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I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Związku.
§1
Związek Zawodowy nosi nazwę Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych
Rzeczpospolitej Polskiej
§2
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
centralnych
Jest: P. Z. F. „Cefarm" w Łodzi ul. Legionów 62/64.
Związek może tworzyć filie za granicą kraju.
§3
Związek Zawodowy jest zarejestrowany w sądzie i działa na podstawie Ustawy o Związkach
Zawodowych i tego tytułu posiada osobowość prawną. Na podstawie Ustawy o Związkach
Zawodowych działają również Oddziały Związku, które również posiadają osobowość
prawną.
§4
Znak graficzny - logo zatwierdzone przez Zarząd Główny jest własnością Związku i
podlega ochronie prawnej.
§5
Związek może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym charakterze.
§6
Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku od góry: „Związek Zawodowy
Techników Farmaceutycznych Rzeczpospolitej Polskiej" i napisem pośrodku „Zarząd
Główny" lub „Zarząd Oddziału w ...". Związek może posiadać odznakę członkowską na
podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§7
Związek opiera swoją działalność na pracy swoich członków, wykonywanej społecznie oraz
zgodnie z zawieranymi przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów umowami.

II.

Cele i środki działania.
§8

Celem Związku jest:
• Stałe podnoszenie poziomu zawodowego i ogólnego kadry techników
farmaceutycznych dla zapewnienia społeczeństwu świadczeń
farmaceutycznych.
• Reprezentowanie swoich członków wobec
pracodawców, występowanie w ich imieniu do pracodawców, organów
administracji państwowej innych związków.
• Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych
członków i ich rodzin.
• Zabezpieczenie praw pracowniczych w pełnym zakresie.
• Pośredniczenie w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
• Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku.
• Praca wychowawcza wśród członków Związku
popularyzacja, wdrażanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
• Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym charakterze.
• Występowanie do władz naczelnych Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach
istotnych dla środowiska zawodowego.
Związek będzie brał aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących spraw
zawodowych.

§9
Swoje cele Związek realizuje przez;
o Podnoszenie naukowego i fachowego poziomu swojej grupy zawodowej.
o Propagowanie postępów nauki wśród techników farmaceutycznych.
o Aktywne występowanie w obronie praw członków związku do pracodawców,
organów administracji państwowej i innych organizacji.
o Reprezentacje zawodu technika farmaceutycznego w kraju i za granicą.

§10
Do urzeczywistnienia tych celów Związek będzie dążyć z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawnych przez:








Propagowanie swych celów, zadań i zasad organizacyjnych wśród
techników farmaceutycznych.
Organizowania posiedzeń, zjazdów i szkoleń.
Organizowanie imprez dla szerzenia oświaty
farmaceutycznej, celem głębszego poznania spraw zawodu.
Współpracę z innymi organizacjami medycznymi.
Podejmowanie prac zmierzających do podniesienia
w Rzeczypospolitej Polskiej wiedzy farmaceutycznej
i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami
społecznymi i zawodowymi,
Powoływanie Komisji i Zespołów do spełnienia określonych
decyzją Zarządu zadań.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
§12
Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba, która jest obywatelem Rzeczpospolitej
Polskiej i posiada uprawnienia do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.
§13
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, a po
powołaniu Oddziału właściwy terenowo Oddział. Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr.1
do Statutu.

§14
Członkostwo honorowe:
• Nadaje Je Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, obywatelom
polskim lub obcych państw szczególnie zasłużonych dla zawodu technika
farmaceutycznego i Związku.
• Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego oraz jest zwolniony od opłacania składki
członkowskiej.
• Członkostwa honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
Głównego za działania na szkodę Związku.
• Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania
postanowień Statutu, Regulaminu i Uchwał władz Związku. Postępowania zgodnie
z zasadami etyki i godności zawodowej oraz czynnego udziału w realizacji zadań
Związku.
• Członek honorowy może być członkiem innego Związku Zawodowego.
§15
Członek zwyczajny Związku ma prawo:
•
Do czynnego i biernego wyboru do władz Związku.
• Udziału w odczytach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez Związek.
•
Działania w sekcjach i komisjach problemowych.
•
Korzystania ze wszystkich urządzeń Związku.
• Korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich.
• Otrzymywać pomoc materialną w trudnych sytuacjach życiowych określoną w
regulaminie przyjętym przez Zarząd Główny.
• Występować z wnioskami, postulatami do wszystkich władz Związkowych.
• Noszenia odznaki Związkowej

§16
Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany:
• Do przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych regulaminów oraz Uchwał
władz Związku każdego szczebla.
• Przestrzegania zasad etyki i godności zawodowej.
• Brania udziału w realizacji zadań Związku
• Opłacania regularnie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy
Zjazd Delegatów.
Członek Związku nie może być członkiem innych organizacji Związkowych.
W wyjątkowych wypadkach zgodę na przynależność do innych Związków może wydać
jedynie Prezydium Zarządu Głównego prawomocną Uchwałą.
§16 A
Dla osób bezrobotnych, emerytów i rencistów właściwy terenowo Zarząd Oddziału może
podjąć uchwałę o zmniejszeniu składki członkowskiej lub jej zawieszeniu. W wypadku
podjęcia uchwały o zmniejszaniu składki członkowskiej Zarząd ten uchwałą określi jej
wysokość.

§17
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
• Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie właściwym organom Związku,
• Skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą
składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo wcześniejszego
dwukrotnego pisemnego upomnienia.
• Wykluczenia z powodu działania na szkodę Związku lub za nie przestrzeganie
Statutu, Regulaminu lub Uchwal związkowych.

Uchwalę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny zwykłą większością
głosów w obecności min.3/4 członków. Odwołania od uchwały do Zarządu Głównego
przysługuje członkowi w terminie 33 dni od powzięcia wiadomości o jej podjęciu.

IV .Zasady organizacyjne Związku

§18
Związek jest zorganizowany na następujących zasadach:
• Wszystkie wodze Związku pochodzą z wyboru w wyborach w głosowaniu
tajnym.
• Wszystkie władze Związku obowiązane są składać członkom Związku
sprawozdania ze swej działalności.
• Uchwały władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej potowy członków z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w §50 i §53.
• Uchwały i wytyczne wyższych władz Związku są wiążące dla władz niższych.

§19
Wszystkie władze i organa Związku podejmują samodzielne Uchwały we
wszystkich sprawach leżących w zakresie ich działania.
Uchwały te nie mogą być sprzeczne ze Statutem i Uchwałami wyższych władz
Związku.
§20
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Władz Związku, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji nowych członków, jednakże liczba władz kooptowanych nie
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§21
Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziały. O utworzeniu, likwidacji i zasięgu
terytorialnym Oddziału decyduje Zarząd Główny.
§21 a
1.

Wszystkie jednostki organizacyjne Związku Zawodowego
Techników Farmaceutycznych R. P. wskazane w odpowiednich Uchwałach Zarządu
Głównego posiadają status zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu rozdziału
4 Ustawy o Związkach Zawodowych.
2. Status zakładowej organizacji związkowej posiadają wszystkie Oddziały Związku
zrzeszające Członków Związku, zatrudnionych w miejscach pracy nie objętych
działalnością związkową zakładowej organizacji związkowej zgodnie z treścią Uchwal
Zarządu Głównego.

V. Władze Związku

§22
Władzami Związku są:
• Krajowy Zjazd Delegatów
• Zarząd Główny
• Komisja Rewizyjna
§23
Władzami Oddziału Związku są:
•
•

Walne Zebranie członków
Oddziału Zarząd Oddziału

§23 A
Do czasu utworzenia większej niż dwa liczby Oddziałów władzami Związku są władze
Oddziału Łódzkiego. Przysługują im uprawnienia i kompetencje przysługujące w Statucie
Władzom Centralnym. W ciągu jednego roku od utworzenia trzeciego Oddziału Władze
Oddziału Łódzkiego mają obowiązek zorganizować i przeprowadzić Walne Zebranie
Delegatów, zjazd ten wybierze władze centralne Związku.

VI. Krajowy Zjazd Delegatów

§24
Krajowe zjazdy Delegatów są: zwyczajne i nadzwyczajne.

§25
Krajowe Zjazdy Delegatów Odbywają się, co rok.

§26
O mającym się odbyć Krajowym Zjeździe Delegatów Zarząd Główny powinien przynajmniej
na trzy miesiące przed planowanym terminem zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów z
podaniem proponowanego porządku dziennego. Zarządy Oddziałów zobowiązane są
zawiadomić o tym wszystkich swoich członków przynajmniej na 30 dni przed terminem
Krajowego Zjazdu Delegatów.

§27
Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Wybierają Oddziały Związku w stosunku jeden
delegat na trzydziestu członków. Oddziały o liczbie członków mniejszej niż trzydzieści
wybierają jednego delegata.

§28
Krajowy Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Głównego, który przedstawia do
zatwierdzenia kandydatury Przewodniczącego, Sekretarza Krajowego Zjazdu Delegatów
spoza członków Zarządu.

§29
Krajowy Zjazd Delegatów:
• Rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Komisji
Rewizyjnej.
• Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi
Głównemu.
• Wybiera Zarząd Główny, Prezesa Zarządu Głównego, oraz członków
Komisji Rewizyjnej.
• Uchwala Plan finansowy na następny rok i ustala wysokość składki
członkowskiej.
• Rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i Komisję
Rewizyjną.
• Rozpatruje wnioski zgłoszone przez Zarządy Oddziałów, członków Związku
oraz Delegatów.
• Zatwierdza miejsce i termin następnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
• Nadaje godność członka honorowego Związku Zawodowego Techników
Farmaceutycznych R. P.
• Uchwala zmiany w Statucie, podejmuje Uchwalę o rozwiązaniu się Związku.
• Kadencja Delegata trwa 3 lata.
Wnioski Zgłoszone przez członków czy Delegatów pod obrady powinny być
podpisane przez min. 20 członków i złożone Zarządowi Głównemu przez
Zarząd Oddziału na 20 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.
§30
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają większością 2/3 głosów Przy obecności
przynajmniej polowy delegatów w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w
drugim terminie. O możliwości odbycia zebrania w drugim terminie powiadamia się
członków. Walne zabranie w drugim terminie może odbyć się po upływie godziny od
pierwszego terminu.
§31
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są protokołowane. Protokół podpisują
przewodniczący i sekretarz Krajowego Zjazdu Delegatów.
§32
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
• Z własnej inicjatywy
• Na żądanie Komisji rewizyjnej, lub wniosek 1/5 członków Związku
• Na pisemne żądanie % Delegatów. Poza przypadkiem pierwszym Zarząd Główny
powinien zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu trzech miesięcy od
zgłoszenia żądania, z umieszczeniem na porządku dziennym sprawy określonej w żądaniu.
Wniosek o zwołaniu nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być złożony na
piśmie, zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad. O mającym śle odbyć
Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Zarząd Główny powinien powiadomić
Zarządy Oddziałów na miesiąc przed planowanym terminem Zjazdu, przesyłając
proponowany porządek obrad.

VII. Zarząd Główny Związku

§33
Zarząd Główny Związku składa się z prezesa; 2- 6 wiceprezesów oraz do 15 członków
wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Członkami Zarządu głównego są również
Przewodniczący Oddziałów Związku. Zarząd Główny na pierwszym swym zebraniu,
najpóźniej w 14 dni po odbytych wyborach, konstytuuje się, wybierając spośród siebie:
l wiceprezesa; 1-5 wiceprezesów pomocniczych, sekretarza generalnego, sekretarza,
skarbnika oraz 2 członków zarządu, którzy stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Wybór
członków Zarządu Głównego odbywa się na okres 5 lat na Krajowym Zjeździe Delegatów
zwykłą większością głosów na zgłoszonych kandydatów.
§34
W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie
Komisji Rewizyjnej.

§35
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprezentowanie Związku na zewnątrz i kierowanie jego działalnością.
Opracowywanie programów działalności naukowej. Organizowanie Oddziałów
Związku oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością.
Przyjmowanie do wiadomości wyników wyborów Zarządów Oddziałów Związku z
tym, że w wypadkach uzasadnionych Zarząd Główny ma prawo zgłaszania
zastrzeżeń.
Gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku.
Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków.
Wydawanie biuletynu Związku.
Wydawanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych.
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami związanymi z
zagadnieniem nauk farmaceutycznych i pokrewnych.
Ustalenie zasad udziału Związku w zjazdach naukowych krajowych i
zagranicznych.
Ustalanie terminu miejsca i tematyki wiodącej zjazdów naukowych Związku.
Zwoływanie w miarę potrzeb plenarnych posiedzeń Zarządu Głównego.
Proponowanie kandydatów do Zarządu Głównego, ustalanie terminów, miejsca oraz
tematów głównych każdego Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
Rozpatrywanie i wnoszenie na Krajowy Zjazd Delegatów wniosków w sprawie
nadania godności członka honorowego.
Przyjmowanie darowizn i zapisów.
Rozstrzyganie kwestii spornych.
Rozpatrywanie odwołań członków od uchwal o skreślaniu lub wykluczeniu ze
Związku, podjętych przez Zarządy Oddziałów

§35a
Zarząd Główny Związku (a także jego oddziały terenowe) prowadzą rejestr techników
farmaceutycznych posiadających dyplom „Technika Farmaceutycznego".
Gromadzi i przechowują akta zawodowe wszystkich techników na terenie kraju, wydalą
potwierdzenia odbycia stażu oraz inne dokumenty na potrzeby wszystkich osób i instytucji;
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd Główny określa wykaz dokumentów; sposób
ich przechowywania; oraz warunki wydawania zaświadczeń i innych dokumentów.

§36
W posiedzeniu Zarządu Głównego biorą udział członkowie Zarządu Głównego.
Przewodniczący Oddziałów, Sekcji, Komisji, Zespołów biorą obligatoryjnie udział w
obradach plenarnych Zarządu Głównego; w innych o ile zostali zaproszeni.
§37
Zarząd Główny Związku zbiera się minimum cztery razy do roku.
Zebrania plenarne Zarządu Głównego odbywają się minimum dwa razy do roku.
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności przynajmniej polowy członków.
Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swoje zebrania z głosem doradczym
innych członków Związku, lub osoby spoza Związku, których obecność uzna za
potrzebną.
Protokół zebrań Zarządu Głównego podpisują Prezes oraz Sekretarz Generalny

§38
Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych R. P.
Jest organem reprezentującym i wykonawczym działającym w imieniu Zarządu Głównego.
Do zakresu działania prezydium należy:
• Realizowanie właściwego kierunku działalności Związku
• Proponowanie delegatów i prelegentów na zjazdy naukowe i
międzynarodowe.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z zarządami Oddziałów Związku.
• Utrzymywania kontaktów z władzami, urzędami oraz placówkami naukowymi
w kraju i za granicą.
• Powoływanie komitetu organizacyjnego,
proponowanie miejsca i terminu Krajowego Zjazdu Delegatów i zjazdów
naukowych.
• Zawieranie umów w imieniu Związku.
• Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z przebiegu prac Prezydium.
• Gospodarowanie funduszem i majątkiem Związku w granicach określonych
budżetem.
•Sporządzanie sprawozdań budżetowych i planu finansowego na następny rok.

§39

Prezydium Zarządu Głównego zbiera się w miarę potrzeby.
Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności min.
połowy członków.
Protokóły z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego podpisują Prezes
i Sekretarz Generalny.

§40
Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego
wiceprezes:
• Otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu głównego, posiedzenia
Prezydium Zarządu Głównego i inne posiedzenia Związku oraz otwiera
Krajowy Zjazd Delegatów.
• Podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie zobowiązania majątkowe, umowy,
układy, oświadczania i inne akty, skutkiem, których następuje lub może
nastąpić zmiana w majątku Związku.
• Podpisuje wraz z Sekretarzem Generalnym lub Sekretarzem wszelkie pisma i
dokumenty.
• Przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym pracowników
etatowych Zarządu Głównego Związku.
§41
Sekretarz Generalny referuje sprawy Związku na zebraniach Zarządu Głównego i
posiedzeniach Prezydium, prowadzi archiwum, przechowuje pieczęć Związku.

§42
Sekretarz sporządza protokoły z zebrań l posiedzeń Zarządu Głównego Prezydium.

§43
Skarbnik prowadzi gospodarkę finansową Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami

VIII. Komisja Rewizyjna
§44
Komisja Rewizyjna składa śle z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dwóch członków
wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów na okres dwóch lat. Zadaniem Komisji
Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Głównego i Prezydium oraz
Oddziałów Terenowych a w szczególności sprawdzanie ksiąg i dokumentów pod względem
formalnym i rzeczowym, oraz przedstawianie na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz
Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna
przeprowadza kontrolę minimum raz do roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo z
głosem doradczym uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach Zarządu Głównego oraz
Prezydium. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności
przynajmniej potowy członków.

IX. Oddziały

§45
Zarząd Główny może powoływać Oddziały Związku w miejscowościach oraz innych
jednostkach organizacyjnych wskazanych w prawomocnej Uchwale bez względu na ilość
członków. W tym celu Zarząd Główny powołuje pełnomocnika, który organizuje oddział i
kieruje nim aż do wyboru stałych władz. Do czasu powołania stałych władz Oddziału
Pełnomocnik posiada wszelkie kompetencje Zarządu Oddziału.
W uchwale o powołaniu Oddziału Zarząd Główny określa tren działania
Oddziału.

§45a
Zarząd Główny prowadzi rejestr Oddziałów i ich Zarządów na podstawie przekazanych
dokumentów; wydaje wypisy z rejestru i zaświadczenia na potrzeby Oddziałów.
Zarząd Główny określi w Uchwale listę wymaganych dokumentów przy rejestracji
Oddziałów oraz powołaniu Zarządu.

§46

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy :
• Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, po
wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań.
• Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
• Wybór Zarządu Oddziału.
• Wybór delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału odbywają
się raz do roku w terminie od sześciu tygodni przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Termin i
porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału powinien być podany do wiadomości
członków co najmniej na 30 dni przed zebraniem. Walne Zebrania Członków Oddziału są
zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebrania Członków Oddziału są prawomocne przy
obecności, co najmniej potowy liczby członków Oddziału. W razie braku potowy liczby
członków, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie, po upływie, co najmniej 30
dni, jeżeli stwierdzono, że Walne Zebranie Członków Oddziału zostało zwołane przy
zachowaniu wymagań określonych Statutem.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału :
• Z własnej Inicjatywy
• Na uzasadnione, pisemne żądanie 1/5
liczby członków Oddziału zgłoszonych
Zarządowi W uzasadnionych przypadkach Zarząd Oddziału powinien
zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu dwóch miesięcy od
zgłoszenia żądania, z umieszczeniem w porządku obrad sprawy określone w żądaniu.

§47
Siedzibą Zarządu Oddziału jest miejsce wybrane przez członków Oddziału.

§48
1. Zarząd Oddziału składa się z:
• Przewodniczącego
• Z - cy Przewodniczącego (dopuszcza się 1 - 4 zastępców w
zależności od ilości wyodrębnianych rejonów)
• sekretarza
• skarbnika
• 4-6 członków Zarządu Zarząd jest wybierany na kadencje 5 letnie
na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału (lub delegatów, gdy oddział liczy
powyżej 100 członków) zwykłą większością głosów obecnych.
2. Zarząd Oddziału :
•
•
•
•
•

•
•
•

Kieruje działalnością Oddziału.
Realizuje cele Związku na obszarze objętym jego
działalnością.
Składa Zarządowi Głównemu półroczne sprawozdania ze
swej działalności.
Przekazuje Zarządowi Głównemu 25% składek
członkowskich zebranych na terenie działalności Oddziału.
Składa Zarządowi Głównemu wnioski o nadanie godności
członka honorowego Związku Zawodowego Techników
Farmaceutycznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału
Przyjmuje członków Oddziału i pozbawia ich członkostwa
Występuje w imieniu członków oddziału do wszystkich
organizacji rządowych i poza rządowych na terenie
działalności Oddziału we wszystkich sprawach mających
znaczenie dla członków Związku.

X. Majątek Związku

§49
Majątek stowarzyszenia składa się z:
A. Składek członkowskich
B. Darowizn, zapisów
C. Wpływów z działalności własnej
D. Ofiarności publicznej Jest przeznaczany na realizowanie zadań Statutowych
Związku.

XI. Zmiana Statutu
§50
W sprawie zmiany zapisów Statutu uchwałę podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów
większością zwyczajną 2/3 głosów obecnych, w obecności minimum 50% +1 delegatów.
§50a
W wypadkach uzasadnionych zmiany w Statucie może wprowadzić Zarząd Główny
prawomocną Uchwalą, przedstawiając do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków ( Delegatów ).
§51
Wnioski o zmianę Statutu mogą składać:
a) Zarząd Główny
b/ Każdy Oddział na podstawie prawomocnie podjętej Uchwały
c/ Grupa 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
d/ Grupa minimum 30 pełnoprawnych członków Związku

§52
Wnioski o zmianę w Statucie należy przesłać do Zarządu Głównego minimum na 60 dni
przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów. Zarząd Główny jest zobowiązany podać
wnioski o zmianach w Statucie równocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu Krajowego
Zjazdu Delegatów.

XI. Rozwiązanie się Związku
§53
Rozwiązanie się Związku może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów,
powziętej bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3 delegatów.
Uchwala o rozwiązaniu się Związku musi określić również sposób likwidacji majątku lub
cel, na który ma być przekazany majątek.

