
        Katowice, dnia 6 września 2011 r. 
Sygn. Akt D 26/11 
 
 

ORZECZENIE 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

 
 

Okręgowy Sad Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach  
w składzie: 
Przewodniczący:   arch. Teresa Eder 
Sędzia:    arch. Krzysztof Kałużny 
Sędzia:    arch. Włodzimierz Jędrzejczak 
Protokolant:    Elżbieta Urbańska 
 
Po rozpoznaniu w dniu 6 września 2011 r. w Katowicach na rozprawie, sprawy z wniosku 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
arch. Janusza Grychowskiego 
 
przeciwko arch. XX zam. … xx, ul. xxx, posiadającemu uprawnienia do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr xxx, wydane przez Wojewodę Śląskiego, nr 
wpisu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów SL-xxxx, 
 
o naruszenie art. 45 pkt 1, w związku z art. 41 pkt. 2 ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w związku z zasadą 3 i regułą 3.9. Kodeksu 
Etyki Zawodowej Architektów, 
 

uznaje obwinionego winnym 
i nakłada na obwinionego karę nagany 

oraz obciąża kosztami postępowania w formie opłaty ryczałtowej w wysokości 800 zł. 
 
 

Uzasadnienie 
 

Pismem z dnia 15 czerwca 20110 r. pani G. G., prezes zarządu firmy A. Sp. z o. o. w J., 
powiadomiła Okręgowego rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP arch. Janusza Grychowskiego o nierzetelnym wykonaniu przez pana arch. XX 
dokumentacji projektowej dla „budowy boiska sportowego” w S. przy ul. S.     
W dniu 20 lipca 2010 roku Okręgowy Rzecznik (…) powiadomił o wszczęciu, wobec pana arch. 
XX, postępowania wyjaśniającego i po przeprowadzeniu postępowania decyzją z dnia 20 września 
2010 r. umorzył postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej, kwalifikując przewinienie 
jako dyscyplinarne. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okregowej Izby Architektów RP 
postanowieniem w dniu 28 września 2010 r. wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej arch. XX z art. 41 pkt 2 ustawy o samorządach zawodowych, w 
związku z zasadą 3 i reguła 3.9  Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, w związku z wykonaniem 
projektu „Budowa boiska szkolnego przy ul. S w S.” 
 
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego OROZ SlOIA RP arch. Janusz Grychowski 
wystąpił z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2010 r. o wszczęcie postępowania przed okręgowym 
sądem dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej pana arch. XX. We wniosku o 
wszczęcie postępowania (…) Rzecznik (…) zarzuca obwinionemu naruszenie Zasad Etyki 
Zawodowej Architektów poprzez nierzetelne i niestaranne wykonanie dokumentacji projektowej, 
polegającej między innymi na nieuwzględnieniu w projekcie oraz w kosztorysie pełnego zakresu 
robót m. in. konieczności rozbiórki asfaltobetonowej płyty boiska, demontażu istniejącego 
ogrodzenia oraz usunięcia starych słupów do koszykówki, co stanowi naruszenie obowiązku 
określonego w art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 



architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z roku 2001 nr 5 poz. 42, z 
późniejszymi zmianami), w związku z zasada 3 regułą 3.9. Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów. 
 
W trakcie postępowania dowodowego Sąd ustalił na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego i zeznań obwinionego pana arch. XX, co następuje: 
 
Obwiniony, pan arch. XX, prowadzący pracownię projektową P., otrzymał zlecenie z Urzędu Miasta 
S. na wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenie na 
budowę dla inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego” w S. przy ul. S. Obwiniony wykonał 
opracowanie, które nazwał „Budowa boiska sportowego w S. przy ul. S – projekt budowlany”. W 
ww. projekcie nie została uwzględniona część robót budowlanych, niezbędnych do realizacji 
inwestycji, takich jak rozbiórka asfaltobetonowej płyty boiska, demontaż istniejącego ogrodzenia 
oraz usuniecie starych słupów do koszykówki. Również ww. roboty budowlane nie zostały ujęte w 
przedmiarze robót. 
 
Sąd zważył, co następuje: 
 
W toku postępowania wyjaśniono bez najmniejszej wątpliwości, że obwiniony faktycznie wykonał 
dokumentację w sposób nierzetelny i niestaranny, nieuwzględniający istniejącego 
zagospodarowania terenu. Przedmiar robót, który był częścią dokumentacji, również zawierał 
informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
Sąd dopatrzył się w postępowaniu obwinionego naruszenia zasad określonych w art. 41 pkt 2 
ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z późniejszymi zmianami w związku z zasadą 3 i 
regułą 3.9. Kodeksu Etyki zawodowej Architektów, polegającego na niedopełnieniu obowiązku 
zachowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji boiska Szkolnego. 
 
W świetle powyższego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny nakłada na obwinionego karę nagany oraz 
obciąża kosztami postępowania w formie opłaty zryczałtowanej w wysokości 800 zł.   

    


