Uchwała Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
W sprawie Regulaminu sądów partyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

§1
Krajowy Sąd Partyjny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działając na podstawie art. 52 ust. 3
Statutu SLD, uchwala Regulamin sądów partyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc dotychczasowy Regulamin sądów partyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
uchwalony w dniu 18 marca 2011r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012r.

Warszawa, 18 maja 2012 r.
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Załącznik do Uchwały
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie Regulaminu sądów partyjnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

REGULAMIN
SĄDÓW PARTYJNYCH
SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Przepisy

ogólne

Art. 1
Sądami partyjnymi są:
1. Krajowy Sąd Partyjny SLD,
2. wojewódzkie sądy partyjne.
Art. 2
Sądy są niezależne w zakresie orzekania.
Art. 3
Sądy partyjne prowadzą mediacje lub wydają orzeczenia.
Art. 4
Postępowanie przed sądami partyjnymi jest dwuinstancyjne, z wyjątkiem przypadku,
określonego w art. 26.
Art. 5
Zadania sądów partyjnych określają art. 50-52 Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Organizacja

pracy

sądów

Art. 6
Bieżącą pracą sądu kieruje przewodniczący, wybrany ze składu sądu, bezwzględną
większością głosów.
Art. 7
Sąd ze swego składu wybiera nie więcej niż 2 wiceprzewodniczących, bezwzględną
większością głosów.
Art. 8
Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje w trybie przewidzianym do
ich powołania.
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Art. 9
Przewodniczący sądu lub wiceprzewodniczący, wykonujący funkcje przewodniczącego:
1) kieruje bieżącą pracą sądu,
2) reprezentuje sąd we władzach partii i na zewnątrz,
3) ocenia pod względem formalnym wniosek o rozpatrzenie sprawy,
4) wydaje postanowienie o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku w terminie
30 dni od dnia doręczenia postanowienia – pod rygorem odrzucenia wniosku,
5) wydaje postanowienie o odrzuceniu wniosku ze względu na brak właściwości, ze
względu na znaczące braki formalne we wniosku, uniemożliwiające rozpoznanie istoty
wniosku, lub ze względu na nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie,
6) wydaje postanowienie o przekazaniu błędnie skierowanego wniosku do wojewódzkiego
sądu partyjnego – o ile nie korzysta z uprawnień określonych w art. 14,
7) wyznacza skład zespołu orzekającego i jego przewodniczącego,
8) wyznacza mediatora,
9) postanawia, na wniosek strony, o wyznaczeniu obrońcy,
10) odpowiada za właściwe przechowywanie i archiwizację dokumentów sądu,
11) może powołać i odwołać sekretarza sądu, spoza grona członków sądu.
Art. 10
1. Sekretarz sądu:
1) prowadzi obsługę i ewidencję korespondencji sądu,
2) prowadzi obsługę rejestru spraw sądowych,
3) zawiadamia strony i świadków o posiedzeniach,
4) sporządza protokoły z posiedzeń sądu,
5) odpowiada za publikację dokumentów sądu,
6) w uzgodnieniu z przewodniczącym udziela informacji i wyjaśnień związanych z
działalnością sądu,
7) wykonuje inne zadania powierzone przez przewodniczącego sądu.
2. Sekretarz sądu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o
działalności sądu, które nie są powszechnie dostępne, w tym w szczególności o przebiegu
posiedzeń sądu, zespołów orzekających oraz przebiegu mediacji.
3. Jeżeli sekretarz sądu nie zostanie powołany, zadania określone w ust. 1 wykonuje
przewodniczący sądu, wyznaczony przez niego członek lub wyznaczeni członkowie sądu.
Art. 11
1. Od postanowień, o których mowa w art. 9 pkt 4 i pkt 5 wnioskodawcy przysługuje
odwołanie do przewodniczącego Krajowego Sądu Partyjnego SLD w terminie 14 dni od dnia
doręczenia postanowienia o odrzuceniu wniosku.
2. Od postanowienia przewodniczącego KSP SLD, o którym mowa w art. 9 pkt 4 i pkt 5
odwołanie nie przysługuje.
Art. 12
Sąd prowadzi rejestr spraw sądowych.
Tryb

postępowania

przed

sądem

Art. 13
1. Sądy wydają orzeczenia w składzie 3 – osobowym, z wyjątkiem:
1) wykładni Statutu partii, dokonywanej bezwzględną większością głosów przy obecności
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co najmniej połowy pełnego składu KSP SLD,
2) odwołań od orzeczeń KSP SLD wydawanych w I instancji, wówczas właściwym jest skład
5 - osobowy.
3) przypadków, o których mowa w art. 26, wówczas właściwy jest skład jednoosobowy,
który stanowi przewodniczący wojewódzkiego sądu partyjnego lub Krajowego Sądu
Partyjnego SLD albo upoważnieni przez nich zastępcy.
2. Mediacje są prowadzone przez sądy partyjne jednoosobowo.
Art. 14
Na wniosek wojewódzkiego sądu partyjnego lub Przewodniczącego KSP SLD, po uzyskaniu
akceptacji 3/5 członków Krajowego Sądu Partyjnego SLD, KSP SLD może rozpatrywać
każdą sprawę jako sąd I instancji.
Art. 15
Podstawą rozpoznania sprawy jest:
1) uchwała organu partii, upoważniająca do wniesienia sprawy wraz z pełnomocnictwem do
reprezentowania w trakcie postępowania sądowego,
2) wniosek członka partii.
Art. 16
1. Uchwała lub wniosek, o których mowa w art. 15, winny zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z podaniem adresu korespondencyjnego, mailowego oraz
numerów telefonów wnioskodawcy jeśli jest nim członek SLD lub pełnomocnika jeśli
wnioskodawcą jest organ partii,
2) oznaczenie obwinionego wraz z podaniem, jeżeli wnioskodawca jest w stanie ustalić adresu korespondencyjnego, mailowego oraz numerów telefonów obwinionego i terytorialnej
struktury SLD do której należy obwiniony,
3) wskazanie zarzutów wobec obwinionego,
4) uzasadnienie wniosku,
5) materiał dowodowy oraz ewentualne wskazanie świadków, mogących poświadczyć
popełnienie przez obwinionego zarzucanych czynów – jako załączniki do uchwały lub
wniosku.
2. Wniosek lub uchwałę o ukaranie członka partii można złożyć do wojewódzkiego sądu
partyjnego SLD w terminie 6 miesięcy od dnia zdarzenia, które jest przedmiotem sporu lub
od powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, jednak nie później niż po upływie jednego
roku od tego zdarzenia.
3. Jeżeli wniosek został odrzucony na podstawie art. 9 pkt 4 i 5, wniosek dotyczący tej samej
sprawy może ponownie zostać złożony pod warunkiem zachowania terminów o których
mowa w ust. 2.
Art. 17
Odwołanie do sądów partyjnych, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Statutu SLD wnosi się w
terminie 14 dni od skutecznego powiadomienia o uchyleniu uchwały przez zarząd
powiatowy.
Art. 18
Zespół orzekający rozpatruje sprawę nie później niż:
1) 2 miesiące od dnia otrzymania wniosku – w przypadku wojewódzkiego sądu partyjnego,
2) 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku - w przypadku Krajowego Sądu Partyjnego SLD,
3) w przypadku przewlekłości w rozpatrywaniu przez wojewódzki sąd partyjny spraw –
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zainteresowanym przysługuje skarga do przewodniczącego Krajowego Sądu Partyjnego
SLD, z jednoczesnym powiadomieniem wojewódzkiego sądu partyjnego. Decyzja podjęta w
sprawie skargi wiąże wojewódzki sąd partyjny.
Art. 19
1. Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się wyłącznie w obecności stron i są
protokołowane.
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność strony nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy.
Zespół orzekający może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy także w przypadku uznania
nieobecności za usprawiedliwioną.
3. Stronami postępowania są: wnioskodawca i osoba obwiniona.
4. O dopuszczeniu świadków decyduje zespół orzekający.
Art. 20
O rozstrzygnięciu sprawy zespół orzekający decyduje na posiedzeniu zamkniętym
w głosowaniu jawnym. Członek zespołu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.
Art. 21
Orzeczenie zespołu I instancji zawiera postanowienie o:
1) oddaleniu zarzutów,
2) potwierdzeniu w całości lub w części przedstawionych zarzutów i zastosowaniu środków,
których mowa w art. 25.
Art. 22
1. Zespół orzekający sądu I instancji może - w uzasadnionych przypadkach – podjąć
postanowienie o zawieszeniu osoby obwinionej w prawach członka partii do czasu
uprawomocnienia się orzeczenia, w przypadku, gdy wobec osoby obwinionej
została orzeczona kara wykluczenia z partii lub zakazu pełnienia funkcji partyjnych
przez okres do czterech lat.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Zawieszenie członkostwa w trybie określonym w ust. 1 oznacza zawieszenie pełnionych
funkcji partyjnych do czasu uprawomocnienia się orzeczenia.
Art. 23
Orzeczenie zespołu II instancji zawiera postanowienie o:
1) uchyleniu orzeczenia I instancji i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia,
2) uchyleniu orzeczenia I instancji i oddaleniu zarzutów lub wydaniu nowego orzeczenia,
3) podtrzymaniu orzeczenia I instancji,
4) uchyleniu orzeczenia I instancji i umorzeniu postępowania w związku z niepotwierdzeniem
zarzutów.
Art. 24
Orzeczenie, o którym mowa w art. 21 i 23 jest przedstawiane stronom w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia postępowania
sądowego.
Art. 25
W przypadku potwierdzenia w całości lub w części przedstawionych zarzutów, sąd może
zastosować następujące środki:
1) wymierzyć karę zgodnie z art. 11 ust. 2 Statutu SLD,
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2) odstąpić od wymierzenia kary.
Art. 26
1. Przewodniczący wojewódzkiego sądu partyjnego albo Krajowego Sądu Partyjnego SLD
może – w uzasadnionych przypadkach – uwzględnić wniosek osoby obwinionej, za zgodą
oskarżyciela, o którym mowa w art. 15, o jej ukaranie karą określoną w art. 25.
2. Zastosowanie procedury określonej w ust. 1 może nastąpić, jeżeli okoliczności popełnienia
czynu zagrożonego karą nie budzi wątpliwości, a postawa obwinionego wskazuje, że cele
postępowania sądowego zostaną osiągnięte.
3. Uwzględnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 kończy postępowanie.
Art. 27
1. Odwołanie od orzeczenia sądu I instancji można wnieść w terminie 14 dni od ogłoszenia
orzeczenia lub jego doręczenia – za pośrednictwem tego sądu.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 wnoszą strony postępowania.
3. Do odwołania, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki sąd partyjny dołącza akta sprawy oraz
przekazuje odwołanie wraz z aktami w terminie 14 dni sądowi II instancji.
4. Rozpoznanie sprawy w II instancji następuje z wyłączeniem osób biorących dotychczas
udział w orzekaniu.
Art. 28
1. Akta sprawy udostępniane są do wglądu jedynie stronom postępowania w siedzibie
właściwego sądu partyjnego.
2. Akta sprawy nie mogą być kopiowane ani upubliczniane, chyba że przewodniczący sądu,
w którego zasobach się znajdują, zadecyduje inaczej.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w sytuacji konieczności powiadomienia osoby
obwinionej o postawionych mu zarzutach lub poinformowania stron o wniesieniu odwołania
od orzeczenia sądu I instancji.
Art. 29
1. Od orzeczeń sądu II instancji, i w sprawach związanych z wykładnią Statutu, odwołanie nie
przysługuje.
2. Sądy nie mogą rozpoznawać wniosków, uchwał lub prowadzić mediacji w sprawach, w
których co do określonych osób zapadły prawomocne orzeczenia sądów partyjnych.
Art. 30
1. Wymierzone kary wpisuje się do akt osobowych członka partii.
2. Kara ulega zatarciu po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia orzeczenia, a w przypadku
gdy wymierzono karę pozbawienia prawa pełnienia funkcji w parti – po upływie okresu na
który wymierzono tę karę, co najmniej jednak po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia
orzeczenia.
3. Członek partii może wystąpić do właściwego sądu o wcześniejsze zatarcie kary.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, ukarany członek partii może złożyć po upływie połowy
okresu na jaki pozbawiono go prawa pełnienia funkcji w partii a w przypadku kary
upomnienia, nagany i odwołania z pełnionej funkcji - po upływie jednego roku od daty
uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Postanowienie w przedmiocie zatarcia wymierzonej kary podejmuje w 3-osobowym
zespole orzekającym sąd partyjny, który podjął ostateczną decyzję w sprawie.
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6. W przypadku odmowy zatarcia kary ponowny wniosek w tej sprawie można złożyć do
sądu, o którym mowa w ust. 5, po upływie 6 miesięcy od daty rozpatrzenia pierwszego
wniosku.
Art. 31
1. Na zgodny wniosek stron sporu przewodniczący sądu powołuje mediatora spośród
członków sądu.
2. Kandydat na mediatora może być wskazany przez strony sporu.
3. Zadaniem mediatora jest udzielenie stronom pomocy w prowadzeniu rozmów, tak aby
problem został rozwiązany w sposób możliwy do zaakceptowania przez obie strony.
4. Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca. Postępowanie
może być przedłużone przez przewodniczącego sądu o jeden miesiąc, o ile z takim wnioskiem
wystąpią zgodnie strony konfliktu i mediator.
Art. 32
Członek sądu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o
działalności sądu, które nie są powszechnie dostępne, w tym w szczególności o przebiegu
posiedzeń sądu, zespołów orzekających oraz przebiegu mediacji.
Art. 33
1. Krajowy Sąd Partyjny dokonuje wykładni Statutu partii w składzie określonym w art. 13
ust. 1 pkt 1 Regulaminu, na wniosek organizacji partyjnej lub z własnej inicjatywy.
2. Postanowienie w sprawie wykładni Statutu SLD traci moc z chwilą wejścia w życie zmiany
w przepisie Statutu SLD, którego dotyczy wykładnia lub w chwili wejścia w życie przepisów
Statutu SLD, które zmieniają cele stanowiące przesłankę uchwalenia postanowienia w
sprawie wykładni Statutu SLD.
3. Komunikat o obowiązujących postanowieniach w sprawie wykładni Statutu SLD podaje do
publicznej wiadomości przewodniczący KSP po uzyskaniu pozytywnej opinii większości
członków KSP.
Art. 34
Postanowienie dotyczące wykładni Statutu, Krajowy Sąd Partyjny przesyła niezwłocznie
przewodniczącemu SLD i sekretarzowi generalnemu SLD.
Art. 35
1.Krajowy Sąd Partyjny może w trybie obiegowym:
1) podejmować uchwały w sprawie wykładni Statutu SLD,
2) podejmować uchwały w sprawie Regulaminu sądów partyjnych SLD,
3) opiniować projekty komunikatu przewodniczącego KSP SLD o obowiązujących
postanowieniach w sprawie wykładni Statutu SLD,
4) decydować o rozpatrzeniu sprawy przez KSP SLD jako sąd I instancji.
2. Dla rozstrzygnięć o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są następujące formy wyrażenia
woli przez członków KSP SLD:
1) poczta elektroniczna – mail przesłany zwrotnie na adres z którego został wysłany projekt
uchwały lub innego rozstrzygnięcia,
2) SMS na numer telefonu sekretarza KSP SLD,
3) telefoniczne oświadczenie woli sekretarzowi KSP SLD – w sprawach określonych w ust. 1
pkt 3 i 4.
3. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga:

7

1) przekazania projektu uchwały wszystkim członkom KSP SLD wraz z wyznaczeniem
okresu na zgłoszenie uwag i propozycji zmian nie krótszego niż 10 dni,
2) ewentualnego przekazania członkom KSP SLD kolejnego projektu lub kolejnych
projektów uchwały wraz z zestawieniem wszystkich zgłoszonych do poprzedniego projektu
uwag i każdorazowym wyznaczeniem okresu na zgłoszenie uwag i propozycji zmian nie
krótszego niż 10 dni,
3) przekazania projektu do glosowania wraz z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 5 dni
na oddanie głosu – po co najmniej dwukrotnym przekazaniu członkom KSP projektu
uchwały do zaopiniowania, chyba że do pierwszego projektu nie zgłoszono żadnych uwag.
4. Warunki ważności uchwał podejmowanych w trybie obiegowym określa art. 16 ust. 2
Statutu SLD.
5. Komunikat, o którym mowa w art. 33 ust.3 uważa się za zaakceptowany z chwila
nadesłania pozytywnej opinii przez większość członków KSP SLD.
6. Decyzja o rozpatrzeniu sprawy przez KSP SLD w I instancji zostaje podjęta z chwilą
przekazania akceptacji przez 3/5 członków KSP SLD.
Art. 36
1. Koszty związane z działalnością Krajowego Sądu Partyjnego SLD ponosi Krajowy
Komitet Wykonawczy SLD.
2. Koszty związane z działalnością wojewódzkich sądów partyjnych ponoszą właściwe
organizacje wojewódzkie SLD.
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