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Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$1
Główny Sąd KoleŻeński (dalej: Sąd) Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieżovYych (dalej:

Towarzystwo) działana podstawie Statutu Towarzystwa, uchwał Krajowego Ąazdu Delegatów
Towarzystwa (dalej: KZD) oraz niniejszego Regulaminu.

$2
Do kompetencji Sądu Kolezeńskiego nalezy:
1. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa pomiędzy członkami, atakże
pomiędzy poszczególnymi strukturami ot gantzacyjnymi Towarzystwa,
2. ptzedstawiante Zarządowi Głównemlt otzeczeń wydanych w stosunku do członków lub struktur
or garizacy1nych Towar zy sffił a,
3. rozpatrywarue odwołań od orzeczeń wydanychprzez sądy koleżeńskie oddziałów,
4. składani e naKZD sprawozdania ze swojej działalności.

$3
Ponadto celem Sądu jest dbanie o kulturę prawnąi ksztahowanie postaw eĘcznych członków Towarzystwa.

Rozdział II
organizacja Sądu Koleżeńskiego

I. Postanowienia ogólne
$4

Sąd może korzystaĆ z pomocy ekspertów w sprawach będących przedmiotemzadan i prac Sądu.

$s
Wydatki Sądu Koleżeńskiego, w tym koszfy opinii prawnych i innej pomocy prawnej pokrywane sąz kasy
Towarzystwa

lI.Zadania i kompetencje członków Sądu Koleżeńskiego
$6

Zazadanlaprzypisane kolegialnie Sądowi Kolezeńskiemu odpowiadająwszyscyjego członkowie.
$7

Przewodniczący Sądu:
1) kieĘe pracami Sądu,
2) reprezentuje Sąd.

$8
Zastę3ca przewo dni cząc ęga S ądu :

podczas nięobecności przewodniczącega Sądu pełni jego obowią7ki.
$e

Sekretarz:
1) odpowiada za powiadomienie o posiedzeniach Sądu,
2) zabezpiecza dokumentację Sądu,
3) prowadzi rejestr spraw i dokumentację Sądu,
4) zapev,lnia protokołowanię posiedzeń Sądu.

$10
Członek:
podejmuj e zadaria i obowią.zki wskazane przez przewodnic zącego Sądu.



$11
Członkowie Głównego Sądu Kolezeńskiego nie mogązajmować funkcji kierowniczychw podległych
PTSM schroniskach oraz biurze ZG PTSM

Rozdział III
Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego

I. Postanowienia ogóIne

$12
1. Sąd KoleŹeński obraduje naposiedzeniach.
2. Posiedzenia nvołuje Przewodniczący Sądu w miarę potrzeby.

II. Przejęcie obowiązków
s13

1. Po ukonsĘrtuowaniu się Sądu Koleżeńskiego, następuj e ptzekazarlie spraw przez ustępujący Sąd nowemu

Sądowi w formie protokołu zdawczoodbiorczego.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać w szczególności:

a) wykaz przekazyw arrych akt i dokumentów,
b) opis stanu prowadzonych spraw, w tym spraw w trakcie i nie zakończonych (z podaniem

przyczyny).
3.Egzemplarze protokołu, podpisaneprzezosoby uczesfuiczące w czynnościach ptzekazanla, o1rrymu1ą
przekazujący i przejmujący. Trzeci egzemplarzprotokołu pozostaje w dokumentacji Towarzystwa.

III. Wykonywanie poszczególnych zadań i kompetencji
Skład orzekający

$14
1. Sąd w pierwszej instancji tozpatĄe sprawy w dwuosobow}łrn zespole orzekającym' a odwołania od
orzeczeńwydawanych w pierwszej instancji - w trzyosobowych zespole orzekającym zwyłączeruem osób,
klóre rozpatrywały sprawę w pierwszej instancji, ptzy czym:

a) od orzeczeń Sądu wydanych w pierwszej instancji słuzy odwołanie w terminie 30
dni od óaĘ otrrrymalljaotzeczenia,
b) orzeczenia wydane w drugiej instancji sąostateczne.

2. Nie moze być członkiem składu orzekającego osobą która jest stronąw sprawie.
3. W razie uzasadnionych obaw o bezstronnośó członek składu orzekającego moŻe byĆ vłyłączony na
wniosek strony lub z własnej inicjatyvrry. o wyłączeniu rozstrzygająpozostali członkowie składu
orzekającego.

$1s
1. Przewodniczącym składu orzekającego jest Przewodniczący Sądu. JeŚli jednak jest to niemożliwe robi to
zastępca przewodniczącego lub członkowie składu orzekającego mogąwybrać spośród siebie innego
przewodniczącego.
2. Przewodni czący składu orzekająpego kieruje jego pracami.

IY. Pnedmiot postępowania
$16

Przedmiotem postępowani a przed Sądem Koleżeńskim mogą być:
1) sprawy wynikające znaraszeria Statutu, regulaminów, uchwał i decyzjiwładz Towarzystwa,
2) sprawy sporne powstałe między członkami Towarzystwa w wyniku naruszenia zasadwspołzycia
społecznego
3) sprawy przekazane da rozstrzygnięcia Sądu przez odrębne przepisy prawa.

V. Wniesienie sprawy
$17

1 . Wszczęcie posĘpowani a poptzedza wniesienie sprawy.



2. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego moze wnieśó kaŻóy członek Towarzystwa,w szczególności
zainteresowany rczstrzygtięciem spomej kwestii, atakŻe właściwa wŁaózaTowarzystwa.
3.Wnioskodawca (powód), zazgodąprzewodniczącego Sądu i uczestnika postępowania (pozwanego), może
w kazdej chwili wycofać wniosek. W takim przypadku skład orzekający nie przeprowadza postępowania
zmierzĄącego do rozporutalia sprawy awszczęte |Jlrlanza' wydając stosowne postanowienia.

$18
1.Wniesienie Sprawy dokonuje się poprzez złoŻerue do Sądu wniosku a razpatrzeńe sprawy' w którym
zawarĘ jest przedmiot postępowania.
2.Wniosek powinien zawierać;
a) wskazanie do kogo jest wnoszony,
b) datę wniesienia,
b) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (powoda),

e) imię i nazwisko oraz adres uczestnika postępowania (pozwanego, przeciwko komu jest wnoszony),
f) wskazanie podstawy prawnej,
g) określenie czego wnioskodawca oczekuje od Sądu,

h) uzasadnienie (ogólne fakty na poparcie wniosku)
i) wskazanie dowodów.
3. JeŻeli okoliczności tego wymagają do wniosku wnioskodawcadołącza odpis wniosku dla strony
przeciwnej.
4. Sąd doręcza odpis uczestnikom postępowaniavrazzzavńadomieniem o terminie i miejscu rozprawy.
5. Sąd moŻe zobowiązai pozwanego do wcześniejszego przekazarlia Sądowi odpowiedzi na wniosek.

VI. Rozpatrywanie spraw
$1e

1. Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy dotozpoznanla.
2. JeŻeIi Sąd nie podejmie się rozstrzygnięcia sprawy albo rozsttzygnięcie jest z określonych powodów
niemozliwe, powiadamia a przy czynie stronę wnoszącą wniosek.

$20
1. Przewodniczący składu orzekającego wyumcza miejsce, termin i godzinę posiedzenia składu
orzekającego.
2. Termin rozpoznalia sprawy musi być wznaczolrLy w ciągu 30 dni od dnia wniesienia wniosku.
W przypadku wyłączeruaz postępowania sędziego, termin ten ulega przedłuŻeniu o 14 dni.

VII. Wniesienie sprawy

$21
Sąd Koleżeński wzywa zaintęresowane osoby do przybyciaw oznaczonym tęrminie i miejscu na
posiedzenie składu orzekąącego' na co najmniej 14 dni przedwznaczonymterminem. Sąd Koleżeński
może zaproponować rozprawę zdaltąbezftzycztĄ obecności wszystkich w jednym miejscu, pod
warunkiem ze wszyscy uczestnicy postępowaniavłytaĄna to zgodę. 

"

s22
1. Sąd przed otwarciem przewodu sądowego podejmie próbę pojednania stroą dąŻąc do tego aby powstałe
nieporozumienia strony wyjaśniły przed wdaniem się w spór w drodzę ugody, dęąc do polubownego
załatvrlenta Sporu.
2. Wszelkie spory' nie zakończof'ew trybie określonym w ust. 1 będąrozstrzygane przez Sąd.

$23
1. Posiedzenia składu orzekającego (rozprawy) odbywająsię ustnie i jawnie.
2. Skład orzekający na wniosek stron lub z własnej inicjaĘwy moŻe wyłączyć: jawność całości lub części
rozptary, z uwagi na interes Towarzystwa.
3. Skład otzekający ogranlcza jawnośó rozprawy na wniosek strony, gdy sprawa dotyczy drazliwych kwestii
życia osobistego.

sŻ4
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:



Z

1) domniemania niewinności - pozwanęgo nieuwazasięzawinnego naruszenia Statutu' regulamin w,

uchwał lub decyzji władzTowarzystwa, dop ki nię zostanie mu udowodniona wina w postępowaniu przed

Sądem,
2) sporności - strony mająprawo do przedstawiania wypowiedzt zmięrzających do korzystnego dla siebie
rozstrzygnęcia'
3) obiektywiznu - skład orzekający zachowuje bezstronny stosunek do stron i innych uczestnik w
postępowania,
4) prawdy materialnej - skład orzekający dą7y do rozstrzygnięcia opartego na ustaleniach faktycznych
zgodnych zrzecrywistością wynika zniej obowią7ek wszystkich os b i władz Towarzystwa wsp łdziałania

z Sądem dla wykrycia prawdy o rozpatrywanymzdarzetiu.

VIII. Rozprawa
$2s

Strony mogą występowa prze Sądem osobiście lub przez pełnomocnik w.

$26
1. Przewodniczący składu orzekĄącego otwiera i prowadzi rozprawę.

2. Rozprawę rozpoczyr'asię od wywołania Sprawy. Następnie przewodniczący składu orzekającego

5p.u*d'u czy strony oraziwrc osoby wezwaneizawtadomione o terminie rozpraw stawiły się, atakŻe czy

nie ma przeszk d do rozpoznania sprawy.
3.W nzienieusprawiedliwionego niestawienia się pozrvanego, kt remu doręczono wezwanie,można
przeprowad zić rozprawę zaocztie, jeŻeli cele postępowania zostaną osiągnięte.

4.w razienieusprawied|iwionego niestawienia się powoĘ kt remu doręczono wezwanie, postępowanie

vrnarua się, chyba że sprzeciwia się temu pozwany' obecny na rozprawie.
5.Przewodniczący składu orzekającego czuwa nad prawidłowym przebiegiem ro?prawy' zvłracĄąc uwagę'

aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, przemawiające zar wno na

korzyść,jak i na niekorzyś pozwanego.
s27

Strona postępowania może, z waŻnych przyczyn, wnięś o odroczenie rozprawy.

$28
1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapaznajepoTv{aflęgo z
treściązarzutu.
2. Po upewnieniu się, żepozvlany zrozlxniałtteść zarzutu' przewodniczący zapytl$e go czy przyznaje się do

winy i czy chce składać wyjaśnienia.
3. Ponvanemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego,

zadawatiapytan osobom przesfuchiwanym oraz składania wyjaśnieri da poszezeg lnych dowod w.
4. Dowody na poparcie zatzutuprzeprowadzasięprzed dowodami sfużącymi do obrony.
5. Świadk wprzesłuchuje się pod nieobecność innych świadk w, l<t rza jeszczenie składali zeznan.

6. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego' przewodniczący zamykarozprawę iudziela głosu

stronom. Najpierw powodowi, a następnie pozwanemu. Po cTwzarządzaprzerwę celem odbycia narady
i wydania arzeczenia.

DL Rozstrzygnięcie sprawy'
sze

1 . W narad zie udział biorą tylko członkowie składu orzekającego.
2. Naradąi głosowaniem kieruje przewodniczący składu orzekającego.

$30
1 . Skład orzekający rozstrzygana podstawie zebranego materiału dowodowego.
2. W sprawach o naruszenie Statutu, regulamin w, uchwał lub decyzji wŁa z Towarzystwa najpierw głosuje

się w kwestii winy, a po jej stwięrdzęniu w kwęstii ka.y.
3. Orueczetie podpisuje cały skład orzekający.
4. Cz'Łonkowie składu orzekającego zobowią4ani sądo zachowania tajemnicy co do przebiegu narady,

wypowiadanych w trakcie narady opinii araz co do wynik w głosowania.

$31
Skład otzeĄący łvydaj e orzeczenie:



1. Gdy przedmiotem jest sprawa o naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał lub decyzji władz
Towarzystwa:

a) o ukaraniu (upomnieniem' naganą wykluczeniem z Towarzystwa)
b) o odsĘlieniu od wymierzenia kary (przy jednoczesnym stwierdzeniu winy)
c) o uniewinnieniu (w wypadku braku winy),

2. Rozstrzygające sprawę' gdy przedmiotem jest inna sprawa niż wymieniona w pkt 1)

3. Postanowienie o umorzeniu,w przypadkach wskazanych w Regulaminie
$32

1. orzeczerie Sądu Kolężeńskiego powinno zawięrać:
a) oznaczerie Sądu,
b) imiona i nazwiska członków składu orzekającego z podaniem funkcji,
c) datę i miejsce wydania orzeczęnia
d) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (powoda),

e) imię i nazwisko oraz adres uczestnika postępowania (pozwanego)

f) wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
g) określenie przedmio tu rozstrzygnięcia,
h) decyzj ę Sądu Koleżeńskiego kończącą postępowanie,

i) uzasadnienie,
jj pouczenie o trybie i terminie zaskarŻęnialub stwierdzenie,Że arzeczenie jest ostateczne i nie

podlega zaskarŻęniu.
2. orzeczęnie o ukaraniu powinno zavłteraćponadto decyzję co do wymierzonej ksfy vłrazzuzasadnieniem.

$33
1. arzeczeńe wydane w wyniku rozprawy oplaszasię jawnie po zakonczeniu nmady.

2. Po ogłos zeniu orzeczęIia strona moze Żądać doręczenia wtaz z uzasadnieniem na piŚmie-

3. orzeczenie wydane zaaczłńe lub postanowienie o umorzeniu postglowania doręcza się stronom

niezwłoczrłie po wydaniu.

X. Zas|arżenie o rz ecz enia
$34

1. od orzecze1;1aw sprawach' w których Sąd orzekł o karach zanaruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i
decyĄiwłaózTowarzystwa przysfuguje odwołanie do KZD w terminie 14 dni.

2. Termin zaskatŻenia orzeczęriabiegnie w wypadku określon;rm w $ 31 ust. 1 od ogłoszenia, a w wypadku

$ 31 ust. 2 od doręczenia orueczelia.
3. odwołanie do KZD składa się za pośrednictwem Sądu, który wnosi je na najblizszymKzD.
4.W przypadku nie zaskarŻetńa orzeezeria staje się ono prawomocrLe z upĘwem terminu określonego

w ust. 1.

5. Otzeczenia w innych sprawach, niŹ wymienione w ust. 1 , są ostateczne i nie pod|egajązaskarżeniu.

XI. Kary i decyzje rozstrzygające spór
$3s

Sąd Kolezeński za naruszenie Statufu" regulaminów, uchwał i decyzji.władzStowarzyszenia moŻe orzec
kary określone w Statucie Stowarzyszenia.

$36
Sąd Koleżeński moze wydawaó vnryące strony decyĄe zmterzające do usunięciaptzyczyn lub skutków

sporu.

Rozdzial IY
Przechowywanie dokumentacji Sądu Koleżeńskiego

$37
l . Za przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacj i Sądu odpowiedzialny j est Sąd Koleżeński. Z rarięnia
Sądu pieczę nad dokumentacjąsprawuje sekretarz Są.du.

2. W sprawach przechovrywania izabezpieczenia dokumentacji Sądu, sekretarz Sądu współpracuje

z sę)<r etarzem Zar ządu Główne go.

3' Na prośbę Sądu sekretarz ZnząduGłównego przygofuje odpowiednie miejsce na dokumenty Sądu,



z dostępem dla Sądu. Dostęp innych osób powinien zostaó vryłączony.
4. Szczegcłłowe kwestie zvmryane z przechowywaniemizabezpieczeniem dokumentacji Sądu reguluje

instrukcja kancelaryjna, ustalona ptzez sekretarza Zarządu Głównego.

Rozdział Y
Postanowienia końcowe

$38
'W sprawach nie uregulowanych w niniejsąrm Regulaminierczsttzyga Sąd, mając nawzględzie
obowiąpujące przepisy ptawa,postanowienia Statutu Towarzystwa, zasaóy słuszności i eĘki.

$3e
Niniejszy Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w Życie z dniem jego uchwalenia.

Podpisy:
1. Bogdan Sroka
2.MntaJasińska
3. Dariusz Sikora

Niniejszy Regulamin Sądu został uchwalony na Posiedzeniu GSK w dniu ś.a9-2022t.


