REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
AEROKLUBU POLSKIEGO
I
AEROKLUBÓW REGIONALNYCH

„Niech składający swe podpisy Koleżanki i Koledzy
z zespołów orzekających pamiętają na co dzień:
Najlepsze prawo czy regulamin w rękach
złych ludzi mogą być bardzo groźne.”
Dr Józef Bujak
– twórca pierwszego regulaminu SK

§1
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego działa zgodnie ze Statutem Aeroklubu Polskiego.
§2
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego składa się z 11 członków, którzy wybierają
spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§3
1. Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego działa w dwu instancjach.
2. W pierwszej instancji rozpatrywane są w co najmniej 3-osobowym składzie
sprawy dotyczące odpowiedzialności organizacyjnej członków Aeroklubu
Polskiego w związku z pełnieniem przez nich funkcji we władzach Aeroklubu
Polskiego oraz sprawy sporne pomiędzy różnymi jednostkami Aeroklubu
Polskiego wnoszone przez:
1) władze Aeroklubu Polskiego
2) władze Aeroklubów Regionalnych
3) Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego
4) Komisje specjalnościowe działające w Aeroklubie Polskim
3. W drugiej instancji rozpatrywane są w składzie co najmniej 3-osobowym:
1) odwołanie od postanowień sądów koleżeńskich aeroklubów regionalnych
2) odwołania od postanowień Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego
pierwszej instancji (w zmienionym składzie)
3) sprawy sporne pomiędzy członkami różnych aeroklubów na podstawie
dokumentacji sporu opracowanej przez sądy koleżeńskie tych aeroklubbów
§4
Sądy koleżeńskie na swych posiedzeniach wydają postanowienia.
§5
Osoba, przeciwko której został skierowany wiosek do sądu koleżeńskiego ma prawo
korzystać z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, którzy muszą być członkami Aeroklubu Polskiego. Może również przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy z nich
za odpłatnością.
§6
Wnioski o wszczęcie postępowania winny być składane na piśmie na ręce przewodniczącego danego sądu osobiście lub drogą pocztową za poświadczeniem odbioru.
§7
Osoby obwinionej nie można uważać za winną do czasu uprawomocnienia
postanowienia sądu.
§8
Nie dające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obwinianego.
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§9
Dowodami w sprawie są dokumenty, opinie rzeczoznawców, zeznania świadków,
wyjaśnienia obwinionego oraz przedmioty mające znaczenie dla sprawy.
SĄDY KOLEŻEŃSKIE AEROKLUBOW REGIONALNYCH
§10
Sąd koleżeński aeroklubu regionalnego działa zgodnie ze Statutem Aeroklubu
Polskiego.
§11
Sąd koleżeński aeroklubu regionalnego rozpatruje sprawy członków tylko swego
aeroklubu.
§12
Sąd koleżeński aeroklubu regionalnego działa jako sąd pierwszej instancji i orzeka
w składzie 3-osobowym.
§13
Sprawy do sądu koleżeńskiego aeroklubu regionalnego mogą wnosić (na piśmie)
władze Aeroklubu Polskiego, władze danego aeroklubu regionalnego oraz wszyscy
członkowie tego aeroklubu.
§14
Wszystkie posiedzenia sądu koleżeńskiego winny być protokołowane. Na zakończenie każdego posiedzenia protokół powinien być odczytany i po podpisaniu przez
strony włączony do akt sprawy.
§15
Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania sąd koleżeński zbiera się na
posiedzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku w celu dokonania
wstępnej oceny wniosku i potrzeby przeprowadzenia określonych dowodów.
§16
W przypadku uznania na posiedzeniu, że wniosek jest bezzasadny sąd wydaje
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania i doręcza je wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy.
§17
Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wnioskodawcy przysługuje
odwołanie do sądu II instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.
§18
W przypadku uznania wniosku za uzasadniony sąd pierwszej instancji wyznacza
posiedzenie powiadamiając o nim strony i świadków. Sąd może zobowiązać strony
oraz władze swego aeroklubu do udostępnienia wszelkich dokumentów mających
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba, że dokumenty te objęte są tajemnicą
państwową, służbową lub inna określoną w ustawie.
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§19
Sąd przed rozpoczęciem posiedzenia podejmuje próbę skłonienia stron do zawarcia
ugody. W przypadku odmowy stron sąd odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania i odbiera wyjaśnienia obwinionego a następnie zeznania wnioskodawcy.
Następnie przesłuchuje świadków w kolejności ustalonej przez siebie, z tym, że nie
mogą być obecni świadkowie, który jeszcze nie złożyli zeznań. Sąd po przesłuchaniu
stron i świadków może także przeprowadzić inne dowody.
§20
Sprawa winna być zakończona przez sąd w terminie 60 dni od daty jej rozpoczęcia.
Sąd po przeprowadzeniu postępowania i po odbyciu nie jawnej narady wydaje
postanowienie na piśmie, w którym uznaje obwinionego za winnego i może wymierzyć mu karę określoną w Statucie Aeroklubu Polskiego, lub też w przypadku braku
dowodów winy wydaje postanowienie uniewinniające.
§21
Sąd w terminie 14 dni sporządza postanowienie końcowe zawierające sentencję oraz
jej uzasadnienie. Orzeczenie bez uzasadnienia nie ma mocy wykonawczej.
§22
Od postanowienia sądu koleżeńskiego aeroklubu regionalnego stronom przysługuje
odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego w terminie 14 dni po daty
otrzymania postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli w tym terminie odwołanie nie
zostanie wniesione postanowienie staje się prawomocne.
§23
Odwołanie składa się na ręce przewodniczącego sądu koleżeńskiego aeroklubu
regionalnego, który w terminie 14 dni obowiązany przesłać je wraz w aktami sprawy
do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego.
SĄDY KOLEŻEŃSKIE AEROKLUBU POLSKIEGO
§24
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego orzeka we wszystkich sprawach w składzie co
najmniej trzyosobowych wyznaczonym przez przewodniczącego.
§25
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego rozpatruje sprawy w następujących terminach:
 w trybie wszczynającym w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia dokumentów, czego może żądać od stron zespół
orzekający. Przesunięcie terminu z tego powodu nie powinno przekroczyć kolejnych 30 dni
 w trybie odwoławczym w ciągu 30 dni od nadesłania postanowienia I-ej instancji, jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji, jak powyżej.
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§26
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego może zaniechać postępowania jeżeli wnioskodawca nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Sąd terminie.
§27
Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego AP jest protokołowane, a protokół podpisywany
przez cały skład orzekający i protokolanta.
§28
Po otrzymaniu odwołania Sąd w terminie 30 dni wyznacza posiedzenie, o którym
pisemnie zawiadamia strony.
§29
Po rozpoznaniu odwołania Sąd wydaje postanowienie, w którym utrzymuje w mocy
zaskarżone postanowienie sądu I instancji, lub zmienia zaskarżone postanowienie,
jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, bądź też uniewinnia obwinionego, jeżeli brak
jest dostatecznych dowodów winy.
§30
Po otrzymaniu odwołania na postanowienie sądu I instancji o odmowie wszczęcia
postępowania, sąd II instancji wyznacza posiedzenie w 30 dni od daty otrzymania zażalenia. Po rozpoznaniu sprawy sąd utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie
sądu I instancji lub uchyla je zlecając sądowi I instancji przeprowadzenie postępowania. Zlecenie to jest wiążące dla sądu I instancji.
§31
Postanowienia sądu II instancji są prawomocne w chwili ich ogłoszenia.
§32
Postanowienia Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego w obu instancjach powinny
być dostarczone stronom w terminie 14 dni od daty końcowego posiedzenia, osobiście lub w formie przesyłki poleconej za zwrotnym poświadczenie odbioru.
§33
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego w uzasadnionych przypadkach ma obowiązek
przekazać całą dokumentacje prowadzonej sprawy odpowiednim organom sprawieliwości, zgodnie z prawnymi kwalifikacjami przedmiotu sprawy.
§34
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego jest najwyższą instancją w sprawach interpretacji Statutu Aeroklubu Polskiego w okresie między zjazdami krajowymi.
§35
Zapytania dotyczące interpretacji Statutu Aeroklubu Polskiego mogą kierować
wszyscy członkowie stowarzyszenia bezpośrednio do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego. Zapytania nie mogą mieć charakteru zażalenia lub
donosu o naruszenie Statutu. Sąd Koleżeński AP udziela odpowiedzi na zapytania w
terminie 60 dni od daty ich wniesienia.
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ZARYS PRZEDMIOTOWY SPRAW ROZPATRYWANYCH PRZEZ SĄDY
KOLEŻEŃSKIE
§36
Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego i sądy aeroklubów regionalnych orzekają na
podstawie Statutu Aeroklubu Polskiego, opierając się na ogólnie przyjętych zasadach
prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce.
§37
Sądy koleżeńskie powinny również uwzględniać normy zwyczajowe oraz tradycje
lotnictwa cywilnego i wojskowego, pełniąc w tym względzie rolę wychowawczą.
§38
Sądy koleżeńskie nie rozpatrują spraw podlegających rozstrzygnięciu w trybie
administracyjnym, cywilnym lub karnym.
§39
Sądy koleżeńskie rozpatrują sprawy dotyczące w szczególności:
1) działanie na szkodę materialną stowarzyszenia
2) działanie na szkodę moralno-etyczną stowarzyszenia
3) naruszania tradycyjnych i zwyczajowych norm współżycia środowiska lotniczego.
4) wykorzystywania stanowisk lub pozycji społecznej w sposób przynoszący
szkody moralne lub materialne stowarzyszeniu i środowisku lotniczemu.
5) nagannego stylu życia, jak nadużywanie alkoholu i narkomania.
6) konsumpcyjnej, egoistycznej i aspołecznej postawy w stowarzyszeniu, zagrażającej integracji środowiska lotniczego.
7) wyrażaniu krzywdzących, subiektywnych ocen o innych członkach społeczności lotniczej, dezintegrujących środowisko klubowe.
8) konfliktowego, lekceważącego, złośliwego lub ordynarnego zachowania.
§40
Sądy koleżeńskie nie rozpatrują spraw spornych dotyczących odznaczeń i dyplomów
uznania.
ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZEZ SĄDY KOLEŻEŃSKIE
§41
Sądy koleżeńskie zobowiązane są do szybkiego działania. Wszczęcie postępowania
powinno nastąpić najpóźniej w terminach określonych w niniejszym regulaminie. Jeżeli istnieją okoliczności opóźniające postępowania sąd koleżeński powinien zawiadomić o tym strony podając przyczyny opóźnienia.
§42
Sądy koleżeńskie mają prawo żądać od stron dodatkowych dokumentów w toku
postępowania dowodowego.
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§43
W toku postępowania dowodowego sądy koleżeńskie mają prawo do samodzielnego
zbierania dokumentów, bez obowiązku powiadamiania o tym stron, oraz sporządzeniu notatek i kopii potrzebnych dokumentów.
§44
Sądy koleżeńskie mają prawo konsultowania się z prawnikami oraz biegłymi i ekspertami.
§45
Sądy koleżeńskie mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów stowarzyszenia
związanych ze sprawą.
§46
Sądy koleżeńskie mają prawo przesłuchiwania świadków będących członkami
stowarzyszenia jak i osób nie zrzeszonych w aeroklubach. Przesłuchiwanie musi być
prowadzone przez co najmniej dwóch członków sądu koleżeńskiego. Protokół zawierający dane personalne na podstawie dowodu osobistego świadka powinien być
podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w przesłuchaniu.
§47
Sądy koleżeńskie strzegą całości akt sprawy i ponoszą całkowita odpowiedzialność
za ich zdekompletowanie lub zagubienie.
§48
Posiedzenia sądów koleżeńskich są otwarte dla członków danego aeroklubu i członków Aeroklubu Polskiego. W uzasadnionych przypadkach sąd może zarządzić rozprawę przy drzwiach zamkniętych z inicjatywy własnej lub na wniosek stron.
§49
Członkowie sądów koleżeńskich mogą być wyłączeni ze sprawy, jeżeli zachodzą
obiektywne wątpliwości co do ich bezstronności. Musi to być poparte dowodami w
formie pisemnej przez strony lub inne osoby.
§50
Sądy koleżeńskie doręczają kopie postanowienia wraz z uzasadnieniem zarządowi
aeroklubu, który podejmuje działania w celu wyegzekwowania sankcji.
§51
Sądy koleżeńskie są zobowiązane do kontroli, czy postanowienia są respektowane
przez odpowiednie władze aeroklubu.
§52
1. Żadne władze stowarzyszenia nie mają prawa zawieszenia kary nałożonej
prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego.
ŚRODOWISKO LOTNICZE ZOBOWIĄZANE JEST DO USZANOWANIA
POSTANOWIEŃ SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH.
2. Sądom koleżeńskim przysługuje prawo wszczęcia postępowania w stosunku
do winnych lekceważenia ich postanowień.
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3. Opóźnianie postanowienia przez strony lub nieusprawiedliwiona nieobecność
na rozprawie są zagrożone sankcją wydania postanowienia zaocznie, o czym
strony powinny być zawiadomione.
PROWADZENIE DOKUMENTACJI
§53
Dokumentacja każdej sprawy powinna być zawarta w teczce-zszywce z zachowaniem następujących wymagań:
 dokumenty, notatki zespołu, protokoły i uwagi winny być ułożone chronologicznie – datami.
 każdy dokument należy opatrzyć kolejnym numerem
 odwołania stron (strony) winny być ostatnimi dokumentami w teczce
 na początku winien być wykaz dokumentów zgodny z ich numeracją
§54
W przypadku odwołania się strony (stron) całość dokumentacji jest przekazywana do
wyższej instancji za poświadczeniem odbioru w terminach określonych w niniejszym
regulaminie.
GOSPODARKA FINANSOWA I SPRAWOZDOWCZOŚĆ
§55
1. Wszystkie koszta związane z działalnością Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu
Polskiego pokrywa Zarząd Aeroklubu Polskiego na zasadzie refundacji kosztów faktycznie poniesionych przez członków sądu, jak: konieczne wyjazdy, delegacje i korespondencja.
2. Koszty związane z działalnością sądów koleżeńskich aeroklubów regionalnych
pokrywają analogiczne aerokluby macierzyste.
§56
Sądy koleżeńskie nie mają prawa pobierania żadnych opłat z tytułu swojej działalności w stowarzyszeniu i poza stowarzyszeniem.
§57
Sądy koleżeńskie nie mają prawa do tworzenia funduszu wewnętrznego – w ramach
aeroklubów, ani zewnętrznego – przez przyjmowanie darowizn albo przez prowadzenie działalności gospodarczej.
§58
Sądy koleżeńskie nie mogą korzystać z płatnej pomocy prawników i ekspertów.
Konsultacje, porady, ekspertyzy i opinie powinny opierać się na zasadach grzecznościowych co nie podważa ich wartości.
§59
1. Na zakończenie kadencji Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego przedstawia na
Zjeździe Krajowym sprawozdanie ze swej działalności w formie pisemnej.
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2. Sądy koleżeńskie aeroklubów regionalnych w takiej samej formie przedstawiają swoje sprawozdania na walnych zebraniach.
UZUPELNIENIE SKŁADU OSOBOWEGO
§60
1. Uzupełnienie składu sądu koleżeńskiego może nastąpić w przypadku:
1) rezygnacji członka z uczestnictwa w sądzie
2) śmierci lub wypadku losowego członka sądu
3) odwołania członka sądu z powodu utraty praw publicznych
4) skreślenia z listy członków danego aeroklubu lub jego wykluczenia
2. Na miejsce zwolnione można dokooptować:
1) do Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Polskiego – nie więcej niż trzy osoby
2) do sądu koleżeńskiego aeroklubu regionalnego - nie więcej niż 1/3
wybranej liczby członków.
3. Uzupełniania dokonują właściwe sądy koleżeńskie drogą głosowania tajnego.

Regulamin po zmianach zatwierdzony na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego
Aeroklubu Polskiego w Inowrocławiu 18.04.2009 roku.
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