
 

 

 

 
 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Komitetu Geotechniki  
 

(Załącznik do uchwały nr 4 Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Komitetu Geotechniki  

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  

Regulaminu Sądu Koleżeńskiego) 

 

 

1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego (SK) wybrani są na Walnym Zebraniu PKG i działają 

w okresie trzyletniej kadencji władz PKG. 

2. Po rozpoczęciu kadencji, zgodnie z § 28 Statutu PKG, członkowie SK wybierają                     

ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza SK. 

3. SK rozpatruje i wydaje orzeczenia w sprawach wymienionych w § 27 ust. 1 lit. a i b 

Statutu PKG, wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia przez członków Prezydium 

Zarządu i członków Zarządu PKG. 

4. SK nie rozpatruje spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie. 

Sprawy te są rozstrzygane przez właściwe organy sądowe. 

5. Po rozpoznaniu zgłoszonej sprawy przewodniczący w porozumieniu z pozostałymi 

członkami SK podejmuje pisemną decyzję o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia 

postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania, 

przewodniczący ustala termin i miejsce posiedzenia SK. 

6. Sekretarz SK zawiadamia listem za potwierdzeniem odbioru członka (lub członków) 

PKG, którego (których) dotyczy posiedzenie SK, o terminie i miejscu posiedzenia SK 

oraz przedmiocie rozpatrywanej sprawy. Zawiadamia także wszystkich członków SK. 

7. W przypadku nieobecności powiadomionego członka (członków) PKG, którego 

(których) dotyczy posiedzenie SK, sekretarz wysyła ponowne zawiadomienie w trybie 

podanym w pkt 6. Regulaminu o kolejnym terminie i miejscu posiedzenia 

oraz przedmiocie rozpatrywanej sprawy. 

8. W przypadku ponownej nieobecności powiadomionego członka (lub członków) PKG, 

którego (których) dotyczy postępowanie, SK rozpatruje sprawę bez jego (ich) 

obecności. 

9. Posiedzenia SK mają charakter zamknięty. W uzasadnionych przypadkach mogą w nich 

brać udział jako świadkowie osoby wskazane pisemnie przez członka (lub członków) 

PKG, którego (których) dotyczy postępowanie lub przez członków SK. 

10. W trakcie zamkniętego posiedzenia SK: 

1) przewodniczący przedstawia pisemne zgłoszenie sprawy dotyczącej wezwanego 

członka (lub członków) PKG; 

2) członkowie SK wysłuchują wyjaśnień wezwanego członka (członków) PKG; 

3) członkowie SK mogą zadawać wezwanemu członkowi (członkom) PKG pytania 

związane z rozpatrywaną sprawą;  

4) członkowie SK wysłuchują ewentualnych świadków w sprawie;  



 

 

                                                                                                                                 

 

 

5) przewodniczący na wniosek wezwanego może udzielić członkowi (członkom) 

PKG, którego (których) dotyczy postępowanie prawa do zabrania tzw. „głosu 

końcowego”; 

6) po wysłuchaniu wyjaśnień wezwanego członka (lub członków) PKG i analizie 

faktów członkowie SK wydają orzeczenie w rozpatrywanej sprawie; orzeczenie 

wydawane jest w tajnym glosowaniu zwykłą większością głosów;  

7) przewodniczący SK informuje wezwanego członka (lub członków) PKG                               

o wydanym orzeczeniu SK bezpośrednio lub listem poleconym w przypadku 

procedury opisanej w pkt 8. Regulaminu. 

11. Posiedzenia SK są protokołowane. 

 

                                                                                 Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki 

 

                 / Alojzy Szymański / 


