REGULAMIN
Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Techników Cukrowników
§1
Sąd Koleżeński jest organem władzy Stowarzyszenia Techników Cukrowników i działa na
podstawie §§ 40, 41 i 42 Statutu STC.
§2
1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 7 członków wybranych przez Zjazd Delegatów.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród wybranych członków: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§3
Sąd Koleżeński rozpatruje:
1. Sprawy zatargów zaistniałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia na tle naruszenia
statutu, postanowień i uchwał władz STC oraz etyki koleżeńskiej i zawodowej.
2. Sprawy zatargów pomiędzy członkami STC a członkami władz STC, zaistniałych na tle
działalności stowarzyszeniowej, o ile we wspomnianej sprawie członkowie władz działali
z urzędu.
3. Sprawy zgłoszone przez władze Stowarzyszenia przeciwko członkom Stowarzyszenia.

§4
1. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego są w wykonywaniu swych czynności sędziowskich
niezawiśli. Przy rozpatrywaniu spraw i wydawaniu orzeczeń kierują się sumieniem oraz
przepisami Statutu i dobrem Stowarzyszenia.
2. Na członkach Sądu Koleżeńskiego ciąży obowiązek zachowania tajemnicy faktów, o
których dowiedzieli się z tytułu wykonywania czynności w Sądzie Koleżeńskim.
§5
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1.
2.
3.
4.

upomnienie
nagana
zawieszenie w prawach członkowskich na okres 2 lat,
wykluczenie ze Stowarzyszenia.
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§6
Sąd rozpatruje wszystkie sprawy przy obecności co najmniej połowy jego składu.
§7
1. Z zespołu sędziów rozpatrujących określoną sprawę wyłączeni są:
a) małżonek i najbliższa rodzina,
b) osoby, które były lub będą przesłuchiwane jako świadkowie,
c) bezpośredni podwładni lub bezpośredni przełożeni,
d) osoby, które wniosły sprawę.
2. Członek Sądu może żądać wyłączenia go od pełnienia funkcji sędziego w określonej
sprawie również z innych ważnych przyczyn.
O wyłączenie poszczególnych sędziów może również wnosić strona zainteresowana.
Wnioski pisemne w tej sprawie rozpatruje Sąd, decydując zwykłą większością głosów.
W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§8
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego jest obowiązany zwołać posiedzenie Sądu dla
rozpatrywania wniesionej do Sądu sprawy najpóźniej w terminie 3-ch tygodni od daty
złożenia wniosku.
2. W przypadku wyłączenia Przewodniczącego Sądu z zespołu sędziów lub dłuższej jego
nieobecności posiedzenie Sądu zwołuje Wiceprzewodniczącego Sądu w terminie
określonym w ust. 1.
§9
1. Każdy członek Stowarzyszenia obowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu i udzielić
odpowiednich wyjaśnień.
2. Od obowiązku złożenia zeznań mogą być zwolnieni małżonek oraz najbliższa rodzina.
3. O ile świadek ma być przesłuchiwany na okoliczność, co do której jest związany
tajemnicą służbową, wówczas może złożyć zeznanie jedynie w przypadku zwolnienia go
z tego obowiązku przez powołana do tego władzę.
§ 10
Rozprawy Sądu są niejawne.
§ 11
1. Rozprawy Sądu są protokółowane.
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2. Rozprawę otwiera Przewodniczący Sądu lub Wiceprzewodniczący, referując sprawę.
Następnie wyjaśnienia składają strony, przesłuchuje się świadków i przeprowadza się inne
dowody.
3. Po zamknięciu posiedzenia zespół sędziowski odbywa naradę i ustala zwykłą większością
głosów, czy zachodzi potrzeba uzupełnienia dowodów, skorzystania z pomocy
odpowiednich organów Stowarzyszenia lub powołania nowych świadków, po czym, jeśli
nie zapadnie postanowienie o odroczeniu rozprawy, zespół sędziowski głosuje nad
kwestią winy, a w razie stwierdzenia winy, nad kwestią wymiaru kary.
4. Żadnemu z sędziów nie wolno uchylić się od głosowania. Przewodniczący zespołu
sędziowskiego oddaje głos ostatni.
5. Wyrok sporządza się bezpośrednio po głosowaniu i podpisują go wszyscy członkowie
składu orzekającego, po czym przewodniczący zespołu sędziowskiego ogłasza wyrok.
6. Sędzia, mający odmienne zdanie, może podać je do protokółu, co jednak nie zwalnia go
od obowiązku podpisania wyroku.
7. Wyrok powinien być uzasadniony na piśmie w terminie 10 dni od daty jego wydania.
Uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego.
§ 12
Wyrok wraz z uzasadnieniem powinien być najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego wydania
doręczony Sekretarzowi Generalnemu Stowarzyszenia, który informuje o treści wyroku
Zarząd Główny oraz zainteresowane organa i osoby.
§ 13
1. Odwołanie przysługuje tylko od wyroku, w którym orzeczono wykluczenie ze
Stowarzyszenia.
2. Odwołanie składa się do Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w
ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Walny Zjazd powołuje specjalny trzy
osobowy Sąd Koleżeński w zmienionym składzie dla rozpatrzenia sprawy w drugiej
instancji.
3. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński drugiej instancji są ostateczne.
4. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zjazd Delegatów obwiniony zostaje zawieszony w
prawach członkowskich Stowarzyszenia.
§ 14
W ramach swej pracy Sąd Koleżeński uprawniony jest do korzystania z pomocy wszystkich
władz i organów Stowarzyszenia, które z kolei obowiązane są tej pomocy udzielać.
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§ 15
Akta spraw i protokóły posiedzeń przechowywane są przez Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia jako poufne przez okres 2 kadencji.
§ 16
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub Wiceprzewodniczący składa na Zjeździe Delegatów
sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za okres, jaki upłynął od poprzedniego
Zjazdu Delegatów.
§ 17
Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia go przez XXXV
Walny Zjazd Delegatów STC.

Przewodniczący
XXXV Walnego Zjazdu Delegatów STC

Wojciech Wąs
Licheń, 18 czerwca 2009 r.
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