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REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ 

 MAZURSKIEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ OKARTOWO (MSR) 

Na podstawie Rozdziału VIII § 24 Statutu Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo,                       

z późniejszymi zmianami, postanawia się, co następuje: 

§ 1 

1. Komisja Dyscyplinarna Mazurskiej Służba Ratowniczej Okartowo, zwana dalej Komisją 

Dyscyplinarną, jest organem władzy, który działa na podstawie statutu oraz 

postanowień niniejszego regulaminu.  

2. Zadania, funkcję i tryb działania Komisji Dyscyplinarnej określa Rozdział VIII § 24-28 

Statutu Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo oraz postanowienia niniejszego 

regulaminu.  

3. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego 

zastępcy                                i sekretarza. 

4. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa przez 4 lata lub do chwili zwołania Walnego 

Zebrania i wyboru nowego składu członków Komisji Dyscyplinarnej.  

5. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej mogą odbywać się w różnych miejscowościach. 

6. Przedmiotem postępowania przed Komisją Dyscyplinarną mogą być sprawy wynikające                                    

z naruszenia przez członków Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo obowiązków 

określonych w § 10 Statutu Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo (delikt 

dyscyplinarny).                        

§ 2 

1. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej powołuje skład orzekający Komisji 

Dyscyplinarnej oraz wyznacza termin i miejsce posiedzenia.  

2. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy kolegialnie co najmniej trzyosobowym 

składem orzekającym.  

3. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej lub jego zastępca kieruje pracami składu 

orzekającego Komisji Dyscyplinarnej.  

4. W sprawach oczywistych o przewinienia mniejszej wagi przewodniczący Komisji 

Dyscyplinarnej może w trybie nakazowym wnioskować o kary upomnienia lub nagany 

do Zarządu MSR a w przypadku Członków Zarządu do Walnego Zebrania.  

§ 3 

1. Sprawę do Komisji Dyscyplinarnej może wnieść każda osoba.  

2. Komisja Dyscyplinarna decyduje o przyjęciu sprawy i trybie jej rozstrzygnięcia.  

3. W przypadku, gdy Komisja Dyscyplinarna nie podejmuje się rozstrzygnięcia sprawy 

albo rozstrzygnięcia takie jest z określonych powodów niemożliwe, powiadamia o 

przyczynie rozpoznania sprawy stronę wnoszącą skargę lub doniesienie, informując o 

możliwości zwrócenia się do wskazanego organu i zwracając otrzymane materiały.  

4. Komisja Dyscyplinarna nie rozpoznaje spraw o delikty  dyscyplinarne w przedmiocie 

których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym.  
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§ 4 

1. Termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Dyscyplinarną powinien 

być wyznaczony w ciągu 30 dni od jej wniesienia.  

2. Komisja Dyscyplinarna zawiadamia i wzywa zainteresowane osoby do przybycia                       

w wyznaczonym terminie i miejscu na posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej,                                    

na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.  

3. W razie uzasadnionych wątpliwości o bezstronność członek składu orzekającego 

Komisji Dyscyplinarnej, poszczególny członek składu orzekającego Komisji 

Dyscyplinarnej może być wyłączony ze sprawy – na wniosek zainteresowanej osoby 

lub z własnej inicjatywy, w szczególności wtedy, gdy jest osobą bliską dla stron, albo 

pozostaje on ze stroną w stosunku który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności członka składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej.                         

4. O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego Komisji 

Dyscyplinarnej, a przewodniczący składu orzekającego lub jego zastępca wyznacza 

innego członka Komisji Dyscyplinarnej do wzięcia udziału w rozpatrywaniu sprawy.  

§ 5 

1. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej odbywają się ustnie i jawnie w formie narady,  

a w zależności od kwalifikacji sprawy dopuszcza się także możliwość organizacji 

posiedzenia pojednawczego.  

2. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej a także poprzedzające ją czynności organizacyjne 

(np. zawiadomienia) mogą być realizowane przy wykorzystania elektronicznych 

środków komunikacji na odległość. 

3. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem zasad domniemania niewinności, 

kontradyktoryjności, obiektywizmu, prawdy materialnej, prawa do obrony.  

4. Prawo do zabierania głosu, obok stron, mają również inne osoby wezwane                                   

na posiedzenie.  

5. W imieniu strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.  

§ 6 

1. Przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej otwiera i prowadzi 

posiedzenie.  

2. Przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej rozpoczyna posiedzenie 

od wywołania sprawy oraz sprawdzenia obecności osób wezwanych i zawiadomionych 

o posiedzeniu, a także braku przeszkód do rozpoznania sprawy.  

3. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Członka MSR, a  któremu doręczono 

wezwanie na posiedzenie w jego sprawie, w przypadku jednomyślności składu 

orzekającego przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej może 

rozstrzygnąć sprawę zaocznie.  

4. W sytuacji gdy skład orzekający Komisji Dyscyplinarnej uznał obecność Członka MSR 

na posiedzeniu za konieczną wówczas sprawę się odracza wskazując kolejny termin 

posiedzenia.  

5. Rozpoczynając postępowanie przewodniczący składu orzekającego Komisji 

Dyscyplinarnej zapoznaje Członka MSR w którego sprawie zwołane zostało 

posiedzenie wraz z treścią zarzucanego mu czynu.  
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6. Po upewnieniu się, że Członek MSR zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący składu 

orzekającego Komisji Dyscyplinarnej zapytuje go, czy przyznaje się do winy i jakie 

chce złożyć wyjaśnienia.  

7. Członkowi MSR wobec którego prowadzona jest sprawa przysługuje prawo obecności 

przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego, zadawania pytań osobom 

przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów.  

8. Dowody na poparcie zarzutu powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi 

do obrony.  

9. Świadków wysłuchuje się podczas nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie 

składali zeznań czy też wyjaśnień.  

10. Przewodniczący składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej uchyla pytania, które 

uznaje za nieistotne w sprawie.  

11. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący składu 

orzekającego Komisji Dyscyplinarnej zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu 

stronom, zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia w danej 

sprawie.  

12. Skład orzekający Komisji Dyscyplinarnej na podstawie zebrania materiału 

dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary. 

13. Członek składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej, który głosował przeciw, może 

powstrzymać się od głosowania i wówczas głos jego przyłącza się do zdania 

najprzychylniejszego. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający Komisji 

Dyscyplinarnej, przegłosowany członek ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie 

odrębne.  

14. Komisja Dyscyplinarna stosuje kary wobec członka Mazurskiej Służby Ratowniczej 

Okartowo w formie : 

a) upomnienia,  

b) nagany,  

15. Komisja Dyscyplinarna może w określonych przypadkach wnioskować do Zarządu 

Mazurska Służba Ratownicza Okartowo lub Walnego Zebrania o ;  

a) zawieszenia w prawach członka,  

b) zawieszenia w prawach członka władz,  

c) wykluczenia,  

d) wykluczenia z władz 

16.  Skład orzekający Komisji Dyscyplinarnej wydaje orzeczenie o:  

a) ukaraniu,  

b) odstąpieniu od wymierzenia kary,  

c) uniewinnieniu;  

d) umorzeniu postępowania.  
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17. Kary ulegają zatarciu po upływie roku od ich zastosowania. 

18. Zatarcie kary może nastąpić wcześniej   w przypadku złożenia umotywowanego wniosku  
przez ukaranego.  

19. W przypadku orzeczenia kar określonych w pkt 15 a, b, d niniejszego regulaminu 
orzeczonych na okres dłuższy niż rok ich zatarcie następuje po upływie roku od ich 
zakończenia.  

20.  Kara wykluczenia nie ulega zatarciu.   

21.  Komisja Dyscyplinarna rozpatrując sprawę na posiedzeniu pojednawczym może 

stosować środki wychowawcze i ;    

a) zobowiązać do przeproszenia pokrzywdzonego;  

b) zobowiązać do naprawienia szkody;  

c) udzielić upomnienia.  

22. Komisja Dyscyplinarna w wyniku przeprowadzonego postępowania pojednawczego 

może odstąpić od zastosowania środków wychowawczych, jeżeli uzna, że ich zastosowanie 

nie jest konieczne, gdyż cel wychowawczy został osiągnięty przez sam udział w 

postępowaniu pojednawczym członka, którego sprawa dotyczy.  

§ 7 

1. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej powinno zawierać:  

a) numer rozpatrywanej sprawy, zgodnie z prowadzonym rejestrem spraw,  

b) oznaczenie Komisji Dyscyplinarnej, w tym składu orzekającego i protokolanta;  

c) datę i miejsce wydania orzeczenia;  

d) imię i nazwisko Członka MSR wobec którego wydawane jest orzeczenie;  

e) określenie czynu zarzucanego Członkowi MSR wobec którego wydawane                      
jest orzeczenie oraz wskazanie naruszonego przepisu;  

f) decyzję co do wnioskowanej kary;  

g) pouczenie o trybie i terminie odwołania się od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej             
do Walnego Zebrania lub do Zarządu MSR.  

h) uzasadnienie orzeczenia.  

§ 8 

1. Rozstrzygnięcie wydane przez Komisję Dyscyplinarną ogłasza się jawnie                                   

po zakończeniu narady. 

2. Jeżeli Członek MSR wobec którego prowadzono sprawę po założeniu wyjaśnień 

samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, rozstrzygnięcie 

ogłasza się nawet wówczas, gdy na naradzie/posiedzeniu  nie ma osób 

uprawnionych do wniesienia odwołania.  

3. Termin zaskarżenia orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ogłoszonego w trybie                          

ust. 2 biegnie od jego faktycznego ogłoszenia.  

4. Jeżeli orzeczenie ogłoszono na posiedzeniu, to uprawnieni do wnoszenia odwołania 

mogą żądać doręczenia im tego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, a termin 

wniesienia odwołania liczy się od dnia jego doręczenia.  
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5. Orzeczenie wydane zaocznie lub postanowienie o umorzeniu postępowania doręcza 

się niezwłocznie Członkowi MSR wobec którego prowadzono sprawę i 

wnioskodawcy.  

§ 9 

1. Komisja Dyscyplinarna z przebiegu posiedzenia sporządza protokół.  

2. Komisja Dyscyplinarna prowadzi rejestr spraw i dokumentację.  

3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo wniesienia odwołania                         

od orzeczeniem w terminie 30 dni od chwili jego dostarczenia.  

4. Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej rozpatruje w drugiej instancji Walne 

Zgromadzenie Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo, 

§10 

1. Sprawy Komisji Dyscyplinarnej prowadzi biuro Mazurska Służba Ratownicza 

Okartowo.  

2. Załącznik nr 1 – rejestr spraw Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Załącznik nr 2 - protokół posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej.  

4. Załącznik nr 3 – orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej. 

5. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej został przyjęty uchwałą Zarządu Mazurskiej Służby 

Ratowniczej nr 10/08/2021 w dniu 28.08.2021 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 – rejestr spraw Komisji Dyscyplinarnej (KD MSR) 

do Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo 
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Załącznik nr 2 – protokół posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej (KD MSR) 

do Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo 
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Załącznik nr 3 – Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej (KD MSR) 

do Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej Mazurskiej Służby Ratowniczej Okartowo 

 


