Regulamin Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia Poznański Klub Kotów Rasowych
„AmoFeles”

Słowniczek
O ile mowa w regulaminie o:
- stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć stowarzyszenie Poznański Klub Kotów Rasowych
„AmoFeles”;
- statucie - należy przez to rozumieć statut stowarzyszenia Poznański Klub Kotów Rasowych
„AmoFeles”;
- członku stowarzyszenia - należy przez to rozumieć członka stowarzyszenia Poznański Klub
Kotów Rasowych „AmoFeles”;
- Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd stowarzyszenia Poznański Klub Kotów
Rasowych „AmoFeles”;
- członek Sądu - należy przez to rozumieć członka Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia
Poznański Klub Kotów Rasowych „AmoFeles”;
- Sądzie – należy przez to rozumieć Sąd Koleżeński stowarzyszenia Poznańskiego Klubu
Kotów Rasowych „AmoFeles”;
- Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Poznański Klub Kotów Rasowych „AmoFeles”;

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sąd jest jedną z władz Stowarzyszenia powoływaną przez Walne Zgromadzenie.
2. Działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Sąd jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i
konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu poprzez obiektywne zbadanie racji
stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o
dobre imię i interesy Stowarzyszenia.

§2 Skład Sądu Koleżeńskiego
1. Ukonstytuowanie się Sądu następuje na pierwszym zebraniu.
Sąd składa się z trzech członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swego
grona Przewodniczącego.

2. Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2
członków Sądu, przy czym każdorazowo w obecności Przewodniczącego. W
przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu.
3. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność lub w przypadku niemożności pełnienia
powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu może być wyłączony ze sprawy – na
umotywowany wniosek zainteresowanej strony lub z własnej inicjatywy. Wniosek
dołącza się do akt sprawy.
4. O wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu. Strona może tylko raz wnioskować
o wyłącznie ze sprawy członka Sądu.
5. Jeśli wykluczony z prac Sądu zostanie Przewodniczący, pozostali członkowie Sądu
wybierają ze swego grona nowego Przewodniczącego.
6. Przewodniczący reprezentuje Sąd zarówno przed organami Stowarzyszenia, jak i w
kontaktach zewnętrznych.
§3 Zakres działania
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Sąd rozstrzyga spory:
między członkami Stowarzyszenia;
między osobami spoza Stowarzyszenia, a członkami Stowarzyszenia;
między członkami Stowarzyszenia, a władzami Stowarzyszenia ;
między członkami władz Stowarzyszenia;
rozpatruje sprawy związane z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia
postanowień: Statutu, regulaminów, uchwał Zarządu, regulaminów FPL i FIFe oraz
zasad etyki w działalności felinologicznej.

§4 Tryb działania
1. Postępowanie Sądu zostaje wszczęte na wniosek :
1) członka lub grupy członków Stowarzyszenia, których interes został naruszony przez
innego członka Stowarzyszenia w sprawach związanych z naruszeniem postanowień:
Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz FIFe;
2) osoby spoza Stowarzyszenia, której interes został naruszony przez członka
Stowarzyszenia.
2. Skargi i wnioski muszą być wnoszone pisemnie lub drogą elektroniczną, za
pośrednictwem Zarządu i zawierać:
– datę sporządzenia;
– dokładne oznaczenie strony składającej;
– dokładne oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu, którego(-ych) dotyczą zarzuty;
– dokładny opis zarzutów;
– uzasadnienie;
– podpis;
– ewentualne załączniki;

– w przypadku osoby spoza Stowarzyszenia także zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Sąd.
3. Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów
Przewodniczącemu.
4. Po wniesieniu sprawy do Sądu Przewodniczący wyznacza obwinionemu stosowny
termin do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 10 dni.
5. Po upływie tego terminu bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień
Przewodniczący wyznacza termin rozprawy Sądu, która powinna odbyć się nie później
niż 30 dni od daty wniesienia wniosku, skargi lub odwołania.
6. Zebrania Sądu organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb,
również w formie on-line.
7. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) domniemania niewinności;
2) obiektywizmu (bezstronności);
3) równości stron;
4) prawa do obrony.
8. Posiedzenie sądu prowadzi Przewodniczący.
9. Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą
większością głosów w kwestii winy i kary.
10. Sąd podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał.
11. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30
dni od daty otrzymania orzeczenia.
Odwołanie powinno zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany, lub
uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
12. Orzeczenia wydane przez Walne Zgromadzenie są ostateczne.

§5 Sankcje Sądu
1. W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd swoim orzeczeniem może rekomendować i
przekazać Zarządowi do rozpatrzenia :
1) udzielenie upomnienia lub nagany;
2) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 6-ciu miesięcy do 1
roku;
3) zawieszenie w prawach hodowcy na okres do jednego roku;
4) czasowe pozbawienie prawa udziału w wystawach, pokazach i innych imprezach
na okres do 2 lat;
5) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§6 Postanowienia końcowe
1. Praca członków Sądu ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią
wynagrodzenie.
2. Ze swojej działalności Sąd zdaje sprawozdanie w formie uchwały Walnemu
Zgromadzeniu.
3. Działalność Sądu kończy się z chwilą wyboru nowego składu Sądu przez Walne
Zgromadzenie.
4. Regulamin Sądu wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

