	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
POLSKI KLUB RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH
Główny Sąd Koleżeński	
  
	
  
Sygn. akt GSK.CCP-1/3/2019
Warszawa, dnia 23 września 2019 roku

WYROK
Główny Sąd Koleżeński Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich w składzie:
Przewodniczący: Anna Stankiewicz (spr.)
Członkowie: Anna Tonenczuk, Anna Chudziej
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku w trybie § 36 ust. 1, ust. 2 Statutu
CCP sprawy z wniosku Kol. Filipa Wider, hodowcy CCP z dnia 16 września 2019 roku o
wykładnię § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu CCP
na podstawie § 35 ust. 3 w zw. z § 36 ust. 6 Statutu CCP
orzeka:
1. dokonać wykładni § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu CCP
2. orzeczenie przekazać do Zarządu Głównego CCP celem publikacji do wiadomości
wszystkich członków Klubu.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 16 września 2019 roku Kol. Filip Wider poprosił Główny Sąd Koleżeński
o wykładnię przepisów Statutu CCP wynikających z § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5. We wniosku
podniósł argumenty, z których wynika, że wymienione przepisy są objete nowym porządkiem
prawnym i ich interpretacja powinna być dokonywana w sposób jednakowy przez wszystkich
członków Klubu. Sąd uznał te argumenty za wystarczające do wydania przedmiotowej wykładni,
która stanowi integralną część niniejszego orzeczenia.
/-/ Anna Tonenczuk

/-/Anna Stankiewicz

/-/ Anna Chudziej

Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do
innego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego - Sądu drugiej instancji w terminie 7 dni od daty
otrzymania wyroku [§ 36 ust. 3 Statutu CCP].
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Sygn. akt GSK.CCP-1/3/2019
Warszawa, dnia 23 września 2019 roku

WYKŁADNIA
§ 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu CCP
Obowiązek wystawowy realizowany przez członków krajowych Polskiego Klubu
Rasowych Świnek Morskich [dalej: CCP] wynika ex lege z § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5
Statutu CCP.
Zgodnie z treścią tej normy prawnej, członek krajowy [ a więc w świetle § 11
ust. 1 Statutu CCP - jest to członek zwyczajny, bez względu na miejsce zamieszkania
oraz obywatelstwo, którego hodowla ma siedzibę i prowadzona jest na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zarejestrowana w Klubie] ma organizacyjny
obowiązek czynnego uczestniczenia w co najmniej jednej wystawie w ciągu roku
kalendarzowego organizowanej przez Klub na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Taki zapis stanowi minimum wystawowe, które spełnić musi każdy członek krajowy
[minimum jedna wystawa]. Nie zamyka to oczywiście drogi członkowi krajowemu
do uczestniczenia w innych wystawach organizowanych przez Klub oraz w wystawach
poza granicami kraju. Wymieniony przepis wyjaśnia również pojęcie "czynne
uczestnictwo", a więc wyjaśnia, że pod tym pojęciem należy rozumieć wystawienie przez
członka krajowego przynajmniej jednego zwierzęcia z własnym przydomkiem.
Owo "wystawienie przez członka krajowego przynajmniej jednego zwierzęcia ..." należy
interpretować jako działanie osobiste, nie za pośrednictwem osób trzecich.
Przemawia za tym pkt 1 Regulaminu Hodowli Polskiego Klubu Rasowych Świnek
Morskich, z którego wynika, że celem Klubu jest organizacja i popularyzacja hodowli
rasowych świnek morskich w oparciu o wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz etykę
hodowlaną - a te hodowca musi wypracować w bezpośrednim działalniu, czemu służą
właśnie wystawy rasowych świnek morskich, podczas których następuje wymiana
doświadczeń i wiedzy pomiędzy hodowcami. Ideą hodowli jest bowiem rozmnażanie
zgodnie ze sztuką rasowych zwierząt po to, aby dążyć do wyhodowania egzemplarza
doskonałego, najbliższego wzorcowi, a więc i doskonałego wystawowo.
Wystawy rasowych świnek morskich na zasadach wynikających z § 12 Statutu CCP
należy tak właśnie traktować - jako nierozerwalny element hodowli tych zwierząt.
Statut CCP znajduje usprawiedliwienie dla członków krajowych, których
przynależność do Klubu jest krótsza niż rok czasu [§ 12 ust. 3]. Z przyczyn obiektywnych
zatem [zbyt krótki okres czasu na wyhodowanie własnego potomstwa] Statut CCP
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dopuszcza możliwość uczestnictwa w jednej wystawie w ciągu roku kalendarzowego
organizowanej przez Klub na terenie kraju, przy czym nie jest konieczne wystawianie
zwierząt z własnym przydomkiem. Zastrzega jednak, że począwszy od stycznia roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynął okres roku przynależności do
Klubu, usprawiedliwienie wynikające z treści tego unormowania traci moc, a co za tym
idzie członek krajowy obowiązany jest wystawiać w zgodzie z § 12 ust. 2 świnki
z własnym przydomkiem hodowlanym.
W codziennym życiu, a więc w każdej hodowli mogą zaistnieć okoliczności, które
uniemożliwią hodowcy, członkowi krajowemu Klubu wykonywanie obowiązków
statutowych bądź znacznie utrudnią ich wykonywanie. W takich sytuacjach każdy
członek krajowy ma obowiązek [bez wezwania] powiadomić o tym Zarząd Główny CCP
wskazując pisemnie [pocztą tradycyjną lub e-mail], wyjaśnić sytuację i wskazać
przyczyny niewykonania obowiązku statutowego [§ 12 ust. 4]. Umożliwi to Zarządowi
Głównemu CCP nabycie wiedzy w danym zakresie i jej weryfikację, dając podstawę do
dalszego postępowania. Zgodnie bowiem z treścią § 12 ust. 5 Statutu CCP Zarząd
Główny w każdym takim przypadku wydając stosowną uchwałę Zarząd Główny
usprawiedliwia brak działania hodowcy, alternatywnie udziela ostrzeżenia lub wydaje
zalecenia co do trybu dalszego postępowania hodowcy. W skrajnym przypadkach Zarząd
Główny ma kompetencje w tej sprawie do zawieszenia członka krajowego w prawach
i obowiązkach członka Klubu, a nawet do pozbawienia go członkostwa. Dlatego tak
ważnym jest dla hodowcy działanie związane z przesłaniem Zarządowi Głównemu CCP
bez wezwania pisemnego wyjaśnienia uzasadniającego brak działania związanego
obowiązkiem wystawowym, o którym mowa w interpretowanym § 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4, ust. 5 Statutu CCP.
Konkludując wskazać należy, że mocą § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu CCP każdy
członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na
jego podstawie regulaminów i uchwał klubowych. Przepis § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5
należy stosować w ścisłym związku z tą normą prawną. Oznacza to, że niewykonanie
przez członków krajowych Klubu obowiązku wynikającego z § 12 Statutu CCP
traktować należy jako wykroczenie. Nie musi ono być jednak napiętnowane przez
Zarząd Główny Klubu, jeżeli każdorazowo członek krajowy pisemnie wyjaśni
i usprawiedliwi swoje działania lub zaniechanie działań w omawianej materii, a Zarząd
Główny te wyjaśnienia przyjmie i uzna za wiarygodne.
Powyższa interpretacja § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 Statutu CCP wydana
została przez Główny Sąd Koleżeński CCP według stanu prawnego na dzień jej
sporządzenia.
/-/ Anna Tonenczuk

	
  

/-/Anna Stankiewicz

/-/ Anna Chudziej
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