REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LARYNGEKTOMOWANYCH
zatwierdzony przez Zarząd Główny PTL w dniu 11 marca 2006 roku.
Postanowienia ogólne.
§ 1
Postępowanie przez Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.
§ 2
a. Sąd Koleżeński jest ciałem autonomicznym. Działa zgodnie ze Statutem Polskiego
Towarzystwa Laryngektomowanych i niniejszym regulaminem.
b. Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia na podstawie swobodnej oceny całokształtu
dowodów, przedstawionych w danej sprawie i samodzielnie rozstrzyga nasuwające się
w toku postępowania zagadnienia prawne.
c. Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania o zgodności postępowania członków
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, ze Statutem i międzyludzkimi
zasadami etyczno - moralnymi, rozstrzygania - wynikłych w obrębie Towarzystwa
sporów między członkami oraz rozpatrywania skarg członków Towarzystwa,
dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa.
d. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny i składa się z Sądów Pierwszej Instancji
wybranych w Oddziałach Rejonowych Towarzystwa oraz Sądu Drugiej Instancji,
wybranego przez Zjazd Delegatów PTL.
Zakres działania.
§ 3
Celami działania Sądu Koleżeńskiego są :
a. zabezpieczenie interesu członków Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
przed niekompetentnymi lub nieetycznymi działaniami organów statutowych
Towarzystwa i innych członków PTL.
b. umożliwienie członkom Towarzystwa oczyszczenie się ze stawianych zarzutów.
§ 4
Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych Pierwszej Instancji
rozpoznaje:
a. sprawy przeciwko członkom i organom Oddziałów Rejonowych PTL, wniesione przez
członków PTL, organy Oddziałów Rejonowych PTL, osoby prywatne, instytucje,
stowarzyszenia i inne podmioty, o czyny sprzeczne ze Statutem PTL lub
międzyludzkimi zasadami etyczno - moralnymi.
b. sprawy wniesione przez członków PTL w przypadku, gdy członkowie ci pragną się
obronić przed zarzutami stawianymi im przez osoby trzecie i uzyskać w Sądzie
Koleżeńskim odpowiednie orzeczenie.
§ 5
Sąd Koleżeński Drugiej Instancji rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji,
a w przypadkach dotyczących członków Zarządu Głównego PTL i Głównej Komisji
Rewizyjnej, rozpatruje sprawy bezpośrednio, posiłkując się opinią wydaną przez Sąd
Koleżeński Pierwszej Instancji Oddziału Rejonowego, którego członkiem jest ów podmiot.
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§ 6
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim każdej z Instancji kończy się wydaniem pisemnego
orzeczenia. Stosownie do charakteru sprawy Sad Koleżeński może pouczyć pozwanego lub
wymierzyć jedną z kar :
a. upomnienie
b. naganę
c. zawieszenie w prawach członka PTL
d. zakaz pełnienia funkcji we władzach PTL
e. wykluczenie z PTL
§ 7
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Pierwszej Instancji przysługuje każdej ze stron odwołanie
do Sądu Drugiej Instancji w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia na piśmie.
§ 8
1. Od orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński Drugiej Instancji przysługuje stronom
prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Walnego Zjazdu Delegatów, ale tylko
w przypadku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, skutkującego wykluczeniem z
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
2. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Zarządu Głównego PTL w terminie 30
dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji.
3. Orzeczenie, od którego wniesiono skargę kasacyjną nie podlega wykonaniu do czasu
rozpoznania kasacji.
§ 9
Ustala się następujący tryb postępowania kasacyjnego:
a. Walny Zjazd Delegatów powołuje ze swojego grona Komisję Kasacyjną do
rozpatrzenia skargi kasacyjnej.
b. w skład Komisji Kasacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby, które ze swojego grona
wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
c. w skład powyższej Komisji nie mogą wchodzić członkowie ustępującego Sądu
Koleżeńskiego i władz PTL.
d. Komisja zapoznaje się z całokształtem materiałów dotyczących sprawy będącej
przedmiotem skargi kasacyjnej.
e. na podstawie analizy materiałów Komisja formułuje wniosek wraz z uzasadnieniem
do Walnego Zjazdu Delegatów, na temat zasadności skargi kasacyjnej i poddaje
wniosek pod głosowanie.
f. wniosek może dotyczyć uchylenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji
i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński Pierwszej
Instancji lub oddalenia skargi kasacyjnej.
g. orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji podjęte na skutek skargi kasacyjnej
jest ostateczne i nie podlega kasacji.
h. decyzje Walnego Zjazdu Delegatów dotyczące skargi kasacyjnej zapadają zwykłą
większością głosów.
i. decyzje Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie skargi kasacyjnej są ostateczne.
§ 10
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Pierwszej i Drugiej Instancji są przekazywane do
wiadomości Zarządu Głównego PTL.
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§ 11
Wymierzenie kary po jej uprawomocnieniu się jest połączone z wpisaniem do rejestru kar
członków PTL, który to rejestr prowadzi na bieżąco Zarząd Główny PTL.
Tryb działania.
§ 12
Sąd Koleżeński wybierany jest :
a. Pierwszej Instancji na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Rejonowego w składzie
trzyosobowym. Po wyborze ze swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego
oraz Sekretarza.
b. Drugiej Instancji na Walnym Zjeździe Delegatów w składzie trzyosobowym. Po
wyborze ze swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 13
Sąd Koleżeński Pierwszej i Drugiej Instancji rozpatruje sprawy w obecności co najmniej
dwóch członków tego gremium.
§ 14
Decyzje Sądu Koleżeńskiego obu Instancji zapadają zwykłą większością głosów, jednakże
w przypadku obecności na rozprawie tylko dwóch członków Sądu Koleżeńskiego, głos
Przewodniczącego jest decydującym. W przypadkach obiektywnych nieobecności
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego obu Instancji (np. śmierć, długotrwała choroba,
długotrwały wyjazd zagraniczny, itp.) obowiązki Przewodniczącego przejmuje z jego
uprawnieniami i głosem decydującym Sekretarz Sądu.
§ 15
Na żądanie jednej ze stron lub z własnej inicjatywy Przewodniczący Sądu każdej z Instancji
może zarządzić tajność rozprawy.
§ 16
1. Po wpłynięciu sprawy do Sądu Pierwszej Instancji, Przewodniczący w terminie 60 dni
od otrzymania sprawy jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego. Postępowanie to powinno zakończyć się w ciągu 90 dni od
otrzymania sprawy do rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący
może przedłużyć ten termin nie więcej niż o 30 dni a o przedłużeniu postępowania
powiadamia wszystkie zainteresowane strony.
2. W zależności od charakteru sprawy, w ramach postępowania przygotowawczego,
Przewodniczący Sądu może podjąć się mediacji, zapraszając zainteresowane strony.
§ 17
W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez
zainteresowane strony, Przewodniczący wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Pierwszej
Instancji, przedkładając w formie pisemnej zebrany materiał składowi orzekającemu.
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§ 18
W przypadku niepowodzenia postępowania mediacyjnego i podjęcia przez Sąd Pierwszej
Instancji zarządzenia o rozpatrywaniu sprawy, Sąd zapoznaje pozwanego z treścią zebranych
dowodów i wzywa go do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sprawy, przedstawienia męża
zaufania i wniosków w sprawie powołania biegłych w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez pozwanego materiałów sprawy.
§ 19
Jeżeli pozwany nie skorzysta w terminie przewidzianym w § 18 z przysługujących mu
uprawnień, albo też pomimo prawidłowo wysłanego wezwania nie stawi się na rozprawie bez
uzasadnionych przyczyn, przedstawionych Sądowi na piśmie i nie pośle na rozprawę swojego
męża zaufania, Sąd Pierwszej Instancji przeprowadzi rozprawę i wyda orzeczenie zaoczne.
§ 20
Sąd Pierwszej Instancji przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo:
a. dopuszcza męża zaufania każdej ze stron, powołanego spośród członków zwyczajnych
PTL,
b. rozmawia ze stronami,
c. bada dokumenty.
Może też zastosować inne metody postępowania, a mianowicie:
a. powołać świadków,
b. powołać biegłych z zakresu prawa,
c. zasięgnąć opinii innych organów PTL,
d. występować o przeprowadzenie ekspertyz do innych organów PTL,
e. sprawy które nie należą do właściwości Sądu Koleżeńskiego, kierować do innych
organów PTL.
§ 21
W składzie Sądu rozpatrującego daną sprawę nie może zasiadać osoba, jeżeli:
a. sprawa dotyczy jej bezpośrednio,
b. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron,
c. pomiędzy nią a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby
poddać w wątpliwość bezstronność członka składu orzekającego.
§ 22
Wyłączenie członka składu orzekającego z rozpatrywania sprawy może nastąpić na jego
własne żądanie lub na wniosek którejś ze stron. Wyłączenie to wymaga specjalnego
postanowienia Sądu.
§ 23
Z każdego posiedzenia Sądu Pierwszej Instancji sporządza się protokół a wszelkie jego
orzeczenia muszą zawierać pisemne umotywowanie.
§ 24
Sąd zobowiązany jest do wydania orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
przeprowadzenia rozprawy. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć
ten okres o dalsze 14 dni, po uprzednim poinformowaniu stron.
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§ 25
Zasady postępowania wymienione w § 18,19,20,21,22,23 i 24 odnoszą się odpowiednio do
Sądu Drugiej Instancji.
Prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych
względem Sądu Koleżeńskiego.
§ 26
Członek PTL pozwany przed Sąd Koleżeński ma prawo powołać swojego męża zaufania
spośród członków zwyczajnych PTL.
§ 27
Członek PTL pozwany przez Sąd Koleżeński lub strony występujące w sprawie mają prawo
przedstawiać wszelkie dokumenty, mogą domagać się opinii biegłych i zgłaszać na rozprawę
świadków.
§ 28
Członkowie PTL powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed Sądem
Koleżeńskim, nie mogą uchylać się od składania zeznań lub opinii, zarówno w toku
postępowania przygotowawczego jak i w czasie rozprawy - z wyjątkiem warunków
przewidzianych w § 21 i 22.
Postanowienia końcowe.
§ 29
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 marca 2006 roku.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTL
Zygmunt Kostrzewa

Przewodniczący ZG PTL
Sybilla Fusiarz

Opole - 11 marzec 2006 r.
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