Kraków, dnia 12 października 2019 roku

Do:
Główny Sąd Koleżeński
stowarzyszenia Polski Klub Rasowych Świnek MorskichCavies Club of Poland

Obwiniony:

Patryk Nowacki, prowadzący hodowlę rasowych
świnek morskich "Chillout Cavia", pod numerem
CCP/114/2011

Skarżący:

Zarząd Główny stowarzyszenia Polski Klub Rasowych
Świnek Morskich- Cavies Club of Poland

Sygn. akt:

GSK.CCP-1/2/2019

ODWOŁANIE
OD WYROKU GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POLSKI KLUB
RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH- CAVIES CLUB OF POLAND WYDANEGO W DNIU 10
PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU, SYGN. GSK.CCP-1/2/2019

Zarząd Główny („Zarząd”) stowarzyszenia Polski Klub Rasowych Świnek Morskich- Cavies Club
of Poland („Klub”) niniejszym
I.

składa odwołanie od wyroku Głównego Sądu Koleżeńskiego („Sąd”) Klubu wydanego w
dniu 10 października 2019 roku, sygn. akt GSK.CCP-1/2/2019, dotyczącego obwinionego
Patryka Nowackiego („Wyrok”);

[zakres zaskarżenia]
II.

zaskarża ww. Wyrok w części na niekorzyść Obwinionego, tj. punkt 1 sentencji wyroku w
zakresie w jakim wobec Obwinionego orzeczona została kara 6 miesięcy zawieszenia w
prawach członka Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich;

[zarzuty]
III.

Wyrokowi zarzuca błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
który mógł mieć wpływ na treść wyroku polegający na nieustaleniu wszelkich
okoliczności faktycznych przemawiających za winą Obwinionego.

[wniosek odwoławczy]
IV.

wnosi o zmianę Wyroku poprzez wymierzenie Obwinionemu bezwzględnej kary
wykluczenia Obwinionego z Klubu.

UZASADNIENIE
1. Zarząd wskazuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 5 stycznia 2019 roku Obwiniony został
zawieszony w prawach hodowcy oraz członka Klubu. Powodem tej decyzji było
niewykonywanie obowiązków nałożonych na członka Klubu odpowiednimi regulacjami
Klubu, mianowicie nierejestrowanie w terminie świnek i miotów oraz brak uiszczania
stosownych opłat. Jako warunek przywrócenia praw członkowskich Obwinionego
wskazano: rejestrację zaległych świnek i miotów oraz uregulowanie swoich zobowiązań
względem Klubu.
2. Obwiniony spełnił ww. warunki dopiero w kwietniu 2019 roku, zatem aż 4 miesiące po
zawieszeniu go w prawach członka Klubu. Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2019 roku Zarząd
przywrócił Obwinionemu pełnię praw członka Klubu.
3. Obwiniony w dniu 25 lutego 2019 roku zarejestrował zaległe mioty z roku 2018 (ostatni
zarejestrowany miot to miot „I1” urodzony w dniu 4 listopada 2018 roku. Od ww. daty
Obwiniony nie zarejestrował żadnego miotu, a jak wynika z konta hodowli Obwinionego
na portalu facebook – w hodowli Obwinionego urodziły się mioty do litery „T” – zatem co
najmniej 10 miotów, które nie zostały zarejestrowane.
Dowód:
 Wyciąg z rejestru miotów za rok 2019 dla hodowli Obwinionego– Załącznik nr 1
 Wydruk z profilu hodowli na portalu facebook dot. miotów Obwinionego z 2019
roku – Załącznik nr 2
4. Co więcej, w okresie zawieszenia Obwiniony pomimo zakazu rozmnażania świnek – dalej
to czynił. Daty urodzenia miotów S i T pochodzących z hodowli Obwinionego nie
pozostawiają wątpliwości, iż pomimo zawieszenia go w prawach hodowcy i członka –
dalej łączył świnki w pary w celu ich rozmnażania.
Dowód:
 Wydruk z profilu hodowli na portalu facebook dot. miotów Obwinionego z 2019
roku – Załącznik nr 2
5. Kolejną okolicznością przemawiającą za winą Obwinionego jest również fakt, iż w okresie
zawieszenia oferował on na sprzedaż i sprzedawał świnki, czego nie wolno było mu
czynić. Co więcej – oferowane na sprzedaż świnki pochodziły z miotów, które do dnia
dzisiejszego nie zostały zarejestrowane.
Dowód:

 Wydruk z profilu hodowli na portalu facebook „Album NA SPRZEDAŻ”– Załącznik
nr 3
6. Jak więc wynika z powyższego, Obwiniony naruszał i w dalszym ciągu narusza zasady
etyki hodowlanej. Obwiniony dostał już jedną szansę na poprawę swojego zachowania,
jednakże nie skorzystał z niej. Obwiniony za nic zdaje się mieć regulacje Klubu i jego dobre
imię, które naraża na szwank swoim zachowaniem.
7. W związku z licznymi przewinieniami, Zarząd stoi na stanowisku, iż zasadną i
sprawiedliwą karą dla Obwinionego będzie kara wykluczenia z Klubu. Kara zawieszenia,
która niejako stanowić będzie jedynie „środek wychowawczy”, z pewnością nie przyniesie
żadnego wymiernego skutku wobec Obwinionego.
8. Stąd też niniejsze odwołanie jest całkowicie uzasadnione i winno zostać uwzględnione.

Zarząd Główny Klubu
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