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S P R A W O Z D A N I E 

z działalności  

OKRĘGOWEGO  SĄDU  DYSCYPLINARNEGO 

WARMI ŃSKO-MAZURSKIEJ  

OKRĘGOWEJ IZBY IN ŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

za okres sprawozdawczy 2014 – 2015  

 

 W dniu 11.04.2014 r. delegaci IX Zjazdu  Sprawozdawczo – Wyborczego dokonali 

wyboru Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w następującym składzie: 

 

1. Jacek Zabielski – przewodniczący OSD 

Członkowie : 

2. Teresa Krystyna Bańkowska 

3. Barbara Pieczyńska  

4. Witold Kaszycki  

5. Grażyna Skowrońska 

6. Piotr Wądołowski 

7. Krzysztof Żyłka  

 

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  

W-MOIIB, które odbyło się w dniu 06.05.2014 r., podjęto uchwałę o ukonstytuowaniu się  

Sądu oraz dokonano podziału funkcji. Funkcję wiceprzewodniczącego OSD powierzono  

inż. Krzysztofowi Żyłce, sekretarzem została mgr inż. Barbara Pieczyńska. 

           

  W okresie sprawozdawczym W-MOIIB nie organizowała szkoleń dla sądów 

dyscyplinarnych izb okręgowych. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz dwóch 

członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny (28 – 29.11.2014 r. w Jadwisinie  

i 22 – 23.05.2014 r. w Nowogrodzie). Na szkoleniu tym omówione zostały przepisy prawne 



obowiązujące w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej,  

a w szczególności: 

 

� wszczęcie postępowania wyjaśniającego, 

� właściwość miejscowa rzecznika odpowiedzialności zawodowej, 

� rozpoznawanie spraw przeciwko członkom izby,  

� postępowanie dowodowe, 

� terminy wnoszenia środków odwoławczych, 

� karanie za przestępstwa i wykroczenia z ustawy Prawo budowlane, 

� Kodeks Etyki Zawodowej, 

� najczęściej popełniane błędy występujące w pracy okręgowych sądów 

dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 

 

W okresie sprawozdawczym do Sądu wpłynęło 7 wniosków Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej  

i 1 wniosek ukaranego o zatarcie kary.  

Sąd rozpatrywał  7 wniosków  o ukaranie członków Izby i podjął następujące decyzje: 

 

Ilość spraw Rozstrzygnięcie 

2 orzeczenie o ukaraniu obwinionego karą upomnienia 

5 umorzenie postępowania 

 

W 1 przypadku Sąd podjął decyzję o zatarciu kary. 

 

Wnioski z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dotyczyły głównie 

przekroczenia zakresu uprawnień budowlanych, pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych bez opłacenia składki przynależności do Izby oraz wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie niezgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa  

w tym zakresie. 

 


