STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
SARP

REGULAMIN
KOLEGIÓW SĘDZIÓW KONKURSOWYCH
SARP

uchwalony w dniu 8 grudnia 2006 r.
przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Architektów Polskich
na podstawie § 63 Statutu SARP
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§1
Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy Regulamin dotyczy funkcjonowania Zespołu Koordynacyjnego Sędziów
Konkursowych SARP oraz funkcjonowania Kolegów Sędziów Konkursowych SARP.
§2
Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych SARP

1.

Zespół Koordynacyjny Sędziów Konkursowych SARP, zwany dalej Zespołem, jest
organem doradczym Zarządu Głównego i jego Prezydium i działa na podstawie §§ 41, 42,
43 Statutu SARP.

2.

Zespół, składający się z dziewięciu członków SARP, reprezentujących co najmniej sześć
oddziałów SARP, powołany jest przez Walny Zjazd Delegatów na okres kadencji Walnego
Zjazdu.

3.

Zespół wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i
Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zespołu.
§3

Do zakresu działania Zespołu należy:
a.

b.
c.
d.
e.

przedkładanie Prezydium ZG SARP kandydatur sędziów w konkursach
międzynarodowych, konkursach o szczególnym znaczeniu dla jakości przestrzeni
kraju, dorocznych konkursach SARP oraz innych konkursach organizowanych przez
Zarząd Główny,
przygotowywanie, na potrzeby Stowarzyszenia, opinii w sprawach dotyczących
konkursów i sędziów konkursowych oraz problemów twórczości architektonicznej,
opiniowanie wniosków w sprawie przyznania Nagrody Honorowej SARP,
koordynowanie i wspomaganie działalności kolegiów sędziów konkursowych w
oddziałach,
przygotowywanie na polecenie Prezydium Zarządu Głównego SARP opinii,
zestawień i opracować z zakresu działalności Zespołu.
§4

1.

Zebrania Zespołu zwołuje jego Przewodniczący w miarę potrzeby, przynamniej jednak raz
na kwartał, bądź w każdym czasie na żądanie Prezydium Zarządu Głównego lub co
najmniej trzech członków Zespołu.

2.

Postanowienia Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej pięciu członków Zespołu, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3.

Z każdego zebrania Zespołu sporządzany jest protokół.

4.

Po upływie każdego kolejnego roku urzędowania Zespołu, Przewodniczący składa
Prezydium Zarządu Głównego sprawozdanie z działalności Zespołu.

5.

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia biuro Zarządu Głównego SARP.
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§5
Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału
1.

Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału, zwane w dalszym ciągu Kolegium, tworzą
sędziowie konkursowi Oddziału.

2.

Sędziów konkursowych wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału spośród członków
Oddziału wyróżniających się wiedzą i dorobkiem zawodowym. Sędziów konkursowych
wybiera się w ilości jeden sędzia na 10-20 członków oddziału, jednak każdym Oddziale
powołanych powinno zostać minimum pięciu sędziów konkursowych.

3.

Dodatkowo spośród zgłoszonych kandydatów, Walne Zebranie Oddziału może wskazać
dwie osoby, które będą mogły pełnić funkcję zastępcy członka Kolegium na wypadek,
gdyby członek Kolegium zrezygnował lub trwale nie mógł pełnić swojej funkcji.

4.

Wybory sędziów konkursowych oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród
kandydatur zgłoszonych przez członków Oddziału.

5.

Przed przeprowadzeniem wyborów, kandydat powinien wypełnić formularz dotyczący jego
dorobku zawodowego oraz, na wypadek wyboru, wyrazić zgodę na objęcie funkcji
sędziego konkursowego oraz zgodę na opublikowanie informacji na temat jego dorobku
zawodowego w Komunikacie SARP oraz na stronach internetowych SARP i oddziału
SARP. Członkowie Oddziału powinni mieć możliwość zapoznania się z danymi zawartymi
w formularzu przed wyborami. Wzór formularza zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego
SARP.

6.

W razie rezygnacji lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków
Kolegium, Prezydium Zarządu Oddziału powołuje do Kolegium zastępcę członka, spośród
osób wskazanych przez Walne Zebranie Oddziału.

7.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność sędziów konkursowych – członków Kolegium
określone są w § 61 i § 62 Statutu SARP oraz w Regulaminie Konkursów
Architektonicznych i Urbanistycznych SARP.

8.

Członek Kolegium, którego kadencja wygasła zachowuje prawa sędziego konkursowego w
zakresie czynności związanych z pełnieniem funkcji członka sądu konkursowego, do
którego został powołany przed upływem kadencji.
§6

1.

Kolegium wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i
Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału, zwane
w dalszym ciągu Prezydium.

2.

Prezydium jest organem doradczym Oddziału SARP.

3.

Do obowiązków Prezydium należy:
a)

przedkładanie Prezydium Zarządu Oddziału kandydatur na sędziów konkursowych w
konkursach organizowanych przez SARP i sędziów do rozstrzygania innych
konkursów;
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b)

organizowanie prac Kolegium;

c)

informowanie Prezydium Zarządu Oddziału o zmianach dotyczących dorobku
zawodowego sędziów konkursowych wchodzących w skład kolegium;

d)

gromadzenie aktualnych danych dotyczących dorobku zawodowego sędziów
konkursowych Oddziału.
§7

1.

Zebrania Kolegium odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz w roku w celu
dokonania analizy i oceny działalności członków Kolegium oraz jego prezydium. Zebrania
Kolegium są zwoływane przez Przewodniczącego Prezydium działającego z własnej
inicjatywy lub z polecenia Prezydium Zarządu Oddziału.

2.

Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał i są
zwoływane przez jego Przewodniczącego. Poza tym zebrania Prezydium mogą być
zwoływane z polecenia Prezydium Zarządu Oddziału.

3.

Postanowienia Kolegium i jego Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów.
W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.

Do ważności postanowień Kolegium konieczna jest obecność więcej niż połowy członków
Kolegium w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Do ważności postanowień
Prezydium konieczna jest obecność wszystkich jego członków.

5.

Z każdego zebrania Kolegium i z każdego zebrania Prezydium sporządzane są protokóły.
Po zatwierdzeniu, protokoły przesyłane są do wiadomości Prezydium Zarządu Oddziału
oraz Przewodniczącemu Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP.
§8

1.

Członkowie kolegium sędziów konkursowych mogą uczestniczyć w charakterze sędziów
jedynie w konkursach organizowanych lub akceptowanych przez SARP.

2.

Wątpliwości, co do tego czy konkurs jest akceptowany przez SARP rozstrzyga Prezes
Oddziału.
§9

1.

Obsługę administracyjną Kolegium i jego Prezydium zapewnia biuro (sekretariat)
Oddziału.

