarzystwa uroczystości.
6. Honorowy Prezes Oddziału Terenowego Towarzystwa:
- posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z
obowiązku płacenia składek członkowskich,
- jest zapraszany na Walne Zgromadzenia Delegatów z głosem doradczym, jak
również na inne organizowane przez Towarzystwo uroczystości.
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- na prośbę prezesa Towarzystwa lub Prezydium
może reprezentować
Towarzystwo na zewnątrz.
5. Honorowy Prezes Oddziału posiada wszystkie prawa i obowiązki członka
zwyczajnego, bierze czynny udział w pracach zarządu oraz oddziałowych
uroczystościach. Na prośbę aktualnie urzędującego prezesa oddziału
może
reprezentować oddział na zewnątrz.
B 3. Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej
§8
1. Godność Honorowego Przewodniczącego Sekcji Naukowej jest nadawana osobie,
która wcześniej pełniła funkcję przewodniczącego tej sekcji w uznaniu zasług dla
jej rozwoju.
2. Z wnioskiem o nadanie godności, o której mowa w pkt. 1 mogą występować:
aktualnie urzędujący przewodniczący, członkowie zarządu sekcji, jak i członkowie
biorący aktywny udział w jej pracy. Wniosek kierowany jest do zarządu sekcji.
3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu jest kierowany
przez zarząd sekcji do Prezydium, które podejmuje decyzję w sprawie jego
poparcia . Negatywna opinia tak zarządu sekcji, jak i Prezydium wstrzymuje na
danym etapie dalsze postępowanie.
3. Wniosek po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Prezydium jest kierowany do
Zarządu Głównego, który podejmuje decyzję w sprawie poparcia wniosku.
Negatywna opinia Zarządu Głównego wstrzymuje dalsze postępowanie w sprawie.
4. Wniosek z opinią Zarządu Głównego jest przedstawiany WZD, które podejmuje
ostateczną uchwałę w sprawie nadania godności w trybie przewidzianym w
regulaminie obrad WZD.
5. Wręczenie dyplomu honorowego ma charakter uroczysty i odbywa się zazwyczaj
w trakcie otwarcia zjazdu naukowego Towarzystwa lub innej ważnej dla
Towarzystwa uroczystości.
6. Honorowy Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej:
- posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
- jest zapraszany na zebrania sprawozdawczo - wyborcze z głosem doradczym,
jak również na inne organizowane przez sekcję uroczystości,
- na prośbę urzędującego aktualnie przewodniczącego może reprezentować
sekcję na zewnątrz.
III.
ODZNACZENIA
A. Medal im. Ignacego Łukasiewicza
§9
1.Najwyższym honorowym odznaczeniem Towarzystwa jest ustanowiony w 1967 r.
medal imienia Ignacego Łukasiewicza.
2. Medal może zostać nadany:
a) członkom Towarzystwa za: wybitne zasługi dla Towarzystwa, wybitne osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne, zawodowe lub społeczne w dziedzinie farmacji,
b) osobom niebędącym członkami Towarzystwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
ochrony zdrowia, nauki, oświaty oraz tym, które przyczyniły się do zwiększenia
autorytetu farmacji polskiej i światowej.
3. Medal nadaje Zarząd Główny na wniosek:
a) zarządu oddziału, którego kandydat jest członkiem (za pośrednictwem oddziału
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występować mogą członkowie zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej), z
tym, że w stosunku do kandydatów będących w bieżącej kadencji członkami Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wniosek wymaga
poparcia zarządów czterech innych oddziałów.
b) Prezydium (za pośrednictwem którego występować mogą członkowie Zarządu
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej) w stosunku do kandydatów :
- będących w bieżącej kadencji członkami oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
- pełniących w poprzedniej kadencji funkcję w Prezydium,
- zgłoszonych przez zarządy sekcji naukowych,
- nie będących członkami Towarzystwa.
4. Wniosek w sprawie nadania medalu można składać raz w każdej kadencji, z
wyjątkiem szczególnych
przypadków, gdy Zarząd Główny określi
inny tok
postępowania.
5. W przypadku określonym w pkt. 3a wniosek zaakceptowany przez zarząd
oddziału jest przekazywany zarządom wybranych czterech innych oddziałów w celu
jego poparcia. Wniosek, który uzyskał takie poparcie jest, z innymi wnioskami nie
wymagającymi takiej procedury, kierowany do Zarządu Głównego.
§ 10
1. Wnioski o nadanie medalu są rozpatrywane przez Zarząd Główny.
2. W posiedzeniu,
na którym
rozpatrywana jest sprawa nadania medalu
kandydatowi pełniącemu aktualnie funkcję prezesa oddziału, może brać udział
dwóch delegatów z macierzystego zarządu oddziału: jeden z głosem stanowiącym w
zakresie głosowania, a drugi z głosem doradczym. Wyznaczenia delegatów dokonuje
zarząd oddziału w drodze uchwały przynajmniej na 21 dni przed terminem
posiedzenia.
3. W przypadku, gdy kandydat jest członkiem Zarządu Głównego, nie bierze on
udziału w tej części posiedzenia w czasie gdy odbywa się dyskusja i głosowanie.
§ 11
1. Zarząd Główny podejmuje ostateczną uchwałę w sprawie nadania medalu. Osoba
odznaczona otrzymuje medal wraz z dyplomem. Wręczenie medalu odbywa się w
trakcie otwarcia zjazdu naukowego Towarzystwa bądź
innych ważnych dla
Towarzystwa uroczystości.
B. Medal - Odznaka Honorowa
§ 12
1. Medal – Odznaka Honorowa, ustanowiony w 2003 r. jest przyznawany przez
Zarząd Główny raz w każdej kadencji, głównie z okazji zjazdu naukowego lub innej
uroczystości.
2. Odznaka może być przyznana:
a) członkom Towarzystwa, które w środowisku naukowym i zawodowym odznaczają
się dużym autorytetem zawodowym bądź wyróżnili się szczególną aktywnością w
działalności Towarzystwa, lub znaczącym działaniem na rzecz rozwoju farmacji i
nauk farmaceutycznych,
b)
osobom niebędącym członkami Towarzystwa w uznaniu ich zasług, które
przyczyniły się w znaczącym stopniu do rozwoju nauk farmaceutycznych bądź dobra
zawodu.
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3. Zasady zgłaszania:
a) kandydatów będących członkami Towarzystwa zgłaszają, z wyłączeniem pkt. 2b,
zarządy oddziałów których kandydaci są członkami,
b) kandydatów niebędących członkami Towarzystwa, a także osób pełniących
aktualnie funkcje prezesa oddziału zgłasza Prezydium,
c) kandydatów będących aktualnie członkami
Prezydium,
Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oprócz oddziału może zgłaszać również
prezes Towarzystwa.
4. Zgłoszony wniosek jest rozpatrywany przez Prezydium, które podejmuje decyzję
w sprawie poparcia wniosku. Negatywna opinia Prezydium wstrzymuje dalsze
postępowanie w sprawie.
6. Wniosek wraz z opinią Prezydium jest przedstawiany Zarządowi Głównemu, który
podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania odznaki.
7. Osoba wyróżniona odznaką otrzymuje dyplom oraz medal pamiątkowy, których
wręczenie odbywa się na zjeździe naukowym Towarzystwa lub innej ważnej dla
Towarzystwa uroczystości.
IV. TYTUŁY HONOROWE
C. Tytuł honorowy „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego”
§ 13
1. Tytuł honorowy „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego został
ustanowiony w 2004 r. i obowiązuje w roku, w którym został przyznany.
2. Tytuł honorowy jest przyznawany:
- osobom prawnym (instytucjom, firmom), które w sposób szczególny w danym roku
wspomagały organizacyjnie lub finansowo działalność statutową Towarzystwa,
- osobom fizycznym, które nie będąc członkami Towarzystwa przyczyniały się w
sposób znaczący do polepszenia jego sytuacji finansowej.
§ 14
1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu honorowego kierowanego do Zarządu Głównego,
mogą występować: prezes Towarzystwa, członkowie Prezydium oraz, w
uzasadnionych przypadkach, inni członkowie Zarządu Głównego.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien w pełni charakteryzować kandydata
(nazwa instytucji – firmy lub osoby fizycznej) oraz zawierać szczegółowe
uzasadnienie wystąpienia z podaniem udzielonej pomocy organizacyjnej bądź
finansowej.
3. Uchwałę o przyznaniu tytułu honorowego podejmuje Zarząd Główny, który też
określa zasady jego wręczenia.
V. NAGRODY
§ 15
Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Towarzystwo nagradza za:
a) najlepsze prace habilitacyjne,
b) najlepsze prace publikowane w czasopismach naukowych Towarzystwa,
c) najlepsze prace magisterskie.
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A. Nagrody za prace habilitacyjne
§ 16
1. Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego są przyznawane za
najlepsze prace habilitacyjne o tematyce szczególnie ważnej dla nauk
farmaceutycznych.
2. Nagrody, o których mowa w p.1 są przyznawane za prace habilitacyjne, które
zostały zatwierdzone w okresie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania
nagrody.
3. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: rady wydziałów farmaceutycznych
szkół wyższych oraz rady naukowe jednostek badawczo-rozwojowych.
4. Instytucje, o których mowa w p.1 przesyłają wnioski do Zarządu Głównego w
terminie do 31 marca roku, w którym ma być przyznana nagroda.
§ 17
1.Nagrody przyznaje Zarząd Główny na wniosek 5 osobowego jury w składzie:
dwóch przedstawicieli Prezydium, dwóch przedstawicieli Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej oraz jeden z wiceprezesów Towarzystwa, który jest jednocześnie
przewodniczącym jury.
2. Jury przedstawia Zarządowi Głównemu kandydatury laureatów wraz z propozycją
dotyczącą wysokości nagrody w terminie do 1 czerwca roku, w którym nagroda
będzie wręczona. Obrady jury są poufne. Jury w spawach wątpliwych może zwracać
się o opinię do specjalistów z danej dziedziny nauk farmaceutycznych.
3. Zarząd Główny przyznaje nagrody naukowe, o których mowa w § 16 pkt.1 na
podstawie uchwały oraz ustala zasady i tryb ich wręczenia.

B. Nagrody za prace publikowane w czasopismach naukowych Towarzystwa
§ 18
1. Nagrody są przyznawane za najlepsze prace opublikowane w „Acta Poloniae
Pharmaceutica” oraz „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej” w okresach między
WZD.
2. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać redaktorzy naczelni a także
członkowie komitetów redakcyjnych czasopism wymienionych w pkt. 1.
3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 należy przesyłać do Zarządu Głównego w
terminie do 31 marca roku, w którym nagroda ma być przyznana.
§ 19
1. Nagrody przyznaje Zarząd Główny na wniosek 5 osobowego jury w składzie:
dwóch przedstawicieli Prezydium, dwóch przedstawicieli Ogólnopolskiej Sekcji
Akademickiej oraz jeden z wiceprezesów Towarzystwa, który jest jednocześnie
przewodniczącym jury.
2. Jury przedstawia Zarządowi Głównemu kandydatury laureatów oraz propozycję
dotyczącą wysokości nagród w terminie do 1 czerwca roku, w którym nagroda ma
być przyznawana. Obrady jury są poufne. Jury może zwracać się w sprawach
wątpliwych o opinię do specjalistów z danej dziedziny nauk farmaceutycznych.
3. Zarząd Główny podejmuje w drodze uchwały ostateczną decyzję w sprawie
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przyznania nagrody oraz ustala zasady i tryb ich wręczenia.
C. Nagrody za prace magisterskie
§ 20
1. Zarząd Główny w każdym roku kalendarzowym przyznaje nagrody za najlepsze
prace magisterskie wykonane na polskich wydziałach farmaceutycznych.
2. W celu wyłonienia najlepszych prac ogłasza się konkurs, a zawiadomienie o nim
jest kierowane do dziekanów wydziałów farmaceutycznych polskich uczelni
medycznych.
3. Każdy wydział farmaceutyczny ma prawo do zgłoszenia jednej pracy wytypowanej
poprzez poszczególne rady wydziałów farmaceutycznych, które zostały obronione w
okresie roku poprzedzającego termin zawiadomienia.
4. Wniosek wraz z pracą magisterską należy kierować do Zarządu Głównego w
terminie podanym w zawiadomieniu. Zarząd Główny przekazuje zgłoszone prace do
recenzji.
§ 21
1.Nagrody przyznaje Zarząd Główny na wniosek przynajmniej 5 osobowego jury (z
wyjątkiem, gdy Zarząd Główny postanowi inaczej) w składzie: 1 przedstawiciel
Prezydium, jeden przedstawiciel Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej, przynajmniej
dwóch przedstawicieli wydziałów farmaceutycznych oraz jeden z wiceprezesów
Towarzystwa, który jest jednocześnie przewodniczącym jury.
Zarząd Główny podejmuje decyzję o liczbie i wysokości nagród. Natomiast
Prezydium ustala termin i tryb przeprowadzenia finału konkursu. W finale biorą
udział autorzy i promotorzy wszystkich zgłoszonych prac. Każdy autor prezentuje w
ciągu 10 minut swoją pracę magisterską.
2. Jury po wysłuchaniu prezentacji podejmuje decyzję w sprawie przyznania
poszczególnych nagród, a o swoich decyzjach informuje Zarząd Główny.
§ 22
Na podobnych zasadach jak opisane w § 20 i § 21 odbywają się konkursy prac
magisterskich z zakresu historii farmacji, z tym że organizatorem i podmiotem
ustalającym zasady organizowania i przebiegu konkursu jest Ogólnopolska Sekcja
Historii Farmacji, która wcześniej ustala je z Zarządem Głównym.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Negatywne opinie wydawane przez Zarząd Główny, zarząd oddziału czy sekcji
naukowej, które wstrzymały dalsze postępowanie w sprawie nadania godności i
odznaczeń nie zamykają jednocześnie
drogi do ponownego wystąpienia z
wnioskami w następnej kadencji.
2. Podtrzymuje się wcześniejsze postanowienia, ustalenia oraz zalecenia odnośnie
wyglądu dyplomów i medali nadawanych przez Towarzystwo, których wzory stanowią
załączniki do niniejszego regulaminu. Natomiast wzory druków są dodatkowo
publikowane na stronach internetowych Towarzystwa.
3. Załącznikami do regulaminu są:
a) wzór dyplomu Członka Honorowego,
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wzór dyplomu innych godności niż członkowstwo honorowe,
wzór medalu i dyplomu imienia Ignacego Łukasiewicza,
wzór medalu i dyplomu - Odznaka Honorowa,
wzór medalu i dyplomu do tytułu honorowego „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego”.
4. Wzory druków – wystąpień o nadanie godności, medali, odznaczeń, nagród będą
na bieżąco publikowane na stronie internetowej Towarzystwa (baza formularzy).
b)
c)
d)
e)

§ 23
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną
decyzję podejmuje Zarząd Główny.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd Główny uchwały i z
dniem tym tracą moc prawną wszystkie wcześniejsze opracowania w tym zakresie.
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