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REGULAMIN  
 
 

 

Głównego Sądu Koleżeńskiego 

i sądów koleżeńskich 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwalony przez IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów dnia 17.11.2019 roku  
na podstawie §24 ust 4 pkt. 2 lit. d Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
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§ 1.  Główny Sąd Koleżeński i sądy koleżeńskie oddziałów działają na podstawie Statutu Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków i niniejszego Regulaminu. W wykonywaniu swych zadań są 
niezawisłe. Niezawisłość gwarantuje tryb ich powołania. Oznacza to, że sąd koleżeński podlega 
wyłącznie walnym zebraniom i tylko wobec nich rozlicza się ze swojej działalności. 

 Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w sferę działalności sądów koleżeńskich przez inne władze 
Stowarzyszenia. Sądy koleżeńskie nie składają sprawozdań zarządom. Informują tylko o swojej 
działalności w okresach sprawozdawczych. 

 
§ 2.  Sąd orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów zebranych w danej 

sprawie. 
 
§ 3.  1. Postępowanie może być wszczęte przed sądem koleżeńskim: 

a) na podstawie skargi złożonej przez członka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
b) na podstawie skargi osoby niezrzeszonej na członka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
c) na wniosek zarządu (Głównego, Oddziału), komisji rewizyjnej (Głównej lub Oddziału), 
d) z urzędu przez dany sąd koleżeński. 

2. Skarga winna być złożona na piśmie i zawierać: 
a)  imię i nazwisko składającego skargę i obwinionego z ich miejscem zamieszkania, 
b)  opis czynu zarzucanego obwinionemu z określeniem czasu i miejsca jego popełnienia, 
c)  wskazanie świadków z adresami oraz dokumentów świadczących o naruszeniu Statutu. 

3. W wypadku braku powyższych danych, przewodniczący sądu koleżeńskiego zwraca 
Składającemu skargę do uzupełnienia brakujących danych. 

4. Skarga może być złożona ustnie osobom z grona zarządu (Głównego lub Oddziału). W tym 
wypadku osoba przyjmująca skargę sporządza protokół (notatkę), który winien zawierać dane 
wymienione w ust. 2. 
Protokół podpisany przez sporządzającego i składającego, zarząd przekazuje niezwłocznie do 
sądu koleżeńskiego właściwego szczebla (I – instancji). 

 
§ 4.  Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w razie śmierci obwinionego lub cofnięcia 

skargi przez osobę, która ją złożyła.  
Jeżeli cofnięcie następuje na rozprawie, konieczna jest zgoda obwinionego. 

 
§ 5. Skargę można wnieść w ciągu 6 miesięcy od ujawnienia przewinienia, nie później jednak niż  

w ciągu 1 roku od daty jego popełnienia. 
 Skargę złożoną po tym terminie sąd koleżeński oddala. 

 
§ 6. Sąd koleżeński związany jest orzeczeniem sądu powszechnego oraz innych organów orzekających. 
 
§ 7. Sąd koleżeński obowiązany jest przy rozpatrywaniu sprawy uwzględnić zarówno okoliczności 

przemawiające przeciw obwinionemu, jak i na jego korzyść. 
 
§ 8. Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku sprawy. 

Ocena wiarygodności i mocy dowodów następuje według własnego przekonania Sądu, na 
podstawie wszechstronnego rozważenia przez Sąd zebranego w sprawie materiału. 

 Sąd rozstrzyga sprawy na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym. 
 
§ 9. Sądy koleżeńskie rozstrzygają w dwóch instancjach: 

a) sąd koleżeński oddziału jako I instancja, 
b) Główny Sąd Koleżeński jako II instancja oraz wyjątkowo, gdy obwinionym jest prezes zarządu 

oddziału, 
 Główny Sąd Koleżeński jako I instancja i w innym składzie jako II instancja. 
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§ 10. Sąd koleżeński oddziału orzeka w składzie 3-osobowym we wszystkich sprawach jako I instancja, 
o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego, który w I jak i w II 
instancji orzeka w składzie 3-osobowym. 

 
§ 11. Kompetencje Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz jego skład określają §41 i §42 Statutu 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
 
§ 12. Nadzór nad działalnością sądów koleżeńskich sprawuje przewodniczący Głównego Sądu 

Koleżeńskiego. Nadzór ten sprawuje osobiście lub przez uprawnionego członka sądu. Nadzór nie 
może wkraczać jednak w dziedzinę orzecznictwa. 

 
§ 13. Właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd koleżeński oddziału, na którego terenie 

zostały naruszone Statut lub zasady współżycia członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.  
 
§ 14. Obsługę kancelaryjną sądu wykonuje biuro oddziału dla sądu oddziału, a obsługę Głównego Sądu 

Koleżeńskiego Biuro Zarządu Głównego. 

 
 
STRONY: PEŁNOMOCNICY I OBRO ŃCY 
 
§ 15. 1. Stronami przed sądem są: 

a) obwiniony, 
b) pokrzywdzony. 

2. Pokrzywdzony i obwiniony mogą ustanowić pełnomocnika i obrońcę wyłącznie z członków 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. O ustanowieniu pełnomocnika winni powiadomić 
właściwy sąd koleżeński najpóźniej do dnia rozprawy. 

3. Niestawiennictwo obwinionego lub jego pełnomocnika bez usprawiedliwienia przyczyny nie 
wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

 
ŚWIADKOWIE  
 
§ 16. 1. Każdy członek koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wezwany jako świadek powinien 

stawić się na wezwanie sądu koleżeńskiego i zeznać prawdę, niczego nie ukrywając. 
  2. Jeżeli świadek zamieszkuje poza siedzibą sądu koleżeńskiego, przewodniczący może delegować 

jednego z członków kompletu sędziowskiego w celu przesłuchania świadka w miejscu jego 
zamieszkania, bądź uzyskać jego oświadczenie na piśmie lub mailowo, ewentualnie 
przeprowadzić przesłuchanie świadka przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. 

  3. Świadkami nie mogą być obrońcy i pełnomocnicy stron w danej sprawie.  
 
§ 17. 1. Prawo odmowy zeznań przysługuje: 

a) małżonkowi obwinionego, 
b) krewnym obwinionego (w linii prostej), 
c) krewnym obwinionego i powinowatym w linii bocznej. 

2. Przewodniczący składu orzekającego przed przesłuchaniem osób wymienionych w ust. 1 
uprzedza je o prawie odmowy zeznań.  

 
§ 18. Strony mogą w na każdym etapie postępowania aż do zakończenia sprawy orzeczeniem Sądu, 

wnioskować i powoływać nowych świadków i inne dowody w sprawie. Sąd może pominąć 
przedstawiony dowód i nowych świadków, jeżeli uzna to za stosowne. 
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§ 19. W sprawach wszczętych w oparciu o §3 ust. 1 regulaminu, koszty podróży wezwanych świadków, 
według obowiązujących przepisów, zwracają właściwe zarządy Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. 

 W przypadku orzeczenia uniewinniającego lub umorzenia sprawy, przysługuje obwinionemu zwrot 
udokumentowanych kosztów związanych ze stawiennictwem na rozprawę. 

 
§ 20. Po wpłynięciu skargi lub wniosku, przewodniczący właściwego sądu koleżeńskiego bada skargę 

pod względem formalnym oraz powołuje skład orzekający, wyznaczając jednocześnie 
przewodniczącego tego składu orzekającego, przekazując mu akta sprawy w celu wszczęcia 
postępowania. Przewodniczący składu orzekającego przeprowadza postępowanie wstępne. 
Z czynności tych sporządza się protokół. 

 
§ 21. Właściwy sąd koleżeński na posiedzeniu niejawnym rozpatruje wstępne wyniki, bada inne 

materiały i podejmuje decyzję w formie postanowienia o przeprowadzeniu rozprawy lub oddaleniu, 
ewentualnie umorzeniu sprawy. 

 Decyzję o umorzeniu sprawy przesyła się stronom na piśmie w ciągu 14 dni od wydania 
postanowienia. 

 Każda z niezadowolonych stron może wnieść odwołanie na orzeczenie Sądu I instancji do sądu 
koleżeńskiego II instancji w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji sądu I instancji. Orzeczenie 
sądu II instancji jest ostateczne. 

 
§ 22. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy zawiadamiając o tym strony 

przynajmniej na 14 dni przed rozprawą. 
 Przewodniczący sądu przesyła jednocześnie obwinionemu skargę lub wniosek oraz informację  

o składzie sędziowskim wyznaczonym do jej rozpatrzenia wraz z instrukcją, o prawie złożenia 
wyjaśnień i dowodów na piśmie ew. złożenia wyjaśnień i dostarczenia dowodów na rozprawę,  
z pouczeniem, że w razie niestawiennictwa obwinionego lub jego (pełnomocnika) rozprawa będzie 
prowadzona pomimo ich nieobecności. 

 W ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania obwiniony może zgłosić umotywowany wniosek  
o wyłączenie członka składu orzekającego. 

 Podstawą do wyłączenia może być: 
a) stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa, 
b) inne ważne powody uzasadniające wątpliwość do obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. 
Z powyżej wymienionych powodów także sędzia lub przewodniczący sądu koleżeńskiego może 
wnosić o wyłączenie go ze składu orzekającego.  
O wyłączeniu tej osoby decyduje właściwy przewodniczący sądu koleżeńskiego prowadzący 
sprawę lub w razie konieczności przewodniczący sądu II instancji. 
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ROZPRAWA  
 
§ 23. 1. Przewodniczący składu orzekającego otwiera rozprawę odczytaniem skargi lub wniosku oraz 

załączonych dokumentów potrzebnych do wyjaśnienia sprawy. Następnie sąd koleżeński 
wysłuchuje obwinionego i inne osoby. 

2. Strony mają prawo składać na rozprawie nowe dodatkowe dowody niepowołane w skardze lub 
odpowiedzi na skargę. Członkowie składu orzekającego i strony mają prawo zadawania pytań 
świadkom z tym, że pierwszy pyta przewodniczący, a następnie pozostali członkowie składu 
orzekającego. Dalej kolejno: skarżący, jego pełnomocnik, pełnomocnik obwinionego i jako 
ostatni obwiniony. 

   3. Sąd wzywa na rozprawę świadków wyłącznie wtedy, gdy uzna to za stosowne. 
 
§ 24. Na rozprawę sądu koleżeńskiego I instancji winien stawić się wezwany obwiniony.  

Obecność obwinionego na rozprawie odwoławczej sądu II instancji nie jest obowiązkowa chyba, że 
sąd II instancji uzna ją za konieczną. 
W przypadku, gdy sąd II instancji uzna obecność obwinionego za obowiązkową i wezwie go do 
stawiennictwa, a obwiniony nie stawi się bez usprawiedliwienia, rozprawę prowadzi się przy jego 
nieobecności. 

 
§ 25. Rozprawy przed sądem koleżeńskim są jawne. Sąd może jednak ograniczyć jawność lub ją 

wyłączyć całkowicie, jeżeli uzna to za stosowne. 
 
§ 26. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który odczytuje się stronom. Strony mogą wnieść 

poprawki do tego protokołu bezpośrednio po jego odczytaniu. 
 
§ 27. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący udziela głosu stronom. 
 Jako pierwszy przemawia skarżący lub jego pełnomocnik, potem pełnomocnik obwinionego  

i obwiniony. Po przemówieniach stron skład orzekający sądu koleżeńskiego prowadzący sprawę 
odbywa naradę, na której są wszyscy członkowie sądu prowadzącego sprawę i protokolant. 

 
§ 28. Po naradzie następuje głosowanie co do winy i kary. Przewodniczący głosuje ostatni. Orzeczenia 

zapadają większością głosów. 
 Członek kompletu orzekającego pozostający przy odrębnym zdaniu musi zgłosić je na piśmie, które 

dołącza się do akt sprawy. Odrębnego zdania nie podaje się przy ogłoszeniu orzeczenia. 
 
§ 29. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza stronom sentencję orzeczenia, sporządzoną na piśmie 

i podpisaną przez cały skład orzekający. 
 W ciągu 14 dni przewodniczący składu orzekającego obowiązany jest sporządzić uzasadnienie na 

piśmie. Odpisy tego uzasadnienia przesyła się bezpośrednio stronom. 
 Uzasadnienie podpisuje przewodniczący składu orzekającego. 
 
§ 30. Sąd koleżeński może wymierzać następujące kary: 

a) upomnienie,  
b) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 do 12 miesięcy, 
c) zakaz pełnienia funkcji we władzach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
d) wykluczenie z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
Sąd może zarządzić ogłoszenie sentencji orzeczenia w siedzibach Zarządu Głównego, zarządu 
oddziału, względnie macierzystego koła obwinionego. 

 
§ 31. Po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia następuje zatarcie kary. Właściwe zarządy 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i sądy koleżeńskie zobowiązane są do usunięcia z akt tego 
członka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków orzeczenia skazującego. 
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POSTANOWIENIA ODWOŁAWCZE  
 
§ 32. Termin złożenia odwołania od orzeczenia Sądu I instancji wynosi 30 dni od daty doręczenia 

orzeczenia Sądu I instancji wraz z uzasadnieniem. 
 
§ 33. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu 

Koleżeńskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którego orzeczenie jest już ostateczne. 
 Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego do rozpatrzenia każdego odwołania wyznacza  

3-osobowy skład orzekający, wyznaczając przewodniczącego składu orzekającego. 
 Odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał 

orzeczenie w I instancji z uwzględnieniem przypadku określonego w §9, lit. b. 
§ 34. Przepisy dotyczące rozprawy przed sądem koleżeńskim I instancji mają odpowiednie zastosowanie 

w postępowaniu odwoławczym. 
 Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji przeprowadza się tylko w wyjątkowych 

przypadkach, o ile to może mieć wpływ na przyspieszenie zakończenia sprawy i nie powoduje 
kosztów dodatkowych. 

 Główny Sąd Koleżeński, jeżeli uzna to za stosowne, może rozpatrzyć odwołanie na posiedzeniu 
niejawnym. 

 
§ 35. W postępowaniu odwoławczym nie może brać udziału osoba, która orzekała w tej sprawie w I 

instancji jako członek sądu oddziału. 
 
§ 36. Główny Sąd Koleżeński Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków rozpatrujący sprawę jako II 

instancja może wydać następujące orzeczenia: 
a) utrzymać w mocy orzeczenie sądu I instancji, 
b) uchylić orzeczenie sądu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia innemu 

składowi sądu I instancji, 
c) jeżeli materiały sprawy są dostatecznie wiarygodne uchylić i zmienić orzeczenie sądu I instancji. 

 
§ 37. Stronom i ich pełnomocnikom służy prawo przeglądania akt sprawy a także prawo do pobierania 

kserokopii i robienia fotokopii akt. 
 
§ 38. W pierwszym kwartale każdego roku sądy oddziałów są zobowiązane złożyć do Głównego Sądu 

Koleżeńskiego informację ze swej działalności za rok ubiegły. 
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Wzór 1         I – wzór dekretacji przewodniczącego sądu 
 
 
 
Nr sprawy .......................      Data ................................ 

 

 
 
Po zapoznaniu się ze sprawą ......................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

A. Wyznaczam termin posiedzenia na dzień .................................................... o godz. ......................... 

 w .......................................................................................................................................................... 

B. Wyznaczam skład orzekający jak poniżej:  

 Przewodniczący …………................................................................................................................... 

 Członkowie: ......................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

C. Polecam doręczyć wezwania zainteresowanym. 

D. Zarządzam przedstawienie składu orzekającego stronom przed posiedzeniem na adres:  

 ............................................................................................................................................................. 

 do dnia ................................................................................................................................................ 

a)  dodatkowych wyjaśnień 

b)  dokumentów 

c)  innych niezbędnych do sprawy materiałów 

 
 
 
 
 

Przewodniczący  
 

.......................................... 
 
 
 

 
 
Adnotacje Sekretariatu 
o wykonaniu zarządzenia 
 
...................................................... 
 
....................................................... 
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Wzór 2         Zawiadomienie członka składu  
         orzekającego o posiedzeniu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczęć Sądu 
 
 
Nr sprawy .............................. 
 
 
 
 

Zawiadomienie 
 

 Prosi się kolegę/koleżankę o wzięcie udziału w charakterze członka / przewodniczącego / 

kompletu orzekającego w posiedzeniu, które odbędzie się dnia ......................... o godz. ........................... 

w lokalu ........................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

........................................... 

Podpis 
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Wzór 3         Protokół przyjęcia ustnego wniosku 

 

 

Protokół 

 

Przyjęcia podania – skargi / wniosku wniesionego ustnie / w dniu .............................................................. 

w / nazwa organu / ....................................................................................................................................... 

Pan/Pani ...................................................................................... zamieszkały/a ........................................ 

...................................................................................................................................................................... 

zrzeszony/a w kole PSD OW / OR w ........................................................................................................... 

wnosi ustnie do protokołu następujące załączniki: 

1. ............................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................................... 

 

Wnoszący wskazuje następujące dowody winy i wnosi o przesłuchanie następujących świadków: 

1. ............................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................................................... 

 

Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany. 

 

 

 

 

       Protokół sporządził         Podpis wnoszącego 

 

...............................................            ............................................. 
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Wzór 4         Doręczenie odpisu wniosku 

 

 

Data ................................... 

 

Nr sprawy ............................ 

 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

 

 

Przesyła się w załączeniu odpis ................................................................................................................... 

............................................................................................. z dnia ............................................. w sprawie 

wszczętej na wniosek strony kol. ................................................................................................................. 

 

 

 

 

..................................................................... 

Podpis wysyłającego   
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Wzór 5          Wezwanie stron na rozprawę 

 

 

Dnia ................................ 

Nr sprawy ........................       Termin dnia ..................................... 

 

 

Sąd koleżeński ................................................................................................... wzywa kolegę/koleżankę, 

aby w dniu ............................... o godz. ............................... stawił/a się na rozprawę sądu koleżeńskiego 

w charakterze strony / świadka do .............................................................................................. w sprawie 

......................................................................................................................................................................  

 

Na posiedzenie należy przedstawić: ............................................................................................................ 

Skład orzekający 

Przewodniczący  .......................................................................................................................................... 

Członkowie: .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

podpis 
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Wzór 6     

 

Dnia ..................................... 

Nr sprawy ............................. 

 

Protokół z posiedzenia sądu koleżeńskiego 

 
w .......................................................................................... w składzie: 

Przewodniczący  ............................ ........................ .................................................................................... 

Członkowie: .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

Protokólant 

...................................................................................................................................................................... 

     

Na posiedzeniu w dniu ............................................. rozpoznał sprawę wniesioną przez  

kol. ................................................................................................................................................................ 

 

Przebieg rozprawy: 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

Przewodniczący składu orzekającego ogłosił orzeczenie sądu następującej treści: 

......................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

.....................................................   ……………................................................................ 

Protokolant             Przewodniczący Kompletu Orzekającego 
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Wzór 7        Orzeczenie /postanowienie/ Sądu Koleżeńskiego 
 
 
 
Dnia ................................ 

Nr sprawy ....................... 

 
 

Orzeczenie – Postanowienie 
 
 

Sąd Koleżeński ............................................................................................................................................ 

Ze składem orzekającym: ............................................................................................................................. 

Przewodniczący :  ........................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

Członkowie: .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

po rozpoznaniu w dniu .............................. sprawy ...................................................................................... 

przeciwko .....................................................................................................................................................  

orzeka: 

1. ................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................................. 

 
 

Uzasadnienie 
 

Uzasadnienie ma w szczególności wskazać podstawę prawną i faktyczną rozstrzygnięcia przez 

Powołanie się na fakty, które sąd uznał za uzasadnione i wskazane, co do każdego z dowodów, na 

jakich się oparto. 

Pouczenie: 

Od orzeczenia przysługuje w ciągu 30 dni od daty doręczenia orzeczenia prawo wniesienia za 

pośrednictwem sądu koleżeńskiego wydającego orzeczenie – odwołanie się do sądu II instancji  

...................................................................................................................................................................... 

 

 

Członkowie Składu Orzekającego    Przewodniczący Składu Orzekającego 

1. .....................................................    ................................................................ 

2. ..................................................... 

 

/ pieczęć / 


