
Sprawozdanie z działalności OSD WOIIB za 2014 rok. 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w podanym niżej składzie działa od XIII Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB, tj. od 8 kwietnia 2014 r.: 

 

- Lech Grodzicki – Przewodniczący 

- Edmund Krzysztof Marmur – Zastępca Przewodniczącego 

- Zbigniew Bryłka - Sekretarz 

- Zbigniew Głuszak 

- Waldemar Kaczmarek 

- Mieczysław Kolecki 

- Zdzisław Kowalski 

- Tomasz Kulczyński 

- Maria Maciejewska 

- Tadeusz Jan Pawlak 

- Mirosław Węcłaś 

- Jakub Włodarczyk 

- Bogdan Zastawny 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 8 kwietnia 2014 r., Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny działał w następującym składzie: 

- Lech Grodzicki – Przewodniczący 

- Edmund Krzysztof Marmur – Zastępca Przewodniczącego 

- Zbigniew Bryłka 

- Waldemar Kaczmarek 

- Mieczysław Kolecki 

- Zdzisław Kowalski 

- Tomasz Kulczyński 

- Maria Maciejewska 

- Janusz Szymański - Sekretarz 

- Mirosław Węcłaś 

- Jakub Włodarczyk 

- Roman Wojciechowski 

- Piotr Żabierek  



W roku sprawozdawczym OSD WOIIB rozpatrywał łącznie 10 spraw, w tym 

dwie, które wpłynęły w roku 2013. Wszystkie dotyczyły odpowiedzialności 

zawodowej. 

Karą upomnienia ukarano łącznie 4 osoby, w tym dwie osoby z uwagi na 

niedopełnienie obowiązków kierownika budowy, jedną osobę za niedbałe pełnienie 

obowiązków inspektora nadzoru oraz jedną osobę za niedopełnienie obowiązków 

projektanta. Karą upomnienia z nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu ze 

znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania 

wiedzy technicznej ukarano jedną osobę w związku z niedbałym pełnieniem 

obowiązków oraz spowodowaniem zagrożenia życia lub zdrowia ludzi podczas 

pełnienia funkcji kierownika budowy. W jednej sprawie postępowanie umorzono,  

a cztery są nadal w toku. 

W sprawach rozpatrywanych przez OSD WOIIB zarzuty postawiono: 

kierownikom budowy/kierownikom robót – w pięciu sprawach, projektantowi –  

w dwóch sprawach, inspektorom nadzoru inwestorskiego – w dwóch sprawach oraz 

jednej osobie przeprowadzającej okresowe kontrole utrzymania obiektów 

budowlanych. 

Wszystkie decyzje i orzeczenia OSD zostały przekazane do Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego w ramach sprawowanego przez niego nadzoru. KSD nie zgłosił 

uwag dotyczących pracy Sądu. 

Członkowie OSD uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez WOIIB  

z udziałem radcy prawnego. W roku sprawozdawczym 2014 odbyły się dwa 

szkolenia: w dniu 8 maja oraz 17 października. Szkolenia prowadzone były w formie 

warsztatów, podczas szkoleń omawiana była problematyka procedur stosowanych  

w sprawach z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, omawiane były 

wątpliwości wynikające w toku prowadzonych spraw. Poza szkoleniami 

organizowanymi przez WOIIB, Przewodniczący Sądu lub zastępca uczestniczy 

również w szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa –

skierowanych do Przewodniczących wszystkich OSD, Rzeczników koordynatorów 

oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego. Uczestniczyły w nim również osoby zajmujące się 

prowadzeniem biura OROZ i OSD i obsługą prawną. W roku 2014 w/w szkolenia 

odbyły się w dniach 22-24 maja w Nowogrodzie oraz 28-29 listopada w Jadwisinie. 

 



W 2014 roku odbyły się 2 zebrania członków OSD – 8 maja oraz 17 

października, omawiano na nich sprawy organizacyjne oraz doświadczenia 

wynikające z prowadzonych postępowań. W skład Sądu wchodzi obecnie trzynastu 

sędziów, z których każdorazowo Przewodniczący wyznacza po trzy osoby 

stanowiące skład orzekający w danej sprawie. 

 

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 

 
mgr inż. Lech Grodzicki 


