REGULAMIN
Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Opracowany na podstawie par. 26, ust. 2 statutu PTNW /uchwalony przez XXXIV Walne
Zebranie Delegatów w dniu 6.03.1983 r./
I. Przepisy ogólne

Par. 1
Do orzekania w sprawach sporów wynikłych pomiędzy członkami Polskiego Towarzystwa
Nauk Weterynaryjnych /PTNW/ powołany jest Sąd Koleżeński z siedzibą w m.st. Warszawie
Par. 2
1. Sąd Koleżeński PTNW rozpoznaje sprawy na zgodny wniosek zainteresowanych członków
PTNW
2. W przypadku gdy przeciwko jednej ze stron toczy się postępowanie karne lub
dyscyplinarne o czyn pozostający w ścisłym związku z zarzutem rozpatrywanym przez
Sąd Koleżeński, postępowanie przed tym Sądem można zawiesić do czasu zakończenia
postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
Par. 3
W postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim każda ze stron może przybrać sobie obrońcę
wyłącznie spośród członków PTNW.
Par. 4
Wystąpienie członka PTNW z Towarzystwa po wszczęciu postępowania przed Sądem
Koleżeńskim nie wyłącza możliwości kontynuowania tego postępowania.
Par. 5
Wszystkie władze PTNW są zobowiązane do udzielania pomocy w prowadzeniu
postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
Par. 6
Każdy członek PTNW jest obowiązany do stawiennictwa na wezwanie Sądu Koleżeńskiego
do złożenia zeznań w sprawie a w miarę potrzeby także do złożenia lub okazania będących w
jego posiadaniu materiałów mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
II. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim I instancji
Par. 7

1. Po otrzymaniu wniosku o rozpatrzenie sporu, z jedną kopią wniosku, przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego przydziela sprawę wyznaczonemu przez siebie dwuosobowemu zespołowi
Orzekającemu rozpatrującemu sprawę w I instancji, wyznaczając jednocześnie
Przewodniczącego zespołu
2. Przewodniczący zespołu orzekającego wzywa drugą stronę do wyrażenia zgody na
rozpatrzenie sporu przez Sąd Koleżeński, załączając kopię wniosku, a w razie jej udzielenia
wyznacza termin rozprawy oraz zarządza wezwanie na nią świadków.
Par. 8
Sąd Koleżeński przed wyznaczeniem rozprawy lub nawet na rozprawie może wydać
orzeczenie o umorzeniu postępowania w razie cofnięcia wniosku przez jedną ze stron.
Par. 9
Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna z wyjątkiem rozpoznawania spraw, w
których jedna ze stron zastrzegła rozpoznanie niejawne.
Par. 10
Sąd Koleżeński może przeprowadzić rozprawę w nieobecności jednej ze stron lub jego
obrońcy jeśli należycie powiadomieni nie stawili się i nie usprawiedliwili niemożności swego
stawiennictwa.
Par. 11
O dopuszczeniu nowych dowodów przez jedną ze stron decyduje zespół orzekający. Sąd
może także przeprowadzać dowody z własnej inicjatywy.
Par. 12
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu
orzekającego. Protokolanta powołuje się spośród członków PTNW.
Par. 13
1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i wysłuchania stron zespół orzekający
Przystępuje niezwłocznie do narady i głosowania nad orzeczeniem, a w razie rozbieżnych
Stanowisk zespołu orzekającego przewodniczący
tego zespołu przekazuje sprawę
wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego w celu rozpatrzenia
sprawy w trybie odwoławczym przez trzyosobowy zespół orzekający.
2. Protokolant nie może być obecny ani w czasie narady ani głosowania
Par. 14
1. Orzeczenie swoje zespół orzekający sporządza na piśmie wraz z uzasadnieniem.

2. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się obu stronom postępowania.
III. Postępowanie odwoławcze
Par. 15
1. Od każdego orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński w I instancji w zespole
dwuosobowym przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego rozpatrującego sprawę w II
instancji w zespole trzyosobowym.
2. W rozpatrywaniu spraw w II instancji wyłączone są osoby, które rozpatrywały sprawę w
I instancji /par. 25 statutu/.
Par. 16
1. Odwołanie sporządza się na piśmie i wnosi się je w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odpisu
orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydanego przez Sąd Koleżeński w I instancji.
2

Odwołanie powinno zawierać wskazanie zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu,
ich uzasadnienie a przede wszystkim wskazanie czego domaga się skarżący.
Par. 17

Do postępowania odwoławczego mają odpowiednio zastosowanie przepisy postępowania
przed zespołem orzekającym rozpatrującym sprawę w I instancji.
Par. 18
1. Po przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu głosów stron trzyosobowy zespół orzekający
na naradzie głosuje nad orzeczeniem. W razie rozbieżności stanowisk decyduje większość
głosów.
2. W orzeczeniu wydanym przez Są Koleżeński w II instancji zaskarżone orzeczenie
utrzymuje się w mocy lub zmienia. Orzeczenie to powinno zawierać uzasadnienie.
IV. Wykonanie orzeczeń
Par. 19
1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega wykonaniu niezwłocznie po jego
Uprawomocnieniu
2. W uzasadnionych wypadkach przewodniczący Sądu Koleżeńskiego odpis orzeczenia ze
stwierdzeniem jego prawomocności przesyła do Zarządów właściwych Oddziałów PTNW
V. Przepisy porządkowe
Par. 20

1. Koszty związane z postępowaniem uregulowanym niniejszym regulaminem ponosi
PTNW
2. Obsługę kancelaryjną Sądu Koleżeńskiego obowiązany jest spełnić sekretariat Zarządu
Głównego PTNW na polecenie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego bądź
przewodniczących zespołów orzekających.

Regulamin niniejszy uchwalony dnia 06.III.1983r. przez Walne Zebranie Delegatów PTNW
wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

