Szanowni Państwo,
W dniu 20 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenia uchwałą nr 5/2021 powołało Sąd Koleżeński oraz ustaliło
liczbę jego członków na 5 osób. Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło decyzję, że członkowie Sądu
Koleżeńskiego zostaną wybrani podczas następnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce. W związku z powyższym chcielibyśmy nakreślić Państwu zasady
funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego wynikające ze Statutu Stowarzyszenia, jaki został przyjęty w dniu 20
czerwca 2021 r. przez Walne Zgromadzenie.
Sąd Koleżeński może zostać powołany przez Walne Zgromadzenia, które również określa liczebność składu
Sądu Koleżeńskiego (od 3 do 5 osób). Kadencja wybranych członków trwa do najbliższego Walnego
Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, jakie obecnie jest planowane na maj 2023 r. Członkowie Sądu
Koleżeńskiego na swym pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego, jego Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.
Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie w oparciu o statut Stowarzyszenia sporów, jeśli takie
zostaną zgłoszone, wynikłych w sferze działalności Stowarzyszenia między jego członkami. W tym celu Sąd
Koleżeński podejmuje środki dla zażegnania sporu, a jeśli jest to możliwe, wydaje orzeczenie, w którym
stwierdza, która ze stron i w jakim zakresie ma lub nie ma racji. Stosownie do tego Sąd może zobowiązać
każdą ze stron lub obie strony do określonego postępowania zmierzającego do zażegnania sporu.
W przypadku stwierdzenia winy członka Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński udziela mu upomnienia lub nagany,
a w razie wyjątkowo ciężkiego przewinienia, może orzec wykluczenie członka ze Stowarzyszenia. W sprawach
mniejszej wagi Sąd może się ograniczyć jedynie do stwierdzenia winy, nie stosując wyżej wymienionych
środków. W przypadku orzeczenia przez Sąd Koleżeński wykluczenia ze Stowarzyszenia, następuje ono w
wyniku decyzji Zarządu podjętej na wniosek Sądu.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty
otrzymania orzeczenia. W przypadku gdy członek odwołuje się od decyzji wykluczającej go z członków
Stowarzyszenia, do czasu podjęcia uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie, członkostwo w
Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu.
Jako że Sąd Koleżeński nie był od wielu lat powoływany przez Walne Zgromadzenia, jego nowowybrani
członkowie oprócz zadań związanych z rozstrzyganiem potencjalnych sporów pomiędzy członkami
Stowarzyszenia, powinni również w oparciu o Statut Stowarzyszenia opracować Regulamin Pracy Sądu
Koleżeńskiego.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt na adres: biuro@szih.org.pl
Z poważaniem
Michał Majewski
Dyrektor Operacyjny
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