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Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Redaktora 
Naczelnego czasopisma naukowego wydawanego pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników „Ginekologia Polska”. 
 

•Postępowanie konkursowe ma na celu wybór Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego 
wydawanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników „Ginekologia 
Polska”.  
•Wybór następuje na okres od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia 15.03.2022 roku. 
•Postępowanie konkursowe na stanowisko Redaktora Naczelnego „Ginekologii Polskiej” 
przeprowadza 3 - osobowa Komisja konkursowa wybrana przez organ Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników wskazany w § 44 ust. 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i 
Położników.  
•Członkiem Komisji może być jedynie członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników. Komisja ze swego składu w głosowaniu tajnym wybiera 
Przewodniczącego.  
•Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Ginekologów i Położników na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników. Termin składania wniosków upływa w dniu wskazanym w ogłoszeniu 
o konkursie.  
•Zgłoszenia składane są w Siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i 
Położników w Warszawie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie konkursowe – 
Ginekologia Polska” osobiście za pokwitowaniem lub listem poleconym, przy czym za datę 
złożenia zgłoszenia listem poleconym przyjęta jest data stempla pocztowego pocztowej placówki 
nadawczej.  
•Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji prowadzenia i rozwoju czasopisma oraz 
życiorys kandydata.  
•Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydata /kandydatów/ i 
zapoznaje się z nimi. Po stwierdzeniu ich kompletności dopuszcza kandydata /kandydatów/ do 
postępowania konkursowego. Konkurs uważa się za ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej 1 
kandydat. 
 •Jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat ogłaszany jest drugi termin konkursu. W razie przedłużającej 
się procedury Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 
może na okres przejściowy mianować osobę do pełnienia obowiązków Redaktora Naczelnego 
„Ginekologii Polskiej”.  
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•Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatem /kandydatami/. 
•Zadawane pytania mają na celu ustalenie przydatności kandydata na stanowisko Redaktora 
Naczelnego „Ginekologii Polskiej”.  

•Po rozmowie z kandydatem Komisja konkursowa przeprowadza dyskusję we własnym gronie.  

•Zasadniczymi kryteriami oceny kandydata, którymi winna się kierować Komisja 
konkursowa, są:     

•doświadczenie w redagowaniu czasopisma naukowego lub doświadczenie w tworzeniu i 
publikacji prac naukowych - skala ocen od 0 do 5 pkt.;  

•dyspozycyjność pozwalająca na poświęcenie czasu na pracę przy redakcji „Ginekologii Polskiej” - 
skala ocen od 0 do 5 pkt.;  

•wizja prowadzenia i rozwoju czasopisma - skala ocen od 0 do 5 pkt.;  

•Członkowie Komisji w sposób tajny punktują każde z 3 kryteriów.  

Suma ocen wszystkich członków Komisji decyduje o wybraniu kandydata.  

•W przypadku, gdy najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden Kandydat odbywa się 
dodatkowe głosowanie tajne - każdy z członków Komisji dysponuje wówczas 1 głosem. Wybór 
następuje wówczas większością głosów.  

•Głosowanie, o którym mowa w punkcie 15 dokonywane jest na jednakowych kartach do 
głosowania, zawierających zestaw nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej.  

•Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie 
pozostałych kandydatów.  

•Głos jest nieważny w razie:  

•pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;  

•braku skreśleń.  

•Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.  

•Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako 
odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.  

•W razie odrzucenia przez Komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu 
lub w razie niewyłonienia zwycięscy konkursu, Komisja konkursowa uznaje, że konkurs nie 
doprowadził do wybrania kandydata. W takim przypadku ogłoszony jest nowy konkurs.  

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 


