REGULAMIN
Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
§ 1.
Sąd Koleżeński, zwany dalej „Sądem”, jest organem władz Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, zwanego dalej „Towarzystwem” i działa na podstawie § 38 w zw.
z § 23 ust. 1 pkt 4 statutu Towarzystwa.
§ 2.
Do zadań Sądu należy rozpatrywanie spraw naruszania przez członków
Towarzystwa statutu Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa, zasad deontologii
farmaceutycznej, a także rozpatrywanie sporów wynikłych pomiędzy członkami
Towarzystwa.
§ 3.
Skład, zakres działania i postępowanie Sądu regulują § 38 statutu Towarzystwa oraz
niniejszy regulamin.
§ 4.
1. Sąd orzeka w imieniu Towarzystwa.
2. Orzeczenia Sądu wydane w drugiej instancji oraz orzeczenia wydane w pierwszej
instancji, od których nie wniesiono odwołania w terminie, są ostateczne i wiążące dla
władz Towarzystwa i jego członków.
§ 5.
Członkowie Sądu są w wykonywaniu swych czynności niezawiśli. Przy rozpatrywaniu
spraw i orzekaniu Sąd stosuje przepisy statutu Towarzystwa i niniejszego
regulaminu, kierując się faktami, dobrem Towarzystwa oraz zasadami etyki
zawodowej.
§ 6.
Wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza dokonuje się na
pierwszym posiedzeniu nowo wybranego składu Sądu, któremu przewodniczy
członek Sądu najstarszy wiekiem, w głosowaniu tajnym.
§ 7.
1. Sąd orzeka w dwóch instancjach w składach trzyosobowych.
2. Skład zespołów orzekających w danej sprawie wyznacza przewodniczący Sądu,
dokonując także wyboru przewodniczącego składu.
3. Zespołowi orzekającemu w drugiej instancji przewodniczy przewodniczący Sądu
lub jego zastępca.
§ 8.
1. Z zespołów orzekających w danej sprawie wyłączeni są:
a) małżonek, krewni do trzeciego stopnia i powinowaci stron,
b) osoby, które były lub mogłyby być przesłuchane w charakterze świadków,
c) osoby , które wniosły sprawę.
2. Członek Sądu może z ważnej przyczyny żądać wyłączenia go z zespołu
orzekającego w danej sprawie. O wyłączenie ze sprawy członka zespołu
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członkowie zespołu orzekającego.
3. W przypadku wyłączenia członka zespołu orzekającego przewodniczący Sądu
powołuje do zespołu innego członka Sądu w jego miejsce.
4. W przypadku wyłączenia przewodniczącego Sądu, przepisu § 7 ust. 3 nie stosuje
się.
§ 9.
Członkowie Sądu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie szczegółów
sprawy oraz jej przebiegu.
§ 10.
Termin posiedzenia zespołu orzekającego powołanego dla rozpatrzenia sprawy
wyznacza przewodniczący Sądu. Posiedzenie winno się odbyć nie później niż w
ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
§ 11.
1. Każdy członek Towarzystwa zobowiązany jest stawić się na wezwanie Sądu i
udzielić odpowiednich wyjaśnień. Dopuszczalne jest wezwanie członka Towarzystwa
do złożenia wyjaśnień na piśmie w wyznaczonym terminie.
2. Z obowiązku udzielenia wyjaśnień zwolnieni mogą być małżonek oraz krewny
drugiego stopnia świadka.
3. W przypadku gdy świadek ma być przesłuchany na okoliczność, co do której
związany jest tajemnicą służbową, przesłuchanie może nastąpić wyłącznie po
uzyskaniu zgody odpowiedniej władzy.
§ 12.
1. Zarząd Główny Towarzystwa, w przypadku podjęcia uchwały o wystąpieniu do
Sądu o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących naruszenia zasad
deontologii farmaceutycznej, statutu Towarzystwa bądź uchwał władz Towarzystwa,
wyznacza ze swojego grona osobę, która w postępowaniu przed Sądem pełnić
będzie rolę rzecznika oskarżenia.
2. Przepis poprzedzający stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału
Towarzystwa.
§ 13.
Członek Towarzystwa, przeciwko któremu wszczęte zostało postępowanie przed
Sądem, może wskazać członka zwyczajnego Towarzystwa, który będzie w
postępowaniu przed Sądem pełnić funkcję pełnomocnika oskarżonego. Pełnomocnik
ma prawo wglądu do akt sprawy oraz zabiera głos podczas rozprawy.
§ 14.
Wniosek członka Towarzystwa o rozpatrzenie sporu z innym członkiem Towarzystwa
podlega ocenie wstępnej w celu ustalenia, czy w wyniku zaistniałego sporu powstała
bądź może powstać szkoda dla Towarzystwa bądź zawodu farmaceuty. Oceny
dokonuje zespół złożony z przewodniczącego Sądu lub jego zastępcy, sekretarza
Sądu i członka Sądu wskazanego przez przewodniczącego. W przypadku uznania,
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nie może być zaskarżone przez składającego wniosek, ale może on złożyć wniosek
ponowny, jeśli powstały nowe okoliczności związane ze sporem.
§ 15.
Rozprawy i narady Sądu są niejawne. W rozprawach uczestniczą członkowie zespołu
orzekającego i strony, a w naradach członkowie zespołu orzekającego.
§ 16.
1. Rozprawę otwiera przewodniczący zespołu orzekającego, referując sprawę.
2. Przewodniczący zespołu orzekającego wyznacza spośród członków zespołu
protokolanta.
3. Rozprawę odracza się w przypadku niestawiennictwa rzecznika oskarżenia lub
członka Towarzystwa, który wniósł o rozpatrzenie sporu, a także w przypadku
niestawiennictwa członka Towarzystwa, przeciwko któremu toczy się postępowanie,
chyba że uchyla się on od stawiennictwa.
4. W toku rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom, rozpoczynając od strony,
która wniosła skargę. Po wysłuchaniu stron przewodniczący zarządza naradę.
5. W toku narady zespół orzekający ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia
uzupełniającego postępowania dowodowego w tym wezwania świadków lub
skorzystania z pomocy odpowiednich organów Towarzystwa. W przypadku uznania,
że wszystkie okoliczności sprawy zostały wyjaśnione, zespół orzekający ustala, czy
czyn, będący przedmiotem sprawy, wypełnia znamiona określone w § 2. W
przypadku orzeczenia o winie, zespół orzekający wymierza odpowiednią karę.
6. Orzekając o winie i karze zespół orzekający podejmuje decyzję zwykłą
większością głosów, przy czym przewodniczący oddaje głos jako ostatni.
Wstrzymanie się od głosu jest niedopuszczalne.
7. Pisemne uzasadnienie orzeczenia sporządza się na wniosek strony w terminie 14
dni od dnia wydania orzeczenia. Sporządzenie uzasadnienia zespół orzekający może
zarządzić z urzędu.
8. Sentencja orzeczenia powinna zawierać wymienienie zespołu orzekającego,
pełnomocnika obwinionego i rzecznika oskarżenia, jeżeli brali udział w sprawie, datę i
miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia, wymienienie stron i oznaczenie
przedmiotu sprawy oraz jej rozstrzygnięcie.
9. Sentencję orzeczenia podpisują członkowie zespołu orzekającego. W przypadku
niemożności złożenia podpisu przez któregoś z członków zespołu, na sentencji
orzeczenia umieszcza się wzmiankę o jej przyczynach.
10. Protokół rozprawy sporządza się najpóźniej w terminie 10 dni od daty
posiedzenia. Protokół podpisują przewodniczący zespołu i protokolant.
§ 17
1. Sąd może wymierzyć następujące kary:
a) udzielić nagany,
b) zawiesić w sprawowaniu funkcji na czas określony,
c) zawiesić w prawach członka Towarzystwa na czas określony,
d) wykluczyć z Towarzystwa,
e) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek o pozbawienie
członkostwa honorowego bądź odebranie odznaki honorowej.
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farmaceuty Sąd przekazuje sprawę do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej. W przypadku podejrzenia popełnienia
przestępstwa, Sąd informuje o nim organy ścigania.
3. Kary wymienione w ust. 1 mogą być wymierzane łącznie.
§ 18.
Przewodniczący Sądu składa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z
działalności Sądu.
§ 19.
Sekretarz Sądu prowadzi akta sądowe, na które składają się:
a) protokoły zebrań plenarnych i decyzje przewodniczącego,
b) rejestr spraw zawierający bieżące numery spraw, oznaczenie stron, daty wpływu,
streszczenie orzeczenia i datę jego wydania,
c) zbiór protokołów zespołów orzekających wraz z wszelkimi zgromadzonymi w toku
postępowań dokumentami,
d) dziennik korespondencyjny.
§ 20.
1. Obsługę kancelaryjną Sądu i przechowanie akt zapewnia Zarząd Główny
Towarzystwa.
2. Koszty postępowania w zakresie zwrotu kosztów dojazdu oraz niezbędnych
kosztów noclegu dla członków Sądu, stron oraz świadków ponosi Zarząd Główny
Towarzystwa.
§ 21.
Regulamin niniejszy uchwalono na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów
Towarzystwa w dniu 4 lutego 2014 roku.

