STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ:
„STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOBREJ PRAKTYKI REGULACYJNEJ GRP”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie działa pod nazwą „STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOBREJ PRAKTYKI REGULACYJNEJ
GRP", zwane dalej "Stowarzyszeniem".
§2
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jedn. z dnia 31 maja 20101 r., Dz.U. z 2001 r. Nr 79,poz. 855 ze zm., dalej
jako „prawo o stowarzyszeniach”) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem innych zagranicznych i krajowych stowarzyszeń o podobnych
celach lub współpracować z takimi stowarzyszeniami.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej oraz swoich spraw Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
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Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
a) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wprowadzaniu w życie
dobrej praktyki regulacyjnej w branży farmaceutycznej;
c) upowszechnianie wiedzy z zakresu spraw dotyczących regulacji prawnych związanych z
badaniem, rejestracją, wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami
medycznymi oraz produktami pokrewnymi;
d) wspieranie kształcenia specjalistów dla branży farmaceutycznej;
e) poszerzanie kompetencji zawodowych pracowników branży farmaceutycznej;
f) przyczynianie się do stworzenia forum do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy
podmiotami w branży farmaceutycznej oraz wspieranie osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania;
g) działalność opiniotwórcza w zakresie przepisów prawa i kierunków polityki
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej funkcjonowania branży farmaceutycznej;
h) popularyzacja nowoczesnych rozwiązań ułatwiających pracę w branży farmaceutycznej;
i) rozwijanie stałych kontaktów i wymiana informacji między członkami Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) propagowanie celów i zadań Stowarzyszenia wśród osób pracujących w branży
farmaceutycznej,
b) współpracę z instytucjami państwowymi, instytucjami naukowymi oraz innymi
stowarzyszeniami

i

organizacjami

w

zakresie

realizacji

celów

statutowych,

c) współpracę z osobami i instytucjami w zbieraniu informacji i wymianie doświadczeń w
dziedzinie prawa farmaceutycznego,
d) wydawanie fachowych opinii dla instytucji państwowych i innych organizacji,
e) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
i) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
j) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
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§ 10.
Walne Zebranie Członków dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia może powołać jednostki
wewnętrzne w formie stosownej uchwały oraz określać regulaminy ich funkcjonowania.
§ 11
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków
Stowarzyszenia.
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
58.11.Z - Wydawanie książek
58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
63.12.Z - Działalność portali internetowych.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, z tym, że osoba prawna i jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) zainteresowany jest działalnością statutową Stowarzyszenia,
b) złoży deklarację członkowską na piśmie,
c) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań,
przez przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze
uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
osobie ubiegającej się o członkostwo uchwały odmawiającej przyjęcia. Uchwała Walnego
Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 15
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością
merytoryczną Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia.
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2. Członkiem wspierającym staje się po przyjęciu w poczet członków wspierających
Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
podmiotowi ubiegającemu się o członkostwo uchwały odmawiającej przyjęcia. Uchwała
Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia będący osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej działają w Stowarzyszeniu poprzez
swoich przedstawicieli.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie w poczet członków
honorowych przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej zwykłą
większością głosów.
§ 17
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia,
g) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
d) przestrzegać Statut i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
f) przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
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g) regularnie opłacać składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 18
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach/posiedzeniach statutowych władz
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu niepłacenia składek przez okres 2 lat.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci lub ubezwłasnowolnienia członka, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
oraz likwidacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
e) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd. Uchwała ma charakter deklaratoryjny.
3. W przypadku przekształceń lub połączeń osób prawnych, jak również jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących członkami wspierającymi,
wymagana jest ponowna uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków wspierających.
4. Uchwałę Zarządu w przedmiocie wykluczenia doręcza się członkowi Stowarzyszenia, którego
uchwała ta dotyczy.
5.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć na ręce Zarządu w terminie 21 dni licząc
od dnia doręczenia członkowi Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie jego wykluczenia.
Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie rozpoznane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu
i Komisji Rewizyjnej. Członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia może być członek zwyczajny i
honorowy Stowarzyszenia.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że
jawność zostanie wykluczona zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 23
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków
biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2.

Każdemu członkowi zwyczajnemu i honorowemu przysługuje jeden głos.

3.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwanaście miesięcy lub częściej
przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków
w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.

6.

Wniosek nie pochodzący od Zarządu musi wpłynąć do Zarządu i zawierać porządek obrad.
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7.

Uchwały na Walnym Zebraniu Członków podejmowane są zwykła większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej
ilości obecnych, Zarząd jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania
Członków w przeciągu 1/2 godziny od pierwszego terminu. W przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Walne Zebranie może skutecznie obradować oraz podejmować uchwały
bez względu na liczbę uczestników.

8.

Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne
Zebranie na przewodniczącego. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół.

9.

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków
Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. W przypadku
nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków termin ten może ulec skróceniu do 7 dni.

10. Zawiadomienia dokonuje się listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób.
11. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych i honorowych stowarzyszenia przekroczy 50
osób, Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych
w proporcji jeden delegat na 5 członków. Kadencja delegatów trwa 4 lata. Szczegółowy tryb
wyboru delegatów Walne Zebranie Członków określi w przyjętym w tym celu regulaminie.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§ 25
Uchwała w przedmiocie odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej
większości głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy Walne
Zebranie obraduje w drugim terminie, do podjęcia uchwały nie jest konieczne osiągnięcie kworum.
§ 26
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i członka lub członków
Zarządu. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa, Wiceprezesa i członka lub członków
Zarządu w oddzielnych głosowaniach. Walne Zebranie Członków ustala liczbę członków
Zarządu na daną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów,
decydujący jest głos Prezesa.

5. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia,
Stowarzyszenia,

wykluczenia i skreślenia członków

i) zatrudnianie pracowników, określanie obowiązków pracowników i warunków zatrudnienia,
j) wyznaczanie doradców i określanie ich obowiązków i wynagrodzenia,
k) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
9

l) określenie i zmiana roku obrachunkowego,
m) ustalanie wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta.
6.

Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

7. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w kwocie powyżej 10 000,0 zł, bądź
rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia w kwocie powyżej 20 000,0 zł, Zarząd jest
zobowiązany uzyskać zgodę Komisji Rewizyjnej przed dokonaniem czynności. Komisja
Rewizyjna podejmuje uchwałę w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim wnioskiem przez
Zarząd. Szczegółowy tryb postępowania Zarząd określi w przyjętym w tym celu regulaminie.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza, wybieranych w oddzielnych głosowaniach przez Walne Zebranie Członków.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów, decydujący jest głos
przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności nadzór nad
gospodarką finansową,
b) kontrolowanie działalności Zarządu,
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
e) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia zgodnie z
przepisami o rachunkowości,
i) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych bądź rozporządzanie majątkiem S
towarzyszenia przekraczających kwotę o której mowa w § 26 ust. 7.
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§ 28
W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
dokonuje się wyborów uzupełniających. Członkowie, którzy zostali wybrani w wyborach
uzupełniających kończą swoją kadencję wraz z kadencją organu, do którego zostali wybrani w drodze
wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 29
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji i ofiarności publicznej,
d) z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 30
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 31
Do zawierania, zmian i rozwiązywania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
1.

2.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Zmiany Statutu mogą być proponowane przez każdego członka Stowarzyszenia, jeżeli
wniosek taki uzyska poparcie 30% uprawnionych do głosowania. Wniosek powinien być
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dostarczony Zarządowi na co najmniej 21 dni przed planowanych Walnym Zebraniem
Członków, na którym zostanie on przedyskutowany.
3. Zmiana Statutu wchodzi w życie po jej zarejestrowaniu przez właściwy sąd.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o
stowarzyszeniach.
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