REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Naukowego Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej w dniu 14. 06. 2014 roku.
Postanowienia ogólne.
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§1
Sąd Koleżeński jest jednym z organów Naukowego Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej (dalej „NTPP”), powoływanym przez Walne Zgromadzenie
Członków NTPP.
Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu NTPP oraz niniejszego Regulaminu.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie niniejszego
regulaminu.
§2
Sąd Koleżeński jest powołany do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i
konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie
racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w
trosce o dobre imię i interesy NTPP.
Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia na podstawie swobodnej oceny całokształtu
dowodów przedstawionych w danej sprawie i samodzielnie rozstrzyga nasuwające
się w toku postępowania zagadnienia.
Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania o zgodności postępowania członków
NTPP z Kodeksem etyczno - zawodowym psychologa, rozstrzygania - wynikłych w
obrębie NTPP - sporów między członkami oraz rozpatrywania skarg członków NTPP
dotyczących działania organów statutowych NTPP.
Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny.

Skład Sądu Koleżeńskiego.
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2.

§3
Skład Sądu Koleżeńskiego wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Członków NTPP.
Kadencja poszczególnych członków Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lat.

§4
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 6 osób, które ze swojego grona wybierają
Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§5
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w obecności przynajmniej trzech członków, w tym
Przewodniczącego lub jego zastępcy.
§6
Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innej funkcji w organach NTPP.
Z chwilą wyboru do Sądu Koleżeńskiego członka organu NTPP pełnione przez niego
funkcje ulegają zawieszeniu.
§7
W składzie Sądu Koleżeńskiego rozpatrującego daną sprawę nie może zasiadać osoba, jeżeli:
a.
sprawa dotyczy jej bezpośrednio;
b.
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron;
c.
pomiędzy nią, a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby
podać w wątpliwość jej bezstronność;
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była sędzią sprawozdawcą w danej sprawie.
§8
Wyłączenie członka z rozpatrywania sprawy może nastąpić na jego własne żądanie
lub na wniosek którejś ze stron.
Wyłączenie wymaga postanowienia Sądu Koleżeńskiego.
Strona może jedynie raz wnioskować o wyłącznie ze sprawy członka Sądu
Koleżeńskiego.
Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący Sądu, pozostali członkowie
wybierają ze swego grona Przewodniczącego do zakończenia danej sprawy.

§9
Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego następuje z chwilą wyboru jego składu przez
Walne Zgromadzenie Członków NTPP.
Zakres działania Sądu Koleżeńskiego.
§ 10
Celami działania Sądu Koleżeńskiego są:
1.
zabezpieczenie interesu klientów przed niekompetentnymi lub nieetycznymi
działaniami Członków NTPP;
2.
zabezpieczenie interesu Członków NTPP przed niekompetentnymi lub nieetycznymi
działaniami organów statutowych NTPP i innych Członków NTPP;
3.
umożliwienie Członkom NTPP oczyszczenie się ze stawianych im zarzutów.
§ 11
Sąd Koleżeński rozpoznaje:
1.
sprawy przeciwko Członkom i organom NTPP, wniesione przez Członków NTPP,
organy NTPP, osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty o czyny
sprzeczne ze statutem NTPP lub Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa;
2.
sprawy wniesione przez Członków NTPP w przypadku, gdy Członkowie ci pragną
obronić się przed zarzutami stawianymi im przez osoby trzecie i uzyskać w Sądzie
Koleżeńskim odpowiednie orzeczenie.
Tryb działania Sądu Koleżeńskiego.
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§ 12
Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
domniemania niewinności;
kontradyktoryjności;
obiektywizmu (bezstronności);
prawdy materialnej;
prawa do obrony.
§ 13
Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie z możliwością wyłączenia
jawności.
Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania.
§ 14
Po wpłynięciu sprawy do Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący w terminie 60 dni od
otrzymania sprawy wyznacza sędziego sprawozdawcę, który przeprowadza
postępowanie przygotowawcze. Postępowanie to powinno zakończyć się w ciągu 90
dni od otrzymania sprawy przez sędziego sprawozdawcę.
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W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć ten termin nie
więcej niż o 30 dni. O przedłużeniu postępowania powiadamia się zainteresowane
strony.
3.
Nie wszczyna się postępowania, jeżeli od czasu popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
4.
Sędzia sprawozdawca, w zależności od charakteru sprawy, w ramach postępowania
przygotowawczego może podjąć się mediacji, zapraszając Strony.
§ 15
W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez
zainteresowane Strony, sędzia sprawozdawca wnioskuje o rozpatrzenie sprawy przez Sąd
Koleżeński, przedkładając w formie pisemnej zebrany materiał składowi orzekającemu.
§ 16
W przypadku niepowodzenia postępowania mediacyjnego i podjęcia przez Sąd Koleżeński
decyzji o rozpatrywaniu sprawy, Sąd Koleżeński zapoznaje pozwanego z treścią zebranych
dowodów i wzywa go do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sprawy, przedstawienia męża
zaufania i wniosków w sprawie powołania biegłych w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez pozwanego materiałów sprawy.
§ 17
Jeżeli pozwany nie skorzysta w terminie przewidzianym w § 16 z przysługujących mu
uprawnień, albo też pomimo prawidłowo wysłanego wezwania nie stawi się na rozprawie
bez uzasadnionych przyczyn przedstawionych Sądowi Koleżeńskiemu na piśmie i nie pośle na
rozprawę swego męża zaufania, Sąd Koleżeński przeprowadzi rozprawę i wyda orzeczenie
zaocznie.
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§ 18
Sąd Koleżeński przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo:
dopuszcza męża zaufania każdej ze stron, powołanego spośród Członków
Zwyczajnych NTPP;
rozmawia ze Stronami;
bada dokumenty.
Sąd Koleżeński może też zastosować inne metody postępowania, takie jak:
powołanie świadków;
powołanie biegłych z grona zatwierdzonego przez organy NTPP;
zasięgnięcie opinii innych organów NTPP;
wystąpienie o przeprowadzenie ekspertyz do innych organów NTPP;
skierowanie sprawy, która nie należy do właściwości Sądu Koleżeńskiego do innych
organów NTPP.

§ 19
Z każdego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół.
§ 20
Wszelkie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego muszą zawierać pisemne umotywowanie.
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§ 21
Sąd zobowiązany jest do wydania orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia przeprowadzenia rozprawy.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze
30 dni, po uprzednim poinformowaniu Stron.
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Sankcje Sądu Koleżeńskiego
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§ 22
Postępowanie Sądu Koleżeńskiego NTPP kończy się umorzeniem lub wydaniem
orzeczenia.
Stosowanie do charakteru sprawy Sąd Koleżeński może uniewinnić pozwanego,
pouczyć Strony lub samego Pozwanego, albo wymierzyć jedną z kar:
upomnienie;
naganę;
zawieszenie w prawach członka NTPP na okres ustalony przez Sąd, nie krótszy niż 6
miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
wykluczenie z NTPP.
Zawieszenie w prawach członka NTPP oznacza zawieszenie czynnego i biernego
prawa wyborczego, zawieszenie przyznanych przez NTPP certyfikatów,
rekomendacji, licencji, uprawnień do prowadzenia szkoleń i konsultacji oraz
niektórych uprawnień wynikających z członkostwa w NTPP.
Sąd może wymierzyć karę dodatkową w postaci opublikowania prawomocnego
orzeczenia w mediach NTPP.

Prawa i obowiązki członków NTPP względem Sądu Koleżeńskiego.
§ 23
Członek NTPP pozwany przed Sąd Koleżeński ma prawo powołać swego męża zaufania
spośród Członków Zwyczajnych NTPP.
§ 24
Strony występujące w sprawie mają prawo:
a.
przedstawiać dokumenty dotyczące sprawy;
b.
domagać się opinii biegłych;
c.
zgłaszać na rozprawę świadków.
§ 25
Członkowie NTPP powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed Sądem
Koleżeńskim nie mogą uchylać się od składania zeznań lub opinii zarówno w toku
postępowania przygotowawczego, jak i w czasie rozprawy - z wyjątkiem warunków
przewidzianych w §7 i §8 niniejszego Regulaminu.
Postępowanie odwoławcze.
1.
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§ 26
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków NTPP w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem.
Odwołanie powinno zawierać:
oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
zwięzłe przedstawienie zarzutów;
uzasadnienie zarzutów;
wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub
uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Orzeczenia wydane przez Walne Zgromadzenie Członków NTPP jako II instancję są
ostateczne.
Decyzje Walnego Zgromadzenia dotyczące skargi kasacyjnej zapadają zwykłą
większością głosów.

Postanowienie końcowe.
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§ 27
Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne z zastrzeżeniem art. 26 niniejszego
Regulaminu i są przekazywane do wiadomości Zarządu Głównego NTPP.
Prawomocne orzeczenia wymierzające karę są publikowane w mediach NTPP, jeżeli
Sąd Koleżeński wymierzy taką karę dodatkową.
Prawomocne orzeczenia uniewinniające mogą być publikowane w mediach NTPP za
zgodą lub na wniosek osoby pozwanej.

§ 28
Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią
wynagrodzenie.
§ 29
Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z
realizacją wyznaczonych zadań.
§ 30
Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
§ 31
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14. 06. 2014 roku.
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