
Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy 
Dyscyplina Publiczna 

 
1. Wszystkie domniemane naruszenia Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i 

decyzji Walnego Zebrania oraz czyny i zachowania które są lub mogą być 
uważane za sprzeczne z “Kodeksem Postępowania Aktuariuszy” mają być 
zgłaszane Komisji Dyscyplinarnej Stowarzyszenia.  

 
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powoła siedmiu członków Komisji 

Dyscyplinarnej na kadencję trzech lat, wybranych spośród Rzeczywistych 
Członków Stowarzyszenia, zrzeszonych w PSA od co najmniej trzech lat i 
mogących wykazać się nieposzlakowana opinią. 

 
3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej wybiorą spośród siebie trzyosobową 

Podkomisję Wykonawczą, która będzie bezpośrednio rozpatrywać każdą ze 
spraw. Członkiem tej podkomisji nie może zostać osoba w sytuacji potencjalnego 
konfliktu interesów.  W przypadku wystąpienia lub prawdopodobnej możliwości 
wystąpienia konfliktu interesów, osoba ta powinna wystąpić z Podkomisji 
Wykonawczej i być zastąpiona innym członkiem Komisji Dyscyplinarnej  

 
4. Członkowie Podkomisji Wykonawczej Komisji Dyscyplinarnej wybierają spośród 

siebie przewodniczącego podkomisji. 
 

5. Podkomisja Wykonawcza Komisji Dyscyplinarnej może podejmować decyzje 
tylko w pełnym składzie. Działania Komisji Dyscyplinarnej wymagają 2/3 pełnego 
quorum.  

 
6. Prawo wnoszenia skarg nie jest ograniczone przez członkostwo w 

Stowarzyszeniu. Członek Stowarzyszenia może wnioskować o rozpoczęcie 
postępowania sądowego w swojej sprawie.  

 
7. W przypadku wyznaczenia przez Podkomisję Wykonawczą Komisji 

Dyscyplinarnej godziny i daty spotkania, członek, którego sprawy to spotkanie 
dotyczy musi zostać poinformowany nie mniej niż na 21 dni przed spotkaniem. 
Ten wymóg może być zaniechany za obustronnym porozumieniem stron.  

 
8. Członek Stowarzyszenia, którego dotyczy procedura dyscyplinarna powinien 

osobiście stawić się przed Komisją Dyscyplinarną. Ma on/ona prawo do stawienia 
się w towarzystwie doradcy. Członek objęty procedurą dyscyplinarną ma prawo 
do przedstawienia ustnego lub pisemnego uzasadnienia swojego postępowania.  

 
9. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje zachowanie członka objętego procedurą w 

jego/jej obecności. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się przed Komisją 



Dyscyplinarną, sprawa może być rozpatrywana bez obecności osoby poddanej 
procedurze dyscyplinarnej.  

 
10. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej podejmowane są w czasie zamkniętych obrad. 

Działaniem wynikowym jest uniewinnienie lub uznanie winy. Komisja 
Dyscyplinarna może zrezygnować z prowadzenia sprawy lub podjęcia 
ostatecznej decyzji w przypadku, gdy sprawa zostanie uznana za przekraczającą 
kompetencje Komisji.  

 
11. Jeżeli Komisja Dyscyplinarna uzna winę osoby objętej postępowaniem, 

dopuszcza się następujące formy kary: upomnienie ustne, nagana pisemna, 
zawieszenie członkostwa na maksymalnie rok i całkowite wykluczenie z PSA. 

 
12. Członek Stowarzyszenia objęty procedurą wyjaśniającą jest informowany o 

decyzji Komisji Dyscyplinarnej do trzech dni od jej podjęcia. Decyzja Komisji 
Dyscyplinarnej uznawana jest za wiążącą, jeżeli w ciągu czternastu dni od jej 
podjęcia, objęty procedurą członek Stowarzyszenia nie zgłosi od niej odwołania. 

 
13. Obydwie strony mają prawo odwołania się do Panelu Apelacyjnego, 

składającego się ze wszystkich Rzeczywistych i Stowarzyszonych Członków 
PSA.  

 
14. Wniosek apelacyjny przedstawiany jest Zarządowi PSA w ciągu czternastu dni od 

podjęcia decyzji.  
 

15. Zarząd PSA zwołuje Panel Apelacyjny w terminie do 45 dni i informuje członków 
Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Panelu.  

 
16. Członek objęty procedurą dyscyplinarną może odwoływać się do Panelu 

osobiście lub za pośrednictwem doradcy. Komisja Dyscyplinarna jest również 
uprawniona do korzystania z doradztwa prawnego.  

 
17. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przedstawia decyzję Komisji i jej 

uzasadnienie Panelowi Apelacyjnemu. Członek objęty procedurą dyscyplinarną 
ma prawo przedstawienia uzasadnienia odwołania się od jego/jej zdaniem 
niewłaściwej lub niesprawiedliwej decyzji.  

 
18. Decyzje Panelu Apelacyjnego są wiążące przy co najmniej 50% quorum 

Rzeczywistych i Stowarzyszonych członków PSA. Jeżeli Panel Apelacyjny nie 
ma możliwości podjęcia wiążącej decyzji, rozpatrywanie sprawy ulega 
przesunięciu o 21 dni i zwoływane są kolejne obrady Panelu.  

 
19. Panel Apelacyjny może potwierdzić, zmniejszyć wymiar kary lub odrzucić decyzję 

Komisji Dyscyplinarnej. Zatwierdzenie decyzji Panelu wymaga 2/3 głosów “za” w 



składzie Panelu. Decyzje Panelu Apelacyjnego są ostateczne i nie podlegają 
dalszym odwołaniom.  

 
20. Obydwie strony są informowane o decyzjach Panelu Apelacyjnego na co 

najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych decyzji w życie.  
 

21. Członkowie Stowarzyszenia i inne strony publiczne będą informowane o 
decyzjach Komisji Dyscyplinarnej i/lub decyzjach Panelu apelacyjnego w formie 
pisemnej. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej i Panelu Apelacyjnego są informacjami 
dostępnymi dla opinii publicznej. 

 
22. Zasadą jest, że wszystkie postępowania i rozważania Komisji Dyscyplinarnej i 

Panelu Apelacyjnego, jak i pisemne i werbalne informacje przekazywane tym 
dwóm komórkom organizacyjnym są tajne i poufne. W przypadku złamania 
zasady poufności informacji lub w przypadku porozumienia wszystkich 
zaangażowanych w postępowanie stron, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo 
upublicznienia wszystkich faktycznych informacji.  
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