Regulamin
Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”

Postanowienia ogólne
§1
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” oraz niniejszego Regulaminu.

Przedmiot i zakres działania Sądu Koleżeńskiego
§2
1. Sąd Koleżeński powołany jest do:
a) wydawania orzeczeń w sprawach członków SSW, którym przedstawiono zarzut
naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad
etyki członka Stowarzyszenia;
b) wydawania orzeczeń w sprawach dotyczących naruszenia idei, dorobku, dobrego imienia „Solidarności Walczącej”, oraz rażącego naruszenia zasad etyki;
c) wydawania orzeczeń w sprawach o naruszenia dóbr osobistych, zwłaszcza poprzez zniesławienie lub bezpodstawne pomówienie działacza SW lub członka
Stowarzyszenia SW o działalnie sprzeczne z zasadami tych organizacji lub na ich
szkodę;
d) rozpatrywania i rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia w
sprawach związanych z jego działalnością.
2. Sąd Koleżeński jest niezawisły.
Organizacja i działanie Sądu Koleżeńskiego
§3
1. Pierwsze zebranie Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie zwołuje Przewodniczący
Stowarzyszenia, następne mogą zwołać Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego każdej z
instancji.

2. Jeżeli skład Sądu Koleżeńskiego przekracza łącznie 9 osób, wybiera się nie więcej
niż połowę składu ale nie mniej niż 5 osób do Sądu Koleżeńskiego II instancji. Jeżeli
liczba sędziów którejkolwiek z instancji spadnie poniżej 5 uzupełnia się skład sądu danej instancji bądź w drodze przejścia członka sądu pozostałej instancji bądź w drodze
kooptacji spośród członków Stowarzyszenia stosownie do treści § 13 ust. 2 Statutu.
3. Na pierwszym zebraniu Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego Sądu, który zostaje jednocześnie Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego II Instancji, o ile została powołana. W takim przypadku osoby wybrane do Sądu Koleżeńskiego I instancji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego I instancji. Jeżeli II instancja
nie została powołana Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego jest jednocześnie Przewodniczącym Sądu I Instancji.
4. Zmiany w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego przegłosowywane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Sądu . W razie równowagi
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim
§4
1. Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Sądem Koleżeńskim może złożyć członek
SSW, który nie jest zawieszony w prawach członka oraz organy statutowe Stowarzyszenia. We wniosku należy podać:
 stronę skarżącą lub powodową (obowiązkowo),
 stronę obwinioną lub pozwaną (obowiązkowo),
 rzecznika strony (o ile strona go powołała); rzecznikiem może być członek Stowarzyszenia SW lub adwokat bądź radca prawny;
 zarzuty (obowiązkowo),
 wykaz wnioskowanych świadków i innych dowodów.
Wniosek powinien być złożony na piśmie w co najmniej w trzech egzemplarzach wraz
z załącznikami. Wnioskowane dowody powinny być załączone do wniosku.
2. Jeżeli wniosek zawiera braki sąd wzywa stronę do ich uzupełnienia na piśmie
lub osobiście na pierwszym posiedzeniu sądu. Sąd może wyznaczyć termin do usunięcia braków, nie krótszy jednak niż 7 dni. Na uzasadniony wniosek strony, termin ten
może być przedłużony lub przywrócony. W razie nieuzupełnienia braków w zakreślonym terminie sąd może – stosownie do podjętej w drodze głosowania decyzji – przystąpić do samodzielnego usuwania braków lub sprawę umorzyć. Sprawa umorzona w
ten sposób nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej; może być jednak wszczęta ponownie tylko jednokrotnie.
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3. Po wpłynięciu wniosku Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w obecności co najmniej dwóch innych sędziów przeprowadza losowanie trzyosobowego składu orzekającego spośród wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego I Instancji.
4. Sąd Koleżeński może zawiesić rozpoznawanie danej sprawy w razie przemijającej
przeszkody uniemożliwiającej prawidłowe działanie sądu, a także na zgodny wniosek
stron, oraz w przypadku gdy toczy się inne postępowanie, którego wynik może mieć
wpływ na jej rozstrzygnięcie, w szczególności postępowanie karne. Postępowanie zawieszone podejmuje się – odpowiednio – z urzędu w razie ustąpienia przeszkody,
na wniosek którejkolwiek ze stron oraz z urzędu niezwłocznie po uzyskaniu informacji
o prawomocnym rozstrzygnięciu postępowania wzmiankowanego powyżej. Sąd umarza
zawieszone postępowanie, które nie zostało podjęte w terminie roku od wydania postanowienia o zawieszeniu.
5. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniach niejawnych, posiedzeniu pojednawczym bądź na rozprawie.
6. Na posiedzeniu niejawnym Sąd Koleżeński bada swoją właściwość, decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku lub skargi oraz wstępnie analizuje sprawę i dowody w niej
przedstawione.
7. Posiedzenie pojednawcze i rozprawa są jawne. W uzasadnionych przypadkach sąd
może na wniosek strony jak i z urzędu ograniczyć bądź wyłączyć jawność posiedzenia
lub rozprawy.
8. Przewodniczący składu orzekającego w każdym stadium sprawy może wyznaczyć
posiedzenie pojednawcze, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy oraz może przyczynić się to do jej polubownego zakończenia.
9. Niezależnie od postanowień § 23 ust. 5 Statutu członek składu orzekającego ulega
wyłączeniu jeżeli zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną
obawę co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka składu orzekającego decyduje
większością głosów skład orzekający na wniosek strony. Członek składu orzekającego
może także wyłączyć się samodzielnie.
10. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania przekazuje w terminie 10 dni sprawę do rozpoznania przez skład orzekający wyznaczony w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu.
11. Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania doręcza się stronie wraz z uzasadnieniem. Na postanowienie to przysługuje stronie odwołanie do Sądu II Instancji
w terminie 14 dni od jego otrzymania.
12. Jeżeli sprawa kwalifikuje się do rozpoznania, Sąd Koleżeński I Instancji po zapoznaniu się z wnioskiem lub skargą wzywa zainteresowane strony na rozprawę lub posiedzenie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru nie później niż 21
dni przed terminem rozprawy. Strony obecne na rozprawie lub posiedzeniu, a także ich
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rzeczników można zawiadomić o następnej rozprawie lub posiedzeniu ustnie z zaznaczeniem tego w protokole rozprawy lub posiedzenia.
13. Wraz z wezwaniem na pierwszą rozprawę lub posiedzenie Sąd przekazuje Stronie
obwinionej lub pozwanej kopię wniosku wraz z załącznikami.

Rozprawa
§5
1. Jeżeli posiedzenie pojednawcze nie zostało wyznaczone lub nie dało rezultatu Sąd
Koleżeński przeprowadza rozprawę.
2. Rozprawę prowadzi przewodniczący składu orzekającego. Rozprawa rozpoczyna się
wywołaniem sprawy i sprawdzeniem czy wszyscy wezwani są obecni.
3. Sąd Koleżeński odracza sprawę jeżeli nie stawiła się strona, w stosunku do której
wszczęto postępowanie, a brak jest dowodu doręczenia wezwania. W innych przypadkach odroczenie rozprawy z powodu niestawiennictwa strony zależy od uznania sądu.
4. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony skarżącej na rozprawie sąd
może sprawę umorzyć.
5. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony obwinionej lub pozwanej
sąd może odroczyć sprawę tylko jednokrotnie. Następnie sąd rozpoznaje sprawę pod
nieobecność strony pozwanej i/lub rzecznika strony.
§6
1. Po przedstawieniu sprawy przewodniczący udziela głosu stronom w celu złożenia
wyjaśnień i złożenia oświadczenia w kwestii powołania rzecznika.
2. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu.
3. Po wysłuchaniu stron przewodniczący zarządza postępowanie dowodowe.
4. Po przeprowadzeniu rozprawy przewodniczący udziela głosu stronom i ich przedstawicielom.
§7
Z przebiegu posiedzenia pojednawczego i rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokolantem może być członek składu orzekającego lub powołany przez sąd członek Stowarzyszenia SW.
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Orzeczenie
§8
1. Po wysłuchaniu stron sąd zamyka rozprawę i przystępuje do narady.
2. Narada jest tajna. Oprócz członków składu orzekającego na naradzie może być
obecny tylko protokolant za zgodą przewodniczącego i bez prawa głosu.
3. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący składu orzekającego.
§9
Jeżeli w czasie narady sąd uzna, że istnieje potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.
§ 10
1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego kończy się wydaniem orzeczenia lub umorzeniem.
2. Orzeczenie zapada większością głosów. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie
składu orzekającego. Przegłosowany członek składu orzekającego może wnieść na piśmie do akt sprawy zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
3. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza treść orzeczenia z podaniem sposobu
i terminu odwołania.
§ 11
1. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać następujące kary:
a)
b)
c)
d)

upomnienie,
naganę,
zawieszenie w prawach członka SSW na okres do 2 lat,
wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński może zobowiązać stronę do określonego działania, w szczególności
do złożenia oświadczenia w formie i treści ustalonej przez sąd w orzeczeniu.
§ 12
1. Orzeczenie doręcza się stronom na piśmie za pokwitowaniem bądź zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
2. Na żądanie strony zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od wydania orzeczenia, sąd
sporządza i doręcza w terminie miesięcznym pisemne uzasadnienie orzeczenia.
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3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego I Instancji staje się prawomocne – o ile Statut Stowarzyszenia SW nie stanowi inaczej - jeżeli w zakreślonych Regulaminem terminach
strona nie wniosła o doręczenie uzasadnienia lub nie zło-żyła odwołania.
4. Sąd Koleżeński na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym może wydać postanowienie o odczytaniu prawomocnego orzeczenia na Walnym Zebraniu członków SSW bądź
opublikowaniu na portalu internetowym SSW.

Odwołanie
§ 13
1. Strony mogą wnieść odwołanie do Sądu Koleżeńskiego II Instancji od całości lub
części orzeczenia.
2. Odwołanie wnosi się w trzech egzemplarzach w terminie 14 dni od doręczenia stronie uzasadnienia orzeczenia.
3. Sąd Koleżeński I Instancji przesyła jeden egzemplarz odwołania wraz z aktami Sądowi II instancji zaś drugi egzemplarz odwołania Stronie przeciwnej. Trzeci egzemplarz
odwołania pozostaje w Sądzie I instancji lub w Sekretariacie Stowarzyszenia.
§ 14
Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu o postępowaniu przed sądem I Instancji.
§ 15
1. Po wysłuchaniu stron Sąd Koleżeński II Instancji odbywa naradę i orzeka o utrzymaniu w mocy lub zmianie orzeczenia.
2. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II Instancji jest prawomocne i ostateczne- o ile
Statut Stowarzyszenia SW nie stanowi inaczej- od chwili wydania.
3. Sąd Koleżeński II instancji zwraca akta rozstrzygniętej sprawy do Sądu I Instancji.

Wykonanie orzeczenia
§ 16
1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wykonuje się niezwłocznie po jego uprawomocnieniu.
2. Wykonanie postanowień zawartych w orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego dotyczących
statutowych uprawnień Stowarzyszenia należy do Zarządu Stowarzyszenia.
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3. Kary, z wyjątkiem wykluczenia ze Stowarzyszenia, ulegają z urzędu zatarciu
po dwóch latach od uprawomocnienia się orzeczenia.
4. Po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia Sąd Koleżeński
w co najmniej trzyosobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego może z własnej inicjatywy lub na wniosek ukaranego orzec o zatarciu
kary i wykreśleniu jej z dokumentacji Stowarzyszenia.

Postanowienia końcowe
§ 17
1. Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i konieczną dokumentację.
2. Po upływie kadencji Sądu Koleżeńskiego, ustępujący Przewodniczący Sądu I i II
Instancji przekazują akta spraw zakończonych Zarządowi Stowarzyszenia SW.
3. Przewodniczący Sądu I i II Instancji przekazują sprawy, które wpłynęły do Sądu
i nie zostały zakończone, nowemu składowi Sądu Koleżeńskiego.
§ 18
Wszelką korespondencję do Sądu Koleżeńskiego należy kierować na adres Stowarzyszenia. Korespondencja taka powinna być doręczona Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego nie później niż w terminie 7 dni od wpływu do Stowarzyszenia.
§ 19
1. Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią
wynagrodzenie.
2. Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów przejazdu jeżeli sprawa
prowadzona jest poza miejscem ich zamieszkania.
§ 20
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Sąd Koleżeński na zebraniu w dniu
21.02.2011 r.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

_________________________________

dr Wojciech Myślecki
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