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Sygn. akt D/33/13              Katowice, dnia 6 listopada 2013r. 

 

 

 

ORZECZENIE  

 
 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach w składzie 
: 
 
arch. Małgorzata Pilinkiewicz - Sędzia przewodniczący : 
arch. Jarosław Jakóbek - Sędzia 
arch. Mikołaj Machulik – Sędzia  
Protokolant : Elżbieta  Urbańska 
 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2013r. w Katowicach, sprawy z wniosku 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 
22.01.2013r. przeciwko  
 

arch. XX, s. X   zam. ...xxx., ul. xxx 
nr wpisu na listę Śląskiej Okręgowej Izby Architektów SL-xxxx 

 
obwinionemu o naruszenie art. 41 ust.2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 
poz.42 z późn. zm.), Reguł 3.5, 3.9, 3.11 oraz Zasady 3 Kodeksu Etyki Zawodowej 
Architektów, powodujących naruszenie zasad etyki zawodowej architektów, podważenie 
zaufania do zawodu architekta i działanie na szkodę klienta.  
 
 

uznaje obwinionego arch. XX za niewinnego 
 zarzucanych mu czynów.  

 
 
 

Uzasadnienie: 

 
Na wniosek p. G.B. przekazany pismem (data wpływu 31 stycznia 2012r). wraz z 
załącznikami, arch. Janusz Grychowski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, po dokonaniu czynności sprawdzających, wszczął z 
dniem 20 marca 2012 r. postępowanie wyjaśniające znak L.dz.20/SLOROZ/12 w sprawie 
możliwości popełnienia przez arch. XX przewinienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 
41 ust.2 Ustawy o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa i 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.) polegającego na naruszeniu zasad 
etyki zawodowej w szczególności Reguł 3.5, 3.9, 3.11 oraz Zasady 3 Kodeksu Etyki 
Zawodowej Architektów. W dniu 22 stycznia 2013r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚLOIA RP wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego znak sprawy Ldz. RZ/2/2013 przeciwko arch. XX, 
przekładając w  uzasadnieniu dowody jak w aktach sprawy.  
 

Sąd dokonał ich analizy i dopuścił jako dowody w sprawie.  
 
Sąd dokonał następującej oceny stanu faktycznego: 
 

Obwiniony arch. XX działający na zlecenie i w imieniu zamawiającego p. G.B., będąc 
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wykonawcą w rozumieniu zapisów umowy o dzieło nr GB1/2010 z dnia 21.02.2010r., 
zobowiązał się do sporządzenia projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą ”dobudowa  
i przebudowa  przychodni stomatologicznej w T. przy ul. N.”. 
Zakres rzeczowy zamówienia i obowiązki stron określiły Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do 
ww. umowy.  
Ponadto obwiniony zobowiązał się do reprezentowania zamawiającego w okresie objętym 
umową w urzędach i instytucjach oraz wobec osób trzecich, bez prawa do zaciągania 
zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w 
zakresie nie objętym umową, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.  
Obwiniony arch. XX wykonał „Projekt budowlany rozbudowy przychodni w parterze budynku 
mieszkalnego w T. ul. N., parcele nr ..., … i ...” dla inwestora p. G. B.  
Dokumentacja projektowa wniesiona do akt sprawy posiada datę marzec 2011r.  
Za wykonanie dokumentacji projektowej określonej umową jw. obwiniony otrzymał od 
zamawiającego wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zapisami umowy.  
Zgodnie z wyjaśnieniami obwinionego, sporządził on projekt budowlany o zakresie i treści 
zgodnej z zamówieniem. Projekt został poddany uzgodnieniom z TSM O., będącą jednym z 
dysponentów terenu pod inwestycję.  
W wyniku ustaleń z dnia 14 marca 2011r. obwiniony, osobiście, w uzgodnieniu i za wiedzą 
zamawiającego p. B., wprowadził do projektu budowlanego zmiany, polegające na dodaniu 
informacji o charakterze budowy to jest, iż inwestycja dotyczy budowy obiektu 
tymczasowego, o którym mowa w art.3 ust.5 Ustawy Prawo budowlane.  
Po wprowadzeniu ww. zmian, pismem z dnia 18.04.2011r., TSM O. zaakceptowała 
dokumentację pod nazwą ”Projekt budowlany budowy obiektu tymczasowego nietrwale 
związanego z gruntem, funkcjonalnie połączonego z istniejącym lokalem użytkowym 
znajdującym się w T. przy ul. N.”.  
Egzemplarz projektu budowlanego, będący załącznikiem do Decyzji Prezydenta Miasta T. o 
pozwoleniu na budowę nr 434/2011 z dnia 21.06.2011r. posiada poprawki, potwierdzone 
podpisem obwinionego, polegające na wykreśleniu z tytułu projektu, w tabliczkach, w części 
rysunkowej słów: „oraz w obiekcie tymczasowym” oraz w części opisowej na stronie 4 i 6 
oraz stronie tytułowej cz. III. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia słów: 
„obiektu tymczasowego”, bez daty ich wniesienia.  
Obwiniony potwierdził wprowadzenie tych zmian, zastrzegając ich dokonanie za zgodą i 
wiedzą zamawiającego.  
Zakres rzeczowy dokumentacji określony w ww. egzemplarzu bez słów „obiekt tymczasowy” 
jest zgodny z zamówieniem, określonym w umowie o dzieło nr GB1/2010 z dnia 
21.02.2010r., lecz nie jest zgodny z uzgodnieniem dokonanym na podstawie pierwotnej 
wersji projektu, która była podstawą wydania zgody przez TSM O. pismem nr 
TR/3619/97/2011 z dnia 18.04.2011r. 
        Pisma TSM O., załączone do akt sprawy, świadczą o prowadzeniu uzgodnień 
bezpośrednio z p. G.B., dotyczących zarówno zakresu rzeczowego inwestycji, w tym nazwy 
przedsięwzięcia, oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane przez 
właściciela / zarządcę gruntu.  
Wszystkie z ww. pism adresowane są na inwestora, co należy uznać za zapoznanie się 
przez niego z zakresem i przebiegiem uzgodnień prowadzonych z TSM O.  
Zgodnie z zapisami Umowy oraz Załącznikiem nr 2, zakres udzielonego Pełnomocnictwa dla 
obwinionego nie obejmował prawa do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
zamawiającego, a czego przedmiotem mogło być np. składanie oświadczenia o prawie 
dysponowania gruntem na cele budowlane.   
        W oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane z dnia 20 kwietnia 2011 r. podpisanym przez p. G.B., w tytule stosunku 
zobowiązaniowego oraz dokumentów potwierdzających ww. prawo, wpisano pismo TSM O. 
nr TR/3619/97/2011 z dnia 18.04.2011r. oraz pismo Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami GGN.BS.72243-027896U/10 z dnia 15.06.2011r.   
Wobec wykreślenia przez projektanta, w trakcie procedury administracyjnej w Urzędzie 
Miejskim w T., kwalifikacji „tymczasowego obiektu budowlanego” i uznania go za trwały 
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obiekt budowlany, ww. oświadczenie wykroczyło poza udzielone prawo do dysponowania 
terenem na cele budowlane dla przedsięwzięcia, na które zgodę wydał dysponent prawny 
terenu.  
Z uwagi na fakt, iż stroną w procedurze administracyjnej prowadzonej przez organ 
administracji architektoniczno – budowlanej był wyłącznie Inwestor - p. B., a o wszystkich 
czynnościach prawnych był powiadamiany pisemnie na adres podany we wniosku, czynności 
podjęte przez obwinionego arch. XX były realizowane za zgodą i na życzenie Inwestora.  
 
Sąd zważył, co następuje: 
 

Proces projektowy zamierzenia inwestycyjnego p. G.B.,  polegającego na rozbudowie 
przychodni w parterze budynku mieszkalnego przy  ul. N. w T., parcele nr ..., ... i ..., był 
prowadzony przy współudziale i uczestnictwie obwinionego arch. XX, z którym Inwestor 
podpisał umowę na wykonanie projektu budowlanego dla ww. przedsięwzięcia oraz 
świadczenie czynności dodatkowych opisanych w zobowiązaniach stron.  
Obwiniony uczestniczył we wszystkich fazach sporządzania dokumentacji projektowej oraz 
prowadzenia uzgodnień terenowo – prawnych, w tym uzgodnień dot. prawa do 
dysponowania gruntem na cele budowlane, bez prawa do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu inwestora.  
Dysponentem prawnym terenu inwestycji była m. in. TSM O., która wyraziła zgodę na 
realizację planowanej inwestycji, pod warunkiem realizacji obiektu tymczasowego, o którym 
mowa w art.3 ust.5 Ustawy Prawo budowlane.  
Wobec uzyskania przez p. G. B. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 434/2011 (znak 
GWA.6740.1.137.2011.DS z dnia 21.06.2011r.) dla obiektu innego niż określonego w piśmie 
nr TR/3619/97/2011 z dnia 18.04.2011r., nie spełniono wymagań stawianych przez 
dysponenta prawnego terenu.   
Osobą odpowiedzialną za złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele 
budowlane jest inwestor, w tym przypadku p. G. B.  
Rozbieżność przedmiotu projektu budowlanego, będącego załącznikiem do wniosku o 
pozwolenie na budowę i oświadczenia do prawie dysponowania terenem na cele budowlane  
może być w ocenie Sądu przesłanką wniosku stron o unieważnienia decyzji administracyjnej.  
Oświadczenie o którym mowa powyżej leży wyłącznie w kompetencjach i obowiązku 
Inwestora a nie projektanta. 
  
          Sąd uznał, iż działania obwinionego arch. XX mieszczą się w zapisach działań 
architekta opisanych w Regułach 3.5 oraz 3.11 Zasad Etyki Zawodowej. Architekt 
posiadający wiedzę na temat okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres zleconej pracy, 
ewentualnie zagrozić interesom klienta albo mieć wpływ na wywiązanie się architekta z 
zobowiązań wobec klienta, powinien o tym poinformować zamawiającego. Wprowadzanie 
zmian do dokumentacji na kolejnych etapach uzgodnień i zatwierdzeń, które swoim 
zakresem miały bezpośredni wpływ na tytuł prawny do dysponowania terenem na cele 
budowlane, powinno być poprzedzone nie tylko pisemnym uzgodnieniem ich zakresu z 
zamawiającym, ale również poinformowaniem go o skutkach zarówno ich wprowadzenia jak 
zaniechania zmian, w tym konsekwencji dla całego procesu budowlanego i zamierzeń 
inwestora.   
Przyjmując wyjaśnienia złożone przez obwinionego oraz fakt nieobecności p. B. na 
rozprawie, a tym samym rezygnacji przez niego z możliwości wniesienia wyjaśnień, jak 
również w powołaniu na wszystkie dowody zgromadzone w sprawie Sąd uznał, iż 
Zamawiający świadomie nie dokonał zmian zakresu rzeczowego umowy o dzieło nr 
GB1/2010 z dnia 21 lutego 2010r. i był na bieżąco informowany przez obwinionego o 
wszystkich zagadnieniach związanych z projektem, w tym jego kolejnych zmianach.  
Tym samym  obwiniony wypełnił zobowiązania wobec klienta, o których mowa w Regule 3.5 i 
3.11. Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów.  
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W ocenie Sądu, przebieg pracy i podjętych czynności przez obwinionego realizowanych na 
rzecz inwestora wypełniły zobowiązania określone również w Regule 3.9 i Zasadzie 3 
Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów.  
Sąd nie znalazł dowodów w stopniu kwalifikującym do uznania ich jako nie zastosowanie lub 
zawinione i świadome działanie sprzeczne z ich zapisami.  
Tym samym, uznając wypełnienie zapisów Umowy o dzieło nr GB1/2010 z dnia 21.02.2010r. 
w zakresie sporządzenia opracowania opisanego w jego przedmiocie, odbiorze dzieła oraz 
dokonania zapłaty przez zamawiającego, nie znajdują uzasadnienia zarzuty postawione 
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej SLOIA RP.  
Poddając analizie okoliczności towarzyszące procesowi projektowania, a związane z innymi 
czynnościami architekta realizowanymi w ramach umowy, tj. reprezentacją inwestora przez 
obwinionego, sąd poddał w swojej ocenie  wątpliwości dotyczące dochowania najwyższych 
standardów wykonywania zawodu architekta, określonych w Regułach 3.5 i 3.11 Kodeksu 
Etyki Zawodowej Architektów. 
Sąd nie znalazł jednak przekonujących dowodów winy obwinionego i świadomego działania 
na niekorzyść klienta. 
Z dowodów i wyjaśnień nie można także uznać za zasadny zarzut złamania przez 
obwinionego zasad opisanych w Regule 3.9 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów.  
Sąd nie mógł również jednoznacznie stwierdzić, że obwiniony wykonał swoją pracę w sposób 
nielojalny i nieuczciwy, bez zachowania bezstronności i niezależności, o których między 
innymi mowa w Zasadzie 3 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, co dałoby podstawę do 
wymierzenia kary.  
 

 Sąd uznał, iż mimo zaangażowania i niewątpliwej wiedzy posiadanej przez 
obwinionego, w przypadku poddanym ocenie sądu czynności obwinionego jak i ich skutki nie 
przyczyniły się ani do pogłębienia, ani do rozwiązania problemów inwestora.   
Nie   doszło do zrealizowania planów inwestora w sposób, dla którego można było w pełni 
wykorzystać wiedzę i pomoc architekta.  
Sytuacja ta nie była jednak spowodowana jedynie postępowaniem architekta, a nie 
wypełnienie przez niego w pełni woli zamawiającego  świadczyć może na jego korzyść.  
Sąd nie podziela twierdzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o 
działaniu przez obwinionego na szkodę klienta lecz stwierdza, iż zbyt duża wiara wyłącznie w 
intencje zamawiającego nie poparte właściwymi zapisami lub zmianami w umowie na prace 
projektowe, może skutkować wątpliwościami w ocenie zaangażowania architekta i 
rzetelności wykonanej przez niego pracy, zwłaszcza jeśli jej rezultat nie satysfakcjonuje 
zamawiającego i ostatecznie, nie może on zrealizować swojego zamierzenia inwestycyjnego.   
 
W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


