
 
UCHWAŁA 

RADY KRAJOWEJ 
NOWEJ LEWICY 

 
z dnia 18 grudnia 2021 r.  

 
w sprawie zasad i trybu postępowania przed Sądem Partyjnym 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 5 Statutu Nowej Lewicy Rada Krajowa Nowej Lewicy 

uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Określa się zasady i tryb postępowania przed Sądem Partyjnym w brzmieniu 
wynikającym z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
Zasady i tryb postępowania przed Sądem Partyjnym 
 

Rozdział 1. 
Organizacja Sądu Partyjnego 

 
§ 1. 1. Członkowie (członkinie) Sądu Partyjnego tworzą Zgromadzenie Ogólne Sądu 

Partyjnego.  
2. Zgromadzenie Ogólne Sądu Partyjnego: 
1) wybiera i odwołuje Przewodniczącego Sądu Partyjnego; 
2) wybiera i odwołuje Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego; 
3) powołuje Sekretarza Sądu Partyjnego spośród osób zatrudnionych przez partię, 

niewchodzącą w skład jej władz krajowych;  
4) rozpatruje problemy wynikające z orzecznictwa Sądu Partyjnego; 
5) rozpatruje inne sprawy dotyczące statutowego zakresu działania Sądu Partyjnego 

przedłożone przez Przewodniczącego Sądu Partyjnego lub Wiceprzewodniczącego Sądu 
Partyjnego. 

3. Zgromadzenie Ogólne Sądu Partyjnego podejmuje uchwały w sprawach 
przewidzianych w ust. 2 pkt 1-2 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 8 
członków (członkiń) Sądu Partyjnego. Jeśli wskutek wygaśnięcia członkostwa w Sądzie 
Partyjnym, Sąd Partyjny liczy mniej członków (członkiń) niż 8 członków (członkiń), uchwały 
te podejmowane są w obecności wszystkich członków (członkiń) Sądu Partyjnego. 

4. Zgromadzenie Ogólne Sądu Partyjnego podejmuje uchwały w sprawach 
przewidzianych w ust. 2 pkt 1-2 w głosowaniu tajnym. 

5. W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego bierze udział z głosem 
doradczym Sekretarz Sądu Partyjnego.  
 

§ 2. 1. Zgromadzenie Ogólne Sądu Partyjnego zwołuje Przewodniczący Sądu 
Partyjnego z urzędu lub na wniosek co najmniej 5 członków (członkiń) Sądu Partyjnego w 
ciągu miesiąca od dnia doręczenia mu wniosku w tym zakresie, wyznaczając jego datę na dzień 
przypadający nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu tego wniosku.  

2. Jeśli Przewodniczący Sądu Partyjnego nie zwoła Zgromadzenia Ogólnego Sądu 
Partyjnego w tym terminie, zwołuje je Wiceprzewodniczący Sądu Partyjnego, wyznaczając 
jego datę zgodnie z ust. 1.  

3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego zwołuje 
niezwłocznie po wyborze Sądu Partyjnego Sekretarz Generalny. Obrady podczas pierwszego 
posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego prowadzi do chwili wyboru 
Przewodniczącego Sądu Partyjnego najstarszy wiekiem członek (członkini) Sądu Partyjnego.  
 

§ 3. 1. Zgromadzenie Ogólne Sądu Partyjnego może odbywać się w każdej formie 
zapewniającej możliwość kontaktu w czasie rzeczywistym za pomocą dźwięku i obrazu 
wszystkim członkom (członkiniom) Sądu Partyjnego biorącym w nim udział, w tym w 
szczególności – za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

2. O formie przeprowadzenia Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego rozstrzyga w 
drodze zarządzenia Przewodniczący Sądu Partyjnego.  
 



§ 4. 1. Każdy członek (członkini) Sądu Partyjnego może ubiegać się o funkcję 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego.  

2. Członek (członkini) Sądu Partyjnego ubiegający się o funkcję Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego składa oświadczenie wyrażające jego wolę w tym 
zakresie, podając frakcję, do której należy.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do członka (członkini) Sądu 
Partyjnego prowadzącego obrady Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego.  
 

§ 5. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sądu 
Partyjnego może złożyć co najmniej pięciu członków (członkiń) Sądu Partyjnego w każdym 
czasie.  

2. Wniosek składa się do Przewodniczącego Sądu Partyjnego, zawiadamiając o nim 
Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego, Sekretarza Generalnego oraz Sekretarza Sądu 
Partyjnego.  
 

§ 6. 1. Przewodniczący Sądu Partyjnego: 
1) kieruje bieżącą pracą Sądu Partyjnego; 
2) reprezentuje Sąd Partyjny wobec władz partii i na zewnątrz; 
3) wykonuje inne kompetencje przewidziane niniejszą uchwałą. 
2. Przewodniczący Sądu Partyjnego może upoważnić Wiceprzewodniczącego Sądu 

Partyjnego do wykonywania niektórych jego kompetencji. 
3. Wiceprzewodniczący Sądu Partyjnego wykonuje kompetencje Przewodniczącego 

Sądu Partyjnego podczas jego nieobecności, czasowej niezdolności do pełnienia funkcji lub 
gdy podlega on wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie.  

 
§ 7. Sekretarz Sądu Partyjnego:  
1) prowadzi obsługę korespondencji Sądu Partyjnego; 
2) wykonuje zarządzenia Przewodniczącego Sądu Partyjnego, w tym w szczególności 

zawiadamia o rozprawie strony, ich przedstawicieli, pełnomocników i świadków;  
3) sporządza protokoły z rozpraw, posiedzeń niejawnych i posiedzeń Zgromadzenia 

Ogólnego Sądu Partyjnego; 
4) prowadzi rejestr orzeczeń Sądu Partyjnego;  
5) wykonuje inne zadania powierzone przez Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego. 
2. W razie nieobecności Sekretarza Sądu Partyjnego, Przewodniczący Sądu Partyjnego 

może powierzyć jego obowiązki innej osobie spoza składu orzekającego zatrudnionej przez 
partię, która nie wchodzi w skład jej władz krajowych.  

3. Sekretarz Sądu Partyjnego jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji o działalności Sądu Partyjnego, które nie są powszechnie dostępne, w tym w 
szczególności o przebiegu posiedzeń niejawnych, rozpraw, narad, głosowań oraz posiedzeń 
Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego.  

 
§ 8. Członek (członkini) Sądu Partyjnego jest obowiązany do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji o działalności Sądu Partyjnego, które nie są powszechnie dostępne, w tym 
w szczególności o przebiegu posiedzeń niejawnych, rozpraw, narad, głosowań oraz posiedzeń 
Zgromadzenia Ogólnego Sądu Partyjnego.  

 



 
Rozdział 2. 

Postępowanie przed Sądem Partyjnym 
 
§ 9. Stronami postępowania jest wnioskodawca i strona przeciwna. 

 
§ 10. Postępowanie przed Sądem Partyjnym wszczyna wniosek. 
 
§ 11. 1. Wniosek w sprawach członków partii prowadzących działalność niezgodną ze 

statutem zawiera: 
1) imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail wnioskodawcy, a także – wskazanie 

organizacji wojewódzkiej, powiatowej i koła, do którego należy;  
2) imię i nazwisko członka (członkini) partii, któremu zarzuca prowadzenie działalności 

niezgodnej ze statutem, oraz – o ile to możliwe – inne jego dane pozwalające na jego niebudzącą 
wątpliwości identyfikację; 

3) zarzuty wraz ze wskazaniem przepisów statutu, których naruszenia miał dopuścić się 
członek (członkini) partii, przeciwko któremu kierowany jest wniosek, oraz sposobu, w jaki 
doszło do ich naruszenia;  

4) uzasadnienie postawionych zarzutów; 
5) żądanie orzeczenia przez Sąd Partyjny kary wraz z jej wskazaniem; 
6) podpis własnoręczny wnioskodawcy.  
2. Wniosek może dotyczyć wyłącznie działania lub zaniechania członka (członkini) 

partii, które miało miejsce nie dalej niż rok przed jego złożeniem.  
3. Do wniosku strona załącza odpis wniosku oraz może załączyć dowody 

potwierdzające podniesione przez nią we wniosku twierdzenia.  
4. Sąd Partyjny orzeka w granicach wniosku, nie jest jednak związany uzasadnieniem 

postawionych zarzutów oraz żądaną przez wnioskodawcę karą.  
 

§ 12. 1. Wniosek w sprawach sporów między członkami i członkiniami partii zawiera: 
1) imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail wnioskodawcy, a także – wskazanie 

organizacji wojewódzkiej, powiatowej i koła, do którego należy;  
2) imię i nazwisko członka (członkini) partii, któremu zarzuca prowadzenie działalności 

niezgodnej ze statutem, oraz – o ile to możliwe – inne jego dane pozwalające na jego niebudzącą 
wątpliwości identyfikację; 

3) wskazanie istoty sporu; 
4) przedstawienie stanowisk członków partii pozostających w sporze wraz z 

przytoczeniem okoliczności faktycznych i prawnych, które je potwierdzają; 
5) żądanie rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Partyjny wraz ze wskazaniem przez 

wnioskodawcę żądanego sposobu jego rozstrzygnięcia; 
6) podpis własnoręczny wnioskodawcy.  
2. Wniosek może dotyczyć wyłącznie działania lub zaniechania członka (członkini) 

partii, które miało miejsce nie dalej niż rok przed jego złożeniem.  
3. Do wniosku strona załącza odpis wniosku oraz może załączyć dowody 

potwierdzające podniesione przez nią we wniosku twierdzenia.  
4. Sąd Partyjny orzeka w granicach wniosku, nie jest jednak związany sposobem 

rozstrzygnięcia sporu wskazanym przez wnioskodawcę.  



§ 13. 1. Wniosek w sprawach sporów kompetencyjnych między władzami partii 
zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres władzy partii, która kieruje wniosek; 
2) imię i nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail piastuna tej władzy lub jej 

przedstawiciela; 
3) wskazanie istoty sporu; 
4) przedstawienie stanowisk władz partii pozostających w sporze wraz z przytoczeniem 

okoliczności faktycznych i prawnych, które je potwierdzają; 
5) żądanie rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Partyjny wraz ze wskazaniem przez 

wnioskodawcę żądanego sposobu jego rozstrzygnięcia; 
6) podpis własnoręczny piastuna władzy składającej  wniosek lub jej przedstawiciela.  
2. Do wniosku strona załącza odpis wniosku oraz może załączyć dowody 

potwierdzające podniesione przez nią we wniosku twierdzenia.  
3. Sąd Partyjny orzeka w granicach wniosku, nie jest jednak związany wskazaniem 

przez wnioskodawcę sposobu rozstrzygnięcia sporu.  
 

§ 14. 1. Przewodniczący Sądu Partyjnego bada z urzędu kompletność i dopuszczalność 
wniosku. 

2. Jeśli Przewodniczący Sądu Partyjnego stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, 
wzywa do jego uzupełnienia w ciągu nie mniej niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia bez 
rozpoznania.  

3. Jeśli Przewodniczący Sądu Partyjnego stwierdzi, że wniosek jest niedopuszczalny, 
pozostawia go bez rozpoznania.  

4. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania następuje w formie zarządzenia, na które 
przysługuje zażalenie do Sądu Partyjnego.  
 

§ 15. 1. Przewodniczący Sądu Partyjnego bada z urzędu właściwość Sądu Partyjnego 
do rozpatrzenia wniosku.  

2. Jeśli Przewodniczący Sądu Partyjnego stwierdzi, że Sąd Partyjny jest niewłaściwy do 
rozpatrzenia wniosku, pozostawia go bez rozpoznania. § 14 ust. 4 stosuje się. 
 

§ 16. 1. Sąd Partyjny orzeka w składach trzyosobowych.  
2. Sąd Partyjny w drugiej instancji orzeka z wyłączeniem członków (członkiń), którzy 

orzekali w sprawie w pierwszej instancji.  
3. W sprawach członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem oraz 

sprawach sporów między członkami i członkiniami partii składy orzekające wyznacza się w 
następujący sposób: 

1) jeśli członkiem (członkinią) partii, przeciwko któremu kierowany jest wniosek, jest 
osoba należąca do frakcji „Sojusz Lewicy Demokratycznej”, dwóch członków (dwie 
członkinie) składu należy do tej frakcji, a jedna do frakcji „Wiosna”; 

2) jeśli członkiem (członkinią) partii, przeciwko któremu kierowany jest wniosek, jest 
osoba należąca do frakcji „Wiosna”, dwóch członków (dwie członkinie) składu należy do tej 
frakcji, a jedna do frakcji „Sojusz Lewicy Demokratycznej”. 
 

§ 17. 1. Składy orzekające wyznacza Przewodniczący Sądu Partyjnego, wskazując 
przewodniczącego składu oraz sprawozdawcę.  



2. O wyznaczeniu składu Sekretarz Sądu Partyjnego zawiadamia jego członków 
(członkinie) oraz Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego. 
 3. W sprawach, o których mowa w § 11-12, sprzeciw od składu wyznaczonego przez 
Przewodniczącego Sądu Partyjnego może wnieść jego Wiceprzewodniczący. W razie 
wniesienia sprzeciwu, skład orzekający w danej sprawie wyznaczany jest w drodze zgodnego 
zarządzenia Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sądu Partyjnego.  
 

§ 18. 1. Wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie podlegają członkowie 
(członkinie) Sądu Partyjnego, którzy występują w sprawie jako strony, ich przedstawiciele lub 
pełnomocnicy albo zachodzi inna okoliczność uzasadniająca wątpliwości co do ich 
bezstronności.  

2. O wyłączeniu członka (członkini) Sądu Partyjnego postanawia Przewodniczący Sądu 
Partyjnego, a w odniesieniu do Przewodniczącego Sądu Partyjnego – jego 
Wiceprzewodniczący. W przypadku gdy w jednej sprawie przyczyny wyłączenia dotyczą 
zarówno Przewodniczącego Sądu Partyjnego, jak i jego Wiceprzewodniczącego lub nie mogą 
oni postanowić o wyłączeniu, o wyłączeniu postanawia najstarszy wiekiem członek (członkini) 
Sądu Partyjnego niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie.  
 

§ 19. 1. W postępowaniu przed Sądem Partyjnym dowodem może być wszystko, co 
może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w tym w 
szczególności dokument i zeznania świadków.  

2. Strony obowiązane są przedstawiać dowody na podnoszone przez nich twierdzenia, 
Sąd Partyjny może jednak przeprowadzać także dowody z urzędu i wzywać stronę do 
przedstawienia dowodów na określone okoliczności. 
 

§ 20. 1. Sąd Partyjny rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, 
chyba że Przewodniczący Sądu Partyjnego z urzędu lub na wniosek strony zarządzi 
rozpoznanie sprawy na rozprawie.  

2. Daty posiedzeń niejawnych i rozpraw wyznacza Przewodniczący Sądu Partyjnego.  
3. W rozprawie biorą udział wyłącznie strony i ich przedstawiciele oraz – jeśli zostaną 

ustanowieni – pełnomocnicy stron.  
4. Pełnomocnikiem strony może być wyłącznie członek (członkini) partii.  
5. W posiedzeniach niejawnych i rozprawach bierze udział Sekretarz Sądu Partyjnego, 

sporządzając z nich protokół. Protokół podpisuje Sekretarz Sądu Partyjnego oraz członkowie 
(członkinie) składu orzekającego, a jeśli nie jest to możliwe – do akt sprawy dołącza się zdjęcie 
protokołu z podpisem członka (członkini), przesłany za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  

6. Dźwięk i obraz z posiedzenia niejawnego i rozprawy nie może być utrwalany za 
pomocą jakiegokolwiek nośnika i jakiejkolwiek techniki, z zastrzeżeniem ust. 5.    

 
§ 21. 1. Sąd Partyjny wydaje orzeczenie po naradzie członków (członkiń) składu 

orzekającego i przeprowadzeniu nad nim głosowania.  
2. Głosowanie nad orzeczeniem jest głosowaniem jawnym wobec członków (członkiń) 

składu orzekającego i Sekretarza Sądu Partyjnego. 
3. Podczas głosowania członek (członkini) składu orzekającego nie może wstrzymać się 

od głosu.  
 



§ 22. 1. Posiedzenia niejawne i rozprawy mogą odbywać się w każdej formie 
zapewniającej możliwość kontaktu w czasie rzeczywistym za pomocą dźwięku i obrazu 
wszystkim członkom (członkiniom) Sądu Partyjnego oraz stronom, ich przedstawicielom i 
pełnomocnikom biorącym w nim udział, w tym w szczególności – za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.  

2. O formie przeprowadzenia posiedzenia niejawnego i rozprawy rozstrzyga 
Przewodniczący Sądu Partyjnego w drodze zarządzenia.  
 

§ 23. 1. O rozprawie zawiadamia się strony na zarządzenie Przewodniczącego Sądu 
Partyjnego z niezbędnym wyprzedzeniem.  

2. Niestawiennictwo stron na rozprawie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w 
tym – nie tamuje rozpoznania sprawy ani wydania orzeczenia.  

 
§ 24. 1. Orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i wezwania doręcza się stronom, ich 

przedstawicielom i pełnomocnikom w każdy sposób, w tym za pomocą poczty, poczty 
elektronicznej, wiadomości tekstowych lub wiadomości graficznych.  

2. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga utrwalenia w 
aktach sprawy.   

3. Sąd Partyjny doręcza z urzędu stronie przeciwnej odpis wniosku oraz odwołania.  
 
§ 25. 1. W sprawach członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem 

Sąd Partyjny po rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym: 
1) uznaje wniosek za bezzasadny; 
2) uznaje wniosek za zasadny, odstępując od wymierzenia kary;  
3) udziela członkowi (członkini) upomnienia; 
4) udziela nagany; 
5) odwołuje członka (członkinię) z pełnionej w funkcji w partii; 
6) pozbawia członka (członkinię) prawa pełnienia funkcji w partii na okres do czterech 

lat; 
7) wyklucza członka (członkinię) z partii.  
2. W razie orzeczenia w pierwszej instancji przez Sąd Partyjny kar, o których mowa w 

ust. 1 pkt 5-7, może on postanowić o zawieszeniu członka (członkini) w prawach członka 
(członkini) partii do czasu uprawomocnienia się orzeczenia.  

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

§ 26. W sprawach sporów między członkami i członkiniami partii Sąd Partyjny po 
rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym nakazuje lub zakazuje członkom 
(członkiniom) partii podjęcie określonych działań lub ich zaniechanie oraz czas, sposób lub 
inne warunki wykonania orzeczenia przez strony.  
 

§ 27. W sprawach sporów kompetencyjnych między władzami partii Sąd Partyjny po 
rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym wskazuje właściwą władzę partii.  

 
§ 28. 1. Jeśli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, 

Przewodniczący Sądu Partyjnego lub Sąd Partyjny umarza postępowanie, wydając orzeczenie.  
2. Postępowanie umarza się w szczególności, jeśli wnioskodawca cofnie wniosek przed 

dniem posiedzenia niejawnego lub rozprawy.  



§ 29. 1. Orzeczenia zawierają: 
1) oznaczenie wydającego je organu; 
2) imiona i nazwiska członków (członkiń) składu orzekającego; 
3) imię i nazwisko Sekretarza Sądu Partyjnego, jeśli sporządzał w sprawie protokół; 
4) datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; 
5) imiona i nazwiska lub nazwy stron; 
6) przedmiot wniosku; 
7) rozstrzygnięcie;  
8) uzasadnienie faktyczne i prawne;  
9) podpisy członków (członkiń) składu orzekającego albo adnotację o braku podpisu z 

wyjaśnieniem jego przyczyny.  
2. Jeśli członek (członkini) składu orzekającego brał udział w posiedzeniu niejawnym 

lub rozprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do akt sprawy dołącza się 
niebudzące wątpliwości poświadczenie podpisu.  

3. Do zarządzeń Przewodniczącego Sądu Partyjnego, na które przysługuje zażalenie, 
stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 1-2, 4-9 oraz ust. 2.  

 
§ 30. Orzeczenia Sądu Partyjnego ogłasza się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

wydania orzeczenia.  
 

§ 31. 1. Orzeczenia Sądu Partyjnego doręcza się stronom w ciągu 14 dni od dnia ich 
ogłoszenia.  

2. Zarządzenia Przewodniczącego Sądu Partyjnego, na które przysługuje zażalenie, 
doręcza się wnioskodawcy w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.  

 
§ 32. 1. Akta sprawy prowadzi w formie pisemnej Sekretarz Sądu Partyjnego.  
2. Akta sprawy udostępniane są do wglądu jedynie stronom postępowania w siedzibie 

Sądu Partyjnego, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Sądu Partyjnego i na określonych 
przez niego zasadach.   

3. Akta sprawy nie mogą być kopiowane ani upubliczniane, z wyjątkami 
przewidzianymi w niniejszej uchwale. 

 
 

Rozdział 3. 
Odwołania i zażalenia 

 
§ 33. 1. Od orzeczeń Sądu Partyjnego przysługuje odwołanie do Sądu Partyjnego. 
2. Na zarządzenia Przewodniczącego Sądu Partyjnego w przypadkach wskazanych w 

tej uchwale przysługuje zażalenie do Sądu Partyjnego.  
3. Wniesienie odwołania lub zażalenia wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia 

lub zarządzenia.  
 
§ 34. 1. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia stronie.  
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Sądu Partyjnego.  
3. Odwołanie zawiera: 
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres e-mail strony wnoszącej odwołanie; 



2) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia wraz ze wskazaniem, czy zostało ono 
zaskarżone w całości czy w części; 

3) zarzuty wraz ze wskazaniem przepisów, których naruszenia miał dopuścić się Sąd 
Partyjny orzekając w pierwszej instancji, oraz sposobu, w jaki doszło do ich naruszenia; 

4) uzasadnienie postawionych zarzutów;  
5) żądanie uchylenia zaskarżonego orzeczenia wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez 

stronę odwołującą się rozstrzygnięcia; 
6) podpis własnoręczny strony odwołującej się lub jej przedstawiciela.  
4. Do wniosku strona załącza odpis odwołania.  
 
§ 35. 1. Sąd Partyjny rozpoznając odwołanie, jest związany zarzutami i wnioskami 

odwołania.  
 2. Sąd Partyjny rozpoznając odwołanie, może przeprowadzić dowody w niezbędnym 
zakresie.  
 

§ 36. Przewodniczący Sądu Partyjnego lub upoważniony przez niego członek 
(członkini) Sądu Partyjnego bada z urzędu kompletność i dopuszczalność odwołania. § 14 ust. 
2-4 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 37. 1. Sąd Partyjny po rozpoznaniu odwołania wydaje orzeczenie, w którym: 
1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie;  
2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do 

istoty sprawy; 
3) uchyla zaskarżone orzeczenie i umarza postępowanie w sprawie. 
2. Strona odwołująca się może przed dniem posiedzenia niejawnego lub rozprawy, 

cofnąć odwołanie. W razie cofnięcia odwołania, Przewodniczący Sądu Partyjnego lub Sąd 
Partyjny wydaje orzeczenie, w którym umarza postępowanie odwoławcze.  

 
§ 38. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o odwołaniu.  

 
§ 39. Do postępowania wywołanego wniesieniem odwołania lub zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału 2. 


