Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie.
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Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów
Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
I. Przepisy ogólne
§1.
Sąd Koleżeński jest niezawisły, niezależny i autonomiczny w swoim działaniu.
§2.
W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty:
1.

Obwiniony – student przeciwko, któremu zostało wszczęte postępowanie.

2.

Przewodniczący Sądu – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie.

3.

Rzecznik – rzecznik dyscyplinarny właściwy do spraw studentów, powołany zgodnie z
właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.

Regulamin - Regulamin Samorządu Studentów Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie.

5.

Regulamin Sądu – Regulamin Sądu koleżeńskiego Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie.

6.

Rektor – Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

7.

Sąd – Sąd Koleżeński Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

8.

Strony – obwiniony i rzecznik dyscyplinarny.

9.

Student – student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

10.

Uczelnia- Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.
§3.

Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów, tylko wtedy gdy sprawa została mu
przekazana przez Rektora Uczelni.
§4.
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach właściwych dla Sądu Koleżeńskiego toczy się
według przepisów Regulaminu Sądu oraz właściwych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
§5.
Za ten sam czyn student nie może zostać ukarany przez komisję dyscyplinarną właściwą do
spraw studentów i Sąd.
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§6.
Sąd może wymierzyć karę:
1. Upomnienia.
2. Nagany.
3. Nagany z ostrzeżeniem.

II. Prawa i obowiązki obwinionego
§7.
Obwinionego, nie uważa się za winnego, dopóki nie zostanie udowodniona mu wina w trybie
określonym w Regulaminie Sądu.
§8.
Przed złożeniem wyjaśnień należy poinformować obwinionego o jego prawach i
obowiązkach.
§9.
1.

2.

Obwiniony ma prawo do korzystania z wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą może
być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która w ocenie obwinionego należycie obroni jego interesy.
Obwiniony i obrońca maja prawo do zapoznania się z aktami sprawy i sporządzania
z nich notatek i odpisów.
§10.

1.

W toku postępowania przed Sądem, studentowi należy umożliwić składanie wszelkich
wyjaśnień, które uważa się za istotne dla sprawy.

2.

Obwiniony ma prawo odmówić składania wyjaśnień, o czym należy go poinformować.

3.

Nie dających się usunąć wątpliwości nie wolno rozstrzygać na niekorzyść obwinionego.
§11.

1.

Obwiniony ma obowiązek stawić się na rozprawie.

2.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu poprawnie
doręczono wezwanie, o którym mowa w §17 nie stanowi przeszkody do rozpoznania
sprawy.

3.

W razie uznania niestawiennictwa za usprawiedliwione, skład orzekający odracza
rozprawę i wyznacza nowy termin rozprawy, jednak nie później niż 30 dni od dnia
ustania przyczyny niestawiennictwa.

III. Wybór Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego
§12.
Sąd Koleżeński składa się ze studentów wybranych zgodnie z §52 Regulaminu.
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§13.
1.

Sąd na pierwszym posiedzeniu, zwołanym w trybie o którym mowa w §53 Regulaminu
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu.

2.

Wybory Przewodniczącego Sądu odbywają się w terminie do 14 dni od dnia ustalenia
przez WRSS składu wszystkich członków Sądu.

IV. Postępowanie przed Sądem I instancji
§14.
1.

Po otrzymywaniu wniosku o wszczęcie postępowania, Przewodniczący Sądu wyznacza
protokolanta i Sąd I instancji w liczbie członków, o której mowa w §55, ust. 1
Regulaminu.

2.

Przewodniczący Sądu spośród członków Sądu I instancji wyznacza Przewodniczącego
Sądu I instancji.
§15.

1.

Sąd I instancji rozpoznaje wniosek o wszczęcie postępowania na posiedzeniu
niejawnym w terminie do 14 dni od jego wpłynięcia.

2.

Na posiedzeniu niejawnym Sąd I instancji wydaje postanowienie o:

3.

a)

Wszczęciu postępowania i skierowaniu wniosku do rozpoznania na rozprawie.

b)

Odmowie wszczęcia postępowania z powodu nie popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego albo znikomej szkodliwości czynu.

c)

Zwrocie wniosku Rzecznikowi w celu uzupełnienia, wskazując, w jakim zakresie
i kierunku ma nastąpić uzupełnienie postępowania, oraz wyznaczając termin na
uzupełnienie wniosku, który nie powinien przekraczać 14 dni.

Odpisy postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym doręczane są stronom.
§16.

W przypadku wydania przez Sąd I instancji decyzji o której mowa w §15, ust. 2, lit. a),
Przewodniczący Sądu I instancji :
1.

Wyznacza termin rozprawy, która powinna odbyć się w terminie nie wcześniej niż 14
dni i nie później niż 30 dni od daty wniesienia wniosku.

2.

Zawiadamia na piśmie Rektora o terminie rozprawy.

3.

Wzywa na rozprawę strony i zawiadamia obrońcę o terminie rozprawy.

4.

Wzywa na rozprawę świadków.
§17.

1.

Obwinionemu doręcza się wezwanie, które zawiera:
a)

Odpis wniosku Rzecznika o ukaranie.
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b)

Listę członków Sądu I instancji.

c)

Pouczenie o prawach i obowiązkach oraz skutkach niestawiennictwa na rozprawę.
§18.

1.

Członek Sądu I instancji ulega wyłączeniu z rozprawy z mocy prawa, jeśli:
a)

Sprawa dotyczy bezpośrednio tego członka.

b)

Jest krewnym jednej ze stron lub obrońcy obwinionego.

c)

Brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone
postanowienie.

2.

Jeżeli członek Sądu I instancji uzna że zachodzi przyczyna określona w ust. 1, wyłącza
się składając oświadczenie na piśmie.

3.

Członek Sądu I instancji może zostać wyłączony ze składu, na wniosek każdej ze stron,
jeśli istnieje uzasadniona obawa co do jego bezstronności w sprawie.

4.

Wniosek, o którym mowa w ust. 3:
a)

Składany jest nie później niż przed rozpoczęciem rozprawy, chyba że przyczyna
wyłączenia została ujawniona lub powstała po rozpoczęciu rozprawy.

b)

Rozpatrywany jest na posiedzeniu niejawnym przed rozprawą. Członek Sądu I
instancji, w którego sprawie został złożony wniosek nie ma prawa głosu.

5.

Decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3 ogłaszana jest przed rozprawą.

6.

Przewodniczący Sądu wyznacza innego członka Sądu I instancji w miejsce członka,
który został wyłączony.
§19.

1.

Rozprawą kieruje Przewodniczący Sądu I instancji.

2.

Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron i usunięcia świadków z sali,
po czym Przewodniczący Sądu I instancji odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego, wraz z uzasadnieniem. Następnie pyta obwinionego, czy przyznaje się
do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia.

3.

Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego Przewodniczący Sądu I instancji zarządza
postępowanie dowodowe: Sąd I instancji przesłuchuje świadków oraz przeprowadza
inne dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym.

4.

Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wyrazi sprzeciwu, a bezpośrednie
przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, Przewodniczący Sądu I instancji może
odczytać zeznania świadków oraz przedstawić inne dowody zebrane w postępowaniu
wyjaśniającym.

5.

Rzecznik oraz obwiniony lub jego obrońca mają prawo wypowiadać się co do każdego
dowodu, a także zadawać pytania świadkom.
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6.

Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą
wątpliwości, Sąd I instancji za zgodą stron może nie przeprowadzać postępowania
dowodowego lub ograniczyć je.

7.

Po zakończeniu postępowania dowodowego Przewodniczący Sądu I instancji udziela
głosu Rzecznikowi, obrońcy i obwinionemu. Obwinionemu przysługuje zawsze głos
ostatni.
§20.

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Sądu I
instancji i protokolant.

V.

Orzecznictwo i postanowienia Sądu I instancji
§21.

1.

Po wysłuchaniu głosów stron Przewodniczący Sądu I instancji zamyka rozprawę i Sąd I
instancji przystępuje niezwłocznie do narady nad orzeczeniem.

2.

Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem są tajne. Podczas narady i głosowania
oprócz członków Sądu I instancji może być obecny jedynie protokolant, chyba że
Przewodniczący Sądu I instancji uzna jego obecność za zbędną.

3.

Narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i osobno co do kary.
Przewodniczący Sądu I instancji głosuje ostatni.
§22.

1.

Postanowienia i orzeczenia Sądu I instancji zapadają zwykłą większością głosów.

2.

Głosy członków Sądu I instancji wstrzymujących się od głosowania liczą się na korzyść
obwinionego.

3.

4.

Jeżeli przy głosowaniu co do kary zdania członków Sądu I instancji tak się podzielą,
że na żadną z proponowanych kar nie przypadnie większość głosów, zdanie najmniej
przychylne dla obwinionego przyłącza się do zdania najbardziej do niego zbliżonego.
Przegłosowany członek Sądu I instancji ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne, z
uzasadnieniem.
§23.

1.

Sąd I instancji wydaje orzeczenie:
a)

O ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu, i wymierza karę.

b)

Umarzające postępowanie i rozstrzygające o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia
przez komisję dyscyplinarną właściwą do spraw studentów, jeśli uzna, że należy
zastosować kary, których nie może wymierzać Sąd.

c)

Uniewinniające od postawionych zarzutów.
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2.

Przy wymiarze kary bierze się pod uwagę stopień winy, rodzaj, znaczenie i skutki
czynu.

3.

Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień rozpoznawanych w jednym
postępowaniu dyscyplinarnym, wymierza się jedną karę za wszystkie przewinienia.
§24.

1.

2.

Orzeczenie jest sporządzane na piśmie i zawiera:
a)

Nazwę Sądu, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia.

b)

Imiona i nazwiska członków Sądu I instancji, Rzecznika, obrońcy i protokolanta.

c)

Imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego, w tym
również nr albumu, wydział, kierunek i rok studiów.

d)

Opis zarzucanego czynu, z podaniem miejsca i daty jego popełnienia.

e)

Rozstrzygnięcie Sądu I instancji.

f)

Uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy faktycznej i wskazanie podstawy
prawnej orzeczenia.

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie Sądu I instancji.
§25.

1.

Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.

2.

Po ogłoszeniu orzeczenia Przewodniczący Sądu I instancji podaje ustnie motywy
orzeczenia i poucza obwinionego o trybie i terminie wniesienia odwołania.

3.

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem powinno być doręczone stronom w terminie 14 dni
od jego ogłoszenia.

VI. Odwołania od orzecznictwa i postanowień Sądu I instancji
§26.
1.

Od orzeczenia Sądu I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Sądu II instancji.

2.

Odwołanie, wraz z uzasadnieniem i odpisami dla stron, wnosi się za pośrednictwem
Przewodniczącego Sądu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Złożenie
odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

3.

Niewniesienie lub cofnięcie odwołania przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej
powoduje uprawomocnienie się orzeczenia.
§27.

1.

Przewodniczący Sądu odrzuca odwołanie w razie wniesienia go po upływie terminu
przewidzianego w §26. ust. 2 albo przez osobę nieuprawnioną.

2.

Przewodniczący Sądu, na wniosek strony, przywraca termin przewidziany w §26, ust. 2,
jeśli uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych.
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3.

Wniosek o przywrócenie terminu składa się wraz z odwołaniem do Przewodniczącego
Sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody.

VII. Postępowanie, orzecznictwo i postanowienia Sądu II instancji
§28.
1.

Przewodniczący Sądu, po stwierdzeniu, że odwołanie zostało wniesione w terminie
wyznacza protokolanta, Sąd II instancji i Przewodniczącego Sądu II instancji oraz
zarządza doręczenie odpisu odwołania stronie przeciwnej.

2.

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14 dni od dnia złożenia
odwołania.
§29.

1.

Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym członek Sądu II
instancji, wyznaczony jako sprawozdawca, przedstawia przebieg dotychczasowego
postępowania, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz
okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia strony o postanowieniu składu
orzekającego w sprawie dopuszczenia nowych dowodów.

2.

Sąd II instancji przeprowadza postępowanie w trybie przewidzianym dla Sądu I
instancji.
§30.

Sąd II instancji utrzymuje w mocy orzeczenie Sądu I instancji lub je uchyla i sam wydaje
orzeczenie, w trybie przewidzianym dla Sądu I instancji.
§31.
Sąd II instancji może zaostrzyć orzeczoną karę jedynie wówczas, gdy orzeczenie
dyscyplinarne zostało zaskarżone przez Rzecznika dyscyplinarnego na niekorzyść
obwinionego.
§32.
Jeżeli obwiniony został niesłusznie uniewinniony albo zachodzi konieczność uzupełnienia
postępowania dowodowego, a orzeczenie zaskarżył Rzecznik, Sąd II instancji uchyla
orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez inny Sąd I
instancji.

VIII. Zażalenia Rzecznika
§33.
1.

Skład orzekający II instancji rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym zażalenie Rzecznika
na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wydane przez
Sąd I instancji. Rozpoznanie zażalenia następuje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia
zażalenia.
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2.
3.

Uwzględniając zażalenie, Sąd II instancji wydaje postanowienie o wszczęciu
postępowania dyscyplinarnego.
Postanowienie Sądu II instancji, utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, kończy postępowanie.
§34.

Przepisy dotyczące odwołań od orzecznictwa i postanowień Sądu I instancji stosuje się
odpowiednio do rozpatrywania zażaleń.

IX. Wznowienie postępowania
§35.
1.

Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić,
jeżeli:
a)

W związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje
uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia.

b)

Po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem,
wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny.

2.

Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego może wnieść osoba ukarana lub
Rzecznik.

3.

Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego należy wnieść w ciągu 30 dni od
dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie.

4.

Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego wnosi się do Przewodniczącego
Sądu. Przewodniczący Sądu wyznacza inny skład orzekający, który bada na posiedzeniu
niejawnym, czy wniosek złożony został w terminie i czy opiera się na przesłankach
określonych w ust. 1.

5.

W przypadku braku warunków do wznowienia postępowania Sąd I instancji wniosek
odrzuca w przeciwnym razie wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania.

6.

Do wznowienia i dalszego postępowania po wznowieniu stosuje się odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.

X.

Wykonanie orzeczenia Sądu i zatarcie kary
§36.

1.

Wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu zarządza Rektor.

2.

Odpis prawomocnego orzeczenia Sądu, doręcza się Rektorowi i załącza do akt
osobowych studenta.

3.

Z chwilą zatarcia orzeczonej kary Rektor zarządza usunięcie z akt osobowych studenta
dokumentów dotyczących ukarania.
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4.

Organ, który orzekł karę dyscyplinarną może, nie wcześniej jednak niż po upływie
jednego roku od wydania orzeczenia o ukaraniu, na wniosek ukaranego lub Rzecznika,
orzec zatarcie lub darowanie kary.

XI. Przedawnienie kary
§37.
1.

Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od
dnia uzyskania przez właściwy organ wiadomości o popełnieniu czynu lub trzech lat od
jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten pokrywa się z okresem
przedawnienia dla tego przestępstwa, przewidzianego w Kodeksie karnym.

2.

Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opuszczenia uczelni
przez studenta.

XII. Postanowienia końcowe
§38.
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Regulamin, Ustawy oraz właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Regulamin Sądu wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Akademii Górniczo
– Hutniczej zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Górniczo –
Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie uchwalonego przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studentów Akademii Górniczo – Hutniczej w dniu 16 stycznia 2012 r. z przepisami
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu Akademii Górniczo – Hutniczej im. S.
Staszica w Krakowie.
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