REGULAMIN

Sądu Koleżeńskiego
Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”
w Piotrkowie Tryb.

§1
1. Sąd Koleżeński Regionalnego Związku Pszczelarzy, zwany w dalszym ciągu Sąd Koleżeński,
działa na podstawie Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy §24 i mniejszego regulaminu.
2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywane spraw wynikłych na tle
działalności związkowej pomiędzy członkami Związku lub pomiędzy organami Związku a
członkami.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w pierwszej instytucji z terenu naszego Związku.

§2.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy są wybierani zgodnie ze statutem § 14 ust. 3,4.
2. Sąd Koleżeński orzeka w zespole, co najmniej 2 członków Sądu, przy czym przewodniczącym
zespołu jest przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
§3
1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek członka Związku lub organu Związku.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniosku oskarżenia dołączyć jego opis.
2. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący Sądu wyznacza skład zespołu orzekającego oraz
oznacza termin rozprawy.
3. O terminie rozprawy zawiadamia się strony, doręczając równocześnie obwinionemu
odpis wniosku oskarżenia. Na rozprawę wzywa się również zgłoszonych przez strony
świadków. Obwiniony winien być zawiadomiony o terminie rozprawy przynajmniej siedem
dni przed tym terminem. Nie zachowanie tego terminu powoduje odroczenie rozprawy, aby
obwiniony na rozprawę wyraził zgodę. Strony mogą świadków doprowadzić i zgłosić na
rozprawie.

§4.
Członek zespołu orzekającego może się sam wyłączyć ze sprawy lub może być wyłączony na
wniosek strony, jeżeli pomiędzy członkami zespołu a stroną zachodzi stosunek pokrewieństwa,
powinowactwa lub stosunek osobisty tego rodzaju, że może budzić wątpliwości co do jego
bezstronności. Wniosek taki zespół orzekający rozpatruje na posiedzeniu niejawnym.

§5.
W razie nieusprawiedliwionej nieobecności na rozprawie obwinionego Sąd Koleżeński może
przeprowadzić postępowanie i wydać orzeczenie.

§6.
Rozprawa zaczyna się od odczytania skargi, poczym Sąd przesłuchuje obwinionego.
Nieusprawiedliwione nieobecność wnioskodawcy powoduje umorzenie postępowania.
2. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół. Protokół spisuje jeden z członków zespołu orzekającego lub
osoba wyznaczona przez przewodniczącego spoza zespołu orzekającego. Protokół podpisują członkowie
sądu uczestniczący w postępowaniu.
3. Strony mogą zadawać świadkom pytania oraz składać oświadczenia w przedmiocie
przedstawionych dowodów.
4. W toku postępowania dowodowego zespół orzekając przesłuchuje świadków, wysłuchuje opinii
biegłych oraz sprawdza inne dowody.
5. Na wniosek strony lub z urzędu zespół orzekający może odroczyć rozprawę celem zebrania
dalszych dowodów lub z innych uzasadnionych przyczyn.
1.

§7
l. Sąd nie wszczyna postępowania a wszczęte umarza, jeżeli:
1) od chwili popełnienia zarzuconego obwinionemu czynu upłynął w dacie zgłoszenia wniosku okres
dłuższy niż rok.
2) obwiniony zmarł.
3) obwiniony nie podlega orzecznictwu Sądu Koleżeńskiego
2. Sąd umarza również postępowanie w przypadkach:
1) cofnięcia przez wnioskodawcę wniosku przeciwko obwinionemu,
2) pojednania stron lub zawarcia ugody,
3) stwierdzenia, że Sąd Koleżeński nie jest właściwy do rozpatrzenia tej rozprawy
3. Na postanowienia Sądu Koleżeńskiego umarzające postępowanie stronom przysługuje prawo
wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu RZP.

§8.
1. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący zamyka rozprawę i udziela
głosu wnioskodawcy oraz obwinionemu. Orzeczenie zapada większością głosów. Orzeczenie
podpisują wszyscy członkowie zespołu. Przewodniczący ogłasza treść sentencji orzeczenia.
2. Zespół orzekający sporządza w ciągu 14 dni uzasadnienie orzeczenia i doręcza stronom odpisy
orzeczenia z uzasadnieniem.
3. Osoba pokrzywdzona może skorzystać z § 23 ust. 6. Statutu RZP.
§9.
Sąd Koleżeński wydając orzeczenie, może orzec następujące kary :
l/ udzielenie upomnienia,
2/ udzielenie nagany.
3/ wnioskowanie o zawieszenie w prawach członka Związku na okres od jednego do dwóch lat,
4/ wnioskowanie o wykluczenie członka ze Związku.
Sąd Koleżeński orzeczeniem rozstrzyga również inne kwestie, będące przedmiotem
postępowania. Sąd Koleżeński uznając wniosek za nieuzasadniony lub nieudowodniony wydaje orzeczenie uniewinniając obwinionego bądź oddalające żądanie wniosku

§10.

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego strony mogą złożyć w terminie 30 dni od daty
doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem na piśmie - odwołanie do najbliższego Zjazdu RZP.
2. Odwołanie składa się z odpisem dla drugiej strony, która może w terminie 14 dni od daty
doręczenia jej odpisu złożyć odpowiedź na odwołanie.
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przesyła odwołanie wraz z aktami do Zjazdu, który
rozpatrzy sprawę.
§11.

1. Koszty przejazdu dla świadków ponosi strona, która zgłosiła danego świadka. Członkowie Sądu
pracują społecznie, otrzymując z Regionalnego Związku tylko zwrot kosztów przejazdu.
Czynności biurowe Sądu Koleżeńskiego wykonuje członek Sądu.
2. Akta Sądu Koleżeńskiego przechowuje Regionalny Związek,

§12.
Wykonanie ostatecznych orzeczeń Sądu Koleżeńskiego należy do władz Związku.

§13.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walny Zjazd delegatów RZP w dniu 9.04.2010 r.

Kocierzowy 9.04.2010 r.

