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I !If•IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKR~GOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKRF;:GOWY SAD DYSCYPLINARNY

Opole, dnia 11 lipca 2013 r.

Sygn. Akt. OZ-2/13

DECYZJA

-
Okr~gowy sad Oyscyplinamy Izby Architektow w Opolu, w sktadzie:

1. Przewodniczacy - arch.
2. S~dzia - arch.
3. S~dzia - arch.

po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej OIA RP przeciwko obwinionej
o popetnienie czynu skutkuj~cego odpowiedzialnosci~ zawodowa w budownictwie, 0 kt6rej
mowa wart. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Oz. U. z
2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) polegaj~cego na tym, ze jako projektant nie wypetnHa
podstawowego obowiazku wynikaj~cego z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Oz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.), zobowi¥uj~cego do
opracowania projektu budowlanego m.in. zgodnie z wymogami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

postanawia:

na podstawie art. 11 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanlstow (tekst. jedn. Oz. U. z
2013 r., poz. 932) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Oz. U. z 2013 r. poz. 267) umorzyc post,powanie
w calosci.

Uzasadnienie

Post~powanie z tytutu odpowiedzialnoscl zawodowej w budownictwie zostalo
wszczete z urzedu pismem nr RZ-2/12 z 10 grudnia 2012 r., w zwiazku z lntormacia
przekazana przez pismem nr rej.

sierpnia 2012 r. 0 naruszeniu przez projektanta obowiazuiacych przepis6w.
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W oparciu 0 wykonany projekt Inwestor
otrzvmal pozwolenie na budowe budynku

-

, w zwiazku z czym
nie zaszty przeslank! wynikajace z art. 100 Prawa budowlanego, dotyczace terminu
przedawnienia czynu, powoduj~cego odpowiedzialnosc zawodowa.

W celu zapewnienia stronie czynnego udzia~u w post~powaniu, pismem
z 30 wrzesnia 2012 r. przekazano zawiadomienie Okr~owego

. nr rej. ., z prosb~
o ztozerne wyjasnien w sprawie wykonania projektu z naruszeniem obowi~zuj~cych
przepis6w.

Pismem z 22 patdziernika 2012 r. wyjasnita, ze
.zaprojektowane pomieszczenia usytuowane w czesci srodkowej budynku (budynek
magazynowo-produkcyjno-socjalny , przeznaczone byty na
czasowy pobyt ludzi. Pomieszczenie nr 2 dla magazyniera, dla kt6rego statym miejscem
pracy jest magazyn, oraz pomieszczenie nr 3 dla majstra, dla ktoreqo stalvrn miejscem pracy
jest hala produkcyjna".

Z uwagi na rozbieznosc stanowiska projektanta i inspektora pracy, pismem sygn.
Akt: z 10 grudnia 2012 r. zostato wszczete postepowanie wyjasniaj~ce.

Jednoczesnie na podstawie art. 50 k.p.a. wezwano Projektanta do zfozenla
dodatkowych wyjasnier'l i przedtozenia czesci dokumentacji projektowej dotyczace]
pomieszczen pozbawionych naturalnego oswietlenia.

W dokumentach przeotozonych przez pismem z 31 grudnia
2012 r., zawieraiacych kopie rzutu przyziemia budynku magazynowo-produkcyjno
socjalnego w m. oraz opis techniczny, Okr~owy Rzecznik
Odpowiedzialnosci Zawodowej OOIA RP nie znalazl potwierdzenia w zlozonych wczesnie]
wyjasnieniach i pismem Sygn. Akt: RZ-2/12 z dnia 27 lutego 2013 r., skierowal wniosek 0
ukaranie w postepowaniu w sprawie odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie do
Okr~gowego Sadu Oyscyplinarnego.

Okreqowy S~d Oyscyplinarny Izby Architektow w Opolu po zapoznaniu sie z aktami
sprawy uznal wyjasnienia architekt za wystarczaj~ce.
W ocenie S~du obwiniona architekt nie po~nUa zarzucanego czynu,
poniewaz opracowata projekt budowlany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowiane (tekst jedn. Oz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) a takze zgodnie
z innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Maj~c powyzsze na wzgl~dzie Okr~owy S~d Oyscyplinarny Izby Architektow
w Opolu postanowH,jak w sentencji decyzji.

Przewodnicz~cy : arch.

sedzta arch.

SQdzia arch.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluiy stronom prawo wniesienia odwolania za posrednictwem
Okr,gowego S~du Oyscyplinarnego Opolskiej Izby Architekt6w w Opolu, ul.
Krakowska 37, 45-018 Opole, do Krajowego S~duOyscyplinarnego Izby Architekt6w
w /00-193/ Warszawie ul. Stawki 2A w terminie 14 dni od daty otrzymania
postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Otrzymuj~;
1.
2. Ol<r~owy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej OOIA RP w/m
3. ala
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IZBA ARCHITEKT6w
RZECZYPOSPOU fbJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKR~GOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKR~GOWY SAD DYSCYPLINARNY

Opole, dnia 11 lipca 2013 r.

Sygn. Akt. OZ-1/13

DECYZJA

Na podstawie art. 11. art. 25 ust. 1 ustawY,.:zdnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzctdach
zawodowych architekt6w, inzyni~6w budownictwa oraz urbanist6w (tekst jedn. Oz. U. z
2013 poz. 932) w zwictzku z art. 95 pkt 4, art. 96 ust.1 pkt 1 i art. 98 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Oz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozn.
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Oz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej k.p.a., w zwictzkuz
wniesieniem przez Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Ooolskiel OIA RP wniosku 0
ukaranie architekta obwinionego 0
popelnienle czynu skutkujctcego odpowtedzialnoscla zawodowa w budownictwie, 0 kt6rej
mowa wart. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Oz. U. z
2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozn, zm.), polegajctcegona tym, ze jako projektant nie wYpemit
podstawowego obowiazku wynikajctcegoz art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane. zobowictzujctcegodo opracowania projektu budowlanego m.in. zgodnie z
wYmaganiamiustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r. Okr~gowYsad Oyscyplinarny
IzbyArchitekt6w w Opolu, w sktadzie:

1. Przewodniczacy - arch.
2. S~dzia - arch.
3. S~dzia - arch.

naktada na obwinionego architekta kar, upomnienia

Uzasadnienie

post~powanie z tytutu odpowiedzialnosci z~wodowej w bu~ownictwi~ zost~o
wszcz~te z urz~u pismem nr RZ-5/12 z 10 grudnla 2012 r., w zwlctZku z InformaCJ~
przekazanEiprzez .. .

z dnia 31 lipca 2012 r. 0 naruszeniu przez projektanta obowl~zUJctcychprzepisow,
~5-oI8 Opole. ul. Krakowska 37. p.,k.606 ra. 77 ~53:!:! 9!t l:-mail: opoIS~a.(!izhaarchitekll~\.pl
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W ooarciu 0 wvkonany proiekt Inwestor

-

otrzyrnal pozwolenie na budowe »hali
produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym w m. , decyzja nr

., w zwiazku z czym nie zaszty przeslanki wynikajC}cez art. 100
Prawa Budowlanego, dotyczace terminu przedawnienia czynu, powodulaceqo
odpowiedzialnosezawodowa

W celu zapewnienia stronie czynnego udzlah, w postepowaniu, pismem z dnia
10 grudnia 2012 r. przekazano Panu kopie pism

w nr rej. z dnia 31 lipca 2012 r. i nr rej.
z dnia 23 pazdziernika 2012 r., z prosba 0 ztozenie wyjasnieri

w sprawie wykonania projektu z naruszeniem obowiazuiacyct: przepis6w.
Z wyjasnieri Projektanta, przekazanych przesytkC}nadana w dniu 4 stycznia 2013 r.

wraz z kopiC}projektu budowlanego wynika, ze lokalizacja hali produkcyjnej wraz zapleczem
socjalno-biurowym, na dzlalce 0 szerokoeci 22,00 m z jednoczesnym zapewnieniem petnej
infrastruktury uzupelnisjacej tj. drogi pozarowej, miejsc parkingowych i placu manewrowego
dla samochod6w dostawczych, wymusita budowe obiektu w odlegtosci 3,0 m od granicy
dziatki, uniemozllwiaiac tym samym lokalizacje okien w elewacji od strony dziatki nr Od
strony wschodniej, hale dobudowano do istniejaceqo budynku biurowego. Od strony
zachodniej w elewacji, ze wzgl~du na technoloqie produkcji, r6wniez nie zaprojektowano
okien. Projektant podni6s~,ze wielkose hali produkcyjnej zostata okrestona przez Inwestora
a jej wymiary wynikaja z technologii produkcji jak r6wniez przyj~to je w taki spos6b aby
zapewnic najlepsze warunki uzytkowania obiektu, a pomieszczenia statej pracy
zaprojektowano bez dostepu do naturalnego oswietlenia w oparciu 0 opinie nr
opracowana przez rzeczoznawce ds. bezpieczeristwa i higieny pracv mgr inz.

opiniujC}cegoww. projekt. Ponadto architekt w ztozonym
wyjasnieniu poinformowat, ze zgodnie z zapewnieniem inwestora. czas pracy pracownik6w
szwalni nie przekroczy czterech godzin.

Wyjasnienia zlozone przez Projektanta nie znalazly potwierdzenia w dokumentacji
technicznej zlozone] jako zatC}cznikdo pozwolenia na budowe. Pomimo braku zgody
wtasciwego paristwowego wojew6dzkiego inspektora sanitarnego na zastosowanie
wytC}cznieoswietlenia swiaUem sztucznym, uzyskanej zgodnie z § 58 ust. 2 warunk6w
technicznych. Projektant zaprojektowat pomieszczenia: szwalni, tapicerni, malarni i stolarni
jako pozbawione oswietlenia dziennego. Ponadto w opisie do projektu zabrakto jakiejkolwiek
informacji 0 technologii produkcji oraz warunkach i czasie wykonywania pracy przez
planowana 19-sto osobowa zatog~.

Okr~owy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Opolskiej OIA RP nie znalazl
potwierdzenia w ztozonych wczesnie] wyjasnieniach i pismem Sygn. Akt: RZ-5/12 z dnia 27
lutego 2013 r.. skierowa~wniosek 0 ukaranie w postepowaniu w sprawie odpowiedzialnosci
zawodowej w budownictwie do Okr~gowego sadu Dyscyplinarnego. Okr~owy SC}d
Dyscyplinarny Izby Architekt6w w Opolu uznat, ze dowody zgromadzone w niniejszej sprawie
nie budza wC}tpliwoscii potwierdzajC}zarzuty postawione przez Rzecznika Odpowiedzialnosci
Zawodowej Opolskiej OIA RP.

Obwiniony architekt opracowat projekt budowlany niezgodnie z §
57, § 58, § 59 RozporzC}dzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych. jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).
W ocenie SC}du ww. dziatania obwinionego architekta by~
zawi~ione: wynika~ z nieznajomosci prawa i stanowi~y przejaw niedbatego spetniania
obowl~kow zawodo~yc~, dlatego winny bye zakwalifikowane jako popetnienie czynu
powoduJc}cegoodpowledzlalnosc zawodowC}w budownictwie. 0 kt6rej mowa wart. 95 pkt 4
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

-

2



(;(

•

MajClc powyzsze na uwadze orzeczono, jak w sentencji decyzji.

Przewodntczacy : arch.

S~dzia arch.

Sedzia arch.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem
Okr,gowego SCldu Oyscyplinarnego Opolskiej Izby Architekt6w w Opolu, ul.
Krakowska 37, 45-018 Opole, do Krajowego SClduOyscyplinarnego Izby Architekt6w
w /00-193/ Warszawie ul. Stawki 2A w terminie 14 dni od daty otrzymania
postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Otrzymujct:
1. Architekt

.... 2. Okr~gowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej OOIA RP w/m
3. a/a

-
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