Uchwalony Uchwałą LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP z dnia 17 maja 2021 r.

REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia
§1
Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania spraw o naruszenie postanowień Statutu
ZASP, uchwał organów ZASP, regulaminów obowiązujących w ZASP i zasad etyki
zawodowej (w tym etyki koleżeńskiej) oraz wydaje orzeczenia w tych sprawach.
§2
1. Tryb wyboru, skład oraz kadencje Sądu Koleżeńskiego określają postanowienia Statutu
ZASP.
2. Obsługę administracyjno–biurową Sądu Koleżeńskiego ZASP sprawuje Dyrektor
Generalny ZASP.
§3
1. Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie Sądu,
b) kierowanie bieżącymi sprawami Sądu, w tym wyznaczanie terminów sesji.
3. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie obowiązków
Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4. Do obowiązków Sekretarza należy:
a) prowadzenie rejestru spraw,
b) nadzór nad dokumentacją i korespondencją Sądu.
5. Do obowiązków wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego należy pełnienie powierzonych
im funkcji.
§4
1. Stronami postępowania przed Sądem Koleżeńskim są:
-

obwiniony

-

oskarżyciel
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-

pokrzywdzony, jeżeli takowy występuje w sprawie

2. Oskarżycielem jest Rzecznik Dyscyplinarny oraz 2 jego zastępców - powoływani i
odwoływani przez Walne Zebranie Delegatów ZASP na okres jego kadencji spośród
członków ZASP.
3. Pokrzywdzonemu służy prawo zgłaszania wniosków w toku rozprawy oraz zadawanie
pytań obwinionemu i świadkom.
4. Pokrzywdzony może ustanowić swego pełnomocnika spośród członków ZASP-u.
5. Obwinionym jest członek ZASP, przeciwko któremu toczy się postępowanie.
Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród członków ZASP-u.
§5
Do obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego należy:
a) wszczęcie i prowadzenie dochodzenia dyscyplinarnego na wniosek pokrzywdzonego,
organu władz ZASP lub z urzędu,.
b) kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego,
c) uczestniczenie w rozprawie oraz zgłaszanie wniosków, w tym również wniosku
w przedmiocie wymiaru kary.
§6
1. Rzecznik Dyscyplinarny może podjąć dochodzenie, odmówić podjęcia dochodzenia lub
podjęte umorzyć, jeżeli uzna, że nie ma podstaw do wniesienia sprawy do Sądu Koleżeńskiego.
2. O podjęciu, odmowie podjęcia bądź umorzeniu dochodzenia rzecznik dyscyplinarny
zawiadamia pisemnie obwinionego i pokrzywdzonego bądź ten organ spośród władz ZASP,
który złożył wniosek o podjęcie dochodzenia.
3. W przypadku podjęcia dochodzenia Rzecznik Dyscyplinarny w piśmie informującym
o podjęciu dochodzenia wskazuje obwinionemu zarzuty, jakie zostały przeciwko niemu
podniesione.
4. Po zakończeniu dochodzenia Rzecznik Dyscyplinarny zobowiązany jest zapoznać
obwinionego z treścią zebranych dowodów oraz wezwać go do złożenia wyjaśnienia.
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§7
W przypadku nie podjęcia lub umorzenia dochodzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego
pokrzywdzonemu służy prawo samodzielnego popierania oskarżenia przed Sądem
Koleżeńskim.
§8
Dochodzenie powinno być zakończone najpóźniej w terminie 90 dni od daty wszczęcia
postępowania, a sprawa przekazana do Sądu Koleżeńskiego bądź umorzona.

§9
Wniosek o rozpoznanie sprawy przez Sąd Koleżeński winien zawierać:
a) personalia obwinionego i pokrzywdzonego jeżeli takowy występuje w sprawie,
b) opis zarzucanego obwinionemu czynu,
c) ocenę zarzucanego czynu wraz z uzasadnieniem,
d) listę świadków, którzy winni być wezwani na rozprawę i ewentualnie wykaz innych
dowodów.
§ 10
Sprawy w pierwszej instancji rozpatrywane są w składzie 3 osobowym.

§ 11
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza termin rozprawy na dzień przypadający
nie później niż 90 dni od daty wpłynięcia wniosku do Sądu Koleżeńskiego.
2. Na rozprawę wzywa się obwinionego, jego pełnomocnika, Rzecznika Dyscyplinarnego
(jeśli wniósł wniosek), pokrzywdzonego i jego pełnomocnika oraz świadków.
3. Pisemne zawiadomienia o terminie rozprawy winny być doręczone osobom
wymienionym w ust. 2 co najmniej na 14 dni przed terminem rozprawy.
4. Zawiadomienia skierowane do obwinionego i pokrzywdzonego winny zawierać
ostrzeżenie, że w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sprawa może być
rozpoznana pod ich nieobecność.
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§ 12
Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna dla członków ZASP, jednakże,
w uzasadnionych przypadkach, Sąd Koleżeński z własnej inicjatywy bądź na wniosek
pokrzywdzonego, obwinionego lub Rzecznika Dyscyplinarnego może zarządzić postępowanie
przy drzwiach zamkniętych.
§ 13
Sprawy w pierwszej instancji rozpatrują trzyosobowe składy orzekające, zaś w drugiej instancji
Sąd Koleżeński działa w składzie trzyosobowym, z wyłączeniem członków Sądu
Koleżeńskiego, którzy orzekali w danej sprawie w I instancji.
§ 14
1. Rozprawę rozpoczyna odczytanie wniosku o wszczęcie sprawy, po czym Sąd
Koleżeński przystępuje do przesłuchania stron i świadków.
2. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący składu
orzekającego.
§ 15
1. Pokrzywdzony, który samodzielnie popiera zarzuty może do chwili zakończenia
rozprawy je cofnąć.
2. Umorzenie postępowania w toku rozprawy, w związku z cofnięciem przez
pokrzywdzonego zarzutów wymaga zgody obwinionego.
§ 16
Po uznaniu, że postępowanie dowodowe jest wyczerpane, Przewodniczący udziela głosu
obecnym na rozprawie stronom i ich pełnomocnikom, przy czym ostatni głos ma obwiniony.
§ 17
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia po niejawnej naradzie, opierając się na całokształcie
ujawnionego w toku rozprawy materiału dowodowego.
2. Orzeczenia zapadają większością głosów.
3. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając
przegłosowanego.
4. Przy składaniu podpisu członek składu orzekającego zaznacza na orzeczeniu swoje
zdanie odrębne, podając w jakiej części i w jakim kierunku kwestionuje orzeczenie.
Zdanie odrębne może dotyczyć samego uzasadnienia orzeczenia, wówczas zdanie to
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zaznacza się przy podpisywaniu uzasadnienia. Składający zdanie odrębne dołącza do
orzeczenia jego uzasadnienie.
§ 18
1. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza stronom podpisaną przez członków
składu sentencję orzeczenia, przytaczając ustnie jego motywy.
2. Uzasadnienie orzeczenia winno być sporządzone na piśmie w terminie 7 dni od daty
jego ogłoszenia.
3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem winno być przekazane stronom oraz właściwym
komórkom ZASP w terminie 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.
§ 19
Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
a)
b)
c)
d)

upomnienie,
nagana,
zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat
wykluczenie z grona członków ZASP
§ 20

1. Od orzeczeń Sądów Koleżeńskich w I instancji zapadłych w sprawach rozpoznawanych
służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego działającego jako Sąd Koleżeński II instancji.
W razie niemożności utworzenia innego, 3 osobowego składu Sądu Koleżeńskiego
II instancji, odwołanie członka ZASP jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu
Walnego Zebrania Delegatów.
2. Odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji wnosi się za jego pośrednictwem
do Sądu Koleżeńskiego II instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem. Brak odwołania w przewidzianym terminie powoduje uprawomocnienie
się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji.
3. Sąd Koleżeński II instancji rozpoznaje odwołania na rozprawie do której odpowiednio
stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące postępowania przez Sądem
Koleżeńskim I instancji.
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4. Po rozpoznaniu odwołania Sąd Koleżeński II instancji wydaje orzeczenie w ramach
którego, w zależności od rozstrzygnięcia oddala odwołanie lub zmienia orzeczenie Sądu
Koleżeńskiego I instancji i orzeka co do istoty sprawy.
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.

§ 21
1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wyboru członków Sądu Koleżeńskiego nowej,
przyszłej kadencji.
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