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S p r a w o z d a n i e  
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Warmińsko-Mazurskiej  
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Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB w Olsztynie w  

kadencji  2014 – 2018  wybranych na XIII Zjeździe pełnią:  
1/ Krzysztof Aramowicz  

2/ Lidia Dias  

3/ Jan Lachowicz 

 4/ Waldemar Możdżonek  

5/ Edward Stasiuk  

6/ Dariusz Stecki

7/ Halina Wasilczuk - koordynator 
Przy zapewnieniu  obsługi:  

- prawnej  mec. Beaty Romanowicz  

- administracyjnej biura W-MOIIB 
 

OROZ prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków W-MOIIB oraz składa odwołania od orzeczeń OSD do  

KSD. 

 

                     W w.w. okresie  sprawozdawczym   do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej  wpłynęło 26 spraw, z czego nie  wyodrębniono postępowań związanych z 

odpowiedzialnością dyscyplinarną. Ponadto Rzecznik kontynuował prowadzenie postępowań 

wyjaśniających w 2-ch  sprawach, które wpłynęły w roku 2013. Razem więc z dwoma zaległymi 

sprawami, które przeszły do załatwienia z poprzedniej kadencji, rzecznik rozpatrywał w okresie od 

12.04.2014 r. do 15.03.2015 r. -28  spraw. 

                       Z 28 spraw  dotyczących odpowiedzialności zawodowej zostały wszczęte 22 

postępowania wyjaśniające  , ale tylko 8 skierowano do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

nadając im dalszy bieg. Na etapie postępowania wyjaśniającego zostało umorzonych   9 

postępowań -   głównie ze względu na brak stwierdzenia popełnienia czynu powodującego 

odpowiedzialność zawodową. 

                  Spośród wyżej wymienionych 28 spraw, 6 było poza kompetencją Rzecznika lub zostało 

przekazanych zgodnie z właściwością miejscową do Rzeczników innych okręgowych izb.      W  17 

przypadkach  na 22  sprawy, postępowania zostały wszczęte przez Rzecznika na wniosek 

Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W bieżącym okresie 

sprawozdawczym w porównaniu do okresu poprzedniego - organy nadzoru budowlanego 

przekazały Rzecznikowi znacznie większą ilość wniosków o ukaranie osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie. 

W pozostałych  przypadkach Rzecznik wszczynał postępowanie z urzędu w związku ze skargami 

przede wszystkim  inwestorów, bądź  Wspólnot Mieszkaniowych a w  jednym przypadku od     

wykonawcy – skarga na członka Izby sporządzającego ekspertyzę techniczną . 

 

W sprawach odpowiedzialności zawodowej , poza skargą  odnośnie  sporządzonego protokołu  z 

kontroli technicznej  i nierzetelnie sporządzonej ekspertyzy i opinii technicznej, pozostałe dotyczyły 



przede wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych głównie przez 

projektantów, nierzetelnego wypełnienia obowiązków kierowników budów oraz inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.   

W chwili obecnej w toku pozostaje 5  spraw, w trybie odpowiedzialności zawodowej . 

 

             Okręgowy Rzecznik koordynator wraz z Przewodniczącym OSD, dwukrotnie brali udział w 

szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Szkolenia prowadzone są 

z radcami prawnymi Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego i dotyczą bieżących problemów natury prawnej oraz wątpliwości wynikających z 

prowadzonych spraw. 

             W okresie sprawozdawczym odbyło się również 10 zebrań Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB, podczas których omawiano sprawy organizacyjne, a także 

problemy i uwagi wynikające z prowadzonych postępowań. Na posiedzeniach rzecznicy z 

poprzedniej kadencji - przekazywali  nowym członkom nabyte  doświadczenia. Analizowany był 

sposób sprawdzenia wniosków  otrzymanych  z PINB lub WINB, (czy został  właściwie sformułowany, czy 

zawiera  niezbędne zapisy). Rozpatrywano również stan aktualnie prowadzonych postępowań. 

Ustalano plan dyżurów i spotkań z radcą prawnym. Okres sprawozdawczy był okresem szkolenia i 

doskonalenia organu Rzeczników Okręgowych,  cyklicznie na wniosek  koordynatora – mec  Beata 

Romanowicz   przeprowadzała szkolenia z zagadnień dotyczących działalności    i  podstawowych  

zadań rzecznika.  Ponadto cotygodniowe dyżury w środy  w godzinach od 15.30 do 17.30 w 

siedzibie Izby, odbywa rzecznik koordynator wraz z  p mecenas Beatą  Romanowicz w ramach 

których,  analizowane i omawiane są  sprawy wpływające do Rzecznika  oraz  konsultowane są  

aktualnie prowadzone postępowania. 

Rzecznicy byli uczestnikami bezpośrednich rozpraw przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym,  

Rzecznik koordynator  uczestniczył w posiedzeniach Rady W-MOIIB. 

             Od decyzji Rzecznika wniesiono w bieżącym okresie sprawozdawczym jedno odwołanie, 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, do którego w ramach sprawowanego nadzoru 

przekazywane są decyzje, nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, utrzymując w mocy zaskarżone 

postanowienie. 
             Przeprowadzona  w dniu 22. 12. 2014  r  kontrola przez Ryszarda Raka - Krajowego Rzecznika  

Odpowiedzialności Zawodowej   P I I B  nie wykazała  żadnych  nieprawidłowości. 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

                                                                       Halina Wasilczuk  

Olsztyn dnia  18 03 2015 r- 

 


