
Polski  Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego

ROZDZIAŁ 1

Art. 1 Przepisy wstępne.
§1.
                     
Główny Sąd Koleżeński Polskiego Związku Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza
wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów zgodnie ze statutem Polskiego Związku.

§2.
 
Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie  statutu i regulaminu zatwierdzonego przez 
Walny Wjazd Delegatów.

§3.
   
Strony i uczestnicy postępowania zobowiązani są dawać wyjaśnienia co  do okoliczności 
sprawy zgodnie  z prawdą.

§4.

Rozpatrywanie spraw odbywa się jawnie. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo 
przeglądać

Akta  sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi  z tych akt.

   a) akta sprawy mogą być udostępnione stronom przed rozpoczęciem posiedzenia lub w 
trakcie posiedzenia  Głównego Sądu Koleżeńskiego w obecności przynajmniej dwóch 
członków Głównego Sądu Koleżeńskiego
   b) na czas przeglądania akt sprawy przewodniczący zarządza przerwę.

§5.

W sprawach których zawarcie ugody jest dopuszczalne i możliwe  Główny Sąd Koleżeński 
powinien w każdym stanie postępowaniu dążyć do ich ugodowego załatwienia.

§6.
                 
Postanowienia, orzeczenia i decyzje Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności przynajmniej 50% jego składu. Przy równej ilości 
głosów, głos decydujący ma przewodniczący składu orzekającego.



ROZDZIAŁ 2

Art. 2 Przepisy ogólne.
    
§7.           
Wszelkie zarządzenia poza rozprawą wydaje przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego

   a) posiedzenie  Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzi przewodniczący lub jego zastępca
          
§8.

Jeżeli jedną ze stron jest Zarząd PZHGRiDI wówczas może on wyznaczyć swego 
pełnomocnika do udziału w rozprawie. Pełnomocnictwo może być udzielone pisemnie lub 
złożone w  formie oświadczenia ustnego do protokołu.

§9.
W przypadku skorzystania do uprawnienia uczestnictwa obserwatora, przedstawiciel Zarządu 
Głównego przedkłada dokument potwierdzający jego umocowania w tym charakterze 

§10.

Koszty związane z prowadzeniem  działalności   pokrywane są przez PZHGRiDI.

§11.

Koszty postępowania wyjaśniającego aż do wydania orzeczenia przez Główny Sąd 
Koleżeński ponoszone są przez strony.

ROZDZIAŁ3

Art. 3 Pisma i wnioski oraz ich doręczenia.

§12.

Wniosek inicjujący postępowanie powinien zawierać oznaczenie stron sporu, opis jego istoty 
z  przytoczeniem właściwych okoliczności  faktycznych  oraz stosowne wnioski  dowodowe, 
sprecyzowane w sposób umożliwiający ich przeprowadzenie. 

   a) Podmiotowi składającemu wniosek przysługuje prawo do jego cofnięcia, aż do chwili 
wydania  przez  Główny  Sąd  Koleżeński  orzeczenia  kończącego  postępowanie.  Skutkiem 
cofnięcia wniosku jest umorzenie postępowania i obciążenie wnioskodawcy jego kosztami.

§13.

Główny Sąd Koleżeński  powołuje świadków zdarzenia wskazanych przez wnioskodawcę 
oraz innych świadków  mogących mieć wpływ na przebieg rozpatrywania sprawy, jak też na 
końcowy  werdykt.



§14.

Doręczenie wszystkich pism dokonuje się poprzez pocztę lub bezpośrednio  zainteresowanym 
stronom i świadkom  za pokwitowaniem.

§15.

W trakcie rozpatrywania wniosków przez Główny Sąd Koleżeński strony  zobowiązane są 
zawiadomić Główny Sąd Koleżeński  o każdej  zmianie danych miejsca zamieszkania.

§16.

Główny Sąd Koleżeński korzysta z pieczątki firmowej organizacji przy której działa.

§17.

Powiadomienia ,orzeczenia, decyzje  podpisuje przewodniczący Głównego Sądu 
Koleżeńskiego pod pieczątka;

  
Przewodniczący                                             

           Głównego Sądu Koleżeńskiego 
              PZHGRiDI

 
 ………………(Imię Nazwisko)

ROZDZIAŁ 4

Art. 4 Posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§18.

 Posiedzenia zwołuje i przewodniczy składowi orzekającemu Przewodniczący Głównego 
Sądu Koleżeńskiego, a w razie jego nieobecności - zastępca Przewodniczącego  Głównego 
Sądu Koleżeńskiego

§19.

O posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony i osoby zainteresowane na co najmniej 14 
dni przed posiedzeniem.

§20.
 Na posiedzenie jawne wstęp maja strony i zainteresowani  członkowie PZHGRiDI

§21.
 Przewodniczący składu orzekającego może odebrać głos jeśli przemawiający go nadużywa. 
Przewodniczący ma również prawo wyprosić z sali osoby zakłócające porządek i naruszające 
standardy kulturalnego zachowania się, w szczególności używające słów niecenzuralnych.



§22.

Z przebiegu posiedzenia protokolant spisuje protokół.

§23.

Przy wydaniu orzeczeń zaocznych wystarczy zaznaczyć w aktach ,,że pozwany nie stawił się 
na posiedzenie.

§24.

Protokół pisany na rozprawie podpisują : przewodniczący   składu orzekającego, protokolant 
a także wszyscy członkowie składu orzekającego oraz strony. Członkowie składu 
orzekającego nie mogą odmówić podpisania protokołu. Mogą wnieść zdanie odrębne. 
 
§25.

Odmowę lub niemożliwość podpisania stwierdza się w protokole. 

ROZDZIAŁ 5

Art. 5 Zadania Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§26.

1) Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
  a) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku
  b) rozpatrywanie sporów między hodowcami należącymi do różnych Członków zrzeszonych 
w Związku, przekazanych przez Zarząd Główny;
 c)   rozpatrywanie  sporów,  gdy  dotyczą  one  członków   władz  Związku,  zgłaszanych 
wyłącznie przez członka lub członków, których spór dotyczy.

2) Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego jest z urzędu wyłączony z orzekania w sprawie 
osobiście go dotyczącej
 3) W przypadku skarg na członka władz PZHGRiDI, Główny Sąd Koleżeński może zawiesić 
taką osobę w pełnieniu obowiązków na czas trwania postępowania. 

§27.

1) Główny Sąd Koleżeński umarza postępowanie z urzędu;
   a) w razie śmierci jednej stron
   b) jeżeli jedna ze stron nie jest już członkiem PZHGRiDI lub nie należy do członka 
PZHGRiDI
   c) na zgodny wniosek stron
   d) w przypadku cofnięcia wniosku przez stronę inicjującą postępowaniu 

2) Główny Sąd Koleżeński zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli w stosunku do jednej ze 
stron za przewinienie zostało wszczęte postępowanie przez sądem powszechnym. 

Art. 6 Świadkowie.



§28.

Kolejność  przesłuchania świadków wyznacza przewodniczący składu orzekającego. 
   a) świadkowie i strony na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą być przesłuchani 
oddzielnie i przebywać w oddzielnym  pomieszczeniu.

§29.

Świadkowie ,których zeznania przeczą sobie mogą być konfrontowani.

§30.

Zeznania świadka po zapisaniu do protokołu będą mu odczytane i na podstawie jego uwag 
uzupełnione i podpisane.

ROZDZIAŁ 6
Art. 7 Orzeczenie. 

§31.

Orzeczenie  wydaje skład orzekający Głównego Sądu Koleżeńskiego  PZHGRiDI przed 
którym odbywała się rozprawa.

§32.

Główny Sąd Koleżeński wydaje  orzeczenie po niejawnej naradzie.

§33.

Sentencje orzeczenia i protokół z posiedzenia podpisuje cały skład orzekający Głównego 
Sądu Koleżeńskiego  
§34.

Ogłoszenie orzeczenia odczytuje się na posiedzeniu jawnym. Po odczytaniu sentencji 
orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie zasadnicze powody 
rozstrzygnięcia sprawy.

§35.

Orzeczenia doręcza się stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem za pokwitowaniem lub 
listem poleconym. Kopię orzeczenia wraz z uzasadnieniem otrzymuje również Zarząd 
Główny.



ROZDZIAŁ 7
Art. 8 Stosowanie kar. 

§36.

W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  przez  stronę  sporu  Statutu,  regulaminów,  uchwał 
Związku, bądź też  powszechnie przyjętych norm etycznych,  Główny Sąd Koleżeński  ma 
prawo do nałożenia na nią kary dyscyplinarnej - pojedynczo lub łącznie - stosownej do wagi 
popełnionego uchybienia. 

§37.

Karami dyscyplinarnymi w stosunku do Członków Zwyczajnych Związku są :
   a) upomnienie
   b) nagana
   c) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat
   d) wykluczenie ze Związku .

§38.

1) Karami dyscyplinarnymi w stosunku do członków władz Związku są:
   a) upomnienie
   b) nagana
   c) zakaz zajmowania stanowisk we władzach i komisjach Związku w okresie od 3 miesięcy 
 do 3 lat.
2) W przypadku uznania hodowcy za winnego jednego z naruszeń opisanych w §36 
regulaminu, Główny Sąd Koleżeński informuje o tym właściwą organizację macierzystą, 
żądając jednocześnie stosowne i informacje o sposobie załatwienia spraw w terminie 60 dni. 

§39.

W  razie  nieusprawiedliwionego  niestawiennictwa  strony  na  posiedzenie,  Główny  Sąd 
Koleżeński  może  wydać  orzeczenia  zaocznie.  W  przypadku  gdy  niestawiennictwo  ma 
charakter  usprawiedliwiony  tj.  wynika  z  niedyspozycji  zdrowotnej  bądź  innych  zdarzeń 
losowych, jeśli fakty zostaną w sposób właściwy udokumentowane, Główny Sąd Koleżeński 
jest  zobligowany  do  zmiany  terminu  posiedzenia  i  powiadomienia  o  tym  wszystkich 
zainteresowanych.

§40.

Od orzeczenia kończącego postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim przysługuje 
odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od jego otrzymania. Odwołanie 
powinno zostać wniesione za pośrednictwem Zarządu Głównego. Walny Zjazd Delegatów 
jest  zobligowany  do  rozpatrzenia  terminowo  złożonego  odwołania  i  wydania  w  sprawie 
stosownej uchwały:
   a) utrzymującej w mocy orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego, bądź też
   b) zmieniającej orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego, bądź też
  c) uchylającej  orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego i przekazującej mu sprawę do 
ponownego rozpoznania.



§41.

Główny  Sąd  Koleżeński  ma  prawo  do  skrócenia,  względnie  umorzenia  części  kary  na 
pisemny wniosek zainteresowanego złożony po odbyciu co najmniej połowy kary. 
    a) Przed rozpoznaniem przedmiotowego wniosku Główny Sąd Koleżeński zobligowany 
jest  zwrócić  się  o  jego  zaopiniowanie  do  Zarządu  Głównego.  Opinia  nie  ma  charakteru 
wiążącego.   

  b)  Skrócenie,  względnie  umorzenie  kary  ma  charakter  wyjątkowy  i  może  zostać 
zastosowane wyłącznie jeśli nie sprzeciwia się temu dobro Polskiego Związku, a zachowanie 
następcze ukaranego wskazuje, iż dotychczas wykonana część kary dyscyplinarnej spełniła 
swój cel.

    c)  Decyzja wydana w rozpatrzeniu wskazanego wniosku musi być uzasadniona pisemnie i 
przedstawiona szczegółowo w sprawozdaniu Głównego Sądu Koleżeńskiego

    d) Od wskazanej decyzji wnioskodawcy odwołanie nie przysługuje.

    e) Członek PZHGRiDI bądź hodowca indywidualny wykluczony decyzją Głównego Sądu 
Koleżeńskiego nie może bez umorzenia kary ponownie wstąpić w szeregi PZHGRiDI.

Art. 9   Postanowienia końcowe.

§42.

Główny Sąd Koleżeński prowadzi ewidencję prawomocnych kar.

                                        Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
                                                        Krzysztof Stachurski 

                                   V-ce przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
                                                         Cezary Dobraszak 

Regulamin zaproponowany przez Główny Sąd Koleżeński.

Zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów na zjeździe PZHGRIDI dnia 15.06.2014r. w 
Konstantynowie Łódzkim. 


