Załącznik nr1
Do Uchwały Nr 8/w/2015

REGULAMIN PRACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ZAWSZE RAZEM”
W POZNANIU.

I.

Postanowienia ogólne.

§1
1.
Sąd Koleżeński działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Członków niniejszy regulamin i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2.
Sąd Koleżeński jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do polubownego
rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, zgodnie z §23 statutu Stowarzyszenia.

§2
Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie
1.
określonym przez Walne Zgromadzenie na 4-letni okres kadencji (do czasu wyboru nowego
Sądu Koleżeńskiego) i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
2.
Działalność Sądu Koleżeńskiego kończy się z chwilą wyboru nowego Sądu Koleżeńskiego
przez Walne Zgromadzenie Członków.

II.

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego.

§3
1.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego, zgodnie z § 23, ust. 2 statutu Stowarzyszenia
należy:
1/ rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, które wynikły w obrębie
Stowarzyszenia,
2/ prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie
pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia.
III.

Zakres działania Sądu Koleżeńskiego.
§4

Sąd Koleżeński rozstrzyga:
- spory dotyczące naruszenia Statutu przez członków Stowarzyszenia (postępowanie
dyscyplinarne);
- spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
- spory pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;
- odwołania od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

IV.

Przebieg pracy Sądu Koleżeńskiego.
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§5
1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego zostaje wszczęte na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. W przypadku gdy wniosek dotyczy któregoś z członków Zarządu, postępowanie może być
również wszczęte na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Wnioski wnoszone są bezpośrednio do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego lub za
pośrednictwem Zarządu.

§6
Wnioski, skargi lub odwołania składane do rozpatrzenia muszą zawierać:
– datę sporządzenia;
– oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty;
– opis zarzutów;
– uzasadnienie;
– podpis;
– ewentualne załączniki.

§7
Kopie wniesionych skarg zostają rozesłane do wszystkich stron sporu oraz członków Sądu.
Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu
Sądu.
§8
1. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza
obwinionemu 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
2. Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień
Przewodniczący wyznacza termin (nie później niż w ciągu 30 dni), miejsce i porządek
rozprawy Sądu Koleżeńskiego.
3. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu Sądu do
Zarządu w terminie umożliwiającym dostarczenie zawiadomienia – za potwierdzeniem
odbioru, wszystkim członkom Sądu oraz Uczestnikom sporu w terminie nie krótszym niż na
czternaście dni przed planowanym Zebraniem Sądu.
4. Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół.

§9
Sąd Koleżeński przy wykonywaniu swoich funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej
kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza
Stowarzyszenia.
§ 10
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym, w tym Przewodniczący.
Posiedzenie sądu prowadzi Przewodniczący.

1.
2.

§ 11
Sąd prowadzi rejestr swoich decyzji i wniosków w formie orzeczeń.
Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Sądu.
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V.

Postępowanie.

§ 10
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 – tylko w przypadku rozprawy z udziałem stron.
W przypadku wyjaśnień składanych na piśmie każda ze stron ma 7 dni na złożenie wyjaśnień.
§ 11
Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie, lub
niedopuszczalne tylko w przypadku rozprawy z udziałem stron.
§ 12
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu zamyka
postępowanie.
§ 13
Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą
większością głosów w kwestii winy i kary.
§ 14
Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia.
§ 15
1. Orzeczenie powinno zawierać jedno z :
– propozycję polubownego rozwiązania sporu;
– umorzenie postępowania;
– uniewinnienie;
– odstąpienie od wymierzenia kar
– ukaranie obwinionego.
2. Orzeczenie ogłasza się do 7 dni od zakończenia postępowania.
§ 16
1.Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od dnia
przekazania orzeczenia.
2.Odwołanie powinno zawierać:
– oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
– zwięzłe przedstawienie zarzutów;
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– uzasadnienie zarzutów;
– wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w
całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
3.Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków jako II instancję są ostateczne.
§ 17
Przewodniczący Sądu w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze,
jeśli przyczyni się to do jej polubownego zakończenia.
§ 18
W razie niemożności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych
na pierwszym posiedzeniu, posiedzenie zostaje odroczone. Terminy kolejnych posiedzeń
wyznacza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
§ 19
1. Przyjęty przez Sąd Koleżeński protokół podpisują wszyscy członkowie i protokolant.
2. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane u Sekretarza Zarządu.
VI.

Sankcje.

§ 20
W razie orzeczenia o ukaraniu strony, Sad Koleżeński ma prawo do nałożenia na członka
kary:
- upomnienia;
- nagany;
- zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat;
- wnieść do zarządu o skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia.

VII.

Postanowienia końcowe.

§ 21
Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
§ 22
Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie Członków.

…………………………………………….
Sekretarz

……………………………………….
Przewodniczący
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