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Sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego 

Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów 

w okresie od 15 marca 2011 r. do 15 lutego 2012 r. 

 

1.   W roku sprawozdawczym 2011 skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego      

LBOIARP nie uległ zmianie: 

     - Janusz Szymanek – przewodniczący 

     - Izabella Tarka – wiceprzewodniczący 

     - Jarosław Matwiejuk – wiceprzewodniczący  

     - Ewa Hagemejer – wiceprzewodniczący  

     - Dariusz Lewandowski – sekretarz  

     - Jan Kożuchowski – członek  

     - Franciszek Łasocha – członek  

     - Andrzej Skiba – członek  

     - Rafał Szmigielski – członek  

 

2. W okresie sprawozdawczym została rozpoznana jedna nowa i trzy z  

poprzedniego okresu sprawozdawczego sprawy w trybie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.  

      Nie wpłynął żaden wniosek w sprawach z zakresu odpowiedzialności  

      zawodowej w budownictwie.  

 

3.  Nowa sprawa: 

          Sprawa D 2/11 – dotyczyła naruszenia praw autorskich (brak konsultacji 

z   autorem projektu pierwotnego w ramach zlecenia termomodernizacji). 

          Sprawa skierowana na wniosek Rzecznika do OSD. Architekt został ukarany 

karą upomnienia i obciążony kosztami postępowania. Rzecznik oraz 

obwiniony złożyli odwołanie od orzeczenia OSD do KSD jako sądu II 

instancji. 

 

4. Sprawy z poprzedniego okresu sprawozdawczego:      

Sprawa D 2/10 – dotyczyła naruszenia Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej 

w  kontekście postępowania odwoławczego i kwestionowania przez 

obwinionego architekta rozstrzygnięcia sądu konkursowego. 

 Z uwagi na brak podstaw do ukarania architekta w trybie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, OSD LBOIA umorzył postępowanie 

dyscyplinarne. Orzeczenie jest prawomocne. 

 

        Sprawa D 3/09 - dotyczyła naruszenia Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej           
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w  związku z zarzutem nienależytego pełnienia przez obwinionego 

obowiązków nadzorującego praktykę projektową. Sprawa została 

przekazana według właściwości do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 

Zarządzeniem KSD sprawa ponownie została przekazana OSD LBOIA 

jako organowi właściwemu. Orzeczenie OSD- uniewinnienie obwinionego 

od popełnienia zarzuconego przewinienia dyscyplinarnego. Orzeczenie 

uprawomocniło się. 

 

        Sprawa D 1/11- sprawa toczyła się wcześniej pod sygn. RD4/09- 

dotyczyła zarzutu „firmowania” przez architekta projektów,  opracowanych 

przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień. Orzeczeniem OSD 

obwiniony architekt został ukarany karą zawieszenia w prawach członka na 

okres 2 lat i obciążony kosztami postępowania. Obwiniony odwołał się od 

orzeczenia OSD. Odwołanie wraz z aktami sprawy przekazano do 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 

 

5.  W 2011 r. do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zostały przekazane       

odwołania od orzeczeń OSD w trzech sprawach: D1/11, D2/11 i D2/09. 

   

  W pierwszym przypadku odwołanie obwinionego architekta zostało   

uwzględnione. Wprawdzie KSD utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie 

w części dotyczącej winy obwinionego, uznał jednak ze orzeczona kara 

była zbyt surowa. Kara została więc obniżona. Sprawa nie jest 

prawomocnie zakończona. 

   

   W sprawie  D 2/11 odwołanie obwinionego również zostało uwzględnione,           

KSD uniewinnił  architekta od popełnienia zarzuconego przewinienia 

dyscyplinarnego. Orzeczenie nie jest prawomocne. 

    

   Sprawa D2/09 dotyczyła naruszenia Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej w 

kontekście pełnienia przez obwinionego obowiązków nadzorującego 

praktykę projektową. KSD jako sąd II instancji utrzymał w mocy 

orzeczenie OSD. Obwiniony architekt odwołał się od orzeczenia KSD do 

Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Prawomocnym wyrokiem Sądu 

Administracyjnego odwołanie zostało oddalone z powodu braku 

zasadności. 

 

6.  W dniu 25 listopada 2011 r. w Warszawie odbyło się szkolenie sędziów 

Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych. Z Lubelskiej Okręgowej Izby 

Architektów w szkoleniu wzięli udział:  
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 Janusz Szymanek – Przewodniczący OSD  

 Jarosław Matwiejuk – Wiceprzewodniczący OSD  

 Dodatkowym tematem poruszonym na spotkaniu była informacja o 

możliwości podjęcia przez Izbę Architektów działalności polegającej na 

utworzeniu przy Izbie Sądów Polubownych. 

                                                                                

Przewodniczący OSD dziękuje paniom Elżbiecie Bieleckiej i Marzenie 

Domaradzkiej za nieocenioną pomoc administracyjno-organizacyjną w 

działalności Sądu. 

 

 

                                                                                Przewodniczący OSD 

     Janusz Szymanek 


