
 
 

ZATARCIE KARY  
Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNO ŚCI ZAWODOWEJ 

 
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 101  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) – organ, który orzekał  
w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, 
orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany: 

 
1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:  

 

a) 2 lat - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,  
b) 3 lat - od złożenia egzaminu - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,  
c) 5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;  
 

2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar 
określonych w art. 96 ust. 1 ustawy.  

 
 Informację o zatarciu kary organ (Okręgowy Sąd Dyscyplinarny), o którym mowa 

wyżej, przesyła do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, 
stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy.  

 Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.  
 

 
W celu zatarcia kary konieczne jest złożenie wniosku do Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
wraz z następującymi dokumentami : 

 
1. Decyzja o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
2. Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej  (odpowiednio 2 lub 3 lata) 
3. Karta osobowa  
4. Zaświadczenia o przynależności do Izby  (dotyczące dokumentowanego okresu pracy). 

 
 

ZATARCIE KARY  
Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNO ŚCI DYSCYPLINARNEJ 

 
Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./,   
                          

Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z  urzędu  
po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany  
oraz po upływie pięciu lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka.  
 
 


