KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY

U C H W AŁ A n r 3 / 2 0 2 1
K r a j ow e g o S ą d u Dys c yp l i n a r n e g o
podjęta w dniu 26-03-2021
na kolegialnym posiedzeniu organu Izby Architektów RP w Warszawie
w sprawie wniosku do KRIA RP o zgłoszenie na Krajowym Zjeździe IARP uchwały w sprawie
zawieszenia kol. Jerzego Wróbla w czynnościach sędziego, ze względu na toczące się w jego
sprawie postępowanie przed KSD
Uzasadnienie:
Mając na uwadze powagę sądów dyscyplinarnych IARP, sędziowie wybierani przez delegatów
okręgowych i delegatów krajowego zjazdu IARP powinni wykazywać się nieskazitelnością,
wysoką moralnością i uczciwością. Wszystkie postępowania przeciwko czynnym sędziom KSD i
OSD zarówno w sądach samorządowych jak i cywilnych powodują daleko idące wątpliwości
etyczne, co do takich osób pełniących funkcje sędziego KSD/OSD.
W związku z toczącymi się postępowaniami zawodowym i dyscyplinarnym przeciwko sędziemu
Jerzemu Wróblowi wnosimy o zawieszenie przez Krajowy Zjazd Jerzego Wróbla w funkcji
sędziego KSD do czasu ostatecznych rozstrzygnięć. Podkreślić należy fakt, że w sprawy kolegi
Jerzego Wróbla zaangażowanych jest już 12 sędziów KSD, co stanowi 50% składu osobowego
KSD. Jednocześnie mamy na uwadze fakt, że uczestnictwo obwinionego sędziego w pracach
KSD m.in. w posiedzeniach kolegium KSD poprzez wypowiedzi i liczne maile, są odbierane jako
próby wpływu na składy sędziowskie w toczących się postępowaniach przeciwko temu
sędziemu.
Dodatkowym i niezmiernie ważnym argumentem jest zgłoszenie do Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej IARP naruszenia zasad KEZA i błędów proceduralnych przez
sędziów całego składu orzekającego I instancji oraz Przewodniczącego KSD. Wniosek ten
został przekazany przez sędziego Jerzego Wróbla przed zakończeniem pełnej ścieżki
odwoławczej w II instancji oraz możliwej apelacji w sądzie powszechnym. Jest to czytelna próba
wpływu i zastraszenia składu sędziowskiego II instancji przed ogłoszeniem orzeczenia jak
również przed prawomocnym orzeczeniem sądu w wypadku apelacji.
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Otrzymują:
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