Regulamin Sądu Koleżeńskiego Regionalnego Związku Pszczelarzy

Załącznik nr 4
do Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Toruniu uchwalonego dnia ............................2008 r
R E G U L A M I N SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY
§1
Sąd Koleżeński Regionalnego Związku Pszczelarzy zwany dalej Sądem Koleżeńskim działa na
podstawie Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów oraz
niniejszego regulaminu.
§2
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności rozpatrywanie:
1. spraw spornych wynikłych na tle działalności związkowej pomiędzy członkami Związku oraz
spraw, w których jedna ze stron jest członkiem władz Związku, w tym w szczególności
następujących przewinień organizacyjnych:
1) naruszanie zasad etyki pszczelarskiej,
2) naruszanie postanowień statutu Związku i regulaminu Koła,
3) działanie na szkodę Związku lub Koła,
§3
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego
Sądu Koleżeńskiego i sekretarza. W czasie trwania kadencji na miejsce ustępującego członka
wchodzi osoba , która w dalszej kolejności . otrzymała podczas wyborów większą liczbę
głosów.
2. Osoba wyznaczona ze składu Sądu przeprowadza wstępne rozpoznanie sprawy w okresie do
1 miesiąca, przygotowuje materiały do rozpoznania przez Sąd i składa wniosek do
rozpatrzenia przez Sąd popierając go w czasie rozprawy lub przygotowuje odmowę
wszczęcia postępowania, którą zatwierdza Sąd w całym składzie.
3. Pierwsze posiedzenie Sądu odbywa się podczas Zjazdu Delegatów, na którym dokonuje się
jego ukonstytuowanie.
4. Każde posiedzenie Sądu Koleżeńskiego jest protokołowane, a wykonywane czynności są
zapisywane w formie protokółów postanowień i notatek
5. Należy dążyć do racjonalnego przeprowadzenia postępowania w celu ograniczenia zbędnych
kosztów oraz jak najszybszego rozpatrzenia sprawy.
6. Po przeprowadzonej rozprawie jej wynik należy spisać w formie orzeczenia zawierającego m.
innymi:
-datę i miejsce wydania ze wskazaniem organu wydającego orzeczenie,
-nazwiska i imiona członków kompletu orzekającego,
-datę i miejsce rozpoznania sprawy,
-nazwisko i imię obwinionego,
-opis stawianego zarzutu z kwalifikacją prawną, wskazaniem dowodów i okoliczności jakie
zostały i nie zostały wzięte pod uwagę przez Sąd
-pouczenie o 30 dniowym terminie odwołania do Walnego Zjazdu
-wyniku postępowania z określeniem ustalonej kwalifikacji czynu, określeniem orzeczonej
kary, określeniem jakie i kto pokryje koszty powstałe w związku z postępowaniem,
-orzeczenie doręcza się stronom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru i
przesyła się Zarządowi Koła oraz Zarządowi Związku.
§4
1. Każdy członek Sądu Koleżeńskiego powinien wypełniać swoje obowiązki sumiennie, kierując
się w swojej działalności obowiązującymi przepisami prawnymi, a ponadto zasadami
słuszności i celami Regionalnego Związku Pszczelarzy.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności dotyczące
poszczególnych spraw, o których dowiedział się w czasie pełnienia swojej funkcji.
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§5
W celu zapewnienia niezawisłości i prawidłowości działania członek Sądu Koleżeńskiego nie może
być w czasie trwania kadencji jednocześnie członkiem innych organów Regionalnego Związku
Pszczelarzy.
§6
1. Członek Sądu Koleżeńskiego może wnioskować o wyłączenie go z udziału w rozpoznawaniu
sprawy, jeżeli pomiędzy nim a stroną sporu zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że
budzić może wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Uzasadniony wniosek o wyłączenie może zgłosić również każda ze stron, najpóźniej na
pierwszej rozprawie przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy.
3. Określone w pkt. 1 i 2 wnioski o wyłączenie Sąd Koleżeński rozpatruje w pełnym składzie na
posiedzeniu niejawnym. W przypadku wyłączenia do rozpatrzenia sprawy powołuje się osobę
, która uzyskała następną w kolejności liczbę głosów podczas wyborów.
§7
Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie:
1. Na wniosek oskarżycielski zainteresowanej strony, a w szczególności Zarządu Związku,
Komisji Rewizyjnej Związku, względnie zainteresowanego członka Związku,
2. Z urzędu - jeżeli wymaga tego interes i dobro Regionalnego Związku Pszczelarzy.
§8
1. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
1) nazwę i adres skarżącego,
2) imię i nazwisko osoby obwinionej oraz funkcje, jakie obwiniony spełnia w organach
Związku lub nazwę i siedzibę obwinionego członka Związku,
3) dokładne opisanie sporu związanego z działalnością organizacyjną,
4) podanie dowodów, z dokładnym wymienieniem dokumentów oraz świadków, z
wymienieniem ich personaliów, adresów, funkcji w organach Związku,
5) podpis wnoszącego lub jego pełnomocnika.
2. Do wniosku o ukaranie należy dołączyć jego odpisy wraz z kopiami dokumentów
dowodowych w ilości po jednym egzemplarzu dla każdego z obwinionych.
§9
1. Obwiniony może być reprezentowany przed Sądem Koleżeńskim przez obrońcę, wybranego
spośród członków Związku.
2. Nie może być obrońcą członek Sądu Koleżeńskiego Związku, jak również członek organów
Związku w sytuacji występowania któregokolwiek z tych organów jako strona sporu.
3. Przyjęcie funkcji obrońcy jest społecznym obowiązkiem.
§10
W postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim strony występują osobiście lub reprezentuje ich obrońca,
a w przypadku gdy stroną jest Koło Pszczelarzy - osoby statutowo uprawnione do reprezentowania.
§11
1. Przed nadaniem sprawie biegu przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sprawdza czy może być
ona rozpatrzona przez Sąd Koleżeński pod względem właściwości oraz czy wniosek
odpowiada warunkom formalnym wymienionym w§ 7 i 8regulaminu.
2. Jeżeli sprawa objęta wnioskiem nie należy do właściwości miejscowej lub rzeczowej Sądu
Koleżeńskiego, przewodniczący Sądu przekazuje wniosek do właściwego miejscowo i
rzeczowo Sądu Koleżeńskiego Związku Pszczelarzy.
3. Jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący Sądu wzywa
wnoszącego do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia.
4. Jeżeli wniosek spełnia warunki formalne - a sprawa w nim objęta podlega właściwości Sądu
Koleżeńskiego - przewodniczący Sądu przesyła odpis wniosku wraz z odpisami dokumentów
dowodowych obwinionemu, wzywając go do nadesłania odpowiedzi w terminie
wyznaczonym i ustalając jednocześnie termin rozprawy. Na rozprawę wzywa się ,
obwinionego, wyznaczonego obrońcę oraz zgłoszonych świadków. Zainteresowane strony i
świadkowie zobowiązani są do stawienia się na rozprawę.
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§12
1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje
rozpatrzenia sprawy oraz wydania orzeczenia na podstawie zebranego przez Sądu Koleżeński
materiału dowodowego.
2. Sąd przesłuchuje strony, świadków, nie może jednak odbierać od nich przyrzeczenia ani
stosować wobec nich jakichkolwiek środków przymusu.
3. Stronom, obrońcy, pełnomocnikowi oskarżenia przysługuje prawo wglądu do akt sprawy
przez cały czas toczącego się postępowania.
§13
Wszystkie organy Związku obowiązane są na wezwanie Sądu Koleżeńskiego służyć mu pomocą, a w
szczególności udostępniać dokumenty i inne potrzebne materiały związane z rozpatrywaną sprawą.
§14
1. Po otwarciu rozprawy Sądu przewodniczący odczytuje wniosek oskarżycielski, po czym
następuje przesłuchanie obwinionego. Po przesłuchaniu obwinionego i rozpatrzeniu
ewentualnych wniosków stron, przewodniczący Sądu zarządza, w miarę potrzeby
przesłuchanie powołanych świadków. Sąd Koleżeński na każdym etapie postępowania winien
dążyć do ugodowego zakończenia sporu.
2. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez
protokolanta i przewodniczącego składu orzekającego.
§15
Rozprawa ma charakter jawny, przewodniczący może jednak zarządzić tajność rozprawy.
§16
Sąd Koleżeński może zarządzić przerwę w prowadzeniu rozprawy i odroczyć rozprawę na czas
określony, nie dłuższy niż 1 miesiąc celem zgromadzenia dalszych niezbędnych dowodów
koniecznych do rozpoznania sprawy.
§17
1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego następują przemówienia oskarżyciela,
obrońcy i obwinionego.
2. Po wysłuchaniu stron przewodniczący zamyka rozprawę i Sąd udaje się na naradę. Narada jest
tajna. Orzeczenia zapadają bezwzględną większością głosów. W sprawach zawiłych Sąd może
odroczyć ogłoszenie orzeczenia najwyżej do 21 dni.
3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zawiera : nazwiska członków Sądu, datę i miejsce
rozpoznania sprawy, nazwy lub imiona i nazwiska stron, dokładne ustalenie przewinienia oraz
wymiar kary oraz pouczenie o przysługującym prawie wniesienia odwołania. Uzasadnienie
powinno zawierać szczegółowe powody rozstrzygnięcia, ze wskazaniem podstawy faktycznej
i prawnej.
4. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie Sądu Koleżeńskiego, którzy rozpoznawali sprawę.
Uzasadnienie podpisują członek składu orzekającego, który je sporządził oraz
przewodniczący Sądu. Członek Sądu Koleżeńskiego nie zgadzający się z sentencją orzeczenia
ma prawo zgłosić votum separatum.
5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego doręcza orzeczenie i jego uzasadnienie sporządzone na
piśmie składającemu wniosek i obwinionemu, a jeśli wyznaczył obrońcę także obrońcy.
§18
Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka,
4. wnioskowanie o pozbawienie mandatu członka władz w Związku.
§19
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej ze stron prawo wniesienia do Walnego Zjazdu
Delegatów. Odwołanie powinno zawierać dokładne określenie zaskarżonego orzeczenia oraz istotne
zarzuty, a w szczególności naruszenie przepisów statutu i regulaminu Sądu Koleżeńskiego, błędną
ocenę okoliczności faktycznych oraz uzasadnienie i wnioski.
§20
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Sąd Koleżeński nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza jeżeli:
1. od chwili popełnienia zarzuconego czynu do czasu złożenia wniosku oskarżycielskiego
upłynął okres dłuższy niż rok,
2. obwiniony nie podlega orzeczeniu Sądu,
3. obwiniony zmarł,
4. nastąpiło pojednanie stron,
5. wycofany został wniosek oskarżycielski przez osobę, która wniosek zgłosiła,
6. Sąd stwierdził, że nie jest właściwy do rozpatrywania danej sprawy.
§21
1. Jeżeli po zakończeniu postępowania wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody mogące mieć
istotny wpływ na treść orzeczenia Sąd Koleżeński może, na uzasadniony i odpowiednio
udokumentowany wniosek oskarżającego lub obwinionego, zarządzić wznowienie
postępowania.
2. Podstawą wznowienia postępowania mogą być tylko takie fakty i dowody, które przed
zaskoczeniem postępowania nie były znane oskarżycielowi, 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 wg zasad postępowania określonych w niniejszym regulaminie.
§22
1. Koszty przejazdu stron na rozprawę nie są zwracane.
2. Koszty przejazdu świadka ponosi ta strona, która zgłosiła danego świadka.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pracują społecznie otrzymując z Związku tylko diety i zwrot
kosztów przejazdu. Koszty te ponosi Związek.
§23
Czynności kancelaryjne Sądu wykonuje wyznaczony pracownik biura Regionalnego Związku
Pszczelarzy. Akta Sądu przechowywane są w biurze Związku.
§24
Wykonanie ostatecznych orzeczeń Sądu należy do właściwych władz Związku.
Sekretarz Zjazdu

Przewodniczący Zjazdu
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