
REGULAMIN KONKURSU  

NA STANOWISKO SEKRETARZA GENERALNEGO TOWARZYSTWA 

CHIRURGÓW POLSKICH 

 

Na podstawie § 41 Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich ustala się Regulamin Konkursu na 

stanowisko Sekretarza Generalnego Towarzystwa Chirurgów Polskich, w następującym 

brzmieniu:  

 

§ 1 

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Sekretarza Generalnego Towarzystwa 

Chirurgów Polskich przeprowadza komisja w składzie:  

1) Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich - Przewodniczący; 

2) Prezes Elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich; - Wiceprzewodniczący 

3) Przedstawiciel członków wybranych przez Walne Zgromadzenie wchodzących w skład 

Zarządu Głównego; 

4) Przedstawiciel Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa; 

5) Przedstawiciel Przewodniczących Sekcji; 

 

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem 

rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, któremu 

komisja udzieli rekomendacji, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów. 

3. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej Przewodniczący 

lub Wiceprzewodniczący. Kworum stwierdza Przewodniczący Komisji lub 

Wiceprzewodniczący, po otwarciu każdego posiedzenia oraz po podjęciu przerwanego 

posiedzenia.  

4. Komisja opracowuje i przyjmuje projekt ogłoszenia o konkursie.  

5. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:  

1) stanowisko objęte konkursem;  

2) zakres obowiązków Sekretarza Generalnego; 

3) pożądane kwalifikacje kandydata;  

4) miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie 

krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia;  

5) szczegółowe warunki konkursu. 



6. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa Chirurgów 

Polskich: https://tchp.pl/; 

7. Z podjętych czynności komisja sporządza protokół, który podpisują Przewodniczący i 

Protokolant. 

8. W pracach Komisji na Protokolanta wyznacza się osobę spoza członków Komisji 

wskazaną przez Przewodniczącego.  

 

§ 2 

1. Przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, za zgodą 

członków komisji, o terminie posiedzenia komisji.  

2. Termin posiedzenia komisji, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z 

kandydatami wyznacza Przewodniczący Komisji.  

 

§ 3 

1. Komisja konkursowa na posiedzeniu, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez 

kandydatów. 

2. Kandydaci, którzy złożyli kompletne dokumenty oraz spełniają wymagania określone w 

ogłoszeniu o konkursie, są zawiadamiani indywidualnie o miejscu i terminie posiedzenia 

komisji, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami. 

3. Kandydatów, którzy nie złożyli kompletnych dokumentów, Komisja wzywa do usunięcia 

braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Komisja konkursowa 

zastrzega możliwość dokonywania zawiadomień i wezwań w stosunku do oferentów 

pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

4. Kandydatury, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie nie są 

dopuszczane do dalszego postpowania.  

 

§ 4 

1. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w 

pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia 

przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych 

zadawanych przez członków komisji konkursowej. W toku prowadzonych rozmów 

ocenia się czy kandydat wykazał się stosowną wiedzą i umiejętnościami pożądanymi na 

stanowisku Sekretarza Generalnego. 



2. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym 

gronie.  

3. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby 

trzecie. 

 

§ 5 

1. Komisja konkursowa wybiera kandydata, którego zarekomenduje Zarządowi Głównemu 

w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.  

2. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden glos.  

3. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do 

glosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.  

4. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata  

i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.  

5. Głos jest nieważny w przypadku:  

a) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;  

b) braku skreśleń.  

6. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.  

7. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako 

odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. 

8. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, 

Przewodniczący Komisji zarządza drugie głosowanie. 

9. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, Przewodniczący Komisji 

zarządza trzecie głosowanie. 

10. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się przy zachowaniu zasad,  

o których mowa w ust. 1-7. Drugie i trzecie glosowanie może być poprzedzone ponowną 

dyskusją komisji i rozmową z kandydatami.  

 

§ 6 

1. W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych 

do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku 

przeprowadzonego konkursu, Prezes TChP samodzielnie podejmie decyzję bez 

rekomendacji Komisji.  

2. O wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Przewodniczący Komisji 

niezwłocznie zawiadamia Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich. 


