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WYTYCZNE
W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH
STOWARZYSZENIA
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ROZDZIAŁ I
1. Na podstawie § 9 ust. 7 regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich
jednostek organizacyjnych - Główny Sąd Koleżeński ustala niniejsze wytyczne w zakresie
postępowania sądów koleżeńskich.
2. Głównym celem wytycznych jest uściślenie problematyki z zakresu postępowania sądów
koleżeńskich na podstawie wniosków wynikłych z przeprowadzonych rozpraw przed sądami koleżeńskimi i z zebrań Głównego Sądu Koleżeńskiego z sądami koleżeńskimi jednostek organizacyjnych.
3. Główny Sąd koleżeński powinien co najmniej raz w kadencji zorganizować zebranie z
przewodniczącymi sądów koleżeńskich jednostek organizacyjnych w celu omówienia
między innymi zagadnień z zakresu postępowania sądów koleżeńskich oraz przestrzegania przez członków SIMP: statutu, regulaminów wewnętrznych, norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
ROZDZIAŁ II
Zaleca się, aby w rozprawach przed sądami koleżeńskimi były stosowne następujące wzory:
 wezwanie na rozprawę (wzór nr 1),
 zawiadomienie o rozprawie (wzór nr 2),
 pełnomocnictwo (wzór nr 3),
 protokół rozprawy (wzór nr 4),
 orzeczenie sądu (wzór nr5).
ROZDZIAŁ III
1. Sąd koleżeński podejmuje postanowienie czy rozprawa będzie jawna lub niejawna.
2. Rozprawa niejawna zobowiązuje członków sądu koleżeńskiego i strony biorące udział w
rozprawie do zachowania tajemnicy powziętych wiadomości.
3. Rozprawę rozpoczyna przewodniczący zespołu orzekającego sprawdzeniem członkostwa
SIMP osób występujących jako strony w rozprawie.
ROZDZIAŁ IV
Zasadą jest by wnioskodawcą w sprawie był sam pokrzywdzony (poszkodowany) lub upoważniona przez niego osoba.
ROZDZIAŁ V
Sprawy porządkowe.
1. Ustala się zasadę, że kserokopia może być traktowana na równi z odpisem pod warunkiem, że jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odpowiednią władzę, np. prezes zarządu oddziału lub upoważniony przez niego członek zarządu oddziału.
Wzór nr 1

WEZWANIE
na rozprawę nr ...............
(za dowodem doręczenia)

.......................................... dnia .................................. 20........r.
Kol. ...........................................................................................
(imię i nazwisko)

...................................................................................................
(dokładny adres)

.....................................................................

w

..........................................................

( nazwa sądu )

zawiadamia, że w dniu ........................... o godz. .................. w ..............................................
( miejsce)

.................................. w ..................................................... odbędzie się rozprawa w sprawie
(miejscowość)

skierowanej przez ...................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

przeciwko ..............................................................................................................................
( imię i nazwisko obwinionego)

Na rozprawę wyznaczono zespół orzekający:
przewodniczący ............................................ członkowie .....................................................
.................................................................................................................................................
Na określoną powyżej rozprawę wzywam Kolegę w charakterze: wnioskodawcy, obwinionego, pokrzywdzonego, pełnomocnika, świadka, biegłego*.
Obecność Kolegi na rozprawie jest konieczna celem prawidłowego rozstrzygnięcia.
Przewodniczący
............................................................................
( nazwa sądu)

...........................
( podpis )

*

niepotrzebne skreślić

Wzór nr 2

ZAWIADOMIENIE
o rozprawie nr ...............
(za dowodem doręczenia)

.......................................... dnia .................................. 20........r.
Kol. ...........................................................................................
(imię i nazwisko)

...................................................................................................
(dokładny adres)

.....................................................................

w

..........................................................

( nazwa sądu )

zawiadamia, że w dniu ........................... o godz. .................. w ..............................................
( miejsce)

.................................. w .................................................... odbędzie się rozprawa w sprawie
(miejscowość)

skierowanej przez ...................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

przeciwko ..............................................................................................................................
( imię i nazwisko obwinionego)

Na rozprawę wyznaczono zespół orzekający:
1. przewodniczący ...............................................................................
2. członkowie .......................................................................................
.........................................................................................

Przewodniczący
...................................................................
(nazwa sądu)

................................................................
(podpis)

Wzór nr 3

PEŁNOMOCNICTWO
w postępowaniu przed ......................................................................
(nazwa sądu)

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
w ......................................................................................................

Niniejszym upoważniam Kol. .....................................................................
( imię i nazwisko)

zamieszkałego w ...................................... ul. .......................................... nr .......
legitymującego się dowodem osobistym seria ............. nr ....................................
do reprezentowania mnie - działania w moim imieniu przed
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
( nazwa sądu )

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w:
...................................................................

.........................................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis udzielającego pełnomocnictwa)

Wzór nr 4

PROTOKÓŁ
rozprawy..................................................................................
(nazwa sądu)
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
w ................................. z dnia ........................... przeprowadzonej
w ......................................
(miejscowość)

Zespół orzekający w składzie:
1) przewodniczący ..................................................................................................................
2) członek

..................................................................................................................

3) członek

..................................................................................................................

rozpatrzył sprawę z wniosku o: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(określenie zarzucanego czynu)
1. Dane osobowe obwinionego:

a. imię i nazwisko ................................................................................................................
b. data i miejsce urodzenia ...................................................................................................
c. miejsce zamieszkania ......................................................................................................
d. miejsce zatrudnienia i stanowisko ...................................................................................
e. zawód ...............................................................................................................................
f. data wstąpienia do SIMP i pełnione funkcje ....................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Spośród wezwanych na rozprawę lub zawiadomionych o terminie rozpraw stawili się:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. W imieniu obwinionego występuje jego pełnomocnik:
..........................................................................................
( imię i nazwisko)
4. W toku toczącej się rozprawy obwiniony w formie oświadczenia złożonego do protokołu
rozprawy udzielił ustnie pełnomocnictwa:

............................................................................................
( imię i nazwisko)
do występowania w jego imieniu.
5. Zespół orzekający postanowił:
a. rozpoznać sprawę zaocznie; zawiadomienie o rozprawie zostało obwinionemu doręczone, a udział w jego rozprawie nie jest konieczny,
b. odroczyć rozprawę z uwagi na:
 niestawiennictwo obwinionego pomimo doręczenia wezwania na rozprawę,
 brak dowodów doręczenia obwinionemu wezwania na rozprawę,
 uznanie udziału obwinionego w rozprawie za konieczne.
6. Odczytano zarzut z wniosku o ukaranie.
7. Przebieg postępowania dowodowego (wyjaśnienia obwinionego, zeznania świadków,
oświadczenie innych osób oraz inne przeprowadzone dowody)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Postanowienie zespołu orzekającego wydane w postępowaniu dowodowym:
a. zaliczono w poczet dowodów: ..........................................................................................
.............................................................................................................................................
b. zrezygnowano z przeprowadzenia dowodu - dopuścić dowód z*: ...................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
c. zamknąć postępowanie dowodowe - odroczyć rozprawę w celu uzupełnienia materiału dowodowego, a w szczególności:
.......................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. Wnioski stron: .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
9.

Wydane w wyniku rozprawy orzeczenie - postanowienie* zostało ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu narady.

10. Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia - postanowienia złożyli* .....................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. Przyjęcie do wiadomości treści orzeczenia - postanowienia* obwiniony potwierdza własnoręcznym podpisem.

Protokolant

Przewodniczący
zespołu orzekającego

.............................................................
* niepotrzebne skreślić

............................................................

Wzór nr 5

ORZECZENIE
..................................................................................................
(nazwa sądu)
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
w ...................................................
Sądu koleżeńskiego w składzie:
1. przewodniczący
.....................................................................................................
2. członek

......................................................................................................

3. członek

......................................................................................................

z udziałem protokolanta .................................................................................................

po przeprowadzeniu w dniach od ........................................ do ................................................
w ............................................ rozprawy w sprawie kol. ............................................................
urodzonego ........................................, zamieszkałego w ...........................................................
(data)

obwinionego o: ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(określonego czynu zarzucanego obwinionemu)

1) uznaje obwinionego winnym
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(określenie czynu przypisywanego obwinionemu z podaniem czasu i miejsca jego popełnienia)

co stanowi naruszenie statutu*, regulaminu*, uchwał władz SIMP*, norm współżycia społecznego*, etyki zawodowej* ................................................................................................
.................................................................................................................................................
i na podstawie ........................................................................................................................
(powołanie podstawy prawnej ukarania)

zastosował zgodnie z § 52 regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich jednostek organizacyjnych ............................................................................................
.................................................................................................................................................
(rodzaj środka wychowawczego lub kary)

2) uniewinnienie obwinionego od zarzutu popełnienia czynu wyżej opisanego*.
Uzasadnienie: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Od niniejszego orzeczenia strony składające wniosek, mają prawo w terminie 30 dni
od daty doręczenia orzeczenia, odwołać się. Sposób odwołania regulują odpowiednio rozdziały VII i X regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich jednostek organizacyjnych.
Orzeczenie niniejsze, od którego nie zostanie złożone w terminie odwołanie, jako
prawomocne ulegnie wykonaniu.

Protokolant

Członkowie
zespołu orzekającego

Przewodniczący

..................................

................................................

......................................

................................................

* niepotrzebne skreślić

