
� PAGE �1� 

         Katowice, 11 stycznia 2013 r. 

 
Sygn. Akt D 31/11 

 

 

 

 

 
ORZECZENIE 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w Katowicach w 

składzie: 

przewodniczący: arch. Teobald Jałyński  

sędzia:   arch. Zbigniew Komusiński 

sędzia:   arch. Jolanta Singer – Zemła 

protokolant:  Elżbieta Urbańska 

 

      po rozpatrzeniu na posiedzeniu jawnym w dniu 11 stycznia 2013 r. w siedzibie ŚlOIA RP w 

Katowicach w postępowaniu dyscyplinarnym sprawy o naruszenie art. 41 pkt.2 ustawy o 

samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w związku z 

regułami 2.3, 2.6 oraz zasadą 3 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, postanawia uznać 

 

arch. XX s. Z., członka ŚlOIA RP nr SL-xxxx, zamieszkałego w xx, ul. xx, winnym przewinienia i 

orzeka o ukaraniu go karą nagany 

oraz pobraniu kosztów postępowania w formie zryczałtowanej opłaty na rzecz Śląskiej Okręgowej 

Izby Architektów w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) 

 

Uzasadnienie 

 

  Pan arch. M. K. z G. zawiadomił w swoim piśmie z dnia 18 lipca 2011 r do Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej SlOIA RP (data wpływu 19.07.2011), że w toczącym 

się postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Katowicach II Wydział Cywilny został obwiniony o 

współudział, jako sprawdzający, w powstaniu błędów projektowych na budowie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. w K. W związku z powyższym informuje, że nie brał 

udziału w tworzeniu dokumentacji tego projektu na żadnym etapie a jego podpisy w projekcie są 

sfałszowane. W obszernym wyjaśnieniu wskazał, że od lat 80-tych miał relacje zawodowe z 

faktycznym autorem projektu arch. XX, jednak nie obejmowały one udziału w tworzeniu ww. 

dokumentacji. W dalszej części wskazał, że został poinformowany o tym jakoby występował jako 

sprawdzający także w trzech innych projektach arch. XX, które wymienił. Poinformował, że złożył 

już zeznania na policji w Katowicach i wniósł o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

OROZ zwrócił się dnia 19 lipca 2011 r do arch. XX o ustosunkowanie się do przedstawionych 

zarzutów. Sprawa otrzymała nr R/02-07/11.  
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  Arch. XX udzielił wyjaśnień w swoim piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 r (data wpływu 

10.08.2011). Obszernie opisał przebieg i rodzaj stosunków zawodowych jakie łączyły do z arch. M. 

K. wskazując, że w latach 2008 -2010 na swój koszt opłacał jego członkostwo w Izbie w zamian za 

pełnienie funkcji sprawdzającego, za co płacił oddzielnie. Wymienił trzy dodatkowe projekty przy 

których arch. M. K. pełnił funkcję sprawdzającego przyznając, że podpisy pod wszystkimi 

siedmioma projektami zostały, za zgodą arch. M. K. dokonane przez niego. Oświadczył, że, cyt.: „ 

nie zostały one podpisane bez jego wiedzy i wbrew jego woli”.  

 Arch. M. K. odnosząc się do tych wyjaśnień w swoim piśmie z dnia 5 września 2011 r. (data 

wpływu 9. 09. 2011) poinformował Okręgowego Rzecznika, że wyjaśnienia arch.  XX odbiera jako 

pomówienie swojej osoby. Przedstawił swój punkt widzenia na opisane sprawy, polemizując z 

niektórymi jego stwierdzeniami. Nadmienił, że nie jest jego intencją ukaranie arch. XX a podjęte 

kroki zmierzają do naprawy stanu prawnego dokumentacji projektowej, która nie została poddana 

wymaganej prawem weryfikacji. 

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w 

Katowicach wszczął postępowanie wyjaśniające Sygn akt: SL/O/R/02-07/11 w dniu 27 września 

2011 r. uznając, że zachodzi podejrzenie popełnienia przez arch. XX przewinienia dyscyplinarnego 

polegającego na naruszeniu art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie 

zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42, 

ze zmianami) w związku z regułami 2.3. i 2.6 oraz Zasadą 3 Kodeksu Etyki Zawodowej 

Architektów. W ramach postępowania wyjaśniającego arch. XX dostarczył do akt sprawy 

dodatkowe dokumenty przy swoim piśmie z dnia 24 października 2011 r (data wpływu 25.10.2011). 

Obejmowały one korespondencję odnoszącą się do postępowania przed Sadem Okręgowym w 

Katowicach Wydz. II Cywilny, pisma PZU SA, jego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej, 

oraz fragmenty dokumentacji – wszystkie dotyczące budowy przy ul. S. w K., przy której był on 

pozwany o odszkodowanie za błędy projektowe. W piśmie przewodnim raz jeszcze podtrzymał 

wszystkie swoje wyjaśnienia które złożył poprzednio. Podważył większość zarzutów arch. M. K. 

pod swoim adresem zaznaczając, że oprócz jednego wszystkie kwestionowane projekty zostały 

zrealizowane i odebrane. Całość wystąpienia dotyczyła spraw zawodowych, współpracy z arch. M. 

K., przebiegu pracy zawodowej i tylko pośrednio odnosiła się do zarzutu podniesionego w 

postępowaniu OROZ. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Okręgowym Sądem 

Dyscyplinarnym ŚlOIA RP w Katowicach wpłynął dnia 26 października 2011 r. Postawiony został 

zarzut naruszenia art. 41 pkt. 2 ustawy o samorządzie zawodowym (…) mówiący o nakazie 

przestrzegania przez członków Izby zasad etyki zawodowej , który nastąpił w związku z 

naruszeniem reguły 2.3. (Architekci winni unikać działań i sytuacji, które są niezgodne z ich 

zobowiązaniami zawodowymi lub które mogą budzić wątpliwości co do ich niezależności, 

bezstronności lub zawodowej uczciwości), reguły 2.6 (Architekci przestrzegają niniejszego 

Kodeksu, a także kodeksów etycznych i postępowania oraz praw obowiązujących na terenie 

podlegającym kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej, w których świadczą lub 

zamierzają świadczyć usługi architektoniczne) oraz Zasady 3 (Architekci zobowiązani są wobec 
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klientów do wykonywania pracy zawodowej w sposób lojalny, sumienny, kompetentny, 

profesjonalny i uczciwy[…]) 

   Przed posiedzeniem w dniu 11 stycznia 2013 roku sąd został poinformowany, że arch. M. 

K. zmarł w kwietniu 2012 r.  Po naradzie sąd uznał, że rozprawa może się odbyć, ponieważ zmarły 

był wezwany jako pokrzywdzony, a jego obecność w rozprawie nie jest obowiązkowa. Zachodzą tu 

przesłanki z art. 12 §1 oraz art. 52 §1 kpk, a rolę oskarżyciela pełni Okręgowy Rzecznik. 

  W trakcie przewodu OROZ raz jeszcze przedstawił zarzuty z wniosku o wszczęcie 

postępowania podnosząc wysoką szkodliwość czynu obwinionego oraz podkreślając, że jego 

działania wyczerpują znamiona czynu zabronionego, o którym mowa w art. 270 §2a i art. 273 

kodeksu karnego. Obwiniony arch. XX podtrzymał swoje wyjaśnienia złożone do akt sprawy. W 

trakcie przesłuchania potwierdził fakt sfałszowania podpisów arch. M. K. na dokumentacji 

projektowej i obszernie opisał okoliczności, jak do tego doszło. Wyjaśnił, że w owym czasie nie 

było możliwości uzyskania podpisów oryginalnych. Raz jeszcze podtrzymał, że dla swojego 

działania miał upoważnienie, wszystko odbywało się za zgodą M. K., chociaż zgoda ta nie została 

udzielona na piśmie, a cały fakt jest dla niego bardzo silnym obciążeniem. 

 

Sąd zważył , co następuje. 

Fałszowanie podpisu jest ciężkim wykroczeniem przeciw dokumentom, ściganym prawem. W 

omawianej sprawie nawet udzielenie upoważnienia nie dawało podstaw do podpisu własnym 

nazwiskiem z upoważnienia, gdyż dotyczyło sytuacji, która wymaga podpisu osoby uprawnionej, 

innej niż autor projektu. Podpis taki byłby naruszeniem §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133, ze zmianami). 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. Całość akt potwierdza, że sprawa wyszła 

na światło dzienne wtedy gdy klient, z innych powodów, pozwał architekta o odszkodowanie za 

błędy projektowe. Toczące się postępowanie przed sądem powszechnym oraz zawiadomienie o 

naruszeniu przez obwinionego 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 obwinionego należy uznać za wyjątkowo naganny, wymagający 

ukarania. 

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

zapisanych w Kodeksie Etyki Zawodu Architekta 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 
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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. Przewód wykazał, że zasady 

kodeksowe zostały naruszone, co zostało udokumentowane w aktach sprawy i w trakcie 

przewodu.  

Sad wymierzył karę uwzględniając całość materiału dowodowego i zachowanie obwinionego 

podczas rozprawy. Sąd negatywnie ocenił stanowisko, że rodzaj relacji obwinionego z arch. M. K. 

może dawać podstawę do usprawiedliwienia jego czynu. Negatywnie ocenił też fakt, że do 

fałszerstwa doszło kilkukrotnie. Za okoliczność łagodzącą sąd uznał przyznanie się obwinionego 

oraz wyrażenie skruchy. Uwzględnił także fakt, że śmierć pokrzywdzonego nie dawała szans na 

skonfrontowanie stron oraz pełną ocenę niektórych dowodów zawartych w aktach sprawy.  

Sąd uznał, że jedynie kara nagany jest adekwatna do wagi popełnionego wykroczenia. Spełni ona 

też zamierzony przez sąd wymiar prewencji ogólnej i szczególnej  

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji. 

 

O pobraniu zryczałtowanej opłaty na rzecz Izby orzeczono zgodnie z §48 ust.2 pkt.2 

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). 

 

 


