Regulamin Sądu Koleżeńskiego Klubu Wysokogórskiego Kraków z dn. 28 maja 2020 r.

REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO KRAKÓW
Na podstawie § 28 statutu (zwanego dalej „Statutem”) Klubu Wysokogórskiego Kraków
(zwanego dalej „Klubem”) wprowadza się, co następuje:
§ 1.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego Klubu (zwanego dalej „Sądem”) są niezawiśli i orzekają na podstawie
swojego przekonania wysnutego z przeprowadzonych dowodów, opartego na ich niezależnej ocenie.
§ 2.
Jeżeli w sprawie występuje dwóch lub więcej członków Klubu, których dotyczy postępowanie
wyjaśniające lub są oni obwinieni, bądź członkowi Klubu zarzuca się popełnienie dwóch lub więcej
przewinień, postępowanie przeprowadza się łącznie, chyba że jest to niemożliwe lub w znacznym stopniu
utrudnione.
§ 3.
1. Rozprawa przed Sądem jest jawna dla członków Klubu, chyba że jawne rozpoznanie mogłoby
ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes publiczny powinny być objęte tajemnicą,
lub okoliczności, które mogą naruszyć ważny interes prywatny.
2.

Sąd, na wniosek jednej ze stron, rozstrzyga o wyłączeniu jawności rozprawy.

3. W razie wyłączenia jawności, na rozprawie mogą być obecne, oprócz osób biorących udział
w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez powoda i obwinionego. Jeżeli jest kilku obwinionych,
każdy z nich może żądać pozostawienia na sali po jednej osobie.
§ 4.
1. W granicach swojej właściwości Sąd wszczyna postępowanie na pisemny wniosek strony złożony
w sekretariacie Klubu, zawiadamiając o tym fakcie obwinionego.
2.

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem powinien zawierać:
1) imię i nazwisko powoda i obwinionego, aktualny adres korespondencyjny powoda (w tym adres
e-mail),
2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu
i okoliczności jego popełnienia oraz skutków z niego wynikających;
3) imiona i nazwiska oraz adresy świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę, jak również
inne dowody;
4) uzasadnienie.

3.

Wnioski skierowane do Sądu podlegają rejestracji w księdze korespondencji Klubu.
§ 5.

Sąd orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu.
§ 6.
1.

Rozstrzygnięcia Sądu zapadają w formie orzeczeń lub postanowień.

2.

Orzeczenia mogą być wydawane jedynie na rozprawie.
§ 7.

1. Jeżeli przewodniczący składu orzekającego Sądu uzna, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania lub jego zawieszenia, kieruje sprawę na posiedzenie, na którym Sąd może wydać
postanowienie o:
1) umorzeniu postępowania;
2) zawieszeniu postępowania;
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2. Na postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obwinionemu oraz powodowi, przysługuje,
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, zażalenie.
3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy wskazać, w jakim zakresie ma nastąpić
uzupełnienie postępowania, oraz określić termin zakończenia postępowania, nie dłuższy niż 2 miesiące.
§ 8.
Sąd może zawiesić postępowanie w razie dłuższej nieobecności w kraju obwinionego, jego psychicznej
lub innej ciężkiej choroby, uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, na czas trwania przeszkody.
§ 9.
Jeżeli nie zachodzą podstawy, o których mowa w § 7 ust. 1, a wniosek o wszczęcie postępowania przed
Sądem odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący Sądu kieruje sprawę do rozpoznania
na rozprawie.
§ 10.
1. Na rozprawę wzywa się obwinionego i powoda, doręczając jednocześnie odpis wniosku o wszczęcie
postępowania przed Sądem.
2. Pomiędzy terminem doręczenia obwinionemu oraz powodowi wniosku o wszczęcie postępowania
przed Sądem a terminem rozprawy powinno upłynąć 14 dni. W razie niezachowania tego terminu
obwiniony może zażądać odroczenia rozprawy.
3. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się informację o wyznaczonym składzie
orzekającym Sądu.
4. Przewodniczący składu orzekającego Sądu zarządza wezwanie świadków oraz przedstawienie
innych dowodów wskazanych we wniosku o wszczęcie postępowania przed Sądem, a także w innych
uzasadnionych wnioskach zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy.
5.

Udział powoda w rozprawie jest obowiązkowy.

6. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego na rozprawie nie stanowi przeszkody
do rozpoznania sprawy, chyba że Sąd uzna jego obecność za konieczną.
§ 11.
1. Przewodniczący składu orzekającego Sądu kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym
przebiegiem.
2. Sąd jest obowiązany dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
W tym celu może dopuszczać z urzędu wszelkie dowody, jeżeli uzna, że są potrzebne do uzupełnienia
materiału.
§ 12.
1. Rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy, po którym przewodniczący składu orzekającego Sądu
sprawdza, czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy, po czym
odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem, a przewodniczący zwraca
się do obwinionego o złożenie wyjaśnień.
2.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Sąd przesłuchuje świadków oraz przeprowadza inne dowody.

3.

Materiały sprawy, za zgodą stron, mogą być bez odczytania uznane za materiał dowodowy.
§ 13.

Sąd z ważnych powodów zarządza przerwę w rozprawie na okres nie dłuższy niż 21 dni, w szczególności
w przypadku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

choroby sędziego;
niestawiennictwa powoda;
usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego;
niestawiennictwa obwinionego, którego obecność na rozprawie Sąd uznał za konieczną;
niestawiennictwa obwinionego, któremu wezwanie nie zostało doręczone;
niestawiennictwa świadka.
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§ 14.
1. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego Sądu udziela
głosu stronom, przy czym ostatni głos przysługuje obwinionemu.
2. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego Sądu zamyka rozprawę i skład
orzekający Sądu niezwłocznie przystępuje do narady.
3. Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny, a zwolnienie od zachowania tajemnicy
nie jest dopuszczalne. W naradzie i głosowaniu uczestniczą tylko członkowie składu orzekającego Sądu.
4.

Sąd orzeka na podstawie materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy.

5.

Orzeczenia zapadają większością głosów.

6.

Z przebiegu narady i głosowania nie sporządza się protokołu.
§ 15.

Sąd wymierza karę, biorąc pod uwagę naruszenia Statutu, stopień winy, skutki czynu oraz zachowanie
się obwinionego przed popełnieniem przewinienia i po jego popełnieniu.
§ 16.
1. Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczący składu orzekającego Sądu ogłasza
stronom orzeczenie podpisane przez skład orzekający, przytaczając ustnie najważniejsze motywy
orzeczenia.
2. W sprawach szczególnie zawiłych Sąd może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas
nieprzekraczający 7 dni.
§ 17.
1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień Sąd wymierza kary za poszczególne
przewinienia, a następnie wymierza karę łączną za wszystkie czyny.
2.

Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
1) w przypadku orzeczenia kar upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany;
2) kara zawieszenia w prawach członka Klubu nie wyłącza orzeczenia kary upomnienia i nagany;
3) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i kary wykluczenia z Klubu
wymierza się karę łączną wykluczenia z Klubu.
§ 18.

1.

Orzeczenie powinno zawierać:
1) oznaczenie Sądu, który je wydał, oraz imiona i nazwiska jego członków, powoda, protokolanta
i sygnaturę akt;
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3) imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego;
4) opis zarzuconego obwinionemu przewinienia;
5) rozstrzygnięcie Sądu;
6) uzasadnienie.

2.

Orzeczenie skazujące powinno ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przewinienia przypisanego obwinionemu przez Sąd;
2) rozstrzygnięcie co do kary.

3. Orzeczenie Sądu uprawomocnia się po upływie terminu przewidzianego do złożenia środka
odwoławczego, tj. 14 dni od dnia jego doręczenia.
4.

Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do postanowień.
§ 19.

1. Sąd z urzędu sporządza na piśmie uzasadnienie orzeczenia albo postanowienia, od których
przysługuje środek odwoławczy.
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2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być sporządzone w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia orzeczenia lub wydania postanowienia.
3. Odpisy orzeczeń i postanowień wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o środkach odwoławczych
i terminie ich wniesienia doręcza się stronom.
§ 20.
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego
Sądu i protokolant.
§ 21.
1.

Odwołanie oraz zażalenie wraz z odpisami dla stron wnosi się za pośrednictwem Sądu.

2. Sąd pozostawia odwołanie albo zażalenie bez dalszego biegu, jeżeli zostało ono wniesione
po terminie, jest niedopuszczalne albo pomimo wezwania nie usunięto w nim braków formalnych
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.
§ 22.
Jeżeli odwołanie odpowiada warunkom formalnym, Przewodniczący Sądu informuje o tym fakcie Zarząd
Klubu.
§ 23.
1.

Cofnięcie odwołania przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej wiąże WZC.

2. Odwołania wniesionego przez powoda na korzyść obwinionego nie można cofnąć bez zgody
obwinionego.
§ 24.
WZC może wydać orzeczenie na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, jeżeli odwołanie wniesiono
na jego niekorzyść i tylko w granicach tego odwołania.
§ 25.
Przepisy § 22–24 stosuje się odpowiednio do zażaleń.
§ 26.
Po rozpoznaniu środka odwoławczego WZC:
1) utrzymuje w mocy albo uchyla zaskarżone orzeczenie albo postanowienie w całości albo części
i orzeka co do istoty;
2) uchyla zaskarżone orzeczenie albo postanowienie w całości albo części i przekazuje sprawę
Sądowi do ponownego rozpatrzenia;
3) uchyla zaskarżone orzeczenie albo postanowienie w całości albo części i umarza postępowanie
w odpowiednim zakresie.
§ 27.
1.

Wykonanie kary zawieszenia i kary wykluczenia z Klubu należy do Zarządu Klubu.

2. Karę zawieszenia w prawach członka Klubu wykonuje Zarząd Klubu, ustalając na podstawie
prawomocnego orzeczenia Sądu początek i koniec kary. O okresie kary i terminie jej zakończenia Zarząd
Klubu zawiadamia odpowiedni organ Klubu w przypadku, gdy obwiniony pełnił w nim określoną funkcję.
3. Karę wykluczenia z Klubu wykonuje Zarząd Klubu po otrzymaniu od przewodniczącego Sądu odpisu
prawomocnego orzeczenia.
4. Sentencje orzeczeń i postanowień Sądu są przechowywane przez Zarząd Klubu w wersji papierowej
i elektronicznej w archiwum Klubu.
5. Sentencje prawomocnych orzeczeń i postanowień skazujących stronę lub strony na kary
przewidziane w Statucie są niezwłocznie publikowane przez Zarząd Klubu na stronie internetowej Klubu
pod ogólnodostępnym linkiem widocznym dla wyszukiwarek internetowych, w zakładce dedykowanej
Sądowi, po uprzednim usunięciu wszelkich danych osobowych z wyjątkiem imienia, nazwiska
i nr członkowskiego KW Kraków.
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§ 28.
1. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania prawomocnego orzeczenia Sądu ujawnią się nowe
istotne okoliczności, nieznane Sądowi w czasie orzekania, strona może złożyć wniosek o wznowienie
postępowania.
2. Jeżeli Sąd zdecyduje o wznowieniu postępowania, przystępuje do rozpatrzenia sprawy w ustalonym
trybie.
§ 29.
Nie można wszczynać postępowania jeśli od chwili popełnienia czynu zabronionego upłynęło więcej
niż 24 miesięcy (przedawnienie karalności).
§ 30.
1. Orzeczenia i postanowienia skazujące na karę upomnienia, nagany lub zawieszenia w prawach
członkowskich po okresie 3 lat od wykonania kary, na pisemny wniosek ukaranego mogą ulec zatarciu
decyzją Sądu.
2.

Za wykonanie zatarcia odpowiedzialny jest Zarząd Klubu.
§ 31.

Sprawozdania z działalności Sądu do przedstawienia na WZC przygotowuje Sekretarz Sądu na polecenie
i w porozumieniu z Przewodniczącym Sądu. Pod sprawozdaniem podpisuje się Przewodniczący Sądu.
§ 32.
Sąd zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
§ 33.
Niniejszy regulamin Sądu został uchwalony jednomyślnie w dniu 28 maja 2020 r. na posiedzeniu Sądu
w pełnym składzie i wchodzi w życie z dniem uchwalenia, zastępując w całości dotychczasowy regulamin
Sądu z dnia 25 listopada 2010 r.

( na oryginale własnoręczny podpis )

Karolina Filipczak (Przewodnicząca)
( na oryginale własnoręczny podpis )

Bogusław Mazurkiewicz (Wiceprzewodniczący)
( na oryginale własnoręczny podpis )

Wojciech Buchta (Sekretarz)
( na oryginale własnoręczny podpis )

Izabela Palińska
( na oryginale własnoręczny podpis )

Zbigniew Tatarczuch
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