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         Katowice, 8 stycznia 2014 r. 
 
Sygn. akt D/30/11 
 
 
 

ORZECZENIE 
 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej izby Architektów RP w Katowicach w składzie: 
 
 Przewodniczący: arch. Krzysztof Kałużny 
 Sędzia:  arch. Teresa Eder 
 Sędzia:  arch. Włodzimierz Jędrzejczak 
 Protokolant:  Elżbieta Urbańska 
 
po rozpatrzeniu na posiedzeniach jawnych w dniach 27 listopada 2013 r. i 8 stycznia 2014 r.  
w siedzibie ŚlOIA RP w Katowicach, w postępowaniu dyscyplinarnym sprawy o naruszenie art. 41 
pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn.  Dz. U. z roku 2013 poz. 932) w związku z Regułami 2.3. 
i 2.6. oraz Zasadą 3 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, postanawia uznać 

arch. XX c. xx, członka ŚlOIA RP nr SL-xxxx, zamieszkałą w xxxx, ul. xxxx,     
 

  
winną przewinienia 

i orzeka o ukaraniu jej karą nagany  
oraz o pobraniu kosztów postępowania w formie ryczałtowej opłaty na rzecz Śląskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP w kwocie 800 zł (osiemset złotych).  
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Działając na wnioski p. P. C. z 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu 18.04.2013) oraz 20 maja 2013 r. 
(data wpływu 27.05.2013) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIA RP, po 
przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczął w dniu 6 września 2011 r. postępowanie 
wyjaśniające znak L.dz. 47/SL OR02/2011 w sprawie możliwości popełnienia przez p. arch.  XX 
przewinienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, polegającej na 
naruszeniu zasad etyki zawodowej, a w szczególności reguł 2.3. i 2.6. oraz Zasady 3 Kodeksu 
Etyki Zawodowej  Architektów, przyjętego uchwałą nr 01 na III Sprawozdawczym Krajowym 
Zjeździe Izby Architektów w dniu 18 czerwca 2005 r. 
 
W dniu 21 września 20011 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej złożył pismem 
znak L.dz. RZ/58/2011 wniosek do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIA RP o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego przeciwko arch. XX, przedkładając w uzasadnieniu dowody jak w 
aktach sprawy, które Sąd, po ich analizie, dopuścił jako dowody w sprawie.  
 
W oparciu o materiał dowodowy oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego podczas 
rozpraw Sąd dokonał następującego ustalenia stanu faktycznego i jego oceny: 
 
Obwiniona arch. XX przystąpiła do opracowania projektu zamiennego architektoniczno – 
budowlanego budynku usługowo – mieszkalnego w R. przy ul. M. na podstawie ustnego zlecenia 
otrzymanego od matki p. P. C. i potwierdzonego telefonicznie przez niego, w obecności jego 
ówczesnego doradcy technicznego p. J. K. Strony nie zawarły dla tych prac umowy w formie 
pisemnej i nie ustaliły konkretnego wynagrodzenia. Projekt miał polegać na adaptacji II pietra na 
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dwa apartamenty mieszkalne w ww. budynku, realizowanym wg projektu arch. Z. M. na podstawie 
decyzji nr 398/07A z dnia 14 listopada 2007 r. Starosty Powiatowego w R. Obwiniona miała 
najpierw wykonać dwie koncepcje oraz szacunkowy kosztorys. Zakres projektu został 
uszczegółowiony po wybraniu koncepcji przez inwestora - p. P. C., do której inwestor wprowadził 
kilka uwag. Z powodu nieobecności inwestora na miejscu (przebywał w tym czasie w Irlandii), 
ustalenie szczegółów dotyczących projektu miało miejsce w drodze mailowej.  
Projekt został przez inwestora przesłany w dniu 14 listopada 20110 r. jego doradcy technicznemu 
p. J. K., który zaopiniował projekt pod kątem jego przydatności do realizacji oraz wniósł do niego 
swoje uwagi, które określił jako „kosmetyczne”. Dotyczyły one m. in. spraw, które mogły być 
rozwiązane dopiero na etapie wykonawczym. Pan inż. J. K. uznał, że dokumentacja, którą 
otrzymał od projektantki w dniu 12 grudnia 2010 r. nadawała się do realizacji. 
 
Obwiniona w dniu 27 stycznia 2011 r. złożyła w Starostwie Powiatowym w R. wniosek o pozwolenie 
na budowę, podpisując go odręcznie nazwiskiem inwestora a następnie posłużyła się tym 
dokumentem. Obwiniona działała w tej sprawie bez wiedzy inwestora i nie posiadała jego 
pełnomocnictwa, co stanowi czyn zabroniony art. 270 § 2a Kk i 273 Kk, w związku z art. 11 § 2 Kk.  
Przedstawiony na podstawie tak złożonego wniosku projekt uzyskał decyzję nr 36/11A z dnia 10 
lutego 2011 r. o pozwoleniu na budowę. Obwiniona odebrała decyzję, którą wraz z zatwierdzonym 
projektem i fakturą przekazała matce inwestora. Po 7 dniach otrzymała listem poleconym zwrot 
faktury z uzasadnieniem, że projekt nie został zatwierdzony przez doradcę technicznego 
inwestora. Inwestor p. P. C. stwierdza w nim, że projekt nie został z nim uzgodniony przed 
złożeniem do pozwolenia na budowę, a jego złożenie miało na celu wymuszenie płatności za jego 
wykonanie. 
W dniu 16 czerwca 2011 r. p. P. C. złożył do Prokuratury Rejonowej w R. zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa podrobienia przez obwinioną jego podpisu na wniosku o pozwolenie na 
budowę. W trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową, 
obwiniona przyznała się do zarzucanego jej czynu. W dniu 5 sierpnia 2011 r. prokurator przesłał do 
Sądu Rejonowego w R. akta sprawy (Sygn. akt 1Ds 729/11) z wnioskiem o warunkowe umorzenie 
postępowania karnego wobec obwinionej, z wyznaczeniem na podstawie art. 67 § 1 Kk okresu 
próby na 1 rok. Wniosek ten został przyjęty w całości przez sąd na posiedzeniu w dniu 15 
listopada 2011 r. 
Inwestor złożył w dniu 22 lipca 2011 r. wniosek o unieważnienie wydanego pozwolenia na budowę 
dla planowanej przebudowy, jako wydany z naruszeniem prawa. Decyzją Starosty R. znak SA 
6740.1.16.8.2011 z dnia 15 września 2011 r. decyzja ta została uchylona a postępowanie zostało 
umorzone. 
 
W trakcie rozprawy prowadzonej przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ŚlOIA RP w 
Katowicach obwiniona przyznała się do zarzucanego jej czynu.  
 
Sąd zważył, co następuje: 
 
Działania obwinionej opisane w wystąpieniu Rzecznika i rozpoznane przez Sąd należy uznać za 
naganne. Jednak w ocenie Sądu jedynie niektóre z nich zasługują na ukaranie. 
 
Fałszowanie podpisu i posługiwanie się sfałszowanymi w ten sposób dokumentami jest ciężkim 

wykroczeniem, ściganym prawem.  Fakt fałszerstwa jest nie do zaakceptowania z powodu szkód 

jakie wywołuje w relacji architekt – organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zatwierdzeniu 

podlegał projekt nie spełniający wymogów prawa, co zostało ukryte. Naruszona została też 

drastycznie relacja architekt – klient, gdyż został on wprowadzony w błąd co do uczciwości 

zawodowej projektanta. Podpisanie obcym podpisem wprowadza w błąd, co może mieć daleko 

idące skutki. Toczące się postępowanie przed sądem powszechnym oraz zawiadomienie o 
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naruszeniu przez obwinioną kodeksu karnego zostało przez sąd przyjęte do wiadomości. 

Fałszerstwo jest szczególnie nie do zaakceptowania z powodów etycznych. Zawód architekta 

wymaga otwartości i uczciwości, co wyklucza fałszywe relacje, a zwłaszcza fałszowanie 

dokumentów.  W tym świetle czyn obwinionej należy uznać za wyjątkowo naganny, wymagający 

ukarania karą nagany. 

W ocenie sądu mamy tu do czynienia z ciężkim naruszeniem zasad etyki zawodowej architekta 

zapisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów z dnia 18 czerwca 2005 r. Przywołana przez 

OROZ zasada 3 mówi, że ”architekci zobowiązani są wobec klientów do wykonywania pracy 

zawodowej w sposób lojalny, sumienny, kompetentny, profesjonalny i uczciwy. Świadcząc usługi 

zawodowe kierują się bezstronną oceną standardów technicznych i zawodowych (...)”. Reguła 2.3 

KEZA stanowi, iż „architekci winni unikać sytuacji, które (…) mogą budzić wątpliwości co do ich 

niezależności, bezstronności lub zawodowej uczciwości” a Reguła 2.6., że „architekci 

przestrzegają niniejszego Kodeksu (…) oraz praw obowiązujących na terenie podlegającym 

kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym świadczą (…) usługi 

architektoniczne”. Nie dochowanie tych standardów to narażenie się na negatywną ocenę ich 

pracy, a tym samym podważenie zaufania do zawodu architekta jako zawodu zaufania 

publicznego. Przewód wykazał, że zasady kodeksowe zostały naruszone, co zostało 

udokumentowane w aktach sprawy i w trakcie przewodu.  

Fałszowanie podpisu jest tak poważnym naruszeniem tych standardów, że w tym przypadku, z 

powodu sprzecznego z prawem działania obwinionej, doszło do unieważnienia wydanych decyzji 

przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. 

 

W ocenie intencji, którymi kierowała się obwiniona, Sąd uwzględnił wszystkie dające się 

bezspornie ustalić okoliczności sprawy, w tym to, że z uwagi na obecność inwestora w Irlandii 

natrafiła na trudności w bezpośrednim z nim kontakcie. 

Sad nie znalazł podstaw do uznania, że działania obwinionej miały na celu wyłudzenie zapłaty za 

dokumentację. Wszelkie działania na linii architekt i jego klient powinny być sformalizowane 

poprzez pisemną umowę, dotyczącą przedmiotu, zakresu, ceny i - co istotne w tej sprawie - 

sposobu zatwierdzania projektu przez zleceniodawcę. Zarówno obwiniona jak i inwestor nie spełnili 

tych wymagań. W tej sytuacji przy braku ścisłego sformalizowania czynności przez strony, 

obecności inwestora poza granicami kraju i ustanowienia pełnomocnika ds. technicznych, a także 

spełnienia w projekcie wniesionych przez niego uwag, obwiniona mogła odnieść wrażenie o 

akceptacji projektu przez inwestora, co Sąd uznał za działanie w dobrej wierze. 

Okolicznością łagodzącą, którą Sąd uznał w tej sprawie jest to, że obwiniona działała, według 

swojego osądu, w przeświadczeniu akceptacji dla jej działań ze strony rodziny C. i samego 

inwestora, z którego zmarłym ojcem na gruncie zawodowym miała kilkuletnie dobre kontakty. 
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W świetle powyższych ustaleń, orzeczono jak w sentencji. 

 

Naliczenie kosztów postępowania w formie opłaty ryczałtowej nastąpiło na podstawie § 48 ust. 2 

pkt 2 w związku z § 48 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków 

samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 194, 

poz. 1635)    

 

 

 

 

 


