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Sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego 

Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów 

w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2013 r. 

 

1.  W roku sprawozdawczym 2012 skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego      

LBOIARP nie uległ zmianie.  

 

2. W okresie sprawozdawczym 2012 zostały rozpoznane dwie nowe sprawy 

w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej (D1/12 i D2/12) oraz zakończona  

została jedna sprawa D1/11 z minionego okresu sprawozdawczego.  

Ponadto wpłynęły dwa nowe wnioski (OZ 1/12 i OZ 2/12) w sprawach          

z zakresu  odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

 

3. Nowe sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej: 

 

 Sprawa D 1/12 – dotyczyła nieprawidłowego sporządzenia projektu 

decyzji o warunkach zabudowy, z naruszeniem przepisów Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Sprawa skierowana na wniosek Rzecznika do OSD. Orzeczeniem OSD 

obwiniony architekt został ukarany karą upomnienia i obciążony kosztami 

postępowania. Obwiniony złożył odwołanie od orzeczenia OSD do KSD 

jako sądu II instancji. Odwołanie wraz z aktami sprawy przekazano do 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Sprawa w toku. 

 

 Sprawa D 2/12 – dotyczy popełnienia przewinienia dyscyplinarnego 

polegającego na sporządzeniu opinii do projektu z pominięciem 

obowiązku poinformowania  wcześniej architekta projektu pierwotnego o 

tym fakcie. Orzeczeniem OSD obwiniony architekt został ukarany karą 

upomnienia i obciążony kosztami postępowania. Obwiniony odwołał się 

od orzeczenia OSD do KSD jako sądu II instancji, sprawa w toku. 

 

 

Sprawa z poprzedniego okresu sprawozdawczego: 

 

 Sprawa D1/11 – dotyczyła zarzutu „firmowania” przez architekta 

projektów, opracowanych przez osoby nie posiadające odpowiednich 

uprawnień. Po odwołaniu Rzecznika od orzeczenia KSD wyrokiem Sądu 

Apelacyjnego III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obwiniony 

architekt został ukarany karą zawieszenia w prawach członka Izby na dwa 

lata. 
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4.  Nowe sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej: 

 

 Sprawa OZ 1/12 – dotyczyła zarzutu niedbałego spełniania przez 

architekta obowiązków sprawdzającego, poprzez dokonanie sprawdzenia 

dokumentacji sporządzonej przez osobę nie posiadającą właściwych 

uprawnień do projektowania. 

Sprawa skierowana na wniosek Rzecznika do OSD. Decyzją OSD 

stwierdzającą naruszenie przez architekta art. 95 pkt 4 ustawy Prawo 

Budowlane obwiniony architekt został ukarany karą upomnienia i 

obciążony kosztami postępowania. Orzeczenie uprawomocniło się. 

 

 Sprawa OZ 2/12 – dotyczyła zarzutu niedbałego pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie projektanta w zakresie branży 

architektonicznej poprzez sporządzenie projektu budowlanego z dużą 

ilością uchybień. 

Na wniosek Rzecznika sprawa skierowana do Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego. 

      Odbyły się dwie rozprawy, bez wydania decyzji. Wyznaczono kolejny 

termin rozprawy. Sprawa w toku. 

 

5.  W 2012 r. do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zostały przekazane        

odwołania od orzeczeń OSD w dwóch sprawach: D1/12 i D2/12. 

Postępowanie przed sądem II instancji jest w toku.   

 

6.   W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. oraz 14-15 listopada 2012 r. w Warszawie   

odbyły się szkolenie sędziów z Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów. 

W szkoleniu wzięli udział:  

 Ewa Hagemejer 

 Izabella Tarka 

 Janusz Szymanek 

 Bogdan Łasocha 

 

7.  W dniu 12.02.2013 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe członków          

Lubelskiego OSD w obecności radcy prawnego LBOIARP, dotyczące 

procedur sądowych.  
  
Działalność OSD możliwa jest dzięki profesjonalnej pomocy prawnej mecenasa 

Wojciecha Osaka i zaangażowaniu biura LBOIARP w osobach Pań: Elżbiety 

Bieleckiej i Marzeny Domaradzkiej. 

 

                                                                                

 

                                                                                     Przewodniczący OSD 

              Janusz Szymanek 


