REGULAMIN
Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego
CZĘŚĆ I
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM STOWARZYSZENIA
1. Postanowienia ogólne
§1
Postępowanie przed Sądem odbywa się na podstawie:
1. Statutu Stowarzyszenia,
2. Niniejszego Regulaminu.
§2
Sąd Stowarzyszenia orzeka w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków za
naruszenie:
1. statutowych obowiązków członka Stowarzyszenia oraz uchwał statutowych
Stowarzyszenia,
2. zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania usług.
§3
1. Sąd Stowarzyszenia rozstrzyga sprawy w formie orzeczeń (zał. nr 1).
2. Orzeczenie zapada jedynie na rozprawie.
3. Rozprawa przed Sądem Stowarzyszenia jest jawna.
§4
Termin i miejsce posiedzenia Sądu ustala Przewodniczący Sądu w porozumieniu z Prezesem
Stowarzyszenia.
2. Właściwość i skład Sądu Stowarzyszenia oraz wyłączenie członków Sądu
Stowarzyszenia.
§5
Do rozpoznania sprawy właściwym jest Sąd Stowarzyszenia, którego członkiem jest
obwiniony.

§6
1. Na rozprawie Sąd Stowarzyszenia orzeka w składzie przewodniczący i dwóch członków.
2. Przewodniczącym rozprawy może być przewodniczący Sądu Stowarzyszenia lub jego
zastępca.
3. Członków składu orzekającego wyznacza przewodniczący Sądu lub jego zastępca, z listy
członków sądu.
§7
1. Przewodniczący, jego zastępca lub członek Sądu nie może brać udziału w prowadzeniu
sprawy jeżeli:
a) sprawa dotyczy jego bezpośrednio,
b) jest spokrewniony lub spowinowacony z obwinionym,
c) w tej samej sprawie składał wyjaśnienia jako świadek lub biegły, albo był
świadkiem czynu, o który toczy się sprawa,
d) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, a sprawę przekazano do
ponownego rozpatrzenia.
2. Wniosek o wyłączenie może zgłosić członek składu orzekającego lub strona.
3. O wyłączeniu decyduje przewodniczący Sądy Stowarzyszenia lub w wypadku jego
nieobecności zastępca.
3. Wniosek o rozpoznanie sprawy
§8
1. Wniosek o rozpoznanie sprawy może składać do Sądu Stowarzyszenia każda osoba
fizyczna lub prawna.
2. Obwinionym w sprawie może być tylko członek Stowarzyszenia.
3. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko, nazwę i adres firmy, adres zamieszkania,
b) opis działalności lub czynu zarzucanego obwinionemu,
c) wskazanie dowodów w sprawie.
4. Przygotowanie do rozprawy
§9
1. Przewodniczący Sądu w terminie 3 tygodni od daty otrzymania wniosku o rozpoznanie
sprawy jest zobowiązany do wyznaczenia terminu rozprawy oraz zarządza doręczenie
wezwań na rozprawę:
a) stronom,
b) obrońcy lub rzecznika obwinionego o ile obwiniony zażąda ich udziału w
rozpatrzeniu sprawy,
c) świadkom lub innym osobom, których obecność na rozprawie przewodniczący
Sądu uzna za wskazaną.

§ 10
1. Między doręczeniem obwinionemu wezwania wraz z odpisem wniosku a terminem
rozpatrzenia sprawy powinno upłynąć co najmniej 7 dni.
2. W razie nie zachowania tego terminu obwiniony może żądać odroczenia rozpatrzenia
sprawy.
§ 11
Przewodniczący Sądu nie wyznacza terminu rozpatrzenia sprawy i oddala wniosek jeżeli,
wniosek o rozpoznanie sprawy obejmuje zarzut popełnienia przez obwinionego innego
czynu niż określony w § 2 Regulaminu.
5. Przebieg rozpatrzenia sprawy
§ 12
1. Rozpatrzenie sprawy rozpoczyna przewodniczący Sądu sprawdzeniem listy obecności osób
wezwanych na rozprawę.
2. Po sprawdzeniu obecności, przewodniczący nakazuje opuszczenie sali przez świadków.
3. Nieusprawiedliwiony brak obecności jednej ze stron, prawidłowo zawiadomionej, nie
wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że Sąd uzna ich obecność za konieczną.
§ 13
1. Wniosek o rozpatrzenie sprawy odczytuje przewodniczący Sądu lub jeden z członków
składu orzekającego.
2. Po odczytaniu wniosku przewodniczący składu sędziowskiego zobowiązuje obwinionego
do ustosunkowania się do zarzutów zawartych we wniosku.
3. Po wysłuchaniu obwinionego, przewodniczący informuje go o prawie zadawania pytań
osobom składającym wyjaśnienia oraz o prawie do ustosunkowania się do każdego
dowodu.
4. Świadkowie składają wyjaśnienia indywidualnie po czym mają prawo pozostać na sali.
5. W przypadku nie stawienia się świadka lub biegłego, Sąd, jeżeli uzna za konieczne,
przerywa rozpatrzenie sprawy.
§ 14
Na rozprawie wolno odczytywać oświadczenia świadków, którzy nie stawili się na rozprawę,
oraz inne złożone do akt dokumenty (zaświadczenia lekarskie, opinie biegłych, itp.).
§ 15
1. Sąd Stowarzyszenia na wniosek stron lub z urzędu może przerwać rozpatrzenie sprawy w
celu uzupełnienia materiału dowodowego.
2. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 miesiąc. Po przerwie prowadzi się dalej postępowanie
dowodowe.

§ 16
1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący pyta się
zainteresowanych stron, czy zgłaszają dodatkowe dowody, a w razie odpowiedzi
odmownej udziela głosu stronom.
2. Strony zabierają głos w następującej kolejności:
a) wnioskodawca,
b) biegły lub obrońca obwinionego,
c) obwiniony.
3. Po wysłuchaniu głosów stron przewodniczący składu orzekającego ogłasza rozprawę za
zamkniętą.
6. Wydawanie orzeczeń
§ 17
1. Po zamknięciu rozprawy Sąd przystępuje do narady.
2. Narada i głosowanie nad orzeczeniem są tajne.
3. Orzeczenie zapada większością głosów.
§ 18
1. Sąd Stowarzyszenia może wymierzać następujące kary:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) pozbawienie prawa wybieralności do organów Stowarzyszenia na okres do 3 lat,
d) zawieszenie w prawach członka na okres pół roku,
e) zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku,
f) zawieszenie w prawach członka na okres 2 lat,
g) wykluczenie z szeregów członków Stowarzyszenia.
2. Sąd może wymierzyć tylko jedną z kar.
3. Sąd wymierza karę według własnego uznania oceniając stopień naruszenia zasad etyki
zawodowej i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie oddziaływania na ogół członków
Stowarzyszenia.
§ 19
1. Po przeprowadzeniu narady Sąd sporządza na piśmie sentencję orzeczenia, którą podpisują
wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanych.
2. Członek składu orzekającego – przegłosowany ma prawo zaznaczyć swe odrębne zdanie
przy podpisywaniu sentencji orzeczenia.
3. Zastrzeżenia tego nie ogłasza się.
4. Członek składu orzekającego, który zaznaczył na sentencji orzeczenie swe odrębne zdanie,
jest obowiązany uzasadnić je na piśmie.

§ 20
Sentencja orzeczenia powinna zawierać:
1. nazwiska przewodniczącego i pozostałych członków składu orzekającego,
2. datę i miejsce rozpoznania sprawy,
3. imię i nazwisko obwinionego oraz nazwę firmy i jej adres,
4. opis czynu zarzucanego obwinionemu,
5. rozstrzygnięcie sadu, wymiar kary (w wypadku stwierdzenia winy obwinionego).
§ 21
1. Po podpisaniu sentencji orzeczenia przewodniczący ogłasza je stronom, przytacza ustnie
najważniejsze motywy orzeczenia oraz wskazuje stronom sposób i termin odwołania się od
orzeczenia.
2. Opis orzeczenia dostarcza się z urzędu stronom.
§ 22
1. Jeżeli obwiniony, któremu wezwanie doręczono prawidłowo, nie stawił się na rozpatrzenie
sprawy, a Sąd Stowarzyszenia uznał, że sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa
obwinionego i może być rozpoznana w jego nieobecności – Sąd przeprowadza rozpatrzenie
sprawy i wydaje orzeczenie.
2. Sąd odczytuje wyjaśnienie obwinionego, o ile takie zostały uprzednio złożone.
CZĘŚĆ II
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE PRZED SĄDEM STOWARZYSZENIA
§ 23
1. Od orzeczeń Sądu Stowarzyszenia przysługuje stronom odwołanie.
2. Odwołanie powinno zawierać ściśle określone i uzasadnione żądanie strony, oraz powinno
być złożone w terminie 7 dni.
§ 24
1. Skład Sądu odwoławczego składa się z przewodniczącego oraz czterech członków.
2. Sprawy odwoławczej nie mogą rozpatrywać osoby, które brały udział w pierwszym
posiedzeniu Sądu Stowarzyszenia

§ 25
1. Sad odwoławczy po rozpoznaniu odwołania, wydaje orzeczenie, w którym:
a) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,
b) zmienia treść zaskarżonego orzeczenia.
2. Jeżeli odwołanie złożył wyłącznie obwiniony, odwoławczy Sąd nie może wymierzyć kary
surowszej.
§ 26
Orzeczenie odwoławcze Sadu Stowarzyszenia jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27
1. Koszty postępowania przed Sądem Stowarzyszenia ponosi Stowarzyszenie.
2. Sąd Stowarzyszenia prowadzi rejestr obwinionych, którzy zostali uznani prawomocnym
orzeczeniem za winnych zarzucanych im czynów.
3. Materiały z postępowania powinny być przechowywane przez 5 lat.
§ 28
Zgodnie z § 42 pkt. 4 Statutu, Regulamin został wprowadzony 6 lutego 2009 r. na
posiedzeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego SPL.

Gołuchów, ………….……. r .

ORZECZENIE
w sprawie: skargi Pana ………………………………………… z dnia …………………….r. przeciwko
………………………………..o naruszenie………………………………………………………………….
Na podstawie art. ……. ust. …….. Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława
Wierzbickiego oraz ………….. …………………. Regulaminu Sądu Koleżeńskiego w składzie:
……………………………..przewodniczący
……………………………..
……………………………..członkowie

postanawia :
Uznać , że kol. ……………………naruszył ……………..………………………………....
i wymierzyć kol. ……………………………… karę……………………………………….
Uzasadnienie :
W toku postępowania Sąd zapoznał się ze stanowiskiem Stron zawartym w dokumentacji sprawy oraz
wysłuchał wyjaśnień, złożonych przez Pozwanego

Sąd uznał za bezsporne następujące fakty :
1.
2.
3.
.
.
.
Przepisy…………………. stwierdzają jasno: .............................................................
Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił orzec jak w sentencji.

Podpisy:

