
PROJEKT REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU  ŁÓDZKIEGO 

STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH

§ 1

1. Sąd  Koleżeński  Oddziału  Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich  w  Łodzi,  w  dalszej  części  zwany  „Oddziałowym
Sądem” stosuje się do przepisów Statutu SGP,Kodeksu etyki zawodowej geodety i niniejszego regulaminu, kierując
się  przy  rozpoznawaniu  spraw  poczuciem  honoru,  moralności,  etyki  i  godności  zawodowej,  sumienia  oraz
zasadami współżycia społecznego.

2. Postępowanie w Oddziałowym Sądzie jest poufne.
3. Prawomocne orzeczenia Oddziałowego Sądu są jawne.

§ 2

1. Oddziałowy  Sąd  wybiera  spośród  swego  grona  przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego  
i sekretarza w ciągu 20 dni od dnia Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walnego Zgromadzenia Oddziału na
pierwszym zebraniu organizacyjnym, które zwołuje i prowadzi przewodniczący ustępującego Oddziałowego Sądu
lub najstarszy wiekiem członek nowo wybranego Sądu.  W zebraniu tym bierze udział  sekretarz ustępującego
Sądu.

2. Po ukonstytuowaniu się Oddziałowego Sądu, następuje formalne przekazanie akt ubiegłej kadencji.
3. W  uzasadnionych  przypadkach  Oddziałowy  Sąd  może  ponownie  ukonstytuować  się,  jak  również  powołać  do

stałego udziału w swych pracach zastępcę członka Sądu.

§ 3

Oddziałowy Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniach, a obraduje na zebraniach organizacyjnych, zwoływanych przez
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 4

1. Oddziałowy Sąd rozpoznaje sprawy przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego.

2. Z  udziału  w  rozpatrywaniu  danej  sprawy  wyłączeni  są  członkowie  Oddziałowego  Sądu  będący  krewnymi,
małżonkami lub świadkami stron oraz gdy wnoszą sprawę. Wyłączenie następuje na własne żądanie członka Sądu
lub na wniosek strony, złożony najpóźniej na początku posiedzenia, jeżeli między członkiem Sądu a jedną ze stron
zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. O
wyłączeniu decyduje Oddziałowy Sąd.

3. Jeżeli  okoliczności  wyłączenia  dotyczą  przewodniczącego  Oddziałowego  Sądu  wówczas  w  posiedzeniu  Sądu
przewodniczy wiceprzewodniczący.

§ 5

1. Po ustaleniu właściwości do rozpatrzenia sprawy, Oddziałowy Sąd przekazuje kopię skargi oskarżonemu celem
ustosunkowania się do zarzutów w ustalonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia.

2. Oddziałowy Sąd zawiadamia strony o terminie posiedzenia Sądu.
3. W przypadku gdy nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy, Oddziałowy Sąd zwraca skargę podając przyczyny

odmowy jej rozpatrzenia.

§ 6

1. Oddziałowy  Sąd  rozpatruje  sprawy  bez  potrzeby  wzywania  stron  lub  świadków,  jednak  w  uzasadnionych
przypadkach, o czym decyduje Sąd na posiedzeniu, mogą być oni wezwani na następne kolejne posiedzenie, bądź
też Sąd zażąda dodatkowych wyjaśnień lub dowodów do akt rozpatrywanej sprawy.

2. Jeżeli  oskarżony,  któremu doręczono wezwanie  nie stawi  się  na posiedzenie,  Oddziałowy Sąd albo  rozpatruje
sprawę albo odracza posiedzenie na inny termin.

§ 7

1. Oddziałowy Sąd rozstrzyga sprawy zgodnie z poczuciem słuszności i sprawiedliwości w stosunku do popełnionego
czynu.

2. Oddziałowy Sąd orzeka zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
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posiedzenia.  Członkowi  Sądu  nie  zgadzającemu  się  z  podjętym  orzeczeniem  przysługuje  prawo  zapisania  do
protokołu swego odrębnego zdania.

3. Oddziałowy Sąd orzeka kary ustalone Statutem SGP.
4. Protokół  posiedzenia  Oddziałowego Sądu sporządza sekretarz  lub wybrany członek  Sądu.  Protokół  podpisuje

protokolant i przewodniczący posiedzenia.
5. Orzeczenie Oddziałowego Sądu zawiera:

• nazwę Sądu, miejsce i datę,
• imiona i nazwiska członków Sądu i protokolanta,
• imiona i nazwiska stron,
• określenie zarzucanego czynu,
• uznanie słuszności lub niesłuszności zarzutów,
• wymierzoną karę,
• uzasadnienie orzeczenia,
• pouczenie o środkach odwołania,
• podpisy członków Sądu.

6. Odpis orzeczenia doręcza się stronom, za poświadczeniem odbioru.
7. W przypadku zatargów osobistych Oddziałowy Sąd dąży do pojednania stron. Zawarta ugoda, podpisana przez

strony, stanowi integralną część protokołu.

§ 8

1. Od orzeczenia Oddziałowego Sądu służy stronom prawo odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego SGP 
w ciągu 30 dni,  licząc od daty doręczenia stronom orzeczenia. Po upływie tego terminu orzeczenie staje się  
ostateczne i obowiązuje strony i organa SGP.

2. Odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego SGP wnosi się za pośrednictwem Oddziałowego Sądu, który wydał
orzeczenie.

3. Oddziałowy Sąd w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania przesyła całość akt sprawy wraz odwołaniem do
Głównego Sądu Koleżeńskiego SGP.

4. Oddziałowy Sąd przekazuje Zarządowi Oddziału SGP odpis orzeczenia prawomocnego stanowiącego o wymiarze
kary.

§ 9

Oddziałowy  Sąd  składa  na  koniec  kadencji  sprawozdanie  z  działalności,  a  kopie  tego  sprawozdania  przekazuje
Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu SGP.

§ 10

1. Akta Oddziałowego Sądu prowadzi jego sekretarz.
2. Akta Oddziałowego Sądu obejmują:

1) rejestr spraw, w którym zapisuje się:  bieżący numer sprawy, datę wpływu skargi,  imiona i  nazwiska stron,
rodzaj skargi, daty: orzeczenia, odwołania, orzeczenia odwoławczego, uprawomocnienia się orzeczenia;

2) akta spraw: skargi, wyjaśnienia, dowody, orzeczenia, protokoły posiedzeń;
3) protokoły zebrań organizacyjnych.

§ 11

1. Obsługę kancelaryjną Oddziałowego Sądu zapewnia biuro Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, a w przypadku braku takiego biura obsługę kancelaryjną powierza się sekretarzowi Oddziałowego Sądu.

2. Akta spraw przechowuje się jako poufne.

§ 12

Niniejszy regulamin został uzgodniony z Głównym Sądem Koleżeńskim SGP w dniu 19 marca 2014 roku, na podstawie
§ 50 ust. 4 Statutu SGP oraz § 5 regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego SGP.
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