
MATERIAŁY POMOCNICZE W DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO 
sporządzone na bazie Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW. 

 
Tryb postępowania – stosowane druki 

 
Rzecznik  dyscyplinarny  rozpoczyna  czynności  proceduralne  z  chwilą  otrzymania  zawiadomienia 
(informacji) o zaistnieniu okoliczności wynikających z naruszenia obowiązków określonych w § 14 
ust. 1. pkt 1÷7 i 9 Statutu PZW. 

Postępowanie przygotowawcze (§ 32 Regulaminu) 
W  postępowaniu  przygotowawczym,  wszczynanym  na  podstawie  zawiadomienia  (informacji, 
wniosku), rzecznik dyscyplinarny ustala: 
 czy nastąpiło naruszenie obowiązków określonych § 14 ust. 1. pkt 1÷7 i 9 Statutu PZW, 
 wyjaśnia okoliczności sprawy i ustala rozmiar szkody, 
 zbiera i zabezpiecza i utrwala dowody. 

Postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  (§  34  Regulaminu) 
załącznik 1 
Rzecznik  dyscyplinarny  odmawia  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  w  razie 
stwierdzenia że: 
 uzyskane  informacje  nie  dają  podstaw  do  stwierdzenia  naruszenia  przez  członka  PZW 

obowiązków określonych w § 14 ust. 1 pkt 1÷7 i 9 Statutu PZW, 
 nastąpiło przedawnienie karalności (§ 76 pkt 2. Regulaminu), 
 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 stron), 
 obwiniony zmarł, 
 społeczna szkodliwość czynu jest dla PZW znikoma. 

Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego (§ 35÷39 Regulaminu) załącznik 2 
Rzecznik  dyscyplinarny  wydaje  postanowienie  o  wszczęciu  postępowania  przygotowawczego,  
w razie podejrzenia naruszenia przez członka PZW obowiązków określonych w § 14 ust. 1 pkt 1÷7  
i 9 Statutu PZW. W toku postępowania rzecznik dyscyplinarny może: 
 przesłuchiwać świadków, 
 gromadzić dokumenty, 
 żądać  od  władz  i  organów  Związku  odpisów  i  kopii  uchwał,  protokołów  oraz  innych 

dokumentów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 
 powoływać biegłych, 
 przeprowadzić wizję lokalną, 
 wykonywać  inne  czynności,  zgodne  z  przepisami  Statutu  PZW  i  Regulaminu,  zmierzające  do 

wyjaśnienia sprawy. 
Postępowanie przygotowawcze powinno się zakończyć w terminie 60 dni od daty podjęcia decyzji 
o jego wszczęciu (za wyjątkiem spraw zawiłych). 
 

Postanowienie o przedstawienie zarzutów (§ 40÷41 Regulaminu) załącznik 3 
Rzecznik  dyscyplinarny  sporządza  postanowienie  o  wszczęciu  postępowania  przygotowawczego  
i  przedstawienie  zarzutów,  jeżeli  istniejące  dane w  chwili  wszczęcia  postępowania  lub  zebrane 
dowody, dają podstawę do ustalenia o popełnionym przewinieniu dyscyplinarnym. 
Na  tę  okoliczność  obwiniony  może  składać  wyjaśnienia  (odmówić  składania  wyjaśnień  lub 
odpowiedzi  na  pytania),  lub  oświadczenia  (za  zgodą  rzecznika).  Obwiniony  może  występować 
przed rzecznikiem dyscyplinarnym z ustanowionym obrońcą, który jest członkiem PZW. 



Postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (§ 44 Regulaminu) załącznik 4 
Rzecznik  dyscyplinarny  wydaje  postanowienie  o  umorzeniu  postępowania  przygotowawczego, 
jeżeli wystąpiły  okoliczności wskazane w §  34 ust.  1.  pkt  2)÷6)  Regulaminu,  lub nie  dostarczyło 
ono podstaw do skierowania wniosku o ukaranie. 
Umorzenie  postępowania  może  też  nastąpić  po  wydaniu  postanowienia  o  przedstawieniu 
zarzutów, o ile nie zostały one dowiedzione (potwierdzone) w trakcie trwania postępowania. 

Postanowienie  o  zawieszeniu  postępowania  na  czas  trwania  przeszkody  (§  45  Regulaminu) 
załącznik 5 
Rzecznik  dyscyplinarny  wydaje  postanowienie  o  zawieszeniu  postępowania  przygotowawczego, 
jeżeli  zachodzi  długotrwała  przeszkoda  uniemożliwiająca  prowadzenie  postępowania 
przygotowawczego,  np.  gdy  przeciwko  obwinionemu  toczy  się  postępowanie  karne,  obwiniony 
lub świadkowie są czasowo niedostępni itp. 

Protokół z przesłuchania: świadka/obwinionego załacznik 6 
Rzecznik  dyscyplinarny  w  toku  prowadzonych  czynności,  sporządza  protokoły  z  przesłuchania 
stron, tj. odpowiednio: świadka (świadków) i obwinionego. 

Wniosek o ukaranie (§ 43 Regulaminu) załącznik 7 
Rzecznik  dyscyplinarny  sporządza  wniosek  o  ukaranie,  jeżeli  postępowanie  przygotowawcze 
potwierdziło zasadność przedstawionych obwinionemu zarzutów. 
Wniosek  o  ukaranie  kierowany  jest  do  Sądu  Koleżeńskiego  odpowiedniego  szczebla  i  może 
zawierać również proponowaną przez rzecznika dyscyplinarnego karę. 
 
Uwaga  
 
Wszystkie  (załączniki  od  1  do  7  )  druki  w  formacie  edycji  plików  zapisywania  dokumentów 
Microsoft  Office  Word  (.docx)  są  do  pobrania  na  stronie  Okręgu  ‐  zakładka  Rzecznik 
Dyscyplinarny PZW. 
 

 


