Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce
uchwalony przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku
§1
Sąd Koleżeński PTKM działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
§2
Sąd Koleżeński PTKM jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne PTKM w głosowaniu tajnym na
czteroletnią kadencję i składa się z trzech członków.
§3
Sąd Koleżeński prowadzi swoją działalność poprzez:
1) rozstrzyganie, czy członek PTKM postąpił nieetycznie lub niezgodnie ze Statutem;
2) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami PTKM, a władzami PTKM;
3) orzekanie w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz
PTKM;
4) rozpatrywanie odwołań członków PTKM od decyzji o skreśleniu podjętych przez Zarząd
Główny.
§4
1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek PTKM bądź władze PTKM.
2. Stronami w sprawie są:
1) Wnioskodawca;
2) Obwiniony;
3) organ PTKM, który podjął kwestionowaną decyzję.
§5
Miejsce oraz termin posiedzenia Sądu Koleżeńskiego określa jego przewodniczący.
§6
Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza
obwinionemu stosowny termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi.
§7
1. Termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy winien być wyznaczony w ciągu trzydziestu dni od
wniesienia sprawy.
2. Sąd Koleżeński zawiadamia strony o terminie i miejscu rozprawy Sądu Koleżeńskiego na co
najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem.
§8
1. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony
ze sprawy na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy.

2. O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący
wyznacza innego członka zwyczajnego PTKM do wzięcia udziału w rozpatrywaniu sprawy.
§9
1. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie i jawnie.
2. Sąd Koleżeński na życzenie stron, może wyłączyć jawność całości lub części posiedzenia –
rozprawy.
3. Sąd Koleżeński z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona życia
osobistego lub spraw o zniewagę lub pomówienie.
§ 10
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1)
2)
3)
4)
5)

domniemania niewinności;
kontradyktoryjności;
obiektywizmu (bezstronności);
prawdy materialnej;
prawa do obrony.
§ 11

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na
rozprawę, można przeprowadzić rozprawę zaocznie.
§ 12
W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.
§ 13
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego prowadzi rozprawę.
2. Rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy. Następnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
sprawdza, czy osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy stawiły się oraz czy nie ma
przeszkód do rozpoznania sprawy.
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem
zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy,
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
4. Z przebiegu rozprawy sporządza się zwięzły protokół podpisywany przez przewodniczącego.
§ 14
1. Sąd Koleżeński, na podstawie zebranego materiału dowodowego, rozstrzyga większością
głosów w kwestii winy i kary.
2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.
§ 15
1. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary organizacyjne:
a. upomnienia;

b. nagany;
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres w granicach od trzech miesięcy do jednego
roku;
d. wykluczenia z PTKM.
2. Sąd może zobowiązać obwinionego do naprawienia szkody lub przeproszenia pokrzywdzonego.
§ 16
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie
pojednawcze, jeśli przemawia za tym charakter sprawy oraz przyczyni się to do jej polubownego
zakończenia, odpowiadającego zasadom współżycia społecznego.
§ 17
Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:
1. datę i miejsce wydania orzeczenia;
2. imię i nazwisko oraz adres obwinionego;
3. określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu Statutu
PTKM, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
4. decyzję co do kary;
5. pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia orzeczenia;
6. uzasadnienie.
§ 18
Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.
§ 19
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego PTKM.
§ 20
Odwołanie winno zawierać:
1. oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
2. wniosek o zmianę lub o uchylenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
§ 21
Orzeczenia wydane przez Zgromadzenie Ogólne PTKM w trybie odwołania są ostateczne.
§ 22
Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.

§ 23
Sąd Koleżeński składa na Zgromadzeniu Ogólnym PTKM sprawozdanie ze swej działalności.
§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

