Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

1.

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statutowych i etycznych
przez członków Stowarzyszenia oraz spory między członkami.

2.

Główny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem, wybierany jest przez Krajowy Zjazd
Delegatów na okres 4-letniej kadencji w składzie 5 członków (Statut § 60).

3.

Sąd na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, wybiera ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.

W przypadku zmniejszenia się w ciągu kadencji składu osobowego, Sąd ma prawo
dokooptowywać w razie potrzeby dwóch nowych członków spośród delegatów na
ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.

5.

Do kompetencji Sądu należy:
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Okręgowych Sądów
Koleżeńskich w sprawach sporów wynikłych między członkami na tle:


działalności organizacyjnej,



naruszania Statutu,



naruszania zasad i etyki zawodowej;

b. rozpatrywanie na wniosek Prezydium ZG lub zainteresowanych stron i
rozstrzyganie sporów między członkami władz – Zarządu Głównego i jego
organów;
c. wszczynanie w powyższych sprawach postępowania z własnej inicjatywy
Sądu.
6.

Sąd w terminie 30 dni od daty wniesienia sprawy, podejmuje na posiedzeniu
niejawnym decyzję o wszczęciu postępowania lub o oddalenie wniosku. Oddalenie
wniosku może nastąpić z uwagi na niewłaściwość Sądu w przypadkach należących do
kompetencji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, na przedmiot sporu w przypadku

braku powiązania z działalnością Stowarzyszenia, na niestwierdzenie istotnych cech
naruszania zasad etyki zawodowej lub naruszania Statutu.
7.

Sąd rozpatruje sprawy na posiedzeniach w składzie co najmniej trzech członków, w
tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

8.

Sąd może w miarę potrzeb:
a. powoływać świadków,
b. przeprowadzać konfrontację stron,
c. korzystać z pomocy biegłego.
o

Sąd dąży w sprawach konfliktowych w pierwszej kolejności do pogodzenia
stron.

o

Sąd może wydawać następujące orzeczenia:

a. umorzyć sprawę,
b. uwolnić członka od zarzutu,
c. nakłonić do przeproszenia strony,
d. udzielić upomnienia,
e. udzielić nagany,
f. wnioskować do Prezydium ZG o odwołanie członka z pełnionej funkcji,
g. zawiesić w prawach członka na okres 6-12 miesięcy,
h. wykluczyć członka z organizacji.
o

Każda ze stron ma prawo uczestniczyć w jawnym posiedzeniu Sądu w
towarzystwie swojego rzecznika.

o

Decyzje Sądu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.

o

Orzeczenie Sądu jest ostateczne, nie podlega odwołaniu.

o

Wszystkie sprawy wnosi się do Sądu przez Biuro Zarządu Głównego SBP,
które prowadzi rejestr korespondencji oraz gromadzi dokumentację.

o

O posiedzeniu Sądu, przewodniczący lub jego zastępca zawiadamia
członków Sądu oraz strony na 14 dni przed terminem.

o

Przebieg posiedzeń Sądu jest protokółowany.

o

W razie trzykrotnego niestawienia się strony, Sąd wydaje orzeczenie
zaocznie i powiadamia o tym strony. Dopuszcza się możliwość powołania
na wniosek i na koszt strony kuratora z urzędu do reprezentowania nie
stawiającej się strony, gdy grozi orzeczenie zaoczne.

o

Koszty związane z działalnością Sądu (podróże i diety świadków,
honoraria biegłych itp.) pokrywa Biuro Zarządu Głównego SBP na
wniosek przewodniczącego Sądu.
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