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SPRAWOZDANIE   

z działalności OROZ WOIIB w Poznaniu 

w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działa od XIII Zjazdu 

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

6 -osobowym składzie: 

 

1. Łukasz Gorgolewski - koordynator 

2. Grażyna Maria Kubaś  

3. Józef Cieśla  

4. Kamila Lach-Jaskuła  

5. Ryszard Jagła 

6. Robert Krupa 

 

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

Odpowiedzialności Zawodowej działał w następującym składzie: 

 

1. Przemysław Grzegorz Barczyński - koordynator 

2. Grażyna Maria Kubaś  

3. Józef Cieśla  

4. Henryk Grabowski 

5. Ryszard Jagła 

6. Jerzy Tykociński 

 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wpłynęły 

do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB 33 sprawy, a więc 

o 2 sprawy więcej, aniżeli w poprzedzającym go roku.  

Ponadto kontynuowano prowadzenie postępowań wyjaśniających w trybie 

odpowiedzialności zawodowej w 5 sprawach, które wpłynęły w 2013 roku. 

Spośród wymienionych wyżej 38 spraw, jedenaście dotyczyło 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym trybie 7 postępowań zakończyło się 

postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania, w trzech sprawach wydano 
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postanowienie o umorzeniu postępowania, a w jednym przypadku sprawę 

pozostawiono bez rozpoznania.  

W trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej najwięcej skarg dotyczyło 

nierzetelnych opracowań opinii technicznych. 

Natomiast spośród pozostałych 27 spraw dotyczących odpowiedzialności 

zawodowej, 13 spraw umorzono decyzjami administracyjnymi, 8 skierowano do 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego zakończonego wnioskami o ukaranie, 5 spraw pozostało nadal  

w toku, a w jednym przypadku sprawę pozostawiono bez rozpoznania. 

 W większości przypadków Okręgowy Rzecznik wszczynał postępowanie  

z urzędu w związku ze skargą inwestora. Na wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego wszczęto 8 spraw, natomiast na wniosek WWINB wszczęto 2 

sprawy. 

Skargi w sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły głównie 

niedbałego pełnienia obowiązków przez kierownika budowy, a w znacznie mniejszym 

zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta oraz osoby 

przeprowadzające okresowe kontrole. 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, do którego w ramach 

sprawowanego nadzoru nad działalnością okręgowych rzeczników, przekazywane są 

wszystkie ostateczne decyzje, nie zgłosił dotychczas żadnych uwag co do 

działalności OROZ WOIIB w tym zakresie i poprawności wydanych przez 

Rzeczników decyzji administracyjnych. 

Także kontrola przeprowadzona w dniu 04.12.2014 r. przez Krajowego 

Rzecznika nie wykazała żadnych nieprawidłowości w działalności Okręgowego 

Rzecznika WOIIB. 

 W dniach 8 maja oraz 17 października 2014 r. radca prawny PIIB 

przeprowadził w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu, szkolenia dla 

Okręgowych Rzeczników i sędziów OSD. Podczas tych szkoleń omawiano  

w nawiązaniu do konkretnych spraw, problematykę związaną ze stosowaniem 

procedur w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, a także 

wyjaśniono różne wątpliwości powstałe w trakcie prowadzenia bieżących 

postępowań.  

Natomiast Okręgowy Rzecznik – koordynator wziął udział w szkoleniach 

zorganizowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, które odbyły się  
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w dniach 22-24 maja w Nowogrodzie oraz 28-29 listopada w Jadwisinie. Szkolenia te 

prowadzone przez radców prawnych KROZ i KSD dotyczyło głównie problemów 

związanych z prawidłowym zastosowaniem odpowiednich procedur administracyjno-

prawnych, właściwej interpretacji przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa 

sądów administracyjnych oraz trybu postępowania i sposobu rozstrzygania 

konkretnych spraw.  

W roku sprawozdawczym w dniach 8 maja oraz 17 października odbyły się 

również 2 zebrania Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB, 

podczas których omówiono sprawy organizacyjne, a także różne problemy 

merytoryczne i formalno - prawne związane z postępowaniami prowadzonymi  

w konkretnych sprawach. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej odbywa, tak jak w latach 

poprzednich, cotygodniowe dyżury we wtorki w godzinach od 1400 do 1500  

w siedzibie Izby przy ul. Dworkowej 14, w trakcie których prowadzone są rozmowy ze 

wszystkimi zainteresowanymi w sprawach dotyczących odpowiedzialności 

zawodowej i dyscyplinarnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie. 

Obsługę administracyjną biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej WOIIB zapewnia Pan mgr Adam Podkowiński. 

 

 
Okręgowy Rzecznik  

Odpowiedzialności Zawodowej 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
 

mgr inż. Łukasz Gorgolewski 

 


