
U C H W A Ł A nr 26/2019 
Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów 

z dnia 22 maja 2019 r. 
 
 

w sprawiewykonania kary wymierzonej orzeczeniem Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie 1 OD/2018. 

 
 
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawyz dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016r. 1725 z póź. zmianami), §43 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31października 2002 r.w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków 
samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U.2002.194.1635) co następuje: 
 

§ 1 
 

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RPw związku z orzeczeniem z dnia 25 

stycznia 2019 roku Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP w sprawie 1 OD/2018 wymierzającym architektowi Agnieszce Cylwik 

karę zawieszenia w prawach członka Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP na okres 

1 rokuustala początek kary na dzień 18.04.2019 roku zaś koniec na dzień 17.04.2020 

roku, zawieszając w tym okresie architekta Agnieszkę Cylwik w prawach członka 

Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  

 

 

§ 2 
 

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP zobowiązuje kierownika Biura Izby do 

zawiadomienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o treści niniejszej uchwały, a 

także do dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 10 

ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 t.j.) 

 
§ 3 

 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 25 stycznia 2019 roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP w sprawie 1 OD/2018 wydał orzeczenie, w którym wymierzył architektowi 

Agnieszce Cylwik karę zawieszenia w prawach członka Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów 

RP na okres 1 roku. Orzeczenie stało się prawomocne z dnia 17.04.2019r. 

Zgodnie z § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31października 2002 r.w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków 

samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz.U.2002.194.1635) karę zawieszenia w prawach członka izby wykonuje okręgowa rada izby, 

ustalając na podstawie prawomocnego orzeczenia początek i koniec kary. O okresie kary i 

terminie jej zakończenia okręgowa rada izby zawiadamia Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, z wyjątkiem członków izby urbanistów, a w przypadku gdy obwiniony pełnił 

funkcję w organach izby samorządu zawodowego - także właściwy organ tej izby. 

Wobec powyższego należało ustalić zarówno okres zawieszenia ukaranego architekta, który – 

wobec uprawomocnienia się orzeczenia w dniu 17.04.2019r - bieg rozpoczyna w dniu 

18.04.2019r, a kończy w dniu 17.04.2020r. 

 

 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w Warszawie  

00-193, ul. Stawki 2A w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Podlaskiej Okręgowej Rady Izby 

Architektów, ul. Waszyngtona 3 w BiałymstokuW trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania składając w tym zakresie stosowne oświadczenie.Z dniem doręczenia organowi 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, uchwała staje się 

ostateczna i prawomocna. 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PODPIS 

Waldemar Jasiewicz Przewodniczący PD ORIA RP  

Wojciech Lizurej Zastępca Przewodniczącego  

Tomasz Walczuk Zastępca Przewodniczącego  

Przemysław Tryburski Zastępca Przewodniczącego  

Marcin Marczak Sekretarz  

Tomasz Rogala Skarbnik  

Zbigniew Baum Członek  

Agnieszka Urszula Duda Członek  

Katarzyna Jabłońska Członek  

Barbara Sarna Członek  


