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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENTÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO I ODWOŁAWCZEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Przepisy niniejszego Regulaminu określają:
1) organizację i zasady funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego;
2) właściwość Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego;
3) ogólne zasady postępowań przed Sądem Koleżeńskim i Odwoławczym Sądem
Koleżeńskim;
4) przebieg postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji;
5) przebieg postępowania dyscyplinarnego w drugiej instancji;
6) zasady wznowienia postępowania;
7) zasady wykonywania i zatarcia kar.

§2
1. Sąd Koleżeński jest organem sądowniczym USS, powołanym i uprawnionym do
orzekania w pierwszej instancji w sprawach określonych w niniejszym Regulaminie.
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2. Odwoławczy Sąd Koleżeński jest organem sądowniczym USS, powołanym
i uprawnionym do orzekania w drugiej instancji w sprawach określonych
w niniejszym Regulaminie.
3. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński są odrębne i niezależne od innych
organów Samorządu.

§3
1. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński są niezawisłe w sprawie orzekania.
2. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński rozstrzygają samodzielnie wszelkie
zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie są związane rozstrzygnięciami innych
organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu
powszechnego.
3. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński działają na podstawie i w granicach
prawa.
4. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński orzekają w oparciu o przepisy prawa
powszechnego, przepisy wewnętrzne Uniwersytetu, akty prawne i uchwały organów
Samorządu, ustalone zwyczaje akademickie i zasady słuszności.
Rozdział II
Organizacja Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego

§4
Sąd Koleżeński składa się z sędziów, wybranych po jednym przez każdy WSS na pierwszym
posiedzeniu właściwej Rady WSS spośród studentów danego Wydziału na czas kadencji
Parlamentu oraz z Prezesa Sądu Koleżeńskiego i Wiceprezesa Sądu Koleżeńskiego,
wybranych przez Parlament ze swojego grona.

§5
Odwoławczy Sąd Koleżeński składa się z 6 sędziów, wybranych przez Parlament na
pierwszym posiedzeniu spośród studentów Uniwersytetu na czas kadencji Parlamentu.
Odwoławczy Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Prezesa Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego i Wiceprezesa Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.

§6
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Sędzią Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego może zostać student KUL,
który swoją postawą gwarantuje bezstronność oraz uczciwość.

§7
1. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje Prezes Sądu Koleżeńskiego. Do jego zadań
należy w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczącego,
protokolantów oraz terminów rozpraw, a także zawiadomienie o tych sprawach.
2. Wiceprezes Sądu Koleżeńskiego wykonuje obowiązki wskazane przez Prezesa Sądu
Koleżeńskiego.

§8
Przepisy §7 stosuje się analogicznie do Prezesa Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego
i Wiceprezesa Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział III
Właściwość Sądu Koleżeńskiego

§9
1. Sąd Koleżeński, na zasadach określonych w Ustawie, rozpatruje:
1) sprawy dyscyplinarne studentów Uniwersytetu przekazane przez Rektora
z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego;
2) sprawy dyscyplinarne studentów Uniwersytetu przekazane przez Rektora na
wniosek rzecznika dyscyplinarnego właściwego do spraw studentów;
3) odwołania od kary upomnienia udzielonej przez Rektora w trybie art. 214
ust. 2 Ustawy wniesione przez studenta lub Przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński orzeka o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów Uniwersytetu
za naruszenie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające
godności studenta, w szczególności za czyny niemożliwe do pogodzenia
z podstawowymi zasadami kultury osobistej lub kultury studenckiej oraz za czyny
pozostające w sprzeczności ze złożonym przez studenta ślubowaniem.

§10
Sąd Koleżeński czuwa nad przestrzeganiem zasad współżycia koleżeńskiego oraz aktów
prawnych regulujących działanie Samorządu.
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§11
1. Sąd Koleżeński rozpatruje protesty wyborcze.
2. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim w sprawach protestów wyborczych
określa Ordynacja Wyborcza.

§12
Sąd Koleżeński, na wniosek Przewodniczącego, bada zgodność aktów prawnych i uchwał
organów Samorządu oraz rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Samorządu.
Rozdział IV
Ogólne zasady postępowań przed Sądem Koleżeńskim
i Odwoławczym Sądem Koleżeńskim

§13
1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim i Odwoławczym Sądem Koleżeńskim jest
jawne.
2. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński wyłączają jawność postępowania
w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli
wymaga tego interes stron, Uniwersytetu lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie
obejmuje ogłoszenia orzeczenia.
3. Sąd Koleżeński i Odwoławczy Sąd Koleżeński wyłączają jawność postępowania
z urzędu, a także na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze stron.
4. Wyłączenia jawności dokonuje się w formie postanowienia.

§14
1. Członek Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego ulega wyłączeniu
z rozprawy z mocy prawa, jeśli:
1) sprawa dotyczy bezpośrednio tego członka;
2) jest krewnym jednej ze stron;
3) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone
postanowienie.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego może zostać
wyłączony ze składu na własny wniosek.
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3. Członek Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego może zostać
wyłączony ze składu, na wniosek każdej ze stron, jeśli istnieje uzasadniona obawa co
do jego bezstronności w sprawie.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, są:
1) składane nie później niż przed rozpoczęciem rozprawy, chyba że przyczyna
wyłączenia została ujawniona lub powstała po rozpoczęciu rozprawy;
2) rozpatrywane odpowiednio przez Prezesa Sądu Koleżeńskiego lub Prezesa
Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.
5. Decyzje w sprawie wniosków, o którym mowa w ust. 2 i 3, ogłaszane przez rozprawą.

§15
1. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego.
2. Udział Rzecznika Dyscypliny Studenckiej w rozprawie jest obowiązkowy.
3. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
składu orzekającego i protokolant.
4. Po zamknięciu rozprawy skład orzekający przystępuje niezwłocznie do narady nad
postanowieniem lub orzeczeniem. Przebieg narady i głosowania są tajne. Podczas
narady i głosowania oprócz członków składu orzekającego może być obecny jedynie
protokolant, chyba że przewodniczący składu orzekającego uzna jego obecność za
zbędną. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni.
5. Postanowienia i orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.
6. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie
odrębne z wyjaśnieniem.
7. Postanowienie lub orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie
składu orzekającego.
8. Postanowienie lub orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.
Rozdział V
Postępowanie dyscyplinarne w I instancji

§16
Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim powinna odbyć się w ciągu 14 dni od momentu
przekazania sprawy przez Rektora.

§17
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Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy,
o czym należy go pouczyć.

§18
Sąd Koleżeński może zawiesić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli w sprawie tego samego
czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia.

§19
Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie o:
1) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzuconego mu
czynu i wymierza karę;
2) uniewinnia obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego;
3) umarza postępowanie w przypadku braku możliwości dalszego prowadzenia
postępowania.

§20
Sąd Koleżeński wymierza kary określone w Ustawie.
Rozdział VI
Postępowanie dyscyplinarne w II instancji (odwoławcze)

§21
1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego,
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z jego pisemnym
uzasadnieniem. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

§22
Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie do 14 dni od dnia wpływu odwołania
do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego.

§23
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1. Prezes Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, w drodze postanowienia, odrzuca
odwołanie w razie wniesienia go po upływie przewidzianego terminu albo przez osobę
nieuprawnioną.
2. Na postanowienie o odrzuceniu odwołania przysługuje zażalenie do Odwoławczego
Sądu Koleżeńskiego, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

§24
1. Odwoławczy Sąd Koleżeński utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu
Koleżeńskiego, uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje w tym zakresie
orzeczenie co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę Sądowi Koleżeńskiemu do
ponownego rozpoznania.
2. Odwoławczy Sąd Koleżeński uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do
ponownego rozpoznania przez inny skład Sądu Koleżeńskiego w przypadku, gdy
zachodzi konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego lub stwierdzono
naruszenie przepisów postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
Rozdział VII
Wykonywanie i zatarcie kar

§25
1. Odpis prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego doręcza się Rektorowi, który zarządza wykonywanie kary.
2. Odpis prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego dołącza się do akt osobowych studenta, który został ukarany.

§26
1. Kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie trzech lat od dnia doręczenia
studentowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.
2. Na wniosek ukaranego Sąd Koleżeński lub Odwoławczy Sąd Koleżeński, który orzekł
karę, może po upływie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
orzec zatarcie lub darowanie kary dyscyplinarnej.
3. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej uważa się ją za niebyłą.
Rozdział VIII
Wznowienie postępowania
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§27
1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić
w przypadkach określonych w Ustawie.
2. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego może wnieść osoba ukarana
lub Rzecznik Dyscypliny Studenckiej lub Rzecznik Praw Studenta.
3. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego należy wnieść w ciągu 30 dniu
od dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie.
4. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do Prezesa Sądu
Koleżeńskiego.
5. Sąd Koleżeński wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania lub odrzuca
wniosek.
6. Do wznowienia i dalszego postępowania po wznowieniu stosuje się odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.
Rozdział IX
Przepisy przejściowe i końcowe

§28
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

§29
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Parlament.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy
Regulamin.
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