
        Katowice, dnia 26 kwietnia 2011 roku 
Sygn. akt D/27/11 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach w składzie: 
  
arch. Teobald Jałyński  Przewodniczący (spraw.) 
arch. Zbigniew Komusiński 
arch. Jolanta Singer – Zemła 
 
działając na posiedzeniu  niejawnym dnia 19 kwietnia 2011 r. w Katowicach, 
 
po rozpatrzeniu pozwu o zapłatę z dnia 14 lutego 20111 r. z powództwa W. D., prowadzącego 
działalność pod firmą „B.” F.U.H. PRACOWNIA PROJEKTOWA W. D. z siedzibą w B., 
reprezentowanego przez pełnomocnika adw. R. B., przeciwko „l. - K. G. sp. z o. o. z siedzibą w W. 
 

postanawia 
pozew oddalić 

 
 
 

Uzasadnienie 
 

Pan W. D. prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą „B.” F.U.H. PRACOWNIA 
PROJEKTOWA  W. D. z siedzibą w B., ul....., … B., reprezentowany przez pełnomocnika 
adwokata R. B. z Kancelarii Adwokackiej ul. …., ...B. złożył dnia 14 lutego 20111 r. do tut. Sądu 
jako sądu polubownego pozew o zapłatę kwoty …. przeciwko „L. - K.G. Spółka z o. o.” z siedziba w 
W.  Aleja …. , S. L., … W. W pozwie, powołując się na zapis § 19 ust. 6 umowy nr 01/04/2008 z 
dnia 15 kwietnia 2008 r. łączącej powoda z pozwanym, a także przepis art. art. 697 i nast. Kpc 
wniesiono o zasądzenie ww. kwoty wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 marca 2009 do dnia 
zapłaty i zasądzenie kosztów postępowania według norm przypisanych. W załączeniu pozwu 
przedstawiono kopie umowy wraz z załącznikami, kopie dokumentów związanych z wydaniem 
pozwolenia na budowę, harmonogram prac projektowych i płatności, wezwania do zapłaty oraz 
pismo ŚlOIA z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie statusu OSK. 
 
Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego, sąd zważył co następuje: 
 
Zakres działalności okręgowych sadów dyscyplinarnych Izby Architektów regulowany jest ustawą z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z roku 2001 nr 5, poz. 42, ze zm.). Art. 25 tej ustawy określa, że „okręgowy sąd 
dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie 
Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby”. Dalej art. 57 ust. 1 
cyt. ustawy stwierdza, że ”okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną 
zgodą wszystkich stron mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory pomiędzy członkami izb 
oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub zawodu urbanisty”. Z kolei samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) gdzie w art. 12 ust. 1 stwierdza 
się, że „za samodzielną funkcję techniczna w budownictwie uważa się działalność związaną z 
konieczności fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień 
architektonicznych i technicznych oraz techniczno – organizacyjnych, a w szczególności 
obejmującą: 
1projektowanie, sprawdzanie, projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowanie nadzoru 



autorskiego; 
2kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 
3kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 
techniczną wytwarzanie tych elementów; 
4wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 
5sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 
6(uchylony); 
7rzeczoznawstwo budowlane.”  
Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest działalnością zawodową 
członków Izby. Prawo budowlane nie reguluje rozliczeń pomiędzy stronami umowy. 
 
Powód, będący członkiem Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, miał praw zawrzeć w 
umowie pomiędzy architektem i klientem zapis na sąd polubowny. Ma to podparcie w art. art. 1154 
-1217 Kodeksu postępowania cywilnego. Jednak wskazując w §19 ust. 6 ww. umowy Sąd 
Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Architektów nie dokonał należytej staranności w sprawdzeniu, 
na jakich zasadach sąd ten może działać. Naruszono tu zasadę art. 1161 Kpc, pozwalającą na 
wskazanie stałego sądu polubownego z zastrzeżeniem, że wiąże strony regulamin tego sądu, 
obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sad polubowny. 
 
Okręgowy sąd dyscyplinarny Izby Architektów nie jest stałym sądem arbitrażowym. Zakres jego 
działania ograniczono w tej sferze do spraw wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, do których nie można zaliczyć spraw związanych z prowadzeniem rozliczeń za 
wykonywanie tych funkcji. Zobowiązanie do zapłaty to stosunek cywilny pomiędzy stronami 
umowy, możliwy do rozpatrzenia przez sądami gospodarczymi, cywilnymi lub polubownymi, innymi 
niż okręgowy sąd dyscyplinarny Izby. Delegacja ustawowa wskazana powyżej nie daje podstaw do 
działania okręgowego sądu dyscyplinarnego Izby w takich sprawach. Czyni to, że tutejszy sąd nie 
może być uznany za właściwy do orzekania w sprawie, jak to wskazano we wniosku. 
 
W świetle powyższych ustaleń postanowiono, jak w sentencji.  


