
Zarządzenie nr 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnicW^T stycznia 2019 r.

w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej

na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.) w zw. z art. 46h ust. 1 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje.

§ 1. 1. Na członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, działającej na obszarze 
Województwa Dolnośląskiego, orzekającej w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób 
wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii powołuje się 
następujące osoby:

1) Włodzimierza Chytrego,
2) Mariusza Dzumyka,
3) Pawła Kasków,
4) Jarosława Lipińskiego,
5) Ewę Maj -Rudy,
6) Alicję Meusz,
7) Grzegorza Ninarda,
8) Mariettę Piętak,
9) Sylwię Porucznik,
10) Joannę Przybylską,
11) Krzysztofa Siudzińskiego,
12) Ewę Szafran,
13) Bożenę Tabisz,

2. Na Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1, 
powołuje się Alicję Meusz.

§ 2. Powołanie na członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa 
w § 1 ust. 1, następuje na czteroletnią kadencję, od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 1 stycznia 
2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 46h ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) członków wojewódzkiej komisji 
dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią 
kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego.

Wnioskiem z dnia ... stycznia 2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu wystąpiła do Wojewody Dolnośląskiego o 
powołanie członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej. W uzasadnieniu wniosku 
Inspektor wskazał, iż zgodnie z postanowieniami Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię 
wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i 
kartografii art. (46h ust. 2). W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie 
komisje dyscyplinarne (art. 46g ust. 1). Wojewódzkie komisje dyscyplinarne, orzekają w 
składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji 
dyscyplinarnej (art. 46j ust. 1).

Powołanie trzech członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej jest zatem 
obligatoryjne. Ze względu jednak na różnego rodzaju wypadki losowe lub choćby zwykłe 
zdarzenia z życia osobistego lub zawodowego członków komisji, dla zagwarantowania realnej 
możliwości działania Komisji niezbędne wydaje się powołania dodatkowych członków. 
Pozwoli to także Przewodniczącemu na takie ustalanie składów orzekających, by 
zagwarantować aby w składzie danego zespołu nie znajdowały się osoby bliskie osobom, 
przeciwko którym będzie toczyło się postępowanie dyscyplinarne, a które mogłyby zostać 
wyłączone od udziału w sprawie w trybie art. 46k ust. 2 w zw. z art. 46w Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego oraz art. 40-42 k.p.k.

Wskazana ilość członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej pozwoli również na 
racjonalne obsłużenie przewidywanej szacunkowej ilości spraw dyscyplinarnych.

Przychylając się do wniosku i aprobując przedstawione w nim argumenty należało 
powołać wskazane osoby na członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej.


