MATERIAŁY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGIO OKRĘGU PZW w KATOWICACH

- temat druki • Postępowanie przygotowawcze:
w postępowaniu przygotowawczym występują strony:
pokrzywdzony – obwiniony /obrońca/ - rzecznik,
w postępowaniu przed sądem występują strony:
obwiniony /obrońca/-rzecznik,
w/wymienione strony postępowania mają prawo do czynności procesowych
w postępowaniu jak np. wgląd do akt /odpisy/ i składanie zażaleń,
W postępowaniu przygotowawczym, które wszczyna się na
zawiadomienia, wniosku lub własnych materiałów rzecznika,
dyscyplinarny ustala:
- czy nastąpiło naruszenie § 14 pkt 1-6 Statutu PZW,
- wyjaśnia okoliczności sprawy i ustala rozmiaru szkody,
- zbiera i zabezpiecza dowodów dla Sądu,

podstawie
rzecznik

I. Postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego /§ 40 Regulaminu/ :
Zał. nr 1
- uzyskane informacje nie dają podstaw do stwierdzenia naruszenia przez członka
PZW obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 Statutu PZW,
- nastąpiło przedawnienie karalności §34 Regulaminu /1 rok lub 5 lat/,
- postępowanie co do tego samego czynu i tego samego obwinionego zostało
prawomocnie zakończone lub wszczęte toczy się,
- zatarg osobisty pomiędzy członkami Związku został zakończony ugodą
/oświadczenia lub zobowiązania ugodowe stron/,
- obwiniony zmarł,
- rozpoznawana sprawa jest niewielkiej wagi,
II. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego skutkuje
możliwością wykonywania przez rzecznika dyscyplinarnego: Zał. nr 2
- przesłuchiwaniem świadków,
- gromadzeniem dokumentów,
- żądaniem od władz i organów Związku odpisów i kopii uchwał, protokołów oraz
innych dokumentów mających znaczenie do rozstrzygnięcia sprawy,

III. Postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego następuje:
Zał. nr 6
- Jeżeli postępowanie przygotowawcze nie dostarczyło podstaw do skierowania
wniosku o ukaranie lub nastąpiły okoliczności wskazane w § 40 ust.1 pkt 2-6
Regulaminu /okoliczności takie same jak przy odmowie wszcz./ rzecznik wydaje
postanowienie o umorzeniu,
Postanowienie o umorzeniu powinno zawierać:
- nr rejestru i określenie rzecznika dysc.,
- uzasadnienie faktyczne i prawne,
- data i podpis rzecznika,
- Jeżeli umorzenie nastąpiło po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
Postanowienie powinno ponadto zawierać:
- dane osobowe obwinionego, jego funkcja i odznaczenia, adres zam.,
- dokładne określenie zarzucanego czynu i przyjęta kwalifikacja prawna,
IV. Postanowienie o zawieszenie postępowania przygotowawczego: Zał. nr 8
- Jeżeli zachodzi długotrwałą przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie
postępowania przygotowawczego w szczególności gdy przeciwko obwinionemu
toczy się postępowania karne, obwiniony lub świadkowie są niedostępni itp.,
rzecznik dyscyplinarny może postępowanie zawiesić na czas trwania przeszkody
/§ 51 pkt. 2 Regulaminu/,
V. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów:

Zał. nr 4

- Jeżeli zgromadzone materiały postępowania przygotowawczego wskazują osobę
winną zaniedbań i nieprzestrzegania przepisów wynikających z § 14 pkt 1-6 Statutu
PZW rzecznik dyscyplinarny przed przesłuchaniem tej osoby w charakterze
obwinionego wydaje Postanowienie o przedstawieniu zarzutów,
Postanowienie to obwiniony podpisuje i na okoliczności przedstawionego mu
zarzutu /zarzut taki sam jak we wniosku o ukaranie/ jest przesłuchiwany przez
rzecznika dyscyplinarnego do Protokołu przesłuchania obwinionego,
VI. Wniosek o ukaranie:

Zał. nr 7

- Jeżeli postępowanie przygotowawcze /zebrane materiały dowodowe jak
przesłuchanie świadków itp. skonfrontowane z wyjaśnieniami obwinionego i
sprawdzeniem jego obrony/ potwierdziło zasadność przedstawionych zarzutów,
rzecznik sporządza do Sądu Koleżeńskiego Wniosek o ukaranie,
Wniosek o ukaranie, który w odpowiedniej ilości egzemplarzy z aktami sprawy
/przegląd akt z numeracją stron skompletowane i w obwolucie/ przekazuje do
rozpatrzenia właściwemu Sądowi Koleżeńskiemu,
Treść i sentencja zarzutu przedstawionego we Wniosku o ukaranie powinna być
zgodna lub podobna do treści zawartej w Postanowieniu o przedstawieniu
zarzutów,
Wniosek powinien zawierać:
- nr rejestru i określenie rzecznika,
- dane personalne obwinionego, funkcje, odznaczenia, adres zam.,
- dokładne określenie zarzucanego czynu i kwalifikację prawną /taki sam
zarzut jak w Postanowieniu o przedstawieniu zarzutów/,
- data i podpis rzecznika,
- proponowana kara,
Sąd ma 60 dni na rozpoznanie sprawy,
VI. Zażalenie na postanowienia rzecznika dyscyplinarnego wnosi się do SK za
pośrednictwem rzecznika, który prowadzi postępowanie w terminie do 7 dni od
czasu otrzymania postanowienia podlegającego zażaleniu. Do składania zażalenia
są
upoważnione
TYLKO
i
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strony
postępowania
przygotowawczego ,
VII. Protokół przesłuchania świadka Zał. nr 3
VIII. Protokół przesłuchania obwinionego

Opracował:
rzecznik dysc. ZO PZW
Władysław Wenerski

Zał. nr 5

