
REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Pożarnictwa.

§ 2

1. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie § 36  ust.1,  pkt  4 oraz §§ 50 i 51  Statutu  SITP,  a  także
niniejszego regulaminu.

2. Sąd  Koleżeński  Oddziału  rozpatruje  i  rozstrzyga  sprawy  członków  SITP  dotyczące  nieprzestrzegania
Statutu, regulaminów i uchwał władz SITP oraz rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami w obrębie
Oddziału. 

3. Od  orzeczenia  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  przysługuje  prawo  odwołania  się  w  terminie  30  dni  od
otrzymania orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne.

§ 3

Sąd Koleżeński Oddziału orzeka na mocy przekonania opartego na ocenie całokształtu dowodów w
sprawie.

§ 4

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w imieniu SITP.

§ 5

1. Członek  Sądu  Koleżeńskiego  obowiązany  jest  przestrzegać  praworządności  i  zasad  współżycia
społecznego,  zachować bezstronność w decyzjach,  obowiązki swe wypełniać  sumiennie  oraz  zachować
w  tajemnicy  okoliczności  spraw,  o  których  wiadomość  powziął  poza  jawną  rozprawą  Sądu
Koleżeńskiego.

2. Członek Sądu Koleżeńskiego powinien  strzec  powagi  Sądu  i  unikać  wszystkiego,  co  mogłoby  uchybić
godności jego funkcji lub zachwiać zaufanie do jego bezstronności.

§ 6

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z trzech do  pięciu  członków  wybranych  przez  Zebranie  Członków
Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół. Jego kadencja trwa 5 lat. 

2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. W  przypadku  ustąpienia  członka  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  uzupełnia  on  swój  skład  zastępcą

wybranym przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół.
4. Sąd  Koleżeński  Oddziału  wybierany  jest  w  głosowaniu  tajnym  lub  jawnym  w  zależności  od  uchwały

Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.
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5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału składa sprawozdanie z działalności na Walnym Zebraniu
Członków lub Zebraniu Delegatów Kół SITP.

Rozdział II

KOMPETENCJE I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

§ 7

1. Sąd Koleżeński Oddziału wypowiada się w sprawach przestrzegania przez członków SITP: statutu,
regulaminów wewnętrznych, norm współżycia społecznego

2. Sąd Koleżeński Oddziału jako pierwsza instancja do rozpatrywania wniosków dotyczących członków
SITP, orzeka następujące kary:
a) upomnienia,
b) zawieszenia w prawach członka SITP na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
c) wykluczenia z grona członków SITP,

§ 8

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje sprawy ujęte w niniejszym regulaminie z wyjątkiem spraw, dla których
jest zastrzeżona właściwość Głównego Sądu Koleżeńskiego zawarte w § 34 Statutu SITP.

Właściwym do rozpatrywania sprawy jest Sąd Koleżeński Oddziału, w którego ewidencji znajduje się
członek SITP, przeciwko któremu wniesiono sprawę.

Sąd Koleżeński właściwy do rozpatrywania sprawy w chwili jej wniesienia pozostaje właściwy aż do
zakończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

Spory o właściwość miejscową rozstrzyga Sąd Koleżeński na posiedzeniu niejawnym.

§ 9

Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w składzie minimum trzyosobowym.

§ 10

Sąd Koleżeński Oddziału nie jest kompetentny w sprawach dotyczących sporów o prawa majątkowe.

Rozdział III

STRONY I PEŁNOMOCNICY

§ 11

Stronami  w  postępowaniu  przed  Sądem  Koleżeńskim  Oddziału  są:  wnioskodawca  i  obwiniony,  a  także
pokrzywdzony.

Wnioskodawcą  może  być  członek  SITP,  na  którego  pisemny  wniosek  Sąd  Koleżeński  Oddziału  wszczął
postępowanie w sprawie.

Obwinionym może być członek SITP, przeciw któremu toczy się postępowanie przed Sądem Koleżeńskim.
Pokrzywdzonym  może  być  osoba  prawna  lub  fizyczna,  której  dobro  prawne  zostało  bezpośrednio
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naruszone lub zagrożone.

§ 12

1. Wnioskodawca,  obwiniony  i  pokrzywdzony  są  uprawnieni  do  brania  udziału  w  postępowaniu  przed
Sądem Koleżeńskim oraz mogą ustanawiać pełnomocników spośród członków SITP.

2. Pełnomocnikami  nie  mogą  być  członkowie  władz,  organów  kontrolnych  i  orzekających  wszystkich
szczebli.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.  1,  powinno być udzielone w formie pisemnej (według wzoru nr
3 podanego w wytycznych Sądu Koleżeńskiego Oddziału  SITP,  stanowiących  załącznik  do  niniejszego
Regulaminu).

Rozdział IV

WYŁĄCZENIE Z ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

§ 13

1. Członek  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  wyznaczony  do  zespołu  orzekającego  powinien  zgłosić
przewodniczącemu  Sądu  Koleżeńskiego  swoje  wyłączenie  w  sprawie,  w  której  pozostaje  z
wnioskodawcą,  obwinionym  lub  pokrzywdzonym  w  tego  rodzaju  stosunkach  osobistych,  że  mogłaby
powstać uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności.

2. Z wnioskiem o wyłączenie członka Sądu Koleżeńskiego Oddziału z tych samych przyczyn może wystąpić
wnioskodawca,  obwiniony  i  pokrzywdzony.  Wniosek  taki  powinien  być  zgłoszony  na  piśmie  i
wskazywać przyczyny wyłączenia członka Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 14

1. Wniosek o wyłączenie członka Sądu Koleżeńskiego może być  wniesiony  najpóźniej  w  terminie  siedmiu
dni od daty otrzymania zawiadomienia o zespole orzekającym Sądu Koleżeńskiego.

2. Jeżeli  po  zawiadomieniu  nastąpiła  zmiana  zespołu  orzekającego  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału,  należy
wyznaczyć nowy termin stosownie do ust. 1.

Rozdział V

WNIOSEK

§ 15

1. Wniosek  o  rozpoznanie  sprawy  składa  się  na  piśmie  w  biurze  Zarządu  Oddziału  SITP,  którego  Sąd
Koleżeński  ma  rozpoznawać  sprawę  lub  przesyła  do  Sądu  Koleżeńskiego  listem  poleconym  na  adres
tego Oddziału.

2. We wniosku należy wymienić wnioskodawcę,  obwinionego  i  pokrzywdzonego  oraz  ich  adresy,  zwięzły
opis stanu faktycznego, który jest podstawą zwrócenia się do Sądu Koleżeńskiego,  wykaz dowodów ze
wskazaniem, jakie okoliczności mają być nimi udowodnione oraz dokładnie określony zarzut  przeciwko
obwinionemu  i  żądanie  wnioskodawcy.  Wniosek  powinien  być  podpisany  przez  wnioskodawcę  lub
osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
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3. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub odpisy dokumentów przywołanych we wniosku, o ile znajdują
się w posiadaniu wnioskodawcy. Ponadto  do wniosku należy załączyć odpisy wniosku i załączników dla
obwinionego, a jeżeli wnioskodawca nie jest pokrzywdzonym, również dla pokrzywdzonego.

§ 16

Wniosek  o  rozpatrzenie  sprawy  może  być  złożony  najpóźniej  w  ciągu  jednego  roku  od  dnia,  w  którym
wnioskodawca miał możność wystąpić z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

Rozdział VI

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM ODDZIAŁU

§ 17

Sąd  Koleżeński  Oddziału  wszczyna  postępowanie  niezwłocznie  po  otrzymaniu  wniosku,  jeśli  spełnia  on
wymagania określone w niniejszym  regulaminie.  Jeśli  wniosek  nie  spełnia  wymagań,  przewodniczący  Sądu
odsyła wniosek do wnioskodawcy ze wskazaniem braków.

§ 18
Przewodniczący  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału,  do  którego  wniosek  został  wniesiony,  w  przypadku
stwierdzenia  niewłaściwości  tego  Sądu,  przekazuje  sprawę  Głównemu  Sądowi  Koleżeńskiemu  SITP
najpóźniej w ciągu 14 dni i zawiadamia o tym wnioskodawcę.

§ 19
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału z pominięciem trybu przewidzianego w § 18, najpóźniej w
ciągu 30 dni, odrzuca wniosek jeżeli:
1) postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest niedopuszczalne z przyczyn przewidzianych w § 10,
2) wniosek został złożony po upływie terminu określonego w § 16 oraz w razie śmierci obwinionego.

§ 20

Przekazanie sprawy na podstawie § 18 oraz odrzucenie wniosku z przyczyn wymienionych w § 19 może
nastąpić również na rozprawie w drodze orzeczenia przez Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 21

Nadając bieg sprawie,  przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału zarządza doręczenie odpisu wniosku
obwinionemu i pokrzywdzonemu oraz wzywa ich do złożenia w określonym terminie  wyjaśnień  na  piśmie  i
wskazania dowodów na okoliczności faktyczne, podane w wyjaśnieniu.

§ 22

1. Na rozprawę wzywa się  wnioskodawcę,  obwinionego  i  pokrzywdzonego  lub  ich  pełnomocników,  a  w
zawiadomieniach  o  rozprawie  (według  wzoru  podanego  w  wytycznych  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału)
doręczonym  tym  osobom  co  najmniej  14  dni  przed  dniem  rozprawy,  wymienia  się  zespół  orzekający
Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

2. Przewodniczący  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  zarządza  wezwanie  na  rozprawę  według  uznania:
świadków lub biegłych oraz sprawdzenie innych dowodów.
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3. Niestawiennictwo stron lub ich pełnomocników, prawidłowo zawiadomionych o terminie, nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy chyba, że Sąd Koleżeński Oddziału uzna ich obecność za konieczną.

§ 23

Rozprawę  rozpoczyna  się  od  odczytania  wniosku,  po  czym  następuje  przesłuchanie  obwinionego  i
pokrzywdzonego, a następnie świadków i biegłych, jeżeli byli wezwani na rozprawę.

§ 24

Sąd  Koleżeński  Oddziału  może  zarządzić  przerwę  w  rozprawie  w  celu  sprawdzenia  dodatkowych
dowodów lub dla umożliwienia powołania dodatkowych świadków lub biegłych, których przesłuchanie Sąd
Koleżeński uzna za konieczne wobec  nowych okoliczności ujawnionych w czasie rozprawy.  Może również
odroczyć rozprawę  z  powodu  niestawiennictwa  obwinionego,  którego  obecność  uznano  za  niezbędną  dla
wyjaśnienia  sprawy,  jak  również  z  powodu  niestawiennictwa  świadków  lub  biegłego  albo  z  innej  ważnej
przyczyny.

§ 25

Rozprawę kończą głosy stron lub ich pełnomocników, przy czym ostatni głos ma obwiniony.

§ 26

Protokół  z  przebiegu  rozprawy  (według  wzoru  podanego  w  wytycznych  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału)
podpisuje  przewodniczący  zespołu  orzekającego  i  protokolant.  Strony  mogą  w  terminie  14  dni  od
sporządzenia  protokółu,  wnosić  o  jego  sprostowanie.  Decyzję  uwzględniającą  wniosek  o  sprostowanie
protokółu  podejmuje  przewodniczący  zespołu  orzekającego  w  porozumieniu  z  protokolantem.  Decyzja  o
oddalenie wniosku o sprostowanie protokółu może być podjęta jedynie przez zespół orzekający w sprawie.

§ 27

Po  zamknięciu  rozprawy  i  odbyciu  narady,  przewodniczący  ogłasza  stronom  podpisaną  przez  zespół
orzekający  sentencję  orzeczenia  (według  wzoru  podanego  w  wytycznych  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału)
zapadłego  w  sprawie.  W  sprawach  szczególnie  zawiłych,  zespół  orzekający  może  odroczyć  ogłoszenie
orzeczenia najwyżej na 14 dni.

§ 28

Orzeczenie zapada większością głosów. Członek  zespołu  orzekającego,  który  przy  głosowaniu  nie  zgodził
się  z  większością,  może  przy  podpisywaniu  sentencji  zgłosić  zdanie  odrębne,  przy  czym  obowiązany  jest
uzasadnić  je  na  piśmie  przed  podpisaniem  uzasadnienia  orzeczenia.  Sentencję  orzeczenia  podpisuje  cały
zespół orzekający.

§ 29

1. Uzasadnienie  orzeczenia  powinno  być  sporządzone  na  piśmie  w  ciągu  miesiąca  od  dnia  ogłoszenia
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sentencji  orzeczenia,  po  czym  odpis  orzeczenia  wraz  z  uzasadnieniem  doręcza  się  wnioskodawcy,
obwinionemu i pokrzywdzonemu, a w razie ustanowienia pełnomocnika strony,  odpis  orzeczenia doręcza
się również pełnomocnikowi.

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wskazanie faktycznej podstawy rozstrzygnięcia, a mianowicie:
ustalenie  faktów,  które  zespół  orzekający  uznał  za  udowodnione,  dowodów,  na  których  się  oparł  i
przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności lub mocy dowodowej.

3. Uzasadnienie orzeczenia podpisują członkowie zespołu orzekającego, którzy brali udział w jego wydaniu.
Jeżeli jeden z członków zespołu orzekającego nie może podpisać  uzasadnienia, przewodniczący zaznacza
na orzeczeniu przyczynę braku podpisu.

Rozdział VII

ODWOŁANIE

§ 30

1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału służy odwołanie.
2. Odwołanie  służy  także  od  postanowień  przewodniczącego  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału,  których
przedmiotem jest:

1) przekazanie sprawy innemu Sądowi Koleżeńskiemu (§ 18), 
2) odrzucenie wniosku (§ 19 oprócz przypadku śmierci obwinionego).

3. Prawo wniesienia odwołania przysługuje wnioskodawcy, obwinionemu i pokrzywdzonemu.
§ 31

1. Odwołanie  może  być  wniesione  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  odpisu  orzeczenia  wraz  z
uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wraz z odpisem  dla  stron  wnosi  się  do  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego  za  pośrednictwem  
Sądu Koleżeńskiego Oddziału, który wydał zaskarżone orzeczenie lub postanowienie.

3. Odwołanie  może  być  wycofane  przez  wnoszącego  przed  rozpoczęciem  rozprawy  odwoławczej.
Odwołanie  może  być  wycofane  również  na  rozprawie  odwoławczej,  o  ile  wyrażą  na  to  zgodę  osoby
będące stronami w sprawie.

§ 32

1. Sąd Koleżeński Oddziału SITP w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu odwołania przekazuje je wraz z
aktami sprawy Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu SITP.

2. Sąd Koleżeński Oddziału,  do którego wpłynęło odwołanie może pozostawić odwołanie bez biegu, jeżeli
zostało ono wniesione po upływie terminu wymienionego w § 31 ust.  1 lub przez osobę  nie uprawnioną (
§ 30 ust. 3).

3. O postanowieniu pozostawienia odwołania bez biegu zawiadamia się wnoszącego odwołanie.
4. Od  postanowienia  o  pozostawieniu  odwołania  bez  biegu  służy  odwołanie  do  Głównego  Sądu

Koleżeńskiego SITP.

Rozdział VIII

PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ
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§ 33

1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego  Oddziału  wydane  w  pierwszej  instancji  uprawomocnia  się  po  upływie
terminu złożenia  od  niego  odwołania,  gdy  odwołanie  takie  nie  wpłynęło  albo  gdy  wniesione  odwołanie
wycofano.

2. Orzeczenie  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego  SITP  wydane  w  drugiej  instancji  jako  kończące
postępowanie w sprawie, uprawomocnia się z chwilą jego wydania.

Rozdział IX

WYKONANIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ

§ 34

Sąd Koleżeński  Oddziału,  w  którego  instancji  uprawomocniło  się  orzeczenie,  przesyła  najpóźniej  w  ciągu
jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, jego odpis Zarządowi Oddziału SITP,  w którego
ewidencji  obwiniony  się  znajduje,  w  celu  wykonania  tego  orzeczenia,  a  jeżeli  orzeczenie  nie  wymaga
wykonania - do wiadomości tego Zarządu.

§ 35

Po upływie roku od daty uprawomocnienia się upomnienia oraz po upływie dwóch lat od uprawomocnienia
się kary zawieszenia  w  prawach  członka  –  wymienione  kary  uznaje  się  za  niebyłe,  jeżeli  osoba,  której  to
dotyczy, nie zostanie w tym czasie ponownie ukarana wymienioną karą.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W  sprawach  wszczętych  przed  Sądem  Koleżeńskim  Oddziału  przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego
regulaminu,  stosuje  się  postanowienia  regulaminu  dotychczasowego  aż  do  zakończenia  spraw  w  danej
instancji.

§ 37
1. Obsługę kancelaryjną Sądu Koleżeńskiego Oddziału wykonuje sekretarz Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
2. Akta sprawy udostępnia się do wglądu stronom i pełnomocnikom występującym w sprawie.

§ 38
Na podstawie § 27 pkt 6 Statutu SITP niniejszy regulamin został zatwierdzony  przez Zarząd Główny SITP
Uchwałą Nr 96/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
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