ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Nr 2010/03/06
z Walnego Zgromadzenia członków
stowarzyszenia Royal Rangers Polska
we Wrocławiu z dnia 28.03.2010r.
Regulamin Głównego Sądu KoleŜeńskiego RRP
uchwalony na Walnym Zjeździe RRP w dniu 28.03.2010r.
§1
Główny Sąd KoleŜeński, zwany dalej Sądem, jest organem powołanym na podstawie Art. 35
Statutu RRP.
2. 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 z uwzględnieniem
specyfiki działalności, a takŜe w trosce o dobre imię i interesy RRP.
3. Sprawę do Sądu moŜe wnieść kaŜdy członek lub władza RRP.
§2
1. Sąd składa się z 3 osób wybieranych przez Walny Zjazd RRP spośród jego członków.
2. Przewodniczącego i Sekretarza Sądu wybierają członkowie Sądu spośród siebie.
§3
Sąd moŜe wystąpić do Walnego Zjazdu o odwołanie ze swego grona członka (członków),
który bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia Sądu, lub uchyla się od
czynnego udziału w pracach Sądu.
§4
Przewodniczący Sądu lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Sądu,
kieruje pracami Sądu, zwołuje jej posiedzenia oraz utrzymuje stałą łączność z Komendą
Główną.
§5
Orzeczenia, sprawozdania, opinie i wnioski Sądu przyjmowane są zwykłą większością głosów
w obecności więcej niŜ połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku
równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§6
Do zakresu czynności Sądu naleŜy:
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań w sprawach o skreślenie z listy członków RRP,
b. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami RRP,
c. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zjeździe RRP.
§7
1. Wnioski, skargi lub odwołania składane do rozpatrzenia muszą zawierać:
a. datę sporządzenia,
b. dokładne oznaczenie strony, która je składa,
c. dokładne oznaczenie uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty,
e. dokładny opis zarzutów,
f. uzasadnienie,
g. podpis,
h. ewentualne załączniki.
2. Skargi wnoszone są do Sądu za pośrednictwem Kwatery Głównej.
3. Kopie wniesionych skarg zostają rozesłane za pośrednictwem Kwatery Głównej do
wszystkich stron sporu oraz członków Sądu.
4. Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu
Sądu.

1

5. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Przewodniczący wyznacza obwinionemu
stosowny termin do udzielenia odpowiedzi, nie dłuŜszy niŜ 30 dni.
6. Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień
Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, proponowaną formę i porządek rozprawy
Sądu, które powinno odbyć się nie później niŜ 60 dni od daty wniesienia wniosku, skargi
lub odwołania do Sądu.
7. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu Sądu do
Kwatery Głównej w terminie umoŜliwiającym dostarczenie zawiadomienia – za
potwierdzeniem odbioru, wszystkim członkom Sądu, oraz Uczestnikom sporu w terminie
nie krótszym niŜ na dwa tygodnie przed planowanym Zebraniem Sądu. W przypadku
konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy
powiadomienia. Dopuszcza się odstąpienie od konieczności powiadomienia członków
Sądu, oraz Uczestników sporu na dwa tygodnie przed planowanym zebraniem o ile
wszyscy członkowie Sądu i Uczestnicy sporu wyraŜą na to zgodę.
8. Zebrania Sądu organizowane mogą być w róŜnych miejscach w zaleŜności od potrzeb.
9.Na wniosek przewodniczącego Sądu dopuszcza się odbywanie posiedzeń Sądu bez
konieczności fizycznej obecności członków Sądu i Uczestników sporu pod warunkiem
wyraŜenia przez wszystkich zgody.
10. Rozprawy Sądu odbywają się ustnie i jawnie.
11. Sąd na Ŝyczenie stron moŜe wyłączyć jawność całości lub części posiedzenia – rozprawy.
12. Sąd z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona Ŝycia osobistego
lub spraw o zniewagę lub pomówienie.
§8
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
a. domniemania niewinności,
b. kontradyktoryjności,
c. obiektywizmu (bezstronności),
d. prawdy materialnej,
e. prawa do obrony.
§9
1. W imieniu strony lub obok strony moŜe występować upowaŜniony przez nią przedstawiciel
2. Posiedzenie Sądu prowadzi Przewodniczący.
3. Po otwarciu posiedzenia Sądu przez Przewodniczącego członek wnoszący sprawę
przedstawia ustnie swoje stanowisko, oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie,
następnie druga strona sporu po upewnieniu się przez Przewodniczącego co do
rozumienia stawianych jej zarzutów, składa wyjaśnienia.
4. Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania które uznaje za nieistotne w sprawie, lub
niedopuszczalne.
5. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu zamyka
postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem
odbycia narady i wydania orzeczenia.
6. Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą większością
głosów w kwestii winy i kary.
§10
1. Sąd podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał.
2. Orzeczenie powinno zawierać:
a. propozycję polubownego rozwiązania sporu,
b. umorzenie postępowania,
c. uniewinnienie,
d. odstąpienie od wymierzenia kary,
e. ukaranie obwinionego.
3. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.
4. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Sądu II instancji – Walnego Zjazdu.
5. Odwołanie powinno zawierać:
a. oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone,
b. zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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c. uzasadnienie zarzutów,
d. wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem Ŝądanej zmiany, lub
uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
6. Orzeczenia wydane przez Walny Zjazd jako II instancję są ostateczne.
§11
1. Przewodniczący Sądu w kaŜdym stadium sprawy moŜe wyznaczyć posiedzenie
pojednawcze, jeśli przyczyni się to do jej polubownego zakończenia.
2. W razie niemoŜności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i
prawnych na pierwszym posiedzeniu, posiedzenie zostaje odroczone. Terminy kolejnych
posiedzeń wyznacza Przewodniczący Sądu.
3. Przyjęty przez Sąd protokół podpisują wszyscy członkowie Sądu.
4. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w aktach w Kwaterze Głównej.
§12
1. W razie orzeczenia o ukaraniu strony Sąd ma prawo do:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do jednego roku,
d. skierowania wniosku do Komendanta Szczepu, Komendanta Głównego o skreślenie z
listy członków RRP.
§13
1. Praca członków Sądu ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.
2. Członkom Sądu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a takŜe wydatków poniesionych w
związku z realizacją wyznaczonych zadań.
3. Działalność Sądu kończy się z chwilą wyboru nowego składu Sądu przez Walny Zjazd.
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