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R E G U L A M I N

Sądu Koleżeńskiego

Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

Dział I
Postanowienia ogólne.

§1.
Sąd Koleżeński Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, zwany dalej Sądem Koleżeńskim działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2.
Sąd  Koleżeński  jest  organem  Uczelnianego  Samorządu  Studentów  KUL  czuwającym  
nad przestrzeganiem zasad współżycia koleżeńskiego i postanowień Regulaminu Uczelniane
go Samorządu Studentów.

Dział II
Zadania Sądu Koleżeńskiego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

§3.
1. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest: 
a) orzekanie w sprawach dyscyplinarnych studentów,
b) rozstrzyganie sporów dotyczących studenckich organizacji uczelnianych.

§4.
 Naczelnymi zasadami Sądu Koleżeńskiego są:
a) poszanowanie przepisów prawa obowiązujących na Uniwersytecie,
b) poważanie godności studenta KUL, 
c) przestrzeganie dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego. 

Dział III
Zasady organizacyjne Sądu Koleżeńskiego

§5.
1.  Sąd  Koleżeński  składa  się  z  członków  wybranych  spośród  studentów  Katolickiego 
Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  charakteryzujących  się  nieskazitelną  opinią.
2.  W  sprawach  dyscyplinarnych  dotyczących  studentów  orzekają  Sąd  Koleżeński 
Uczelnianego Samorządu Studentów KUL oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński Uczelnianego 
Samorządu Studentów KUL

§6.
1. Sąd Koleżeński jest niezawisły w zakresie swojego orzekania.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
3. Sądy Koleżeńskie w zakresie swojego rozstrzygania są związane jedynie prawomocnym 
orzeczeniem sądu powszechnego.



4. Na Sędziów Sądu Koleżeńskiego wybierani są po dwaj przedstawiciele studentów przez:
a) Samorządy Studentów każdego z wydziałów KUL, (w tym Międzywydziałowego Instytutu 
Studiów Humanistycznych),
b) Samorządy Studentów Wydziałów Zamiejscowych,
c) Rady Mieszkańców Domów Akademickich KUL.
5.  W  skład  Sądu  Koleżeńskiego  pierwszej  instancji  wchodzi  po  jednym  z  Sędziów 
wyłonionych przez podmioty wymienione w ust. 4.
5.  Odwoławczy  Sąd  Koleżeński  powołany  jest  spośród  Sędziów  Sądu  Koleżeńskiego 
Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, niepowołanych do Sądu Koleżeńskiego pierwszej 
instancji.
6. Sąd Koleżeński orzeka w składzie złożonym z Przewodniczącego Składu Orzekającego 
oraz z dwóch członków Składu Orzekającego.
7.  W  sprawach  szczególnie  zawiłych  na  wniosek  Prezesa  Sądu  Koleżeńskiego  Skład 
Orzekający może być rozszerzony o kolejnych dwóch członków Sądu Koleżeńskiego.

§7.
1.  W sprawach,  w  których  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  stronniczości  rozpatrzenia, 
orzeczenia lub przesłanki wyłączenia, dopuszczalne jest wyłączenie Sędziów Sądu Koleże
ńskiego:
a)  z  urzędu  -  w  przypadku  pokrewieństwa,  członkostwa  w  tej  samej  organizacji  
oraz studiowaniu na tym samym kierunku,
b)  na  wniosek  -  w  przypadku  odpowiednio  uzasadnionego  podejrzenia  stronniczości 
Sędziego,  poprzez złożenie  wniosku do akt  Sądu Koleżeńskiego lub też ustnie  w trakcie 
rozprawy do protokołu posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.

§8.
1. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi przez Sąd Koleżeński są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem,
2. Sąd Koleżeński może także: 
a) zawiadomić władze Uniwersytetu,
b) dołączyć wzmiankę o postępowaniu i wydaniu prawomocnego orzeczenia skazującego  
do akt osobowych studenta,
c) pozbawić studenta biernego prawa wyborczego do organów USS,
d) nakazać wykonanie pracy społecznej na rzecz Uniwersytetu określonej w wyroku Sądu 
Koleżeńskiego,
d) zobowiązać do przeproszenia pokrzywdzonego w terminie i sposób wskazany przez Sąd 
Koleżeński,
f)  wydać  czasowe  lub  całkowite  pozbawienie  możliwości  piastowania  funkcji  
w organizacjach studenckich.
3. Wobec organizacji studenckiej nie stosującej się do uchwał Sądu Koleżeńskiego, Prezes 
Sądu Koleżeńskiego może wnieść do Parlamentu o ukaranie w/w organizacji zmianą dotacji 
z funduszów Parlamentu.

§9.
Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub Rzecznik Dyscypliny Studenckiej w jego 
imieniu może wnieść odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji. Odwołanie wnosi 
się w terminie do czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o zapadnięcia wyroku.  Sąd 
Koleżeński Drugiej Instancji może w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia.



Dział IV
Tryb postępowania.

§10.
Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są składać wyjaśnienia i przedstawiać dowody, 
co  do  okoliczności  sprawy  zgodne  z  prawdą  oraz  bez  zatajania  informacji  istotnych  dla 
wyjaśnienia sprawy.

§11.
Sąd  Koleżeński  powinien  przeciwdziałać  przewlekłości  postępowania  i  bez  szkody  dla 
wyjaśnienia sprawy dążyć do rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu.

§12.
1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Rzecznik Dyscypliny Studenckiej na wniosek 
Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński może powołać kilku Rzeczników Dyscypliny Studenckiej.

§13.
1. Rzecznik Praw Studenta, bądź członek Biura Rzecznika Praw Studenta upoważniony przez 
Rzecznik Praw Studenta w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim pełni funkcje Rzecznika 
Dyscypliny Studenckiej.
2. Rzecznik Dyscypliny Studenckiej pełni funkcję oskarżyciela przed Sądem Koleżeńskim.

§14.
Rzecznik  Dyscypliny  Studenckiej  na  wniosek  Prezesa  Sądu  Koleżeńskiego  przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające.

§15.
1.  Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje Rzecznik Dyscypliny 
Studenckiej po uzasadnieniu jej przed Sądem Koleżeńskim. 
2.  Sąd  Koleżeński  ma  prawo  uchylić  tą  decyzję  własną  uchwałą  i  skierować  sprawę  
do rozpatrzenia przez Skład Orzekający.

§16.
1.  Postępowanie  dyscyplinarne  wszczyna  Sąd  Koleżeński  na  wniosek  studenta, 
upoważnionego organu organizacji studenckiej lub organu Samorządu, który wykaże w tym 
swój interes prawny. 
2.  Uprawnioną  do  złożenia  wniosku  o  przeprowadzenie  postępowania  przed  Sądem 
Koleżeńskim  jest  w  szczególności  osoba,  która  doznała  uszczerbku  na  skutek  działania 
niezgodnego  z przepisami  prawa,  w  szczególności  z  §4  niniejszego  Regulaminu  i  §61 
Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.
3.  Wymierzenie  studentowi  za  ten  sam  czyn  kary  w  postępowaniu  karnym  
lub  w  postępowaniu  w  sprawach  o  wykroczenia  nie  stanowi  przeszkody  do  wszczęcia 
postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia 
uzyskania  przez  Sąd  Koleżeński  lub  Rzecznika  Dyscypliny  Studenckiej  wiadomości  
o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie trzech lat od dnia jego 
popełnienia.  Jeżeli  czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu 
przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
5. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego 
można wznowić, jeżeli:



a)  w  związku  z  postępowaniem  dopuszczono  się  rażącego  naruszenia  prawa,  a  istnieje 
uzasadniona  podstawa  do  przyjęcia,  że  mogło  to  mieć  wpływ na  wydany  wyrok  i  treść 
orzeczenia;
b)  po  wydaniu  orzeczenia  ujawniły  się  nowe  fakty  lub  dowody  nieznane  w  chwili  jego 
wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny; skazano go za popełnienie innego 
czynu lub Rzecznik Dyscypliny Studenckiej bezpodstawnie umorzył postępowanie;
c) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym 
stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo Skład Orzekający nie 
odpowiadał warunkom określonym w §5 ust. 6 i 7 lub zasiadała w nim osoba podlegająca 
wyłączeniu.
6.  Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść osoba ukarana lub 
Rzecznik  Praw  Studenta  w  terminie  trzydziestu  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o 
przyczynie uzasadniającej wznowienie.

§17.
1. Obwinionemu studentowi służy prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie 
obrońcy.
2.  Pozwany, obwiniony oraz powód mogą ustanowić pełnomocników pisemnie, bądź też do 
protokołu posiedzenia Sądu Koleżeńskiego.

§18.
1. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna.
2.  Sąd Koleżeński  wyłącza jawność postępowania w całości  lub w części,  jeżeli  jawność 
mogłaby naruszać dobre obyczaje lub, jeżeli wymaga tego interes obwinionego, dobre imię 
uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia.
3.  Sąd  Koleżeński  wydaje  orzeczenie  po  przeprowadzeniu  rozprawy,  podczas  której 
wysłuchuje  kolejno:  Rzecznika  Dyscypliny  Studenckiej,  oskarżyciela  (subsydiarnego), 
obrońcy i samego oskarżonego.
4.  W  przypadku  uporczywego  nieusprawiedliwionego  niestawiennictwa  oskarżonego  
na  wezwanie  Rzecznika  Dyscypliny  Studenckiej  w  postępowaniu  wyjaśniającym  
lub na posiedzenie Sądu Koleżeńskiego mimo prawidłowego zawiadomienia, Sąd Koleżeński 
po wysłuchaniu Rzecznika Dyscypliny Studenckiej może wydać wyrok zaoczny.
5. Do orzeczenia Sąd Koleżeński każdorazowo dołącza uzasadnienie.

§19.
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji w terminie czternastu dni od 
dnia doręczenia orzeczenia.

§20.
1. Od prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji służy skarga do sądu 
administracyjnego.

§21.
1.  Zatarcie  kary  dyscyplinarnej  następuje  z  mocy  prawa  po  upływie  trzech  lat  
od uprawomocnienia się orzeczenia o skazaniu.
2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego 
złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się skazującego orzeczenia 
Sądu Koleżeńskiego.

§22.
1. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wiąże uczestników postępowania i organy
Uczelnianego Samorządu Studentów.



V. Postanowienia końcowe
§23.

Sąd  Koleżeński  zobowiązany  jest  prowadzić  rejestr  osób,  wobec  których  prawomocnie 
orzeczono kary.

§24.
1.  Na  pierwszym  posiedzeniu  Sąd  Koleżeński  wybiera  z  pośród  siebie  Prezesa  
oraz Wiceprezesa Sądu Koleżeńskiego.
2. Prezes Sądu Koleżeńskiego kieruje jego pracami.
3.  Wiceprezes  Sądu  Koleżeńskiego  pełni  obowiązki  w  zakresie  zadań  wskazanych  przez 
Prezesa.  W sytuacji,  kiedy Prezes  nie  może uczestniczyć w pracach Sądu Koleżeńskiego, 
obowiązki Prezesa wykonuje Wiceprezes.
4.  Tryb  pracy  Sądu  Koleżeńskiego  uchwalany  jest  przez  Sędziów  Sądu  Koleżeńskiego 
Uczelnianego Samorządu Studentów KUL w trybie przewidzianym przez  §62. Regulaminu 
Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

§25.
Przez  prawidłowe  zawiadomienie  Sąd  Koleżeński  rozumie  zawiadomienie  listowne  na 
wskazany  przez  studenta  adres,  bądź  adres  domowy,  a  w  razie  jego  braku,  przez 
pozostawienie  orzeczenia  w  siedzibie  Sądu  Koleżeńskiego  Uczelnianego  Samorządu 
Studentów KUL.

§26.
Organizacje  studenckie  działające  na  Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim Jana  Pawła  II 
zobowiązane są dołączyć do dokumentacji studenta uczestniczącego pracach tej organizacji 
adnotację  o  przeprowadzonym  postępowania  i  wydaniu  wyroku  skazującego  przez  Sąd 
Koleżeński.


