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ORZECZENIE

GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

POLSKIEGO KLUBU RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH

Dnia 26 listopada 2021 r. 

Główny Sąd Koleżeński Polskiego Klubu Rasowych Świnek w składzie:

Przewodniczący – Małgorzata Polańska

Członkowie – Anna Stankiewicz, Marcin Płóciniak

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 r. w trybie  § 19 pkt. 2 i 5 Statutu Klubu
sprawy dotyczącej skargi złożonej przez Panią Anetę Piekarską przeciwko kol. Agacie Głuszek, orzeka,
co następuje:

Pani  Agata  Głuszek,  wydając  P.  Piekarskiej  świnkę  innej  płci,  niż  zostało  to  wcześniej  ustalone,
popełniła, jako hodowca, błąd, w związku z czym Sąd Koleżeński wnioskuje o ukaranie kol. Głuszek
upomnieniem, zgodnie z § 37 ust. 1 pkt. Statutu Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich.

Ponadto, Sąd Koleżeński:

1. zobowiązuje  kol.  Agatę  Głuszek do podjęcia  w terminie  14 dni  od doręczenia  orzeczenia
działań  w  celu  zawarcia  porozumienia  z  Panią  Anetą  Piekarską  i  zaproponowania  jej
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. W opinii Sądu Koleżeńskiego adekwatnym do
przewinienia rozwiązaniem byłby zwrot kosztów zakupu świnki, wobec której została błędnie
oznaczona płeć oraz zwrot kosztów kastracji samca, 

2. zobowiązuje kol. Agatę Głuszek do osobistego uczestnictwa w przynajmniej jednej wystawie
rasowych  świnek  morskich  w  roku,  zgodnie  z  §  12.2  Statutu  Polskiego  Klubu  Rasowych
Świnek Morskich,

3. zobowiązuje  kol.  Agatę  Głuszek  do  zachowywania  należytej  staranności  w  kontaktach  z
osobami, którym sprzedaje świnki pamiętając, że - jako hodowca  działa w imieniu Klubu i jej
postępowanie oddziałuje na reputację Klubu, jak również innych hodowców.

4. wprowadza wobec kol. Agaty Głuszek nadzór hodowlany na okres 6 miesięcy, polegający na
obowiązkowym  konsultowaniu  z  wybranym  członkiem  Komisji  Sędziowskiej  i
Standaryzacyjnej  płci  świnek  urodzonych  w  hodowli,  przed  zarejestrowaniem  miotu  i
sprzedażą zwierząt.



UZASADNIENIE

Kol.  Agata Głuszek bezsprzecznie popełniła błąd sprzedając samicę, która zgodnie z zapisem płci  
w  rodowodzie  winna  być  samcem  wiedząc,  że  świnka  będzie  żyła  w  parze  z  innym  samcem
zakupionym w hodowli Van Bob. W wyniku transakcji został złamany zapis regulaminu, oraz zostało
narażone życie i zdrowie świnki, ponieważ połączono ją z samcem w bardzo młodym wieku. Świnki
zamieszkały razem 25.05.2021 roku. Dzień urodzin samicy zgodnie z przedstawionym rodowodem
stanowiącym załącznik nr 1 to 17.03.2021 roku. W wyniku powyższego niezamierzonego połączenia
samica zaszła w nieplanowaną ciążę.

Kupująca przedstawiła kol. Głuszek projekt porozumienia, który został odrzucony. W następstwie kol.
Głuszek przedstawiła swoją propozycję porozumienia z kupującą, która nie została zaakceptowana,
zaś konflikt pomiędzy hodowcą a kupującą nie został rozwiązany.   

Po rozpatrzeniu skargi,  jak również wyjaśnień złożonych przez kol.  Agatę Głuszek,  Sąd Koleżeński
stwierdza, iż faktem jest, że wydając P. Piekarskiej świnkę innej płci, niż zostało to wcześniej ustalone,
hodowczyni popełniła błąd. 

Regulamin hodowli  Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich (VIII.12) stwierdza, że  Członkom
Klubu zabrania się (…) sprzedaży świnek do życia w stadach różnopłciowych bez udokumentowanego
pozbawienia  płodności  członków  stada,  zaś  §  19.8  Statutu  Polskiego  Klubu  Rasowych  Świnek
Morskich  nakłada  na  Członków  Klubu  obowiązek  stania  na  straży  dobrego  imienia  Klubu  –  z
powyższych zapisów wynika, iż Hodowca jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Rozumiejąc,  iż  przedłużający  się  spór  godzi  w dobre  imię  Klubu  oraz  podważa  zaufanie  do  jego
Członków,  działając  z  chęci  rozwiązania  problemu,  uznając  przewinienie  kol.  Agaty  Głuszek  jako
hodowcy i członka Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich, Sąd Koleżeński odniósł się zarówno
do przewinienia hodowcy, jak i zbyt długiego procesu osiągania porozumienia pomiędzy Stronami.

Przedstawione powyżej okoliczności znajdują się w zakresie właściwości działania Sądu Koleżeńskiego
Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich i stanowią przedmiot, w jakim Sąd wydaje orzeczenie.

Każdy  Członek  Klubu ma obowiązek  rozwijać  swoją  wiedzę.  Popełniony  przez  Hodowcę błąd nie
powinien się powtórzyć – błędne określenie płci zwierzęcia może spowodować zagrożenie dla życia
lub  zdrowia  zwierzęcia,  zaś  w  przypadku  zwierzęcia  urodzonego  w  hodowli  zarejestrowanej  w
Polskim Klubie Rasowych Świnek Morskich dodatkowo godzi w dobre imię Klubu i podważa zaufanie
do hodowców.    

Członkostwo w Klubie jest dobrowolne, wstępując w poczet Członków Klubu hodowca zobowiązuje
się do przestrzegania przepisów i regulamin, jak również do dołożenia wszelkich starań do ochrony
do dobrego imienia Klubu.

Zgodnie z punktem X1. Regulaminu hodowli Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich  - Cavies
Club of Poland, w przypadku niezastosowania się Członka Klubu do któregokolwiek z postanowień
Regulaminu, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o skreśleniu Członka Klubu z listy Hodowców oraz
o  utracie  przydomka  hodowlanego  zarejestrowanego  w  CCP  lub  zastosować  inne  przysługujące
Zarządowi Głównemu uprawnienia. Niepodjęcie aktywnych działań mających na celu naprawienie
wyrządzonej szkody stoi w sprzeczności z ustanowionymi obowiązkami Członka Klubu.
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