POLSKI KLUB RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH
CAVIES CLUB OF POLAND

REGULAMIN
GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
POSTĘPOWANIE
W SPRAWACH PRZEWINIEŃ CZŁONKÓW CCP
Na podstawie postanowień Statutu Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich - Cavies Club
of Poland, zwanego w treści Regulaminu "Klub" bądź "CCP", Zarząd Główny Klubu na wniosek
Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwalił niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady postępowania w sprawach należących do zakresu działania
i rozpoznania przez Główny Sąd Koleżeński CCP („Sąd”) pierwszej i drugiej instancji.
§ 2.
1.

2.

3.

Do zadań Sądu wszystkich instancji, stosownie do postanowień § 35 Statutu CCP należy
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz orzekanie kar dyscyplinarnych wobec
członków Klubu w sprawach sporów między członkami Klubu, skarg dotyczących
członków Klubu oraz spraw związanych z naruszeniem zasad etyki działalności
hodowlanej, a także w sprawach przekazanych przez Zarząd Główny Klubu.
Poprzez zasady etyki działalności hodowlanej rozumie się wszelkie sprawy
w przedmiocie naruszeń szeroko rozumianego dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz
zasad prowadzenia hodowli, w tym wywiązywania się przez członka Klubu
z obowiązków przewidzianych przepisami Klubu.
Sprawy dotyczące zaległości finansowych członków Klubu nie należą do kognicji Sądu.
Sprawy takie mogą jednak być przekazane do rozpatrzenia Sądowi przez Zarząd
Główny Klubu.
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§ 3.
1. Sąd stosuje wobec członków Klubu naruszających przepisy Statutu CCP,
regulaminów, zarządzeń, uchwał, instrukcji i innych aktów prawnych kary - wymienione
w § 37 ust. 1 lit. a, b, c, d, e) Statutu CCP niezależnie od kar, jakie mogą być na nich
nałożone przez Sądy Powszechne.
2. Sąd może zabezpieczać prowadzone postępowanie poprzez orzekanie środka
zapobiegawczego w postaci zarządzenia tymczasowego na czas toczącego się
postępowania, polegającego na wstrzymaniu wydania obwinionemu przez Zarząd
Główny Klubu dokumentów hodowlanych.
ROZDZIAŁ 2
Główny Sąd Koleżeński CCP
§ 4.
Sąd wydaje orzeczenia, tj. wyroki i postanowienia w imieniu Klubu.
§ 5.
Sąd działa w oparciu o Statut CCP oraz niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ 3
Właściwość Sądu
§ 6.
1. Sądem Koleżeńskim Klubu jest Sąd pierwszej i drugiej instancji.
2. Sąd prowadząc postępowania dyscyplinarne i orzekając kary jest niezależny od Zarządu
Głównego Klubu i innych władz Klubu.
3. Sąd drugiej instancji jest instancją odwoławczą od orzeczeń Sądu pierwszej instancji.
§ 7.
1. Przewodniczący Sądu na umotywowany wniosek składu orzekającego w danej instancji
może przekazać sprawę do rozpatrzenia innemu składowi orzekającemu Sądu tego
samego szczebla.
2. Jeżeli skład orzekający Sądu utracił zdolność do rozpatrywania sprawy, przewodniczący
tego składu zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Sądu w terminie 14 dni od
momentu stwierdzenia tego faktu.
3. Poprzez utratę zdolności rozpatrywania sprawy rozumie się zmniejszenie orzekającego
składu osobowego w danej instancji poniżej statutowej ilości.
ROZDZIAŁ 4
Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim CCP
§ 8.
1. Postępowanie przed Sądem następuje na wniosek strony.
2. Na skutek pozyskanych informacji o naruszeniu regulacji i zasad hodowlanych przez
członka Klubu, Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu.
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3. Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje na podstawie wniosku skutecznie
doręczonego Sądowi bądź w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu – na podstawie
zarządzenia Przewodniczącego Sądu.
4. Postępowanie przed Sądem jest dwuinstancyjne. Członkowie składów orzekających nie
mogą orzekać w drugiej instancji w sprawach, w których orzekali w pierwszej instancji.
§ 9.
1. Sąd nie jest związany wnioskiem o ukaranie w przedmiocie orzekania o winie i karze,
z zastrzeżeniem związania zakresem zaskarżenia w przypadku postępowania
odwoławczego.
2. Sąd jest związany w przedmiocie orzekania o winie prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego wydanym przeciwko członkowi Klubu za czyny, które są rozpatrywane
przez Sąd.
3. W zakresie orzekania sędziowie Sądu są niezawiśli i orzekają na mocy swobodnego
przekonania opartego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
ROZDZIAŁ 5
Wyłączenie członków od orzekania
§ 10.
1. Każdy członek Sądu może być wyłączony ze sprawy na wniosek jednej ze stron, bądź na
wniosek własny.
2. Członek składu orzekającego ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że
mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.
3. Wyłączenie sędziego następuje w formie postanowienia wydanego przez skład orzekający
wyznaczony przez Przewodniczącego wyłącznie do sprawy w przedmiocie rozpatrzenia
wniosku o wyłączenie. Postanowienie wydaje się w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku
o wyłączenie i uzasadnia się wyłącznie na wniosek strony, która złożyła wniosek
o wyłączenie, oraz zażądała uzasadnienia w terminie 3 dni od daty jego wydania.
4. Na odmowę wyłączenia, wnioskodawcy przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.
Postanowienie składu II instancji winno być wydane w terminie 3 dni od daty wniesienia
zażalenia.
5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem przewodniczącego składu orzekającego Sądu,
który wydał postanowienie. Wniesienie zażalenia powoduje zawieszenie postępowania
głównego.
§ 11.
1. W przypadku, gdy wniosek dotyczący wszczęcia postępowania dotyczy członka Sądu, taki
członek z mocy prawa wyłączony jest od orzekania w każdej instancji w danej sprawie.
2. Powyższe stosuje się również do Przewodniczącego Sądu.
3. W przypadku, gdy wniosek dotyczący wszczęcia postępowania dotyczy
Przewodniczącego Sądu, wszelkie czynności Przewodniczącego w postępowaniu
wykonuje członek Sądu wyznaczony uchwałą Zarządu Głównego. Takiemu członkowi
przysługują wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Sądu.
ROZDZIAŁ 6
Zasady stosowania kar
§ 12.
W przypadku nałożenia na członka Klubu kary prawomocnym wyrokiem, członek ten nie może
pełnić funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w organach statutowych Klubu.
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§ 13.
1. Sąd wymierza kary przewidziane Statutem CCP.
2. Sąd orzeka na mocy przekonania opartego na ocenie całokształtu sprawy, wynikającego
z zebranego materiału dowodowego.
§ 14.
Wymierzając karę, Sąd uwzględnia :
a) rodzaj i rozmiary szkody wyrządzonej wykroczeniem,
b) pobudki i sposób działania obwinionego,
c) cechy i uwarunkowania osobiste obwinionego,
d) dotychczasową działalność obwinionego w Polskim Klubie Rasowych Świnek Morskich.
§ 15.
Karę wykluczenia z Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich orzeka się gdy postawa
obwinionego członka Klubu nie zasługuje na żadne usprawiedliwienie.
§ 16.
Sąd może umorzyć postępowanie, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające
przeprowadzenie postępowania przed sądem, a w szczególności gdy :
a) upłynął rok od naruszenia, z tym że każda czynność podjęta przez Sąd lub Zarząd
Główny przerywa bieg tego terminu,
b) sprawa między członkami Klubu została ugodowo zakończona przez
zainteresowanych, o ile nie narusza to przepisów Statutu CCP, regulaminów, uchwał,
decyzji, zarządzeń, instrukcji i innych norm prawa wewnętrznego Klubu,
c) osoba, przeciwko której się toczy postępowanie, zmarła.
§ 17.
Sąd odrzuca wniosek o wszczęcie postępowania, jeżeli:
a) zakresem postępowania objęta jest materia nienależącą do spraw objętych
kompetencją Sądu;
b) sprawa dotyczy naruszenia przepisów innych niż przepisy Statutu CCP, regulaminów,
uchwał, decyzji, zarządzeń, instrukcji i innych norm prawa wewnętrznego Klubu
c) osoba, której dotyczy wniosek, nie jest członkiem Klubu;
d) jeżeli sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona i sprawa dotyczy tego
samego przedmiotu pomiędzy tymi samymi stronami.
ROZDZIAŁ 7
Procedura szczegółowa postępowania
§ 18.
1.

2.

Postępowanie przed Sądem toczy się w formie elektronicznej, w szczególności poprzez
korespondencję prowadzoną w formie mailowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, niektóre czynności (np. wizytacja w hodowli) mogą być wykonywane
bezpośrednio przez członków sądu.
Po wpływie sprawy do Sądu, Przewodniczący Sądu powołuje trzyosobowy skład
orzekający do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.
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3.

4.

5.
6.

Przewodniczący Sądu informuje Zarząd Główny Klubu o wszczęciu każdego
postępowania. O wszczęciu postępowania przeciwko członkowi Klubu - sędziemu
rasowych świnek morskich, Przewodniczący Sądu powiadamia Komisję Sędziowską
i Standaryzacyjną.
Złożony do sądu wniosek o ukaranie wraz z aktami sprawy i materiałem dowodowym,
Przewodniczący Sądu przekazuje wyznaczonemu przez siebie przewodniczącemu składu
orzekającego, który jest sprawozdawcą przebiegu sprawy, a także ustala termin
posiedzenia sądu (składu orzekającego).
Przewodniczący może wzywać strony do pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie
zakreślając termin 7 dni, który jest terminem zawitym.
Uchybienie terminu określonego w ust. 5 powoduje rozpoznanie sprawy z pominięciem
czynności, która została uchybiona.
§ 19.

1. Wezwania wraz z kopią wniosku o ukaranie Przewodniczący Sądu przesyła obwinionemu
elektronicznie, na adres e-mail obwinionego widniejący na liście członków Klubu.
2. Brak aktualizacji adresu e-mail obciąża obwinionego.
3. Niepodjęcie korespondencji sądowej lub absencja stron w postępowaniu nie wstrzymują
pracy Sądu.
§ 20.
1. Obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, którym może być każdy niekarany
członek Klubu, którego okres przynależności do Klubu wynosi co najmniej 2 lata. Obrońca
musi legitymować się udzielonym przez obwinionego pełnomocnictwem do obrony
z adnotacją obrońcy, że obronę przyjmuje.
2. Obwiniony i obrońca mogą wnioskować o udostępnienie materiałów z postępowania. Akta
postępowania mogą być zanonimizowane co do danych osobowych osób będących
świadkami w sprawie.
§ 21.
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje postępowaniem tak, aby wyjaśnić wszystkie
okoliczności dotyczące danej sprawy.
2. Ciężar udowodnienia winy obwinionego spoczywa na wnioskodawcy, który może być
również reprezentowany przez pełnomocnika.
3. § 20 ust. 1 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 22.
1. Przewodniczący składu orzekającego może wzywać świadków w sprawie do składania
mailowych lub pisemnych zeznań, zakreślając 7-dniowy termin do ich złożenia.
2. Po złożeniu zeznań przez świadka, przewodniczący składu orzekającego może domagać
się od świadka dalszych wyjaśnień. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio.
3. Przewodniczący składu orzekającego uprzedza świadków o obowiązku przekazywania
prawdy. Brak przekazania zeznań, zatajanie faktów bądź potwierdzenie nieprawdy przez
świadka jest wykroczeniem dyscyplinarnym i podlega wnioskowi o ukaranie przed Sądem.
§ 23.
1. W czasie rozprawy sądu dla wyjaśnienia sprzeczności mogą być odczytywane protokoły
przesłuchań obwinionego, świadków i inne dokumenty znajdujące się w aktach.
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2. O uzupełnienie materiału dowodowego sąd może zwrócić się do stron postępowania
zakreślając termin na dokonanie niniejszego. Brak reakcji na polecenie skutkuje
pominięciem tego materiału w pracy Sądu.
3. Sąd celem uzupełnienia materiału dowodowego może powołać biegłych, a w razie
konieczności przeprowadzić wizję lokalną. Koszty tych czynności obciążają stronę
wnioskującą o powołanie tych dowodów.
§ 24.
1.

2.

Wszyscy członkowie Klubu mają organizacyjny obowiązek stosowania się do wyroków,
postanowień
Sądu
oraz
udzielania
wszelkiej
pomocy
sądowi
w wykonywaniu przez niego czynności, stawiania się na wezwania, udzielania informacji
i udostępniania wszelkich dokumentów, jakie sąd zażąda. Uchylanie się od tego
obowiązku traktowane jest jak wykroczenie dyscyplinarne.
Wszystkie organy Klubu związane są treścią wyroków wydanych względem członków
Klubu.
§ 25.

Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego wzywa
strony do zajęcia pisemnego stanowiska końcowego wyznaczając termin 7 dni. Termin jest
zawity.
§ 26.
1. Na podstawie wyników postępowania dowodowego, skład orzekający po odbyciu narady
orzeka większością głosów i wydaje:
1) wyrok, w którym stwierdza:
a) o naruszeniu prawa i wymierza karę według przepisów statutu,
b) o uniewinnieniu, w związku z brakiem naruszenia przepisów prawa,
lub
2) postanowienie o umorzeniu postępowania.
2. Uznając obwinionego winnym popełnienia wskazanego we wniosku czynu lub czynów Sąd
wymierza karę przewidzianą w statucie.
3. Skład orzekający może również wydać postanowienie o odrzuceniu wniosku. Wydanie
takiego postanowienia następuje na podstawie badania wyłącznie samego wniosku
o ukaranie i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
§ 27.
1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o środku zaskarżenia przesyła się
stronom, tj. obwinionemu i wnioskodawcy.
2. Wyroki Sądu stają się prawomocne po 7 dniach daty wysłania orzeczenia ostatniej ze stron
przez Sąd.
§ 28.
W postępowaniu sporządza się protokół, w którym wykazane są wykonane czynności
i zarejestrowany jest cały przebieg postępowania w formie korespondencji elektronicznej
pomiędzy członkami składu orzekającego. W protokole w szczególności wskazuje się
wzmiankę o wyniku głosowania członków składu orzekającego nad orzeczeniem.
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§ 29.
1. Orzeczenie Sądu sporządza się w formie elektronicznej, które powinno zawierać :
1) nazwę sądu oraz termin i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
2) imiona i nazwiska członków sądu, wnioskodawcy,
3) imię i nazwisko obwinionego oraz jego obrońcy, jeśli został ustanowiony i aktualnie
pełnione przez niego funkcje w Klubie,
4) dokładne określenie zarzucanego czynu,
5) rozstrzygnięcie,
6) uzasadnienie,
7) pouczenie o prawie i sposobie wniesienia odwołania.
2. Każde orzeczenie musi posiadać sporządzone na piśmie uzasadnienie, z zastrzeżeniami
wynikającymi z niniejszego regulaminu. Uzasadnienie powinno zawierać fakty, które sąd
uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich oparł się dowodach i dlaczego nie
dał wiary dowodom przeciwnym, a także przytoczenie okoliczności, które sąd wziął pod
uwagę przy przypisaniu winy i orzeczeniu kary.
3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom oraz osobie lub organowi, który
wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania.
4. Wszelkie orzeczenia Sądu przesyła się Zarządowi Głównemu CCP celem publikacji.
§ 30.
Wszczęcie postępowania przed Sądem możliwe jest w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
daty złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

ROZDZIAŁ 8
Postępowanie odwoławcze
§ 31.
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego regulaminu, od każdego
orzeczenia wydanego przez Sąd pierwszej instancji służy stronom prawo złożenia
odwołania w terminie 7 dni od daty wysłania odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem
danej stronie.
2. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez Sąd wnosi się do Sądu
i jest ono rozpatrywane w innym składzie orzekającym.
§ 32.
1. Przewodniczący Sądu otrzymując odwołanie, wyznacza skład orzekający w drugiej
instancji.
2. Przepisy rozdziału 4, 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
3. Skład II instancji po zapoznaniu się z przebiegiem postępowania sądu pierwszej instancji
oraz treścią zaskarżonego orzeczenia oraz zarzutami i wnioskami, wydaje orzeczenie
w formie wyroku.
4. Sąd II instancji przy rozpoznawaniu spawy bierze z urzędu pod uwagę przesłanki
warunkujące umorzenie postępowania lub odrzucenie wniosku.
5. Sąd II instancji może orzec na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego
niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach zaskarżenia, za wyjątkiem
sytuacji, gdy zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania lub odrzucenia wniosku
o ukaranie.
6. Sąd II instancji wydaje wyrok i:
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1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, lub
2) orzeka odmiennie co do naruszenia i zmienia wymiar kary;
3) uchyla orzeczenie w całości lub części i odrzuca w tym zakresie bądź umarza
postępowanie, gdy zachodzą ku temu przesłanki.
7. W przypadku wniesienia środka odwoławczego wyłącznie na niekorzyść obwinionego, Sąd
II instancji nie może zmienić wyroku I instancji na korzyść obwinionego.
8. Wyrok lub postanowienie jest prawomocne z chwilą wydania.
9. Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku
z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi
samymi stronami.
§ 33.
Wszczęcie postępowania odwoławczego winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wpływu
odwołania od wyroku sądu pierwszej instancji.

ROZDZIAŁ 9
Zatarcie kary
§ 34.
1. Zatarcie kary orzeczonej prawomocnie przez Sąd może nastąpić po upływie dwóch lat od:
a) daty wydania prawomocnego orzeczenia o udzieleniu nagany lub upomnienia, lub
pozbawienie godności Członka Honorowego lub wykluczenia członka z Klubu;
b) daty zakończenia okresu wykonywania kary w przypadku wydania prawomocnego
wyroku o zawieszeniu w pełnieniu funkcji w Klubie lub zawieszeniu w prawach członka
Klubu.
2. Zatarcie następuje na mocy zarządzenia Przewodniczącego Sądu, wydanego na wniosek
zainteresowanego.
§ 35.
1.
2.
3.

4.
5.

Przewodniczący Sądu po otrzymaniu wniosku o zatarcie kary sprawdza jego poprawność
i jeżeli przepisy się temu nie sprzeciwiają – wydaje zarządzenie o zatarciu kary.
Zarządzenie doręcza się za pomocą poczty elektronicznej.
Na treść zarządzenia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do składu orzekającego
Sądu. Przepisy dotyczące postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio, przy
czym orzeczenie składu orzekającego następuje w formie postanowienia
uwzględniającego wniosek lub oddalającego wniosek.
Od postanowienia wydanego zgodnie z ust. 3 powyżej nie przysługuje dalsza droga
odwoławcza.
W przypadku oddalenia wniosku przez skład orzekający, ponowne złożenie wniosku może
nastąpić po upływie roku od wydania postanowienia oddalającego wniosek
zainteresowanego.
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ROZDZIAŁ 9
Przepisy końcowe
§ 36.
Wzory formularzy do prowadzenia postępowań przed Sądem opracowuje Przewodniczący
Sądu .
§ 37.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 38.
Wszelkie orzeczenia wydane przez Sąd do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu
pozostają w mocy i związane są niniejszym Regulaminem od dnia jego ogłoszenia.
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INSTRUKCJA
PRACY SĄDU
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Członków Sądu obowiązuje tajemnica służbowa w związku z wykonywaniem przez nich zadań
sędziów Sądu.

DZIAŁ II
Organizacja i organy sądów
1. Sąd rozpatruje sprawy we wszystkich instancjach.
2. Czynności w zakresie organizacji pracy Sądu wykonuje Przewodniczący Sądu. On też
reprezentuje Sąd przed władzami Klubu oraz podmiotami i osobami zewnętrznymi.
3. Czynności te polegają na przeprowadzaniu kontroli zgodności działania członków sądu
oraz wykonywaniu innych czynności przewidzianych Statutem CCP oraz Regulaminem
pracy Sądu, a ponadto na podejmowaniu decyzji wiążących wszystkich członków sądu
wyłącznie w zakresie organizacji ich pracy.
4. Sąd jest uprawniony do prowadzenia szkoleń i instruktaży dla członków sądu, władz Klubu,
hodowców i innych osób i podmiotów za zgodą Zarządu Klubu.
5. Sąd sporządza corocznie sprawozdanie ze swojej działalności. Oprócz sprawozdania
liczbowego sporządza również część opisową.
6. Na minimum miesiąc przed upływem kadencji Sąd przedstawia sprawozdanie zbiorcze
z całej kadencji Walnemu Zebraniu.
7. Sprawozdanie roczne z działalności Sądu przekazuje się do wiadomości Zarządu
Głównego CCP w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
8. Przewodniczącego Sądu podczas jego nieobecności lub niemożności wykonywania
obowiązków zastępuje inny członek Sądu wyznaczony przez Zarząd Główny.

DZIAŁ III
Członkowie Sądu
1. Członkowie Sądu w sprawowaniu swojej funkcji są niezawiśli i podlegają w zakresie
orzekania wyłącznie przepisom Statutu i Regulaminu pracy Sądu .
2. Ustanie funkcji członka Sądu następuje w przypadku ustąpienia lub odwołania.
3. Ustąpienie wymaga złożenia rezygnacji na piśmie.
4. Odwołanie następuje w razie wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:
a) odwołania przez Walne Zebranie Członków Klubu,
b) utraty członkostwa CCP lub wykluczenia lub zgonu;
c) wydania prawomocnego wyroku o zawieszeniu w pełnieniu funkcji w Klubie lub
zawieszeniu w prawach Członka Klubu.

DZIAŁ IV
Posiedzenia Sądu
1. Posiedzenia plenarne Sądu odbywają się w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia plenarne zwołuje Przewodniczący Sądu. Posiedzenie plenarne może
odbywać się on-line.
3. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia członkowie Sądu muszą być powiadomieni
nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym posiedzeniem. Ten sam obowiązek ma
miejsce w przypadku posiedzenia sądu on-line.
4. Posiedzeniu plenarnemu Sądu przewodniczy Przewodniczący.

5. Decyzje podejmowane na posiedzeniach wymagają formy uchwały.
6. Dla ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy
członków sądu, w tym Przewodniczącego.
7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
Uchwały mogą zapadać w wersji elektronicznej na skutek głosowania przeprowadzonego
również w formie elektronicznej.
8. Przebieg posiedzenia plenarnego i innych posiedzeń sądu musi być protokołowany.
9. Kopie protokołów posiedzeń plenarnych Sądu przekazuje się Zarządowi Głównemu
Klubu. Protokoły innych posiedzeń Sąd przekazuje Zarządowi Głównemu na żądanie.
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