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WYROK 
GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 

POLSKIEGO KLUBU RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH 
 

Dnia 19 kwietnia 2017 r. 
 
Główny Sąd Koleżeński Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich w składzie: 
Przewodniczący: Anna Chudziej (spr.) 
Członkowie: Mariusz Woźniak, Krzysztof Osmański 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. w trybie § 35 ust. 1, ust. 3 
oraz § 36 ust. 1, ust. 2 Statutu CCP sprawy: 
Pauliny Bernaciak, hodowcy, prowadzącej hodowlę rasowych świnek morskich 
"HENRYKOWO" zarejestrowaną pod numerem CCP/184/2015, obwinionej o uporczywe 
uchylanie się od obowiązku uiszczania opłat wewnętrznych z tytułu zaległych 
dodatkowych składek członkowskich dotyczących rejestracji zwierząt oraz zgłoszeń na 
wystawy świnek rasowych w kwocie łącznej 281 zł. [dwieście osiemdziesiąt jeden 
złotych] 

- tj. o czyn z § 19 ust. 9 Statutu CCP 
 

orzeka: 
1. obwinioną Paulinę Bernaciak uznaje za winną uporczywego uchylania się od 

obowiązków organizacyjnych uiszczania opłat wewnętrznych zgodnie z 
obowiązującym prawem wewnętrznym Klubu z tytułu zaległych dodatkowych 
składek członkowskich dotyczących rejestracji zwierząt oraz zgłoszeń na wystawy 
świnek rasowych, co doprowadziło do wygenerowania realnej i wymiernej szkody 
wobec Klubu w kwocie 281 zł. [dwieście osiemdziesiąt jeden złotych] i za to na 
podstawie § 20 ust. 2, ust. 4 Statutu CCP wymierza jej karę wykluczenia z 
szeregów członków Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich; 

2. zobowiązuje obwinioną do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na 
rzecz Klubu kwoty 281 zł. [dwieście osiemdziesiąt jeden złotych]. 

 
/-/ Mariusz Woźniak                  /-/Anna Chudziej                 /-/ Krzysztof Osmański 
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UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z treścią § 19 ust. 9 Statutu CCP każdy jego członek zobowiązany jest do 
regularnego wnoszenia składek członkowskich. Dla potrzeb niniejszej sprawy sąd per 
analogia uznał, że ponad wszelką wątpliwość wszystkie opłaty związane z działalnością 
w Klubie, a co za tym idzie wśród nich opłaty rejestracyjne zwierząt oraz opłaty 
zgłoszeń na wystawy są dodatkowymi składkami członkowskimi przeznaczanymi na 
działalność statutową Klubu. Fiskalny aspekt działalności członków Klubu ma 
szczególną moc, bowiem sam Statut w § 20 ust. 2 opisuje ustanie członkostwa w Klubie 
na skutek nieopłacania składek, czyli szeroko pojętego regulowania zobowiązań 
finansowych za wyjątkiem tych usprawiedliwionych przez zarząd Klubu. W niniejszej 
sprawie obwiniona od długiego czasu generuje dług wobec Klubu, który nie znajduje 
usprawiedliwienia zarządu, a konieczność poddania obwinionej orzeczeniu sądu. 
Wielokrotnie upominana i wzywana do zapłaty zaległych zobowiązań - obwiniona 
uznając je odstępowała od ich uregulowania. Takie zachowanie podważa etykę 
postępowania hodowcy i jego stosunek do innych członków Klubu wykonujących swe 
zobowiązania trwale, systematycznie i sumiennie. Ingerencja zarządu w niniejszej 
sprawie przy udziale samej obwinionej doprowadziła do sytuacji, w której obwiniona 
sama dobrowolnie wskazała termin, w jakim dokona zaległych wpłat, zobowiązując się 
do tego z całą mocą. Jednak na skutek podjętych przez siebie samą działań - nie 
wypełniła ich i nie usprawiedliwiła takiego działania. Jej postępowanie zatem należy 
uznać w ocenie sądu za wybitnie naganne i nie znajdujące jakiegokolwiek 
usprawiedliwienia. Twierdzenie to uzasadnia fakt, że obwiniona nie kwestionuje 
istnienia długu, uznaje go, obiecuje spłacić, a w konsekwencji nie czyni tego. Działanie 
obwinionej sąd uznał za umyślne, ciągłe i narażające Klub na dalsze straty finansowe, a 
w ich konsekwencji i daleko idące negatywne odczucia kolegów i koleżanek - innych 
członków Klubu, którzy jako jego członkowie podlegają temu samemu prawu co 
obwiniona i regulują sumiennie swoje zobowiązania. Dlatego sąd orzekł najsurowszy 
wymiar kary zobowiązując jednocześnie obwinioną do naprawienia w całości szkody 
finansowej wyrządzonej Klubowi poprzez zapłatę długu w wysokości 281 złotych. 
 
 Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie. 
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