REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZWIĄZKU
W oparciu o Art. 23 ust. 2 pkt. 6c Statutu Polskiego Związku Filatelistów ustala się w niniejszym
Regulaminie zakres kompetencji i tryb działania Sądów Koleżeńskich PZF.
ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Sąd Koleżeński Związku, zwany dalej Sądem, jest organem Związku (Art. 17 ust. 1 pkt. 4 Statutu
PZF) powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Związku, dotyczących
naruszenia postanowień Statutu Związku lub spornych i honorowych, wynikłych między
członkami Związku (Art. 33 ust. 1 Statutu PZF).
2. Sąd ma siedzibę w lokalu Zarządu Głównego PZF.
3. Sąd działa w trybie dwuinstancyjnym (Art. 33 ust. 2 Statutu PZF).
4. Od orzeczeń Sądu w I Instancji przysługuje stronie prawo odwołania się do Sądu II instancji
w terminie 14 dni od chwili doręczenia stronie na piśmie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji
(Art. 34 ust. 4 Statutu PZF).
5. Sąd prowadzi w Związku działalność orzeczniczą, mediacyjną i rozjemczą (Art. 33 ust. 3 Statutu
PZF).
6. Członkowie Związku w pierwszej kolejności powinni korzystać z wewnątrzzwiązkowego trybu
rozpoznawania spraw spornych (Art. 33 ust. 5 Statutu PZF).
7. Sąd składa się z dziewięciu członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Związku. Sąd
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza (Art. 34 ust. 1
Statutu PZF), którzy stanowią jego Prezydium.
§ 2.
Sekretarz Sądu nadzoruje wszelkie czynności techniczne i biurowe związane z działalnością Sądu I i II
instancji.
§ 3.
Sąd w czasie kadencji ma prawo kooptacji nowych członków zwyczajnych, przy uwzględnieniu ich
kompetencji i predyspozycji w miejsce ustępujących z tym, że liczba dokooptowanych nie może
przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru (Art. 18 ust. 8 Statutu PZF).
ROZDZIAŁ II. SĄD KOLEŻEŃSKI I INSTANCJI
§ 4.
1. Sąd Koleżeński I instancji działa w składzie trzech członków spośród wybieranych przez Walny
Zjazd
2. Skład Sądu Koleżeńskiego I instancji wyznacza każdorazowo Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego
§ 5.
Sąd Koleżeński I instancji rozpatruje sprawy członków Związku i orzeka kary organizacyjne
ROZDZIAŁ III. SĄD KOLEŻEŃSKI II INSTANCJI
§ 6.
1. Sąd Koleżeński II instancji rozpatruje i rozstrzyga odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I
instancji (Art. 35 ust. 1 pkt. 1 Statutu PZF).
2. Sąd Koleżeński II instancji dokonuje wykładni przepisów dla praktyki orzeczniczej Sądu
Koleżeńskiego Związku (Art. 35 ust. 1 pkt. 2 Statutu
§ 7.
Na wniosek zainteresowanych Przewodniczący Sądu prowadzi postępowanie mediacyjne (Art. 35 ust.
2 Statutu PZF).

§ 8.
1. W przypadku zaskarżenia orzeczenia Sądu I Instancji, odwołanie rozpoznaje Sąd II Instancji w
zmienionym pięcioosobowym składzie w terminie 60 dni od daty jego powołania .
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza z spośród pozostałych członków Sądu w terminie
30 dni od daty wpływu zaskarżenia orzeczenia Sądu I Instancji, nowy zespół orzekający (Art. 35
ust. 3 Statutu PZF).
ROZDZIAŁ IV. ZAKRES DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZWIĄZKU
§ 9.
1. Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w sprawach:
1) Zarzutów dotyczących etyki członków w działalności filatelistycznej.
2) Sporów powstałych między członkami na tle ich wzajemnych stosunków filatelistycznych
i koleżeńskich.
3) Działania na szkodę Związku.
2. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek:
1) Członka Związku,
2) Władz naczelnych Związku,
3) Jednostek organizacyjnych Związku,
3. Skarżący zobowiązany jest dołączyć do wniosku udokumentowane dowody winy pozwanego,
dane kontaktowe świadków lub biegłych.
4. W przypadku braku odpowiedniego udokumentowania winy pozwanego Sąd Koleżeński Związku
może odstąpić od rozpatrywania wniosku.
ROZDZIAŁ IV. TRYB POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM ZWIĄZKU
§ 10.
1. Z chwilą wpływu wniosku do Sądu I instancji – przewodniczący lub upoważniony członek
Prezydium zwołuje w ciągu 30 dni posiedzenie przygotowawcze.
2. Prezydium zapoznaje się ze sprawą i ocenia czy nadaje się ona do rozstrzygnięcia przez Sąd, a w
szczególności, czy zarzuty mieszczą się w granicach kompetencyjności Sądu i czy nie zaistniały
przesłanki z § 35. niniejszego Regulaminu.
3. Po uznaniu, że sprawa nadaje się do rozpatrzenia przez Sąd, Prezydium na posiedzeniu
przygotowawczym ustala skład zespołu orzekającego.
4. Decyzja Sądu na posiedzeniu przygotowawczym w wypadku nie przyjęcia sprawy do
rozpatrzenia – zapada w formie postanowienia.
5. Odpis postanowienia przygotowawczego o nieprzyjęciu sprawy do rozpoznania przesyła tylko
skarżącemu.
6. W razie nieobecności któregoś z członków Prezydium, w posiedzeniu przygotowawczym może
brać udział inny członek Sądu. W przypadku nieobecności przewodniczącego Sądu jego funkcję
pełni inny upoważniony członek Prezydium.
§ 11.
W przypadku przyjęcia sprawy do procedowania, Sąd przesyła osobie (zwanej dalej „obwinionym”),
przeciwko której skierowany jest wniosek odpis wniosku z wezwaniem do złożenia w terminie 14 dni
wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi złożone wyjaśnienia.
1.
2.

1.
2.

§ 12.
O ile czyny zarzucane obwinionemu naruszają przepisy karne – Sąd może zawiesić
postępowanie, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Sąd może wydać w każdym stadium postępowania.
§ 13.
Przewodniczący zespołu orzekającego ustala termin posiedzenia, o czym zawiadomieni zostają:
członkowie zespołu orzekającego, zainteresowane strony, wskazani świadkowie, biegli.
Pomiędzy datą zawiadomienia a terminem posiedzenia winien być zachowany termin nie krótszy
niż 14-dniowy.

3.
1.

2.

3.

Pisma Sądu wysyłane są listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru.
§ 14.
Strony mogą żądać wyłączenia poszczególnych członków zespołu orzekającego z powodów
przytoczonych niżej:
1) Z urzędu - jeżeli jest stroną lub pozostaje jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że
wynik sprawy może oddziaływać na jego prawa lub obowiązki lub jeżeli sprawa dotyczy
jego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej.
2) Na wniosek – członka zespołu orzekającego lub strony, jeżeli między nim, a jedną ze stron
lub jej pełnomocnikiem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać
wątpliwości, co do bezstronności sędziego.
Wniosek o wyłączenie członka zespołu orzekającego strona składa na piśmie w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o terminie posiedzenia i składzie zespołu orzekającego.
Po upływie tego terminu wnioski o wyłączenie członka zespołu orzekającego można zgłaszać
jedynie wtedy, gdy okoliczności wyłączające go, nie były przedtem znane stronie. Termin 7dniowy liczy się od daty powzięcia wiadomości o okoliczności wyłączającej członka zespołu
orzekającego.
Decyzja Sądu w sprawie wyłączenia członka zespołu orzekającego zapada w składzie 3
osobowym, w którym nie może zasiadać członek, którego dotyczy wniosek. Jeżeli wniosek o
wyłączenie członka zespołu orzekającego zgłoszono na posiedzeniu – wniosek rozstrzyga zespół
orzekający z tym, że zainteresowany nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 15.
Stronom przysługuje prawo wglądu do akt sprawy i sporządzenia odpowiednich notatek i odpisów.
§ 16.
Strony mogą wyznaczyć pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być wystawione na piśmie.
§ 17.
Nieobecność prawidłowo zawiadomionej strony nie stanowi podstaw do odroczenia lub przerwania
posiedzenia.
§ 18.
Sąd na pierwszym posiedzeniu wzywa strony do ugodowego zakończenia sporu.
1.
2.

§ 19.
Sąd może wymieniać opinie na piśmie, pomiędzy wyznaczonymi członkami składu orzekającego
w formie elektronicznej.
Sposób komunikacji pomiędzy Sądem Koleżeńskim a stronami postępowania dopuszcza
możliwość korzystania z drogi elektronicznej.

§ 20.
Posiedzeniem kieruje przewodniczący zespołu orzekającego.
1. Posiedzenie rozpoczyna się od sprawdzenia przez przewodniczącego obecności osób wezwanych.
Świadkowie do momentu złożenia zeznań pozostają w odrębnym pomieszczeniu, a po złożeniu
zeznań mogą pozostać na sali posiedzeń.
2. Członek zespołu orzekającego (sprawozdawca) referuje sprawę w oparciu o akta sprawy.
3. Po zreferowaniu sprawy przesłuchuje się skarżącego i obwinionego, jeśli stawili się oni na
posiedzenie Sądu.
4. Po przesłuchaniu stron Sąd przesłuchuje kolejno wezwanych świadków oraz przeprowadza inne
dowody.
5. W razie dopuszczenia do sprawy biegłego ma on prawo pozostawania na posiedzeniu przez cały
czas. Biegłego Sąd przesłuchuje na posiedzeniu lub może on złożyć swoją opinię na piśmie.
6. Przed przesłuchaniem świadków i biegłych uprzedza się ich o obowiązku zeznawania prawdy.
§ 21.

1.

2.

W razie niemożności stawienia się świadka lub złożenia przez niego na posiedzeniu odmiennej
treści zeznań od złożonych uprzednio – Sąd odczytuje w całości lub w części zeznanie świadka
złożone uprzednio.
W razie niestawiennictwa świadka lub biegłego, których przesłuchanie dla wyjaśnienia sprawy
jest niezbędne – Sąd przesuwa ich przesłuchanie na kolejne posiedzenie sądu.

§ 22.
Posiedzenie może być przerwane z ważnych powodów. Jeżeli po wznowieniu posiedzenia skład
zespołu orzekającego uległ zmianie - posiedzenie prowadzi się od początku, chyba, że strony wyrażą
zgodę na jego prowadzenie w dalszym ciągu w zmienionym składzie.
§ 23.
Strony i ich pełnomocnicy mają prawo zadawać świadkom i biegłym pytania.
§ 24.
Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący zespołu orzekającego udziela głosu
stronom i ich pełnomocnikom z tym, że obwinionemu zawsze przysługuje ostatni głos.

1.

2.

§ 25.
Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół, który winien zawierać zwięzłe podanie treści
wyjaśnień stron, zeznań świadków i biegłych, wnioski i oświadczenia stron oraz postanowienia
zespołu orzekającego. Protokół podpisuje przewodniczący i jeden z członków zespołu
orzekającego, wyznaczony do protokółowania posiedzenia.
Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu posiedzeń na nośnikach elektronicznych o czym strony są
informowane przed rozpoczęciem posiedzenia.

§ 26.
Po rozpatrzeniu sprawy zespół orzekający przystępuje niezwłocznie do narady nad orzeczeniem
w sprawie.
2. Zespół orzekający orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu
dowodów przeprowadzonych na posiedzeniu.
3. Narada i głosowanie są tajne.
4. Narada i głosowanie odbywają się osobno, co do winy i osobno, co do kary.
5. Orzeczenia zespołu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Sąd może orzekać następujące kary organizacyjne: (art. 34 ust. 3 pkt. 1-4 Statutu PZF).
1) Upomnienie
2) Nagany
3) Zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat
4) Wykluczenie ze Związku.
7. Sąd Koleżeński orzeka wykluczenie ze Związku na skutek:
1) Działania członka na szkodę Związku
2) Nieprzestrzegania postanowień Statutu Związku, regulaminów i uchwał Związku
3) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę pozbawienia praw
publicznych
4) Dokonania przez członka czynu nieetycznego, popełnionego z niskich pobudek.
8. Przy wymiarze kary Sąd bierze pod uwagę stopień winy, szkodliwość społeczną i skutki czynu
oraz postawę moralną obwinionego, a także zachowanie się jego przed i po dokonaniu
przewinienia.
9. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień Sąd wymierza kary za poszczególne przewinienia,
po czy wymierza jedną karę łączną.
10. Sąd w swym orzeczeniu może zdecydować, by wystąpić do odpowiedniej władzy Związku o
pozbawienie ukaranego wyróżnień honorowych Związku.
1.

1.

§ 27.
Orzeczenie Sądu winno być sporządzone na piśmie i zawierać:

1)
2)
3)
4)
5)

Datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
Imiona i nazwiska członków zespołu orzekającego,
Imię i nazwisko, przynależność organizacyjną do Koła PZF skarżącego i obwinionego,
Dokładne określenie zarzucanego obwinionemu czynu.
Uzasadnienie orzeczenia.
§ 28.
Uzasadnienie orzeczenia winno zawierać:
1. Ustalenie jego podstawy faktycznej przez wskazanie, jakie fakty zespół orzekający uważa za
udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tym względzie oparł się dowodach i dlaczego
nie dał wiary dowodom przeciwnym.
2. Wymiar orzeczonej kary, a w wypadku orzeczenia kary łącznej – jej wysokość i motywy
uzasadniające wysokość.
3. Pouczenie o trybie i terminie odwołania się od orzeczenia.

1.
2.

§ 29.
Ogłoszenie orzeczenia winno nastąpić najdalej w ciągu 14 dni od daty posiedzenia.
Obecność stron przy ogłoszeniu orzeczenia nie jest obowiązkowa. Po ogłoszeniu orzeczenia
dotyczącego wykluczenia obwinionego ze Związku, Sąd wydaje w formie odrębnego
postanowienia decyzję o zawieszeniu obwinionego w prawach członkowskich.

§ 30.
Odpis orzeczenia Sądu winien być doręczony stronom najdalej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia
orzeczenia.
ROZDZIAŁ V. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 31.
1. Od orzeczenia Sądu I Instancji przysługuje stronom prawo odwołania się do Sądu II instancji
w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie z uzasadnieniem. (Art. 34 ust. 4
Statutu PZF).
2. Odwołanie wnosi się w 2 egzemplarzach.
3. Sąd I instancji przesyła odpis odwołania stronie przeciwnej, która w terminie 14 dni może
przesłać do tegoż Sądu odpowiedź na złożone odwołanie. Sąd po otrzymaniu wyjaśnień lub po
upływie terminu do jego złożenia, przesyła akta sprawy do Sądu II instancji w przeciągu 14 dni.

1.
2.

§ 32.
Sąd II instancji rozpoznaje sprawę i stosuje odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu.
O terminie posiedzenia zespołu orzekającego Sądu II Instancji powiadamia się tyko strony i ich
pełnomocników z zaznaczeniem, że ich obecność na posiedzeniu nie jest obowiązkowa.

1.
2.
3.

§ 33.
Sąd Koleżeński II instancji orzekając, co do istoty sprawy, może zaostrzyć karę.
Kara może zostać zaostrzona jedynie w przypadku zmiany orzeczenia Sądu I Instancji na skutek
złożenia odwołania na niekorzyść obwinionego.
Orzeczenie Sądu II Instancji jest ostateczne. Stronom przysługuje prawo skierowania sprawy do
Sądu Powszechnego lub do organu administracji państwowej, sprawującej nadzór nad
Stowarzyszeniami.

ROZDZIAŁ VI. WYKONYWANIE KAR
1.
2.
3.

§ 34.
O nałożonych karach na członków PZF informuje się macierzyste Koło ukaranego poprzez
Zarząd Okręgu PZF, a w szczególnych przypadkach Zarząd Główny PZF.
Administracyjne wykonanie kary spoczywa na macierzystym Kole ukaranego.
Wykonywanie prawomocnie orzeczonych kar przez Sąd należy do macierzystych Zarządów
Okręgów PZF ukaranego, a w szczególnych wypadkach do Zarządu Głównego PZF.

ROZDZIAŁ VII. ZATARCIE KAR
1.

2.

§ 35.
Na pisemny wniosek ukaranego może zostać zatarta kara:
1) Po upływie 3 lat od ponownego przyjęcia do PZF członka ukaranego karą wykluczenia,
2) Po upływie okresu zawieszenia członka w prawach członkowskich,
3) Po upływie 1 roku od ukarania karą nagany
4) Po upływie 6 miesięcy od ukarania karą upomnienia.
Wniosek ukaranego o zatarcie skazania winien być poparty pozytywną opinią macierzystego
Okręgu PZF.

ROZDZIAŁ VIII. PRZEDAWNIENIE
§ 36.
Nie można wszcząć postępowania przed Sądem, a wszczęte umarza się, jeżeli od chwili popełnienia
czynu upłynęło 2 lata, a w przypadku popełnienia czynu zagrożonego karą zawieszenia w prawach
członkowskich lub karą wykluczenia ze Związku, upłynęły 4 lata.
ROZDZIAŁ IX. REWIZJA NADZWYCZAJNA
§ 37.
1. Od każdego prawomocnego orzeczenia Sądu I instancji, może być złożona rewizja do Sądu II
instancji, jeżeli orzeczenie rażąco narusza prawo.
2. Do wniesienia rewizji nadzwyczajnej są uprawnieni:
1) Organ administracji państwowej, sprawujący nadzór nad Stowarzyszeniami,
2) Zarząd Główny PZF.
3. Termin wniesienia rewizji nadzwyczajnej na niekorzyść ukaranego upływa po 6 miesiącach od
uprawomocnienia się orzeczenia.
4. Rewizje nadzwyczajne rozpoznaje Sąd II instancji na posiedzeniu niejawnym w składzie
pięcioosobowym.
ROZDZIAŁ X. PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWE
§ 38.
Sąd nadaje każdej sprawie numer i rejestruje sprawę w repertorium, które powinno uwidocznić istotne
zapisy dotyczące prowadzonej sprawy od chwili jej rozpoczęcia do uprawomocnienia się.
§ 39.
Sąd w miarę potrzeb odbywa posiedzenia w sprawach organizacyjnych i podejmuje niezbędne
uchwały, sporządzając protokół z posiedzenia.

§ 40.
Do czasu zakończenia każdej prowadzonej sprawy, członków Sądu obowiązuje zachowanie
bezstronności i poufności.
§ 41.
Wykładnia przepisów dla praktyki orzeczniczej Sądu przysługuje Sądowi II Instancji.
§ 42.
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez XXI Walny Zjazd Delegatów PZF w dniu 9 września
2016 r. w Iławie i został opracowany zgodnie z obowiązującym Statutem Polskiego Związku
Filatelistów.
Traci moc poprzedni Regulamin Sądu Koleżeńskiego Związku.

