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„5.Władze Towarzystwa 

5.1 Władzami Towarzystwa są:  
5.1.1 Walne Zgromadzenie Towarzystwa;  
5.1.2 Zarząd Główny Towarzystwa; 
5.1.3 Komisja Rewizyjna Towarzystwa. 

5.2 Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe i żaden  

z członków władz Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania 
wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa. 

5.3 W Towarzystwie działa Komisja Wyborcza, której zadaniem jest przyjmowanie 
zgłoszeń kandydatów na Prezesa-Elekta oraz na pozostałych członków  
Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, oraz 
Komisji Nagród, a także przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa 
listy kandydatów. 

5.4 Komisja Wyborcza składa się z 7 (siedmiu) członków. W skład Komisji 
Wyborczej wchodzi, z racji pełnionej funkcji, ustępujący Prezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa oraz 6 (sześciu) członków wybieranych  
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w tajnym 
głosowaniu ze zgłoszonych na Zgromadzeniu kandydatur. 

5.5 Kadencja Komisji Wyborczej jest wspólna i trwa 2 (dwa) lata. 

5.6  Z wyjątkiem ustępującego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa, Członek 
Komisji Wyborczej, w czasie pełnienia funkcji Członka Komisji Wyborczej oraz 
przez okres 2 (dwóch) lat po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji, nie może być 
Członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej 
Towarzystwa. 

5.7 Komisja Wyborcza na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się 
niezwłocznie po wyborze, dokonuje wyboru Przewodniczącego z grona jej 
członków. 

5.8 Każda Asocjacja, każda Sekcja, Oddział lub grupa co najmniej 50 członków 
Towarzystwa (Grupa Członków) może zgłosić po jednym kandydacie do 
Komisji Rewizyjnej, do Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej. 

5.8.a. Zastrzeżeniem punktu 5.8.b. --każda Asocjacja i każda Sekcja może wybrać  
i zgłosić 1 (jednego) kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa 
wybranego przez odpowiednio Walne Zgromadzenie Asocjacji bądź Walne 
Zgromadzenie Sekcji. 

5.8.b Każda Asocjacja, każdy Oddział i każda Sekcja mogą zgłosić kandydata na 
Prezes-Elekta, przy czym każda kandydatura musi być poparta podpisami co 
najmniej 200 (słownie: dwustu) aktualnych członków Towarzystwa.  

5.8.c. Kandydatem na Prezesa-Elekta może być wyłącznie osoba, która: 

 5.8.c.1. posiada specjalizację w dziedzinie kardiologii; 

 5.8.c.2. jest samodzielnym pracownikiem naukowym; 



5.8.c.3. przez minimum 1 kadencję w ciągu ostatnich trzech kadencji 
sprawował funkcję Członka Zarządu Głównego Towarzystwa lub 
Przewodniczącego Zarządu Asocjacji  

5.8.c.4. uzyskała pozytywną opinię Komitetu Byłych Prezesów Zarządu 
Głównego Towarzystwa. 

5.9 Zgłoszenia Grupy Członków winny być podpisane przez wszystkie osoby 
wchodzące w skład Grupy Członków. 

5.10 Do każdego zgłoszenia kandydata Komisji Wyborczej konieczne jest 
dołączenie:  

5.10.1 listu poparcia odpowiednio Asocjacji, Sekcji, Oddziału  
– w przypadku kandydatów zgłaszanych zgodnie z punktem 5.8; 

5.10.2 odpisu protokołu odpowiednio Walnego Zgromadzenia Asocjacji 
bądź Walnego Zgromadzenia Sekcji – w przypadku kandydatów 
wybranych zgodnie z punktem 5.8a.; 

5.10.3 życiorysu kandydata; 

5.10.4 listu motywacyjnego kandydata zawierającego jego zgodę na 
kandydowanie oraz deklarację uczestniczenia przez pełną 
kadencję w działalności organu Towarzystwa, do którego 
kandyduje; 

5.10.5 w przypadku zgłoszenia kandydata na Prezesa-Elekta - listy 
poparcia zgodnie z punktem 5.8.b oraz pozytywnej opinii 
Komitetu Byłych Prezesów Zarządu Głównego Towarzystwa. 

5.11. Zgłoszenia winny wpływać nie później niż na 14 dni przed dniem dokonywania 
wyborów. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę 
przez Komisję Wyborczą.  

5.12 Do Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio punkty 5.2, 7.3 i 7.4. 

5.13. Spośród kandydatów wybranych i zgłoszonych zgodnie z punktem 5.8.a,  
w oparciu o wyniki głosowań zawarte w protokołach Walnych Zgromadzeń 
Asocjacji i Walnych Zgromadzeń Sekcji złożonych Komisji Wyborczej zgodnie  
z punktem 5.10.2, Komisja Wyborcza sporządza listę 4 (czterech) członków 
Zarządu Głównego (lub mniejszą w przypadku wyboru mniejszej liczby 
Członków Zarządu Głównego), którzy uzyskali największą liczbę głosów 
wyborczych (głosów za kandydaturą przy dokonywaniu wyboru). W przypadku 
wyboru i zgłoszenia tego samego kandydata przez różne Sekcje lub Asocjacje 
liczy się maksymalna (największa) liczba głosów uzyskanych w wyborach  
w jednej Sekcji/Asocjacji. Lista kandydatów sporządzona zgodnie z niniejszym 
punktem jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa celem jej 
ogłoszenia. Pełna dokumentacja dotycząca wyborów Członków Zarządu 
Głównego zgodnie z punktem 5.8.a jest przekazywana przez Komisję 
Wyborczą do Zarządu Głównego. 

5.14. W Towarzystwie działa Komitet Byłych Prezesów Zarządu Głównego 
Towarzystwa, który wykonuje na rzecz Zarządu Głównego Towarzystwa 
działania doradcze oraz opiniuje kandydatury do nadania godności Członka 
Honorowego Towarzystwa oraz opiniuje kandydatury na funkcję Prezesa-
Elekta Zarządu Głównego Towarzystwa.” 


