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Rozdział I Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Sąd Koleżeński jest jednym z organów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu (dalej: 

Związek) powoływanym przez Walny Zjazd Delegatów Związku. 

2. Sąd Koleżeński działa kolegialnie w oparciu i na podstawie Statutu Regionalnego Związku 

Pszczelarzy, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów oraz niniejszego Regulaminu. 

  

§ 2 

1. Sąd Koleżeński  jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii 

spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji 

stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre 

imię i interesy Związku. 

2. Sąd Koleżeński składa Walnemu Zjazdowi Delegatów Związku sprawozdanie ze swojej działalności 

za okres kadencji najpóźniej w dniu Walnego Zajazdu Delegatów przed upływem kadencji Sądu 

Koleżeńskiego.  

 

  

§ 3 

1. Wyboru trzech członków Sądu Koleżeńskiego Związku dokonują spośród siebie delegaci na 

Walnym Zjeździe Delegatów Związku. 

2. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego, o których mowa w ust. 1 odbywają się w głosowaniu 

tajnym, przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i są skuteczne, jeśli kandydat 

uzyska zwykłą większość ważnych głosów. 

3. Członka Sądu Koleżeńskiego odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru. 

4. Członek Sądu Koleżeńskiego może być odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji jeżeli 

narusza przepisy prawa, postanowienia Statutu i uchwał organów Związku oraz jeżeli nie 
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wywiązuje się ze swoich obowiązków w związku z pełnioną funkcją członka organu Związku lub 

spełnia obowiązki nienależycie lub z przyczyn wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu. 

5. Odwołanie członka Sądu Koleżeńskiego może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po 

uprzednim umożliwieniu wysłuchania członka wykluczanego. Nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo wykluczanego członka na Walnym Zjeździe Delegatów na którym ma być 

wysłuchany oznacza nieskorzystanie przez niego z tego prawa. 

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pełnią swoje funkcje osobiście. 

7. Każdy członek Sądu Koleżeńskiego powinien wypełniać swoje obowiązku sumiennie, kierując się w 

swojej działalności obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami słuszności i dobrem oraz 

celami Regionalnego Związku Pszczelarzy.  

8. Członek Sądu Koleżeńskiego jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności dotyczące 

spraw o których dowiedział się w czasie pełnienia swojej funkcji. 

9. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być członkiem w innych organach Związku. 

10. Funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można pełnić w przypadku prowadzenia działalności 

konkurencyjnej w stosunku do działalności Związku polegającej w szczególności na podejmowaniu 

działań na rzecz innych podmiotów zmierzających do realizacji zadań i celów tożsamych lub 

podobnych do określonych w Statucie lub podejmowaniu działań uniemożliwiających ich 

osiągniecie przez Związek. 

 

 

Rozdział II Skład Sądu Koleżeńskiego 

  

§ 4 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy bezpośrednio po wybraniu przez Walny Zjazd 

Delegatów Związku wybierają ze swego grona Przewodniczącego i członków na pozostałe funkcje 

Sądu Koleżeńskiego. 

2. Przewodniczący i pozostali członkowie wybierani są na okres swojej kadencji. 

3. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata. 

 

  

§ 5 

1. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej 

funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na 

umotywowany wniosek zainteresowanej strony, lub z własnej inicjatywy. O wyłączeniu decydują 

pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłącznie ze 

sprawy członka Sądu. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący Sądu, pozostali 

członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego do zakończenia danej sprawy.  
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2. W przypadku wyłączenia członka Sądu Koleżeńskiego zgodnie z ust. 1 Sąd Koleżeński orzeka w 

składzie dwóch sędziów z głosem decydującym Przewodniczącego będącego w składzie. Nie 

uchybia to postanowieniu § 15 niniejszego Regulaminu. 

  

§ 6 

1. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji w przypadkach: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji, 

c) odwołania z funkcji z powodu naruszenia przepisów prawa, postanowienia Statutu lub uchwał 

organów Związku oraz w przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się 

z obowiązków w związku z pełnioną funkcją członka Sądu Koleżeńskiego, 

d) utraty praw publicznych, 

e) ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 

f) zmiany charakteru prowadzonej działalności, jeśli ma to wpływ na sprawowanie 

mandatu, 

g) ustania członkostwa Koła Pszczelarzy, której członkiem jest członek organu Związku, 

h) utraty przez członka Sądu Koleżeńskiego członkostwa w Kole Pszczelarzy w przypadku  

jednoczesnego pełnienia funkcji w innych organizacjach o konkurencyjnym zakresie działania 

w stosunku do Związku, 

i) nieuzasadnionej absencji na zebraniach lub uchylania się od wykonywania innych 

obowiązków przez okres jednego roku. 

2. Decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu podejmuje Walny Zjazd Delegatów. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie 

właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł. 

 

  

  

Rozdział III Kompetencje Sądu Koleżeńskiego  

 

§ 7 

Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne powstałe na tle działalności związkowej pomiędzy członkami 

Związku (w tym gdy członek Związku jest również członkiem organu Związku), spory dotyczące 

naruszenia Statutu przez członków Związku oraz prowadzi postępowania dyscyplinarne przeciwko 

członkom Związku o czyny niezgodne ze statutem Związku i Regulaminem Koła zwane przewinieniami 

organizacyjnymi, w szczególności przewinienia polegające na: 

a) naruszeniu zasad etyki pszczelarskiej, 

b) naruszeniu postanowień Statutu Związku i Regulaminu Koła, 
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c) działaniu na szkodę Związku lub Koła. 

§ 8 

1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego zostaje wszczęte na wniosek zainteresowanej strony, w 

szczególności Zarząd Związku, Komisji Rewizyjnej Związku, Zarząd Koła, członka Związku za 

pośrednictwem Koła do którego należy. 

2. W przypadku rażących naruszeń, w szczególności postanowień aktów wewnętrznych Koła, uchwał 

organów Związku, przepisów prawa lub gdy wymaga tego interes i dobro Związku Sąd Koleżeński 

wszczyna postępowanie z urzędu.  

 

  

§ 9 

1. Wnioski o wszczęcie postępowania oraz skargi winny zawierać co najmniej: 

a) datę sporządzenia, 

b) oznaczenie wszystkich Uczestników sporu których dotyczą zarzuty ze wskazaniem adresów i 

funkcji jakie pełnią, 

c) wskazanie naruszeń oraz dokładne opisanie sporu, 

d)  opis zarzutów, 

e) podanie i załączenie dowodów z wskazaniem na jaki fakt są powoływane, podanie danych 

świadków z wymieniem ich adresów i funkcji jakie pełnią w Związku,  

f) uzasadnienie, 

g) podpisy osób składających pismo. 

2. Do pism, o których mowa w ust. 1 należy załączyć odpisy wraz z załącznikami dla wszystkich 

uczestników sporu. 

3. Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu Sądu. 

 

§ 10 

1. Osoba wyznaczona ze składu Sądu Koleżeńskiego przeprowadza wstępne rozpoznanie sprawy w 

okresie do 1 miesiąca, przygotowuje materiały do rozpoznania przez Sąd Koleżeński i składa 

wniosek do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński popierając go w czasie rozprawy lub przygotowując 

odmowę wszczęcia postępowania, którą zatwierdza Sąd Koleżeński w pełnym składzie. 

2. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza 

obwinionemu 7-dniowy termin do udzielenia odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach termin 

ten może zostać wydłużony, a w sprawach pilnych lub niecierpiących zwłoki skrócony, nie krótszy 

jednak niż 3 dni. 
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3. Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień 

Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, proponowaną formę i porządek postępowania przed 

Sądem Koleżeńskim. Dopuszczalne jest także przeprowadzenie postępowania w trybie zdalnym. 

4. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego wysyła do stron 

postępowania zawiadomienie o terminie i miejscu Posiedzenia, którego doręczenie powinno 

nastąpić w terminie nie krótszym niż na czternaści dni  przed planowanym Posiedzeniem Sądu. 

Jeżeli adresat wyraża na to zgodę zawiadomienie może zostać przesłane drogą elektroniczną, na 

wskazany przez niego adres e-mail.  

5. W pilnych sprawach zawiadomienie o którym mowa w ust. 3 może zostać wysłane z pominięciem 

formy i terminu w nim wskazanych. 

6. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do innych pism w sprawie. 

 

§ 11 

1. Stawiennictwo na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego nie jest obowiązkowe, o ile Przewodniczący 

nie postanowi inaczej.  

2. Stronom, obrońcy, pełnomocnikowi skarżącego przysługuje prawo wglądu do akt sprawy.  tak 

 

§ 12 

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się jawnie z możliwością wyłączenia jawności. 

Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania. 

2. Terminy posiedzeń wyznacza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

3. Z posiedzenia Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Sądu Koleżeńskiego i protokolant. 

4. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w biurze Związku 

   

§ 13 

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem zasad domniemania niewinności, 

kontradyktoryjności, obiektywizmu, prawdy materialnej, prawa do obrony. 

  

§ 14 

1. Obwiniony może być reprezentowany przed Sądem Koleżeńskim przez obrońcę wybranego 

spośród członków Związku. 

2. Nie może być obrońcą strona sporu, członek Sądu Koleżeńskiego (także wyłączony), członek 

organów Związku w sytuacji występowania któregokolwiek z tych organów jako strona sporu. 

3. Przyjęcie funkcji obrońcy jest społecznym obowiązkiem.  
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§ 15 

Z wyjątkiem sytuacji określonej w § 5 Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym, w 

tym Przewodniczący. Posiedzenie sądu prowadzi Przewodniczący.  

  

Rozdział IV Postępowanie 

 

§ 16 

1. Przewodniczący otwiera posiedzenie Sądu i odczytuje on wniosek oskarżycielski. 

2. Po otwarciu posiedzenia Sądu przez przewodniczącego członek wnoszący sprawę przedstawia 

ustnie swoje stanowisko, oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie, następnie druga strona sporu, 

po upewnieniu się przez Przewodniczącego co do rozumienia stawianych jej zarzutów, składa 

wyjaśnienia. 

  

§ 17 

Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie lub 

niedopuszczalne. 

  

§ 18 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu zamyka postępowanie 

dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania 

orzeczenia. 

  

§ 19 

Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą większością 

głosów w kwestii winy i kary. W przypadku orzekania w składzie 2-osobowym z przyczyn wskazanych 

w § 5 głos rozstrzygający ma Przewodniczący znajdujący się w składzie.  

 

§ 20 

Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał. 

  

  

§ 21 

  

1. Orzeczenie powinno zawierać: 

a) datę i miejsce wydania ze wskazaniem organu wydającego orzeczenie, 

b) nazwiska i imiona członków składu orzekającego, 

c) datę i miejsce rozpoznania sprawy, 
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d) oznaczenie obwinionego, 

e) opis stawianego zarzutu z kwalifikacją prawną, wskazaniem dowodów i okoliczności jakie 

zostały i nie zostały wzięte pod uwagę przez Sąd Koleżeński oraz którym dał lub nie dał wiary, 

f) pouczenie o 30-dniowym terminie odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów, 

g) rozstrzygnięcie ze wskazaniem ustalonej kwalifikacji czynu, określeniem orzeczonej kary  

zgodnie z ust. 2, określeniem w jakiej wysokości i kto pokryje koszty postępowania. 

2. Rozstrzygnięcie powinno zawierać odpowiednio: 

a)  propozycję polubownego rozwiązania sporu; 

b) umorzenie postępowania; 

c) uniewinnienie; 

d) odstąpienie od wymierzenia kary; 

e) ukaranie obwinionego. 

3. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady, a nieobecnym stronom oraz 

Zarządowi Koła i Zarządowi Związku  doręcza listem poleconym 

4. Przewodniczący może odroczyć ogłoszenie orzeczenie o czym informuje strony. 

 

§ 22 

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów Związku 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. 

2. Odwołanie powinno zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, 

b) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

c) uzasadnienie zarzutów, 

d) wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w 

całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, 

e) odpisy dla wszystkich stron postępowania. 

3. Orzeczenie wydane w II instancji przez Walny Zjazd Delegatów jest ostateczne. 

 

  

§ 23 

1. Przewodniczący Sądu w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli 

przyczyni się to do jej polubownego zakończenia. 

2. Wszystkie organy Związku zobowiązane są na wezwanie Sądu Koleżeńskiego służyć mu pomocą,  

a w szczególności udostępniać dokumenty i inne potrzebne materiały związane z rozpatrywaną 

sprawą. 
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3. Sąd Koleżeński w wykonywaniu swoich czynności może korzystać z pomocy biegłych, 

rzeczoznawców i specjalistów z danej dziedziny, jeżeli uzna to za niezbędne. 

4. Sąd Koleżeński dąży do racjonalnego przeprowadzenia postępowania w celu ograniczenia 

zbędnych kosztów oraz jak najszybszego rozpoznania sprawy. 

 

§ 24 

Sąd Koleżeński nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli: 

a) od chwili popełnienia zarzucanego czynu do czasu złożenia wniosku oskarżycielskiego upłynął 

okres dłuższy niż rok, 

b) obwiniony nie podlega orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego, 

c) obwiniony zmarł, 

d) nastąpiło pojednanie stron, 

e) skarżący wycofał wniosek oskarżycielski, 

f) Sąd stwierdził, że nie jest właściwy do rozpatrywania danej sprawy. 

 

§ 25 

1. Jeżeli po zakończeniu postępowania wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody mogące mieć istotny 

wpływ na treść orzeczenia Sąd Koleżeński może, na uzasadniony, uprawdopodobniony i 

odpowiednio udokumentowany wniosek skarżącego lub obwinionego, zarządzić wznowienie 

postępowania. 

2. Podstawą wznowienia postępowania mogą być tylko takie fakty i dowody, które przed 

zakończeniem postępowania nie były znane skarżącemu, obwinionemu lub Sądowi Koleżeńskiemu. 

3. Nie można wznowić postępowania jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia upłynął okres 2 lat. 

4. W razie uwzględnienia wniosku o wznowienie postępowania Sąd Koleżeński ponownie rozpatruje 

sprawę według zasad postępowania określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Na orzeczenie o odmowie wznowienia postępowania przysługuje zainteresowanemu odwołanie do 

Walnego Zjazdu Delegatów Związku w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.  

 

Rozdział V Sankcje 

 

§ 26 

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary: 

a) Upomnienie; 

b) Naganę; 

c) Zakaz zajmowania stanowisk we władzach Koła i Związku; 

d) Orzeczenie o utracie praw członkowskich. 
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Rozdział VI Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią 

wynagrodzenie. 

2. Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługują diety oraz zwrot kosztów dojazdu w związku z 

wykonywaną przez nich pracą. Koszty te ponosi Związek.  

3. Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją 

wyznaczonych zadań 

  

§ 28 

1. Koszty przejazdu stron na rozprawę nie są zwracane. 

2. Koszty przejazdu świadka ponosi ta strona, która go zgłosiła. 

   

§ 29 

1. Czynności kancelaryjne Sądu Koleżeńskiego wykonuje wyznaczony pracownik biura Związku. 

2. Akta Sądu Koleżeńskiego przechowywane są w biurze Związku. 

 

§ 30 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez XXIV Walny Zjazd 

Delegatów Związku. 

 

  


