
 

 

 
Zał�cznik do uchwały nr 10 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu  
Izby Architektów 

w sprawie regulaminu Krajowego S�du Dyscyplinarnego 
i okr�gowych s�dów dyscyplinarnych 

podj�tej w Warszawie w dniu 24 listopada 2002 r. 
 
 

REGULAMIN 
Krajowego S�du Dyscyplinarnego i okr�gowych s�dów dyscyplinarnych 

 
DZIAŁ I 

ZASADY ORGANIZACJI S�DÓW 
 

Rozdział 1 
Przepisy wst�pne i ogólne 

§ 1 
1. Przepisy regulaminu okre�laj� organizacj� i tryb działania Krajowego S�du 

Dyscyplinarnego i okr�gowych s�dów dyscyplinarnych izb architektów w 
sprawach dyscyplinarnych, sprawach z zakresu odpowiedzialno�ci zawodowej 
oraz w sprawach polubownych.  

2. Podstaw� działania Krajowego S�du Dyscyplinarnego i okr�gowych s�dów 
dyscyplinarnych stanowi�:  
1) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych 

architektów, in�ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5, poz. 42 
z pó�niejszymi zmianami);  

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz.414. z 
pó�niejszymi zmianami); 

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post�powania 
administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pó�niejszymi 
zmianami)”; 

4) rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 pa�dziernika 2002r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu post�powania dyscyplinarnego w 
stosunku do członków samorz�dów zawodowych architektów, in�ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 194 poz. 1635) 
oraz niniejszy regulamin. 
 

Rozdział 2 
Nazwy s�dów. Piecz�cie urz�dowe. 

§ 2 
1. Siedzib� Krajowego S�du Dyscyplinarnego jest m. st. Warszawa a siedzibami 

okr�gowych s�dów dyscyplinarnych – siedziby wła�ciwych okr�gowych izb 
architektów. 

2. Nazw� s�du dyscyplinarnego ustala si� zgodnie z nazw� wła�ciwej okr�gowej 
izby architektów. 

 
§ 3 

Nazwy s�dów ustalone zgodnie z paragrafem poprzedzaj�cym u�ywa si� w 
piecz�ciach urz�dowych, w orzeczeniach i dokumentach wydawanych przez s�d 
oraz umieszcza na aktach spraw tego s�du i na wszelkich pismach wychodz�cych z 
s�du. 
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Nazw� s�du umieszcza si� ponadto na tablicy informacyjnej w siedzibie s�du. 
 

§ 4 
S�dy posługuj� si� piecz�ciami urz�dowymi według wzorów ustalonych przez 
Krajow� Rad� Izby Architektów. Odpowiedzialno�� za przechowywanie i 
zabezpieczenie piecz�ci spoczywa na przewodnicz�cym s�du. 
 

DZIAŁ II 
PRZEPISY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW SPRAW 

 
Rozdział 1 

Czynno�ci przewodnicz�cego s�du, przewodnicz�cego posiedzenia i s�dziów. 
§ 5 

Przewodnicz�cy s�du kieruje całokształtem pracy s�du w zakresie spraw s�dowych, 
a w szczególno�ci: 

1) zaznajamia si� z pismami wpływaj�cymi do s�du i wydaje co do nich 
odpowiednie zarz�dzenia, 

2) wyznacza przewodnicz�cego posiedzenia je�eli sam nie przewodniczy 
posiedzeniu, s�dziego sprawozdawc� oraz członków składu 
orzekaj�cego, 

3) wyznacza terminy posiedze� w poszczególnych sprawach i wydaje 
wszelkie potrzebne zarz�dzenia tak, aby rozstrzygni�cie danej sprawy 
mogło, w miar� mo�liwo�ci, nast�pi� na pierwszym posiedzeniu, 

4) czuwa nad zapewnieniem stronom mo�liwo�ci przegl�dania akt sprawy,  
5) zaznajamiania si� z przebiegiem wa�niejszych spraw rozpoznawanych w 

s�dzie, 
6) kontroluje celowo�� i zasadno�� odraczania i przerywania posiedze� oraz 

czuwa nad przebiegiem spraw, w którym post�powanie trwa zbyt długo, 
7) kontroluje prac� biegłych w zakresie terminowego sporz�dzania opinii, 
8) czuwa nad terminowym sporz�dzaniem uzasadnie�, 
9) zapobiega powstawaniu zaległo�ci, a w razie ich powstania opracowuje 

plan ich usuni�cia i kontroluje wykonanie tego planu, 
10) czuwa nad sprawno�ci�, prawidłowo�ci� i terminowo�ci� pracy 

sekretariatu s�du, 
11) organizuje narady s�dziów. 

 
§ 6 

1. Poszczególne czynno�ci wymienione w § 5 przewodnicz�cy s�du mo�e 
przekaza� innemu wyznaczonemu przez siebie s�dziemu.  

2. Czynno�ci wymienione w § 5 pkt. 1 i 3 przewodnicz�cy s�du mo�e przekaza� 
przewodnicz�cemu posiedzenia lub s�dziemu sprawozdawcy. 

 
§ 7 

Przewodnicz�cy posiedzenia czuwa w szczególno�ci, aby: 
1) posiedzenie rozpocz�ło si� punktualnie, 
2) w toku post�powania nie pomini�to okoliczno�ci koniecznych do 

wyja�nienia sprawy, bez zb�dnej zwłoki oraz aby rozpatrzono zło�one na 
posiedzeniu wnioski stron, 

3) protokół został podpisany bezpo�rednio po zako�czeniu posiedzenia, a w 
wyj�tkowych przypadkach, najpó�niej w ci�gu trzech dni po zako�czeniu 
posiedzenia, 
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4) członkowie składu orzekaj�cego zaznajomili si� z aktami sprawy przed 
posiedzeniem oraz decyduje o tym czy w sprawie ma si� odby� narada 
wst�pna, 

5) podczas narady omówiono wszystkie wyłaniaj�ce si� zagadnienia 
faktyczne i prawne. 

 
§ 8 

Do obowi�zków s�dziego sprawozdawcy nale�y: 
1) wydawanie zarz�dze� w zwi�zku z przygotowaniem posiedzenia i 

zarz�dze� w toku post�powania poza posiedzeniem, chyba, �e czynno�ci 
te zastrzegł sobie przewodnicz�cy posiedzenia albo przewodnicz�cy 
s�du,  

2) czuwanie, aby w razie nie zamieszczenia w orzeczeniu koniecznych 
rozstrzygni�� co do dowodów rzeczowych lub kosztów post�powania, 
postanowienie w tym przedmiocie zostało wydane niezwłocznie. 

 
§ 9 

Niezale�nie od obowi�zków przewodnicz�cego s�du w zakresie nadzorowania pracy 
sekretarza, ka�dy z s�dziów ma obowi�zek kontrolowania, czy przydzielone mu 
sprawy otrzymały prawidłowy bieg oraz czy wydane w tych sprawach zarz�dzenia s� 
terminowo i nale�ycie wykonywane przez sekretarza. 

 
Rozdział 2 
Dor�czenia 

§ 10 
Dor�cze� s�dowych nale�y dokonywa� przede wszystkim przez poczt�. 
 

§ 11 
Je�eli obecny w s�dzie adresat wykazał swoj� to�samo��, mo�na dor�czy� mu 
pismo bezpo�rednio za potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 12 
1. Pisma przeznaczone dla obwinionego dor�cza si� w taki sposób, aby tre�� ich 

nie była dost�pna dla osób niepowołanych.  
2. Przepis ust. 1 stosuje si� odpowiednio do innych pism, je�eli jest to 

uzasadnione interesem społecznym lub interesem strony.  
 

§ 13 
Zawiadomienia, wezwania i inne pisma s�dowe przeznaczone dla osób 
pozbawionych wolno�ci przesyła si� z odpowiednim pismem do administracji zakładu 
karnego lub aresztu �ledczego. 
 

§ 14 
Zawiadomienia o terminach posiedze� albo wezwania na nie, powinny by� wysyłane 
odpowiednio wcze�nie, tak aby w przypadku stwierdzenia przeszkód w ich 
dor�czeniu mo�na było zawiadomienia lub wezwania wysła� ponownie albo odwoła� 
posiedzenie i zawiadomi� o tym osoby, którym zawiadomienia lub wezwania zostały 
ju� uprzednio dor�czone. 
 

Rozdział 3 
Przebieg i porz�dek posiedzenia 

§ 15 
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Dla ka�dej sprawy, wyznaczonej na posiedzenie, nale�y oznaczy� godzin� 
rozpocz�cia posiedzenia, z uwzgl�dnieniem przypuszczalnego czasu trwania spraw 
j� poprzedzaj�cych oraz �rodków komunikacji, z której korzystaj� osoby zamieszkałe 
poza siedzib� s�du. 
 

§ 16 
O zmianie kolejno�ci rozpoznawania sprawy ustalonej w wokandzie oraz o 
ewentualnym opó�nieniu rozpocz�cia posiedzenia w danej sprawie, przewodnicz�cy 
posiedzenia informuje osoby zainteresowane. 
 

§ 17 
1. Wszyscy obecni na sali rozpraw, nie wył�czaj�c uczestnicz�cych w posiedzeniu 

rzecznika dyscyplinarnego i protokolanta, powstaj� z miejsc w czasie 
ogłaszania orzeczenia.  

2. W czasie posiedzenia ka�da osoba powstaje z miejsca gdy przemawia do s�du 
lub gdy s�d do niej si� zwraca. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz�cy 
posiedzenia mo�e zezwoli� na pozostawanie w pozycji siedz�cej. 

3. Rzecznik odpowiedzialno�ci zawodowej zajmuje miejsce przed stołem 
s�dziowskim po prawej stronie, a obwiniony po stronie lewej. 

4. Pokrzywdzony i jego pełnomocnik oraz obro�ca obwinionego zajmuj� przed 
stołem s�dziowskim miejsca, odpowiednio, po prawej i po lewej stronie. 

 
§ 18 

1. Przewodnicz�cy posiedzenia zajmuje miejsce �rodkowe za stołem 
s�dziowskim. Protokolant zajmuje miejsce przy stole s�dziowskim po lewej 
stronie s�du.  

2. Je�eli w składzie s�du uczestniczy przewodnicz�cy s�du – przewodnictwo 
posiedzenia nale�y do niego, je�eli nie zarz�dzi inaczej. 

 
§ 19 

1. W przypadku odroczenia lub przerwania posiedzenia, nale�y osobom 
zainteresowanym ogłosi� na posiedzeniu termin nast�pnego posiedzenia, 
chyba, �e niezwłoczne wyznaczenie nast�pnego terminu nie jest mo�liwe.  

2. W razie ogłoszenia terminu nast�pnego posiedzenia nale�y pouczy� osoby 
zainteresowane o tym, które z nich maj� obowi�zek stawienia si� na nast�pne 
posiedzenie bez osobnego wezwania oraz o skutkach niestawiennictwa. Na 
��danie osoby zainteresowanej nale�y wyda� jej pismo wskazuj�ce termin 
stawienia si� w s�dzie. Osoby nieobecne na posiedzeniu nale�y wezwa� na 
nast�pne posiedzenie lub zawiadomi� o nim na zasadach ogólnych. 

 
§ 20 

1. Je�eli prowadz�cy posiedzenie uzna, i� zło�enie do akt sprawy okazanego mu 
przedmiotu lub dokumentu albo odpisu lub wyci�gu z dokumentu jest zb�dne, 
nale�y przedmiot ten lub dokument opisa� wyczerpuj�co w protokole lub 
notatce urz�dowej wskazuj�c osob�, która je przedstawiła s�dowi.  

2. Na dokumencie zło�onym do akt na posiedzeniu, przewodnicz�cy umieszcza 
wzmiank�, przez kogo dokument został zło�ony. W razie zło�enia do akt 
sprawy przedmiotu, a tak�e, gdy z uwagi na rodzaj dokumentu mo�e by� on 
zwrócony po uko�czeniu post�powania, wzmiank� t� zamieszcza si� w 
protokole lub notatce urz�dowej. 

 
§ 21 
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1. W toku post�powania wolno wyda� stronie zło�ony przez ni� w sprawie 
przedmiot lub dokument tylko na zarz�dzenie przewodnicz�cego posiedzenia 
lub s�dziego sprawozdawcy.  

2. Po uko�czeniu post�powania wydanie stronie dokumentu nast�puje na 
zarz�dzenie przewodnicz�cego s�du. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si� odpowiednio do wydawania przedmiotów lub 
dokumentów osobom innym ni� strona. 

4. Wydanie dokumentu mo�e by� uzale�nione od zło�enia do akt odpisu lub 
wyci�gu z dokumentu. 

 
§ 22 

1. Przewodnicz�cy s�du mo�e zarz�dzi� wydanie lub przesłanie akt biegłemu, 
je�eli wymagaj� tego okoliczno�ci sprawy.  

2. Zarz�dzaj�c wydanie lub przesłanie akt przewodnicz�cy s�du wyznacza termin, 
w którym akta maj� by� zwrócone. 

 
§ 23 

Przedstawienie akt Krajowemu S�dowi Dyscyplinarnemu lub S�dowi Najwy�szemu 
na skutek wniesienia �rodka odwoławczego nale�y dokona� niezwłocznie, gdy tylko 
zgodnie z przepisami post�powania dyscyplinarnego mo�e to nast�pi�. 
 

Rozdział 4 
Orzeczenia 

§ 24 
Orzeczenia sporz�dza si� i ogłasza bezpo�rednio po rozpoznaniu danej sprawy, 
chyba, �e s�d odroczył ogłoszenie orzeczenia na inny dzie�. 
 

§ 25 
Orzeczenie sporz�dza przewodnicz�cy posiedzenia. Je�eli sprawozdawc� był inny 
s�dzia, sporz�dzenie orzeczenia nale�y do s�dziego sprawozdawcy. 
 

§ 26 
W przypadku, gdy sporz�dzenie uzasadnienia przez przewodnicz�cego posiedzenia 
lub s�dziego sprawozdawcy nie jest mo�liwe, lub napotyka na przeszkody, których 
czasu trwania nie mo�na przewidzie�, uzasadnienie sporz�dza inny s�dzia, który 
brał udział w wydaniu orzeczenia.  
 

§ 27 
S�dzia nie ma obowi�zku uzasadnienia orzeczenia, do którego zgłosił zdanie 
odr�bne. 
 

§ 28 
Zgłoszenie zdania odr�bnego zaznacza si� przy podpisie zło�onym na orzeczeniu 
przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki. 
 

§ 29 
1. Zdania odr�bnego nie ogłasza si�.  
2. Strony, obro�cy i pełnomocnicy mog� zapozna� si� ze zdaniem odr�bnym i 

jego uzasadnieniem oraz robi� z nich odpisy. Nie mog� jednak otrzyma� 
uwierzytelnionych odpisów zdania odr�bnego i jego uzasadnienia. 

 
§ 30 
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1. Po uprawomocnieniu si� postanowienia, którym sprostowano orzeczenie, 
nale�y umie�ci� sprostowanie na oryginale orzeczenia, a na ��danie stron 
równie� na dor�czonych im odpisach lub wyci�gach. Dalsze odpisy i wyci�gi z 
orzeczenia powinny by� sporz�dzone z uwzgl�dnieniem dokonanego 
sprostowania.  

2. Po umieszczeniu sprostowania nale�y na oryginale orzeczenia zamie�ci� 
wzmiank� wskazuj�c� organ dokonuj�cy sprostowania oraz dat� postanowienia 
w tym przedmiocie. 

 
Rozdział 5 

Pomoc prawna 
§ 31 

1. W zleceniu przeprowadzenia dowodu przez inny s�d dyscyplinarny nale�y 
dokładnie okre�li�, jakie czynno�ci maj� by� dokonane, oznaczy� mo�liwie 
wczerpuj�co fakty podlegaj�ce wyja�nieniu przez poszczególne osoby a w razie 
potrzeby przytoczy� okoliczno�ci, na które nale�y zwróci� szczególn� uwag�. 
Nale�y równie� wskaza� adresy osób, które maj� by� przesłuchane albo 
zawiadomione o terminie. 

2. Pisma o udzielanie pomocy prawnej podpisuje przewodnicz�cy posiedzenia. 
3. Do pisma doł�cza si� w razie potrzeby odpisy akt sprawy. Akta w cało�ci lub 

cz��ci doł�cza si� tylko w razie koniecznej potrzeby i je�eli nie wstrzyma to 
biegu post�powania. 

 
§ 32 

1. Zlecenie przeprowadzenia dowodu wi��e s�d wezwany. Je�eli jednak pismo o 
udzielenie pomocy prawnej nie czyni zado�� wymaganiom § 31 i gdy wskutek 
tego udzielenie pomocy prawnej nie jest mo�liwe, s�d wezwany zwraca je 
s�dowi wzywaj�cemu w celu uzupełnienia. 

2. Pismo o udzielenie pomocy prawnej skierowane wskutek oczywistej omyłki do 
s�du miejscowo niewła�ciwego, s�d wezwany przekazuje s�dowi wła�ciwemu i 
zawiadamia o tym s�d wzywaj�cy. 

 
Rozdział 6 

Dowody rzeczowe 
§ 33 

1. Zło�one w zwi�zku z post�powaniem przedmioty zał�cza si� do akt sprawy, a w 
razie potrzeby umieszcza si� we wszytej do akt kopercie, na której zaznacza 
si� zawarto�� i dat� przyj�cia przedmiotu oraz nazw� organu lub nazwisko 
osoby, która go zło�yła.  

2. Je�eli przedmioty zło�one w zwi�zku z post�powaniem nie mog� by� doł�czone 
do akt sprawy ze wzgl�du na ich rozmiar, przechowuje si� je w sekretariacie 
s�du. 

 
§ 34 

1. Je�eli spraw� przekazano s�dowi odwoławczemu, przedmioty przechowywane 
w zwi�zku z t� spraw� pozostawia si� w dotychczasowym przechowaniu, chyba 
�e przewodnicz�cy s�du lub s�d odwoławczy zarz�dzi inaczej. 

2. W razie przekazania sprawy w celu uzupełnienia post�powania wyja�niaj�cego, 
przechowywane przedmioty przekazuje si� rzecznikowi dyscyplinarnemu tylko 
na jego ��danie. 
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DZIAŁ III 
CZYNNO�CI W SPRAWACH Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNO�CI ZAWODOWEJ 

§ 35 
W sprawach z zakresu odpowiedzialno�ci zawodowej post�powanie przed s�dem 
wszczyna si� na wniosek: 

1) organu nadzoru budowlanego, zło�ony w trybie art. 97 ust. 1 Prawa 
budowlanego, lub 

2) rzecznika odpowiedzialno�ci zawodowej  
 

§ 36 
1. Post�powanie przed s�dem dyscyplinarnym w sprawach z zakresu 

odpowiedzialno�ci zawodowej prowadzi si� na podstawie ustawy Prawo 
budowlane. 

2. W zakresie nie uregulowanym przepisami Prawa budowlanego stosuje si� 
przepisy Kodeksu post�powania administracyjnego oraz – odpowiednio – 
przepisy rozporz�dzenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 i postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  

 
§ 37 

Rozstrzygni�cia s�du zapadaj� w formie decyzji lub postanowie�. 
 

§ 38 
Wykonanie ostatecznych decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialno�ci zawodowej 
oraz zatarcie kary nast�puje w sposób okre�lony przepisami ustawy Prawo 
budowlane. 
 

DZIAŁ IV 
NADZÓR 

§ 39 
1. Nadzór nad działalno�ci� okr�gowych s�dów dyscyplinarnych sprawuje 

przewodnicz�cy Krajowego S�du Dyscyplinarnego. 
2. Działalno�� nadzorcz� przewodnicz�cy wykonuje osobi�cie, lub przez 

wyznaczonych s�dziów Krajowego S�du Dyscyplinarnego (s�dziowie 
wizytatorzy). 

 
§ 40 

Działalno�� nadzorcza przewodnicz�cego zmierza do tego, aby praca wykonywana 
była planowo, sprawnie, starannie, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, a nadto, 
aby zachowanie si� s�dziów i pracowników s�dów odpowiadało wymogom godno�ci 
zawodowej. 
 

§ 41 
W zakresie czynno�ci nadzorczych przewodnicz�cy Krajowego S�du 
Dyscyplinarnego: 

1) zaznajamia si� z orzecznictwem kontrolowanego s�du, celem 
stwierdzenia czy odpowiada ono zasadom post�powania dyscyplinarnego, 

2) bada i kontroluje prawidłowo�� funkcjonowania s�du, sprawdzaj�c czy tok 
wszystkich czynno�ci w sprawach jest prawidłowy oraz czy wydane 
zarz�dzenia nadzoru s� wykonywane, 

3) dokonuje analizy materiałów statystycznych, 
4) w przypadku dostrze�enia usterek lub opó�nie� wydaje wła�ciwe 

zarz�dzenia lub instrukcje. 
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DZIAŁ V 
SEKRETARIAT I BIUROWO�� 

 
Rozdział 1 
Sekretariat 

§ 42 
Krajowa Rada Izby Architektów oraz rady okr�gowych izb architektów zobowi�zane 
s� zapewni� obsług� s�du, działaj�cego w ich siedzibie, przez utworzenie 
sekretariatu i powierzenie wyznaczonemu pracownikowi funkcji sekretarza. 
 

§ 43 
Sekretarz wykonuje zarz�dzenia przewodnicz�cego s�du i s�dziów oraz prowadzi 
akta i ksi�gi biurowe. 
 

§ 44 
Za prawidłow� działalno�� sekretariatu odpowiada sekretarz. 
 

§ 45 
Do obowi�zków sekretarza nale�y w szczególno�ci: 

1) przyjmowanie nadchodz�cych do s�du pism oraz przedstawianie pism 
przewodnicz�cemu s�du, w razie potrzeby wraz z aktami lub z 
odpowiedni� notatk�, chyba �e załatwianie pism nale�y do samodzielnego 
zakresu działania sekretarza,  

2) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, udzielanie akt do 
przejrzenia pod swoj� kontrol� osobom do tego uprawnionym oraz 
udzielanie informacji pisemnych, 

3) wydawanie odpisów zarz�dze�, a na zarz�dzenie przewodnicz�cego 
s�du, prowadz�cego posiedzenia lub s�dziego sprawozdawcy tak�e 
innych dokumentów, uwierzytelnianie odpisów wydanych z akt, 

4) sporz�dzanie wezwa� i zawiadomie�, 
5) przedstawianie pism i akt przewodnicz�cemu s�du lub innemu s�dziemu, 

je�eli z powodu upływu terminu nale�y wyda� orzeczenie lub zarz�dzenie 
oraz niezwłocznie przedstawianie akt do wydania dodatkowego 
orzeczenia, je�eli w orzeczeniu nie umieszczono koniecznego 
rozstrzygni�cia o dowodach rzeczowych lub kosztach post�powania, 

6) sprawdzanie odpowiednio wcze�nie przed terminem posiedzenia, czy w 
sprawie wyznaczonej na posiedzenie zostały dor�czone wezwania i 
zawiadomienia, a w przypadku braku dowodu dor�czenia lub 
stwierdzenia, �e adresat nie otrzymał przesyłki lub, �e którakolwiek z osób 
wezwanych nie stawi si� na posiedzenie – przedstawianie akt 
przewodnicz�cemu posiedzenia lub przewodnicz�cemu s�du w celu 
wydania dodatkowych zarz�dze�, które zapobiegłyby odroczeniu 
posiedzenia, 

7) sporz�dzanie projektów okresowych zestawie� statystycznych z pracy 
s�du, 

8) wykonywanie innych czynno�ci zleconych przez przewodnicz�cego s�du. 
 

§ 46 
Sekretarz podpisuje pisma w zakresie czynno�ci przekazanych mu w przepisach 
regulaminu. 
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Rozdział 2 
Biurowo�� 

§ 47 
Pisma z zakresu spraw administracji i nadzoru rejestruje si� w dzienniku ogólnym /o/ 
oraz oznacza sygnatur� ”O” i numerem, pod którym zapisane zostały w dzienniku. 
Numeracj� w dzienniku rozpoczyna si� na nowo z pocz�tkiem ka�dego roku 
kalendarzowego. 
 

§ 48 
1. Pisma z zakresu administracji i nadzoru składa si� w teczkach zało�onych dla 

poszczególnych rodzajów spraw według przedmiotu, którego dotycz�. 
2. Zarz�dzenia administracyjne przewodnicz�cego s�du składa si� do oddzielnej 

teczki zarz�dze�. 
 

§ 49 
W pismach wysyłanych przez s�d nale�y podawa� w skrócie przedmiot sprawy. W 
odpowiedziach wysyłanych przez s�d nale�y zamiast przedmiotu sprawy wskaza� 
znak otrzymanego pisma. 
 

§ 50 
Wypisy, za�wiadczenia, odpisy itp. wydawane na podstawie akt, nale�y oznaczy� 
znakiem akt oraz dat� wydania. 
 

§ 51 
O wydaniu z akt dokumentów, wypisów, odpisów za�wiadcze� itp. pism nale�y w 
odpowiednim miejscu akt uczyni� adnotacj�, przed któr� umieszcza si� 
pokwitowanie odbioru przez osob� zainteresowan� lub adnotacj� o wysłaniu pisma. 
 

§ 52 
W ka�dej sprawie dyscyplinarnej zakłada si� oddzielnie akta; akta te s� poufne. 
 

§ 53 
1. Sprawy dyscyplinarne wpisuje si� kolejno do wła�ciwego repertorium.  
2. Wzmianki o wznowieniu post�powania nale�y zamieszcza� w rubryce „Uwagi”, 

w której zamieszcza si� równie� now� sygnatur� sprawy. 
 

§ 54 
W przypadku wznowienia post�powania dyscyplinarnego nale�y spraw� wpisa� pod 
numer, prowadz�c dalej zało�one poprzednie akta. Pod nowym numerem w rubryce 
„Uwagi” wpisuje si� poprzedni� sygnatur�. 
 

§ 55 
Do repertorium prowadzi si� imienny skorowidz alfabetyczny. Repertoria i 
skorowidze mog� słu�y� na kilka lat, jednak�e numeracj� w nich rozpoczyna si� na 
nowo z pocz�tkiem ka�dego roku kalendarzowego. 
 

§ 56 
Przegl�danie akt w sprawach dyscyplinarnych dozwolone jest tylko stronom, ich 
obro�com i pełnomocnikom oraz władzy nadzorczej. Nie wył�cza to udzielania akt 
uzasadnionego szczególnymi przepisami. 
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§ 57 
1. W sprawach dyscyplinarnych prowadzi si� nast�puj�ce repertoria: 

1) w Krajowym S�dzie Dyscyplinarnym dla spraw prowadzonych w pierwszej 
instancji – repertorium KD,  

2) dla spraw prowadzonych w drugiej instancji – repertorium KD II,  
3) w okr�gowych s�dach dyscyplinarnych dla spraw prowadzonych w 

pierwszej instancji - repertorium D. 
2. W sprawach z zakresu odpowiedzialno�ci zawodowej prowadzi si� nast�puj�ce 

repertoria:  
1) w Krajowym S�dzie Dyscyplinarnym dla spraw prowadzonych w pierwszej 

instancji – repertorium KOZ, dla spraw prowadzonych w drugiej instancji – 
repertorium KOZ II, 

2) w okr�gowych s�dach dyscyplinarnych dla spraw prowadzonych w 
pierwszej instancji – repertorium OZ. 

 
DZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KO�COWE 
§ 58 

1. Przewodnicz�cy Krajowego S�du Dyscyplinarnego ustala, szczegółowe zasady 
biurowo�ci w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach z zakresu 
odpowiedzialno�ci zawodowej, a tak�e jednolite wzory podstawowych druków i 
formularzy. 

2. Szczegółowe zasady organizacji okr�gowych s�dów dyscyplinarnych okre�l�, z 
zachowaniem zgodno�ci z postanowieniami niniejszego regulaminu, okr�gowe 
rady izby architektów. 

 
 
 
 
Paweł Detko Paweł Kobyla�ski 
 
Sekretarz Zjazdu Przewodnicz�cy Zjazdu 
 


