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POLSKIE  TOWARZYSTWO  FARMACEUTYCZNE 

 

REGULAMIN SEKCJI  NAUKOWYCH  

 

 

I.  PRZEPISY  OGÓLNE 

 
§1 

1. Wiodącym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
zwanego dalej Towarzystwem, jest dążenie do podnoszenie naukowego i 
fachowego poziomu farmaceutów oraz propagowanie postępów nauki 
farmaceutycznych. 

2. Do realizacji tych zadań mogą być powoływane sekcje naukowe. 
3. Jako jednostki organizacyjne Towarzystwa sekcje nie mają osobowości prawnej. 

Działalność sekcji powinna być zgodna ze statutem, regulaminami oraz innymi 
postanowieniami statutowych władz Towarzystwa.  

4. Sekcje grupują członków Towarzystwa będących specjalistami bądź 
sympatykami danej problematyki  nauk farmaceutycznych. 

5. Członkowie Towarzystwa deklarując uczestnictwo w jednej bądź w kilku 
sekcjach są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w ich pracach. 

6. Rejestr sekcji działających w oddziałach oraz bezpośredni nadzór nad pracami 
sekcji ogólnopolskich prowadzi Zarząd Główny.  
 

§2 

Podstawowymi zadaniami sekcji są: 

 dążenie do rozwoju  nauk farmaceutycznych. 

 opracowywanie i rozwiązywanie aktualnych zagadnień z zakresu nauk 
farmaceutycznych. 

 popularyzowanie najnowszych metod badawczych oraz osiągnięć naukowych w 
zakresie zainteresowań danej sekcji. 

 umożliwianie pracownikom naukowym propagowania swoich osiągnięć 
zawodowych. 

 
§3 

 
Sekcje realizują swoje cele i zadania poprzez: 

 organizowanie posiedzeń i konferencji naukowych i zawodowych  powiązanych z 
prezentacją wykładów, referatów, doniesień, posterów, 

 urządzanie wystaw i innych form prezentacji najnowszych osiągnięć  naukowych 
w zakresie farmacji, 

 publikowanie w czasopismach naukowych i popularyzujących naukę  artykułów, 
doniesień i komunikatów obrazujących postępy nauk farmaceutycznych, 

 rozwijanie współpracy z ośrodkami naukowymi i stowarzyszeniami o podobnym 
profilu zainteresowań, 

 aktywny udział w różnych formach doskonalenia naukowego i zawodowego 
farmaceutów. 

 
§4 



2 

 

Inicjatywa założenia sekcji przysługuje Zarządowi Głównemu, zarządom oddziałów 
bądź grupie założycielskiej składającej się przynajmniej z 10 osób zainteresowanych 
daną problematyką naukową. 

 
II.  ODDZIAŁOWE  SEKCJE NAUKOWE 

 
§5 

1. Oddziały terenowe Towarzystwa powoływane uchwałami Zarządu Głównego  
realizują cele i zadania statutowe oraz wszystkie postanowienia podejmowane 
przez Zarząd Główny. 

2. Do realizacji zadań statutowych w oddziałach mogą być powoływane, dla 
określonych problemów nauk farmaceutycznych, sekcje naukowe. 

3. W sprawie powołania sekcji grupa założycielska przedstawia pisemny wniosek do 
zarządu oddziału. Wniosek musi określać główne cele i zadania sekcji oraz 
zawierać imienną listę grupy założycielskiej. 

4. Wniosek, o którym jest mowa w p. II 3 zarząd oddziału wraz ze swoją opinią 
kieruje do Zarządu Głównego w celu wyrażenia zgody na utworzenie sekcji. 

5. Po przeanalizowaniu wniosku, Zarząd Główny podejmuje decyzję w powyższej 
sprawie i informuje na piśmie zarząd oddziału o swojej decyzji nie później niż po 
3-6 miesiącach 

6. W terminie 30 dni od momentu uzyskania zgody na powołanie sekcji, zarząd 
oddziału jest zobowiązany do zorganizowania Zebrania Członków nowo 
powołanej sekcji, na którym zostanie dokonany wybór zarządu sekcji. 

7. Każde następne Zebranie Członków Sekcji zwołuje zarząd sekcji oddziału z 
własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu Oddziału. 
 
 

§6 

1.Sekcja działająca w oddziale nie powinna liczyć mniej niż 10 czynnych członków 
    Towarzystwa. Pracami sekcji kieruje zarząd, wybierany na zebraniu ogólnym 
     spośród osób, które są członkami Towarzystwa przynajmniej od  dwóch lat 
     poprzedzających wybory. 
2.  Zarząd sekcji składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego będącego specjalistą   
     w danej problematyce, posiadającego przynajmniej pięcioletni staż członkowski 
     w Towarzystwie oraz czynnie uczestnicząca w tym okresie w pracach danej  
     sekcji, a także wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. W uzasadnionych 
     przypadkach zarząd może zapraszać do współpracy inne osoby, które mogą być  
     pomocne w realizacji  podejmowanych prac. 
3.  Przewodniczący poszczególnych sekcji mogą być zapraszani na posiedzenia  
     zarządów oddziałów, na których są omawiane sprawy bezpośrednio związane z  
     działalnością sekcji naukowych. Czas trwania kadencji sekcji ustala zarząd  
     oddziału. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony lub  
     skrócony na podstawie postanowienia Zarządu Głównego. 
4.  Działalność sekcji jako jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 
     administrowana i finansowana jest przez zarządy oddziałów. Zarządy sekcji  
     pracują w tym zakresie zgodnie z ustaleniami oddziałów. 
5.  Rejestr sekcji działających w Towarzystwie jest prowadzony przez  biuro Zarządu 
     Głównego. W tym celu zarządy oddziałów przekazują do biura informacje o 
     powołaniu nowych sekcji, likwidacji dotychczas istniejących oraz  zmianach w 
     składach osobowych zarządów sekcji. 
 

§ 7 

Do głównych zadań zarządów sekcji należy: 
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 tworzenie okresowych planów działalności, ustalanie  konkretnych zadań do 
realizacji oraz kierowanie  bieżącymi pracami sekcji 

 utrzymywanie ścisłego kontaktu z zarządem oddziału oraz identycznymi 
sekcjami działającymi przy Zarządzie Głównym, 

 coroczne przedkładanie zarządowi oddziału projektu planu pracy ze 
wskazaniem niezbędnych środków finansowych na jego realizację, 

 prowadzenie rejestru członków Towarzystwa, którzy złożyli akces pracy w 
sekcji, 

 organizowanie w ciągu roku przynajmniej dwóch zebrań poświęconych 
omawianiu bieżących spraw organizacyjnych oraz kolejnych dwóch posiedzeń 
naukowych związanych tematycznie z problematyką sekcji, 

 składanie wymaganych przez oddział sprawozdań ze swojej rocznej i 
kadencyjnej dziala1ności. 

 
§ 8 

W celu koordynacji działalności poszczególnych sekcji działających w oddziałach i 
reprezentujących tę samą dyscyplinę naukową, członkowie ich zarządów oraz inne 
zainteresowane osoby mogą brać udział w pracach tematycznie zbliżonych sekcji 
działających  w Zarządzie Głównym, o których mowa w części III Regulaminu. 

 
III.  OGÓLNOPOLSKIE SEKCJE  NAUKOWE 

 
§ 9 

1. W celu realizacji działalności statutowej Towarzystwa oraz koordynacji prac 
sekcji działających w oddziałach, Zarząd Główny może powoływać problemowe 
ogólnopolskie sekcje naukowe. 

2. Sekcje, o których mowa w p. 1 mogą być  powoływane z własnej inicjatywy 
zarządu lub na wniosek grupy założycielskiej składającej się przynajmniej z 15 
specjalistów w danej problematyce nauk farmaceutycznych  nauk będących 
członkami Towarzystwa i reprezentujących różne krajowe ośrodki naukowe. 

3. Wniosek grupy założycielskiej poparty dodatkowymi specjalistycznymi opiniami 
Zarząd Główny rozpatruje na swoim posiedzeniu i powiadamia 
zainteresowanych o podjętej decyzji, wskazując jednocześnie termin pierwszego 
zebrania połączonego z wyborami zarządu sekcji. 

4. Każde następne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest ustalane przez 
Prezydium ZG z własnej inicjatywy lub na wniosek danej sekcji. 

 
§ 10 

1. W pracach sekcji ogólnopolskiej powinno brać nie mniej niż 15 członków 
zainteresowanych daną problematyką. 

2. Zarząd sekcji ogólnopolskiej składa się z: przewodniczącego będącego 
samodzielnym pracownikiem naukowym, nauczycielem akademickim lub 
specjalistą w danej dziedzinie posiadającym przynajmniej tytuł doktora, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza i członka zarządu 

3. Ogólnopolskie sekcje naukowe w swojej działalności są zobowiązane do 
przestrzegania zapisów § 1 p. 3 niniejszego regulaminu. 

4. Czas trwania kadencji sekcji ogólnopolskiej ustala Zarząd Główny, który w 
uzasadnionych przypadkach okres ten może wydłużyć lub skrócić. 

5. Działalność sekcji ogólnopolskich jako jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej jest administrowana  i finansowana przez Zarząd Główny. Zarządy 
sekcji ogólnopolskich pracują w tym zakresie zgodnie z postanowieniami uchwał 
Zarządu Głównego  regulujących powyższe sprawy.  
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§ 11 

Zakres działania ogólnopolskiej sekcji naukowej obejmuje:  

 ustalanie głównych kierunków pracy i sposobów ich realizacji, a po uzyskaniu 
aprobaty Zarządu Głównego ich wdrażanie, 

 współpracę z Zarządem Głównym w zakresie realizowanych zadań oraz 
współudział w realizacji uchwal Zarządu Głównego, 

 ustalanie tematyki i programów posiedzeń, konferencji i innych form 
propagowania osiągnięć naukowych  po ich zatwierdzeniu przez Zarząd 
Główny, 

 wykazywanie dbałości w zdobywaniu, zabezpieczaniu oraz gospodarowaniu 
środkami finansowymi w  podejmowaniu realizacji zadań statutowych, 

 udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej w realizacji zadań sekcji 
działających w oddziałach. 

 
§ 12 

Przewodniczący sekcji ogólnopolskiej: 

 utrzymuje ścisły kontakt z Zarządem Głównym w zakresie prac sekcji, a na 
jego zaproszenie uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 
Głównego, na których omawiane są sprawy bezpośrednio związane z 
działalnością sekcji ogólnopolskiej, 

 koordynuje pracę podległej mu sekcji oraz udziela wskazówek i pomocy 
merytorycznej w zakresie aktualnie prowadzonej  działalności, 

 współpracuje z Zarządem Głównym przy opracowywaniu materiałów, opinii, 
ekspertyz oraz innych dokumentów w zakresie tematyki objętej działalnością 
sekcji, 

 zabezpiecza niezbędne warunki do prawidłowej działalności podległej mu 
sekcji, 

 zwołuje przynajmniej jeden raz w roku zebranie sekcji ogólnopolskiej 
połączone z prezentacją osiągnięć naukowych w danej problematyce 
naukowej 

 przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności sekcji 
ogólnopolskiej.  

 

III. OGÓLNOPOLSKA SEKCJA AKADEMICKA 
 

§ 13 
 
1. Ze względu na odrębną specyfikę celów i zadań Ogólnopolskiej Sekcji 

Akademickiej zwanej dalej Sekcją w stosunku do innych sekcji naukowych, 
Zarząd Główny postanowił odrębnie uregulować w niniejszym regulaminie 
podstawowe zasady działalności tej jednostki organizacyjnej. 

2. Sekcja jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i 
w swojej działalności jest zobowiązana do przestrzegania zapisów § 1 p. 3. 

3. Działalność Sekcji jest finansowana i administrowana przez Towarzystwo na 
ustalanych wewnętrznie zasadach. 

 
§ 14 

 
Głównymi  kierunkami działalności Sekcji są: 

 ocena aktualnej sytuacji funkcjonowania wydziałów farmaceutycznych i 
podejmowanie w tej sprawie wspólnych ustaleń, 
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 ocena projektów programów nauczania studentów i proponowanie w tej 
sprawie własnych sugestii, 

 omawianie proponowanych projektów zmian w zakresie funkcjonowania 
wydziałów farmaceutycznych, w tym, opiniowanie korespondencji kierowanej 
do Towarzystwa w powyższych sprawach, 

 zapoznawanie się z projektami organizacji szkoleń podyplomowych, ustalanie 
w tym zakresie swoich opinii oraz zwracanie uwagi na poprawność 
programów i przebiegu specjalizacji, 

 organizowanie spotkań kierowników i wykładowców z poszczególnych 
przedmiotów, celem omawiania programów dydaktycznych, rozwiązywania 
problemów dotyczących przedmiotów znajdujących się w odpowiednich 
grupach tematycznych (przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe) oraz 
ujednolicenia nazewnictwa analogicznych przedmiotów i sposobu ich 
zaliczania, 

 uczestniczenie w działaniach dotyczących współpracy Towarzystwa z 
krajowymi jednostkami administracyjnymi i organizacjami międzynarodowymi 
przy opracowywaniu/opiniowaniu dokumentów związanych z 
funkcjonowaniem wydziałów farmaceutycznymi i ich aktualnymi problemami, 

 wymiana poglądów oraz ustalanie wspólnego stanowiska w sprawach 
związanych z działalnością studenckich kół naukowych oraz organizacji 
studenckich działających na wydziałach farmaceutycznych, 

 uczestniczenie w pracach związanych z organizacją konkursów prac 
magisterskich, 

 organizowanie sympozjów i konferencji o tematyce zgodnej z profilem 
funkcjonowania Sekcji, pod warunkiem zgłaszania ich do kalendarza 
planowanych aktywności  Towarzystwa w danym roku konferencji 

 inne działania wynikające z bieżącego funkcjonowania wydziałów, które 
Zarząd Główny uzna za ważne.. 

 
§ 15 

 
1. W skład Sekcji wchodzą dziekani wszystkich wydziałów farmaceutycznych, 

farmaceuci sprawujący urząd rektora i prorektora w  polskich  uczelniach  
medycznych, farmaceuci będący reprezentantami uczelni/Towarzystwa w 
gremiach i urzędach zarządzających nauką i szkolnictwem, honorowi 
przewodniczący.  

2. Na wniosek przewodniczącego Sekcji bądź z własnej inicjatywy prezes 
Towarzystwa może zaprosić do współpracy inne osoby, które odgrywać mogą 
ważną rolę w realizacji przyjętych zadań 

3. Czas trwania kadencji Sekcji ustala Zarząd Główny. 
 

§ 16 
 
1. Pracami Sekcji kieruje przewodniczący Sekcji będący farmaceutą i 

samodzielnym pracownikiem naukowym bądź inna osoba, jeżeli Zarząd Główny 
podejmie w tej sprawie inne odpowiednie postanowienie. 

2. Przewodniczący Sekcji w swojej pracy stosuje się do  postanowień § 1 p.3. 
3. Przewodniczącego Sekcji powołuje i odwołuje Zarząd Główny z własnej 

inicjatywy lub po porozumieniu się z członkami  Sekcji. 
4. Przewodniczący Sekcji zwołuje wszystkie posiedzenia – konferencje Sekcji, 

informując o tym prezesa Towarzystwa, przy czym prezes bądź osoba przez 
niego upoważniona uczestniczy w tych posiedzeniach. Informacja skierowana do 
prezesa musi zawierać przewidywany program obrad. 
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5. Sekcja podejmuje ustalenia w wyniku głosowania i przekazuje je statutowym 
władzom Towarzystwa. 

6. Na koniec każdej kadencji, Sekcja składa ze swojej pracy sprawozdanie w 
formie pisemnej.  

 
§ 17 

 
1. W ramach Sekcji odbywają się konferencje dziekanów wydziałów 

farmaceutycznych mające charakter otwarty bądź zamknięty, na których 
omawiane są aktualne problemy związane z funkcjonowaniem wydziałów. 

2. Konferencje, o których mowa w p. 1. muszą odbywać się zgodnie z 
postanowieniami § 1 p. 3, a ich zasady funkcjonowania w ramach Sekcji ustali 
uzgodnienie zawarte pomiędzy przewodniczącym Sekcji i dziekanami. 

3. Posiedzenia, o którym mowa w p.1 prowadzi przewodniczący Sekcji lub na jego 
prośbę  jeden z dziekanów wydziałów farmaceutycznych, chyba że podjęte 
zostaną w tej sprawie  odrębne postanowienia, które nie mogą mieć jednak 
długotrwałego charakteru. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA OÓLNE 

§ 18 

 Likwidacja działalności sekcji ogólnopolskich i oddziałowych może nastąpić: 

 na wniosek Zebrania Członków Sekcji przyjęty zwykłą większością głosów 
przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków, aprobowany przez 
Zarząd Główny, a w przypadku sekcji działającej w oddziale, przez zarząd 
oddziału. 

 bezpośrednio przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy zwykłą większością 
głosów w przypadku sekcji ogólnopolskich lub, w przypadku sekcji działającej 
w oddziale, przez zarząd oddziału. 

 natychmiastowa likwidacja sekcji następuje po stwierdzeniu, że jej działalność 
jest niezgodna ze statutem Towarzystwa i jego interesami. 

 
§ 19 

Sekcje mogą posiadać pieczątki o treści podanej w uchwale Zarządu Głównego 
dotyczącej zasad prowadzenia spraw administracyjnych jednostek organizacyjnych 
Towarzystwa. 
 

§ 20 
 
1. W przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują 

przepisy Statutu PTFarm i jego aktów wykonawczych oraz zarządzenia 
wewnętrzne. 

2. W przypadkach szczególnych, ostateczną decyzję w kontrowersyjnej sprawie 
podejmuje Zarząd Główny. 

§ 21 
 
Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie wchodzą w życie z dniem podjęcia 
i tym samym tracą z tym dniem moc prawną wszelkie wcześniej podjęte 
postanowienia w powyższej sprawie. 

 

(Przyjęto uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego nr 17 z 10 

kwietnia 2015 r.) 


