REGULAMIN POSTĘPOWANIA
DYSCYPLINARNEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Art. 2
Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Regulamin postępowania dyscyplinarnego – zwany dalej Regulaminem wprowadza się na podstawie przepisów Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej,
zwanej dalej odpowiednio Statutem i Federacją.
W zakresie nieunormowanymi aktami prawnymi wymienionymi w ust. 1 stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.
Sąd Koleżeński rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i
orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu
dowodów w sprawie.
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym.
2. Rozstrzygnięcia są wydawane w postaci orzeczeń lub postanowień;
orzeczenie może zapaść jedynie na rozprawie, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.
3. Sąd Koleżeński uzasadnia na piśmie orzeczenia oraz postanowienia, które
podlegają zaskarżeniu.
1. Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim jest jawna dla członków Federacji,
chyba że zachodzą wymagane przez przepisy kodeksu postępowania
karnego przypadki prowadzenia postępowania w trybie niejawnym.
2. Orzeczenia można podawać do wiadomości publicznej jedynie po ich
uprawomocnieniu się.
Prawo wglądu do akt oraz żądania informacji o wynikach postępowania
dyscyplinarnego służy w każdym stadium postępowania Delegatom, Zarządowi
Głównemu, Rzecznikom Dyscyplinarnym oraz osobom upoważnionym przez Zarząd
Główny.
ROZDZIAŁ II
STRONY, PEŁNOMOCNICY I OBROŃCY

Art. 7
Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11
Art. 12

Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: oskarżyciel i obwiniony, a także
pokrzywdzony.
Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest Rzecznik Dyscyplinarny
powołany przez Zarząd Główny spośród członków Federacji. Zarząd Główny może
powołać więcej niż jednego Rzecznika Dyscyplinarnego.
1. Rzecznik Dyscyplinarny działa z ramienia Zarządu Głównego, który go
wybrał.
2. Rzecznik Dyscyplinarny nie jest związany poleceniami wydanymi przez
Zarząd Główny w prowadzonych sprawach dyscyplinarnych.
O wyłączeniu Rzecznika Dyscyplinarnego w toku dochodzenia decyduje Sąd
Koleżeński pierwszej instancji. Wyłączenie Rzecznika Dyscyplinarnego nie jest
możliwe po skierowaniu do Sądu Koleżeńskiego wniosku o ukaranie.
Wniosek o wyłączenie Rzecznika Dyscyplinarnego może złożyć strona
postępowania, inny Rzecznik Dyscyplinarny oraz Zarząd Główny.
Rzecznik Dyscyplinarny oraz członek Sądu Koleżeńskiego mogą zostać wyłączeni z
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Art. 13

Art. 14

Art. 15
Art. 16

postępowania wyłącznie:
a) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim
stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub
obowiązki;
b) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do
drugiego stopnia.
Niedopuszczalny jest wniosek o wyłączenie Rzecznika Dyscyplinarnego lub członka
Sądu Koleżeńskiego:
a) oparty wyłącznie na okolicznościach związanych z rozstrzygnięciem przez
Sąd Koleżeński o dowodach;
b) złożony po raz kolejny co do tego samego Rzecznika Dyscyplinarnego z
powołaniem tych samych okoliczności.
W toku postępowania dyscyplinarnego pokrzywdzony jest w szczególności
uprawniony do:
a) wniesienia odwołania od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o
zaniechaniu lub umorzeniu dochodzenia;
b) zgłaszania w toku rozprawy wniosków oraz do zadawania pytań
obwinionemu i świadkom;
c) wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Pokrzywdzony i obwiniony może ustanowić pełnomocnika spośród członków
Polskiej Federacji Kynologicznej wpisanych na listę członków od co najmniej 3 lat.
Obwinionym członek Federacji, przeciw któremu toczy się postępowanie
dyscyplinarne. Obwiniony może ustanowić nie więcej niż jednego obrońcę.
Obrońcą może być wyłącznie członek Federacji wpisany na listę członków od co
najmniej 3 lat.

ROZDZIAŁ III
DOCHODZENIE DYSCYPLINARNE

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi dochodzenie na skutek zawiadomienia o
popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego lub dowiedzenia się o tym w inny
sposób.
Po otrzymaniu wiadomości o przewinieniu dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny
może:
a) wszcząć i prowadzić dochodzenie dyscyplinarne;
b) zaniechać wszczęcia dochodzenia lub wszczęte umorzyć;
c) przekazać sprawę właściwemu organowi, o czym zawiadamia osobę lub
instytucję, która wniosła zawiadomienie, oraz członka Federacji, którego
sprawa dotyczy.
W toku dochodzenia Rzecznik Dyscyplinarny może zwracać się o dokonanie
poszczególnych czynności do innych Rzeczników Dyscyplinarnych oraz władz
Federacji.
Rzecznik Dyscyplinarny może zaniechać dochodzenia lub je umorzyć, jeżeli uzna,
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Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25
Art. 26

że okoliczności sprawy nie dają podstawy do dalszego jego prowadzenia albo że
nie ma podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.
O zaniechaniu lub umorzeniu dochodzenia Rzecznik Dyscyplinarny zawiadamia
obwinionego, pokrzywdzonego i Zarząd Główny, a także przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego, jeżeli postępowanie toczyło się na skutek zawiadomienia tego
sądu. Zawiadomienie następuje przez doręczenie odpisu postanowienia wraz z
uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej znajdującej się w bazie członków
Federacji.
Od postanowień o zaniechaniu lub umorzeniu dochodzenia służy Zarządowi
odwołanie do Zarządu Głównego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Rzecznika Dyscyplinarnego. Od rozpoznania odwołania przez Zarząd Główny nie
przysługuje dalsze odwołanie.
Przed sporządzeniem aktu oskarżenia Rzecznik Dyscyplinarny umożliwia
obwinionemu zapoznanie się z treścią zebranych dowodów oraz złożenie
wyjaśnień ustnie lub na piśmie.
Prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dochodzenie powinno być
zakończone w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia lub
polecenia wszczęcia postępowania.
Akt oskarżenia wnosi Rzecznik Dyscyplinarny do Sądu Koleżeńskiego, a odpis aktu
doręcza obwinionemu i Zarządowi Głównemu.
Akt oskarżenia zawiera co najmniej:
a) dane organu sporządzającego akt oskarżenia;
b) dane personalne członka Federacji, przeciwko któremu kierowany jest
wniosek;
c) określenie zarzucanego mu czynu;
d) uzasadnienie;
e) wykaz dowodów.

ROZDZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM

Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32

Art. 33

Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie po otrzymaniu aktu oskarżenia wraz z
załączonymi materiałami dochodzenia.
Oskarżycielem przed Sądem Koleżeńskim jest Rzecznik Dyscyplinarny, który
skierował w sprawie akt oskarżenia.
Na rozprawę wzywa się obwinionego, jego obrońcę i Rzecznika Dyscyplinarnego;
nadto o terminie rozprawy zawiadamia się pokrzywdzonego.
Udział Rzecznika Dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy.
Sąd Koleżeński zarządza wezwanie według swego uznania świadków oraz
sprowadzenie innych dowodów.
Niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy, prawidłowo zawiadomionych o
terminie, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że Sąd Koleżeński uzna ich
obecność za konieczną.
Wezwanie wysłane do obwinionego pod adresem poczty elektronicznej wskazany
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Art. 34

Art. 35
Art. 36
Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40
Art. 41
Art. 42

Art. 43

Art. 44
Art. 45

w bazie członków Federacji uznaje się za doręczone w dniu jego wysłania.
Sąd Koleżeński może wzywać i przesłuchiwać świadków oraz powoływać na
świadków innych członków Federacji na każdym etapie postępowania przed
Sądem Koleżeńskim. Świadkowie mogą uczestniczyć w rozprawie z
wykorzystaniem środków elektronicznego przesyłania na odległość obrazu i
dźwięku.
Karę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za odmowę złożenia zeznań lub
przyrzeczenia nakłada na świadka Sąd Koleżeński na tej rozprawie.
Rozprawę rozpoczyna odczytanie aktu oskarżenia, po czym następuje
przesłuchanie obwinionego.
Akta postępowania sądowego i dochodzenia dyscyplinarnego mogą być bez
odczytywania uznane przez Sąd Koleżeński w całości lub w części za materiał
dowodowy.
Sąd Koleżeński może zarządzić przerwę w rozprawie w celu sprowadzenia
dowodów; może odroczyć rozprawę z powodu niestawiennictwa obwinionego,
którego obecność uznano za konieczną, jak również z powodu niestawiennictwa
świadka albo z innej ważnej przyczyny; w razie niestawiennictwa Rzecznika
Dyscyplinarnego odroczenie rozprawy jest obowiązkowe.
W razie ujawnienia w toku rozprawy przewinienia dyscyplinarnego nie objętego
aktem oskarżenia Sąd Koleżeński za zgodą stron może powziąć postanowienie o
rozpoznaniu sprawy w zakresie rozszerzonym o nowe zarzuty bądź odroczyć
rozprawę udzielając Rzecznikowi Dyscyplinarnemu terminu do uzupełnienia
dochodzenia i wniesienia dodatkowego aktu oskarżenia.
W razie równoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych Sąd
Koleżeński wymierza karę łączną.
Rozprawę kończą głosy stron, pełnomocników i obrońców, przy czym ostatni głos
ma obwiniony.
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół. Rozprawa może być również
rejestrowana na cyfrowych nośnikach danych – w takiej sytuacji, protokół z
rozprawy stanowi nagranie.
1. Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady Sąd Koleżeński ogłasza stronom
podpisaną przez komplet orzekający sentencję orzeczenia, przytaczając
ustne motywy. W sprawach szczególnie zawiłych Sąd Koleżeński może
odroczyć ogłoszenie sentencji orzeczenia najwyżej na trzy dni.
2. Uzasadnienie orzeczenia powinno być sporządzone na piśmie w ciągu
czternastu dni, po czym odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się
stronom, a w razie ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika strony - odpis
orzeczenia doręcza się jemu zamiast stronie.
3. Ponadto odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się Zarządowi
Głównemu w sprawach, w których postępowanie dyscyplinarne było
wszczęte na jego polecenie.
Postanowienia art. 40-45 Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej stosuje się
bezpośrednio
1. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji rozpatruje Sąd
Koleżeński II instancji w składzie 3 osobowym.
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2. Ze składu orzekającego w II instancji wyłącza się członka orzekającego w I
instancji.

ROZDZIAŁ V
SKAZANIE BEZ ROZPRAWY

Art. 46

Art. 47
Art. 48

Jeżeli obwiniony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności
popełnienia przewinienia i wina nie budzą wątpliwości, a postawa obwinionego
wskazuje, że cele postępowania dyscyplinarnego zostaną osiągnięte, Rzecznik
Dyscyplinarny może zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Rzecznik
Dyscyplinarny, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do Sądu Koleżeńskiego z
wnioskiem o wydanie na posiedzeniu orzeczenia skazującego i uzgodnionych z
obwinionym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucane mu przewinienie
dyscyplinarne,
uwzględniających
również
prawnie
chronione
interesy
pokrzywdzonego.
Do wniosku, o którym mowa w art. 46 stosuje się odpowiednio przepisu dotyczące
aktu oskarżenia zawarte w art. 26.
Rzecznik Dyscyplinarny, uzgadniając z obwinianym treść wniosku, poucza go, że
orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wydane na podstawie wniosku określonym w art.
46 jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.

ROZDZIAŁ VI
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Środkami zapobiegawczymi są:
a) zawieszenia w prawach członka Federacji na czas trwania postępowania
dyscyplinarnego;
b) zawieszenie uprawnień hodowlanych psa reproduktora i suki hodowlanej.
1. Środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach członka Federacji
na czas trwania postępowania można stosować w celu zabezpieczenia
prawidłowego toku postępowania, a także w celu zapobiegnięcia
popełnieniu przez obwinionego nowego naruszenia przepisów Federacji.
2. W dochodzeniu można stosować środek zapobiegawczy tylko względem
osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia uprawnień
hodowlanych psa reproduktora i suki hodowlanej w postępowaniu dyscyplinarnym
nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Komisji Hodowlanej oraz Zarządu Głównego
w tym przedmiocie również na odrębnych zasadach określonych Statutem i
regulaminami.
Wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego Rzecznik Dyscyplinarny może
wnieść do Zarządu Głównego na każdym dochodzenia dyscyplinarnego. Zarząd
Główny przychylając się do wniosku podejmuje stosowną uchwałę, której odpis
Rzecznik Dyscyplinarny doręcza obwinionemu.
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Art. 53

Art. 54

1. Obwiniony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie środka
zapobiegawczego.
2. Wniosek obwinionego o uchylenie środka zapobiegawczego rozpoznaje
Zjazd Delegatów.
3. Zarząd Główny może uchylić środek zapobiegawczy w każdej chwili, jeżeli
ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną
przyczyny uzasadniające jego uchylenie.
Względem świadka będącego członkiem Federacji, który bez należytego
usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego
postępowanie, Rzecznik Dyscyplinarny może wystąpić z wnioskiem o ukaranie.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Art. 55

Art. 56
Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

1. Obwiniony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania
powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić
składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.
2. Obecny przy czynnościach dowodowych obwiniony ma prawo składać
wyjaśnienia co do każdego dowodu.
Wyjaśnienia obwinionego składane są pisemnie z wykorzystaniem poczty
elektronicznej uwzględnionej w bazie członków Federacji.
Każdy członek Federacji wezwany w charakterze świadka ma obowiązek złożyć
zeznania. Brak złożenia zeznać stanowi naruszenie obowiązków członka Federacji i
podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Świadek będący osobą najbliższą dla obwinionego może odmówić składania
zeznań. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej
się sprawie jest obwiniony o współudział w czynie objętym postępowaniem.
Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi
mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za
naruszenie przepisów Federacji.
Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań może oświadczyć, że chce z tego
prawa skorzystać, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania
w postępowaniu sądowym; poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie może
wówczas służyć za dowód.
W pierwszym piśmie kierowanym do świadka należy uprzedzić go o
odpowiedzialności dyscyplinarnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

ROZDZIAŁ VIII
KORESPONENCJA I AKTA SPRAWY

Art. 62

Akta poszczególnych spraw, prowadzonych przez Sąd Koleżeński i Rzecznika
Dyscyplinarnego, przechowywane są w elektronicznych oddzielnych teczkach
noszących kolejny numer łamany przez rok rozpoczęcia sprawy.
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Art. 63
Art. 64

Archiwa akt spraw, zakończonych prawomocnym orzeczeniem Sądu
Koleżeńskiego, przechowywane są przez Zarząd Główny.
Przyjmuje się, do korespondencji oraz dowodów stosuje się pocztę elektroniczną.
Wyjątkiem od tej zasady mogą być wyłącznie dowody materialne, które ze swojej
istoty lub natury nie mogą być przechowywane elektronicznie.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 65
Art. 66

Art. 67
Art. 68

Art. 69

Uchyla się Regulamin postępowania dyscyplinarnego z dnia 5 listopada 2016 r.
W sprawach rozpoczętych przed dniem wejścia w życie Regulaminu
postępowania dyscyplinarnego, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że
przepisy niniejszego regulaminu są względniejsze dla oskarżonego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania karnego.
Do czynów popełnionych przed wejściem w życie Regulaminu postępowania
dyscyplinarnego stosuje się przepisy tego regulaminu o przedawnieniu i zatarciu
skazania, chyba, że termin przedawnienia już upłynął.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2021 r.
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