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Uchwała nr 8 

III Walnego Zjazdu Delegatów SPAK z dnia 30.01.2016 r. 

 

O przyjęciu regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego SPAK 

 

Zebrani w dniu 30.01.2016 roku w Poznaniu przyjęli regulamin Głównego Sądu 

Koleżeńskiego SPAK o treści następującej: 

 

 

 

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SPAK 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Główny Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Naczelnych Stowarzyszenia SPAK 

(dalej: Stowarzyszenie) powoływanym przez Walne Zebranie Delegatów. Główny Sąd 

Koleżeński działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu. 

  

§ 2 

 

Celem podstawowym powołanego Głównego Sądu Koleżeńskiego SPAK jest polubowne 

rozwiązywanie powstałych, pomiędzy poszczególnymi członkami bądź członkami 

a władzami Stowarzyszenia, konfliktów i kwestii spornych. Drogą do tego jest obiektywne 

i rzetelne zbadania racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą 

i merytoryczne uzasadnienie przyjętego rozwiązania.  

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego 

§ 3 

1. Główny Sąd Koleżeński SPAK składa się z 5 do 9 członków wybranych imiennie przez 

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na okres 3 lat. 

2. Ukonstytuowanie się głównego Sądu Koleżeńskiego następuje z chwilą wyboru jego 

składu przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. 

3. Na pierwszym swoim posiedzeniu Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

4. Przewodniczący wybierany jest na okres swojej kadencji. 

5. Kadencja poszczególnych członków Głównego Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata. 

§ 4 

Szczegółowy tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin 
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uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. 

§ 5 

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz 

Stowarzyszenia, poza udziałem w Walnym Zjeździe Delegatów i walnym zebraniu 

członków oddziału.  

§ 6 

Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na 

umotywowany wniosek zainteresowanej strony, lub z własnej inicjatywy, jeżeli zachodzi 

obawa, że jego udział w sprawie może być pozbawiany bezstronności. Wniosek 

zainteresowanej strony musi być odpowiednio umotywowany, strona jedynie wnioskuje, 

a o wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego. 

Zakres działania 

§ 7 

Główny Sąd Koleżeński, działając na podstawie Regulaminu sądów koleżeńskich, 

uchwalanego przez Walny Zjazd Delegatów: 

1. Rozpatruje i rozstrzyga odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów; 

2. Rozpatruje zarzuty przeciw członkom Zarządu Głównego, członkom Głównej Komisji 

Rewizyjnej oraz spory między zarządami oddziałów lub między zarządem oddziału 

a Zarządem Głównym; 

3. Rozpoznaje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych prawomocnymi 

orzeczeniami sądów koleżeńskich; 

4. Koordynuje funkcjonowanie sądów koleżeńskich oddziałów i ustala obowiązującą 

wykładnię przepisów dotyczących Zasad etyki zawodowej oraz Statutu i regulaminów 

w nim przewidzianych; 

5. Składa sprawozdanie na Walnym Zjeździe Delegatów. 

Tryb postępowania 

§ 8 

1. Postępowanie Głównego Sądu Koleżeńskiego zostaje wszczęte na wniosek Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia. 

2. Prezes SPAK lub Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą złożyć do 

Głównego Sądu Koleżeńskiego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej 

prawomocnym orzeczeniem, jeżeli orzeczenie to, według nich, rażąco narusza 

postanowienia Statutu lub Regulaminu sądów koleżeńskich. 

3. Wnioski wnoszone są bezpośrednio do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego lub za 
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pośrednictwem Biura Zarządu. 

4. Stowarzyszenie przed Głównym Sądem Koleżeńskim może reprezentować Prezes 

SPAK lub osoba wskazana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

§ 9 

Wnioski, skargi lub odwołania składane, na piśmie, do rozpatrzenia przez sąd muszą 

zawierać następujące elementy: 

- miejscowość i datę sporządzenia wniosku; 

- dane dotyczące Uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty; 

- opis zarzutów; 

- wyczerpujące uzasadnienie; 

- podpis składającego wniosek; 

- ewentualne załączniki. 

§ 10 

Procedura rozpatrzenia wniosku, skargi lub odwołania rozpoczyna się od rozesłania kopii 

wniesionych dokumentów sprawy do wszystkich stron sporu oraz członków Sądu. Za datę 

wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu Sądu. 

§ 11 

Dopuszcza się odbywanie posiedzeń Sądu bez konieczności fizycznej obecności członków 

Sądu i Uczestników sporu pod warunkiem wyrażenia przez wszystkie zainteresowane 

strony na to zgody. Taki tryb postępowania może być procedowany na wniosek 

Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 

§ 12 

1. Po wniesieniu sprawy do Głównego Sądu Koleżeńskiego przewodniczący Sądu 

wyznacza Uczestnikowi sporu, którego dotyczą zarzuty, stosowny termin do udzielenia 

odpowiedzi. 

2. Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień 

Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, proponowaną formę i porządek rozprawy 

Sądu Koleżeńskiego. W uzasadnionych przypadkach proponuje możliwość 

polubownego rozwiązania sporu. 

3. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu Sądu 

do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie umożliwiającym dostarczenie 

zawiadomienia pisemnego przez pocztę – za potwierdzeniem odbioru lub drogą 

elektroniczną, jeżeli została wyrażona zgodna na taką formę procedowania, wszystkim 

członkom Sądu oraz Uczestnikom sporu w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed 

planowanym zebraniem Sądu. W nagłych przypadkach dopuszcza się inne skuteczne 

formy powiadomienia, jak również odstąpienie od terminu czternastodniowego.  
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§ 13 

1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków. 

2. Z rozprawy Głównego Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół. 

3. Przyjęty przez Główny Sąd Koleżeński protokół podpisują wszyscy członkowie 

i protokolant uczestniczący w posiedzeniu. 

4. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w Biurze Zarządu Głównego. 

§ 14 

W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią 

przedstawiciel. 

§ 15 

W przypadkach braku możliwości wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, tak 

prawnych jak i faktycznych, na pierwszym posiedzeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

posiedzenie to zostaje odroczone. 

Terminy kolejnych posiedzeń wyznacza przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

§ 16 

Główny Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał. 

§ 17 

1. Od orzeczeń sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty 

doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

2. Odwołanie od decyzji sądu koleżeńskiego rozpatruje Walny Zjazd Delegatów członków 

Stowarzyszenia jako instancja ostateczna.  

3. Orzeczenia wydane przez Walny Zjazd Delegatów, jako II instancji, są ostateczne. 

Sankcje Głównego Sądu Koleżeńskiego 

§ 18 

Główny Sąd Koleżeński SPAK może nakładać następujące kary dyscyplinarne: 

1. Upomnienia; 

2. Nagany; 

4. Zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia; 

5. Zawieszenia w prawach członka SPAK; 

2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
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Postanowienia końcowe 

§ 19 

Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią 

wynagrodzenie. 

§ 20 

Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku 

z realizacją wyznaczonych zadań. 

§ 21 

Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 22 

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia 

przez Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia. 
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Protokolant 

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

Przewodniczący Zebrania 

 

 

 

 

 


