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Kielce, dnia2l stycznia 2015r

Sygn. akt:

ORZECZENIE

Na podstawie art.25 ust.  f .  i2rart.41 pkt 2rart.45 ust.  I  orazart,54 ust,
I ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorz4dach zawodowych architekt6w
oraz inrynier6w budownictwa G. t. Dz. U. z 20L4r, paz. !946)o w rwi4z]n<u
zregul1 4.5 Kodeksu Etyki Zawodowej Architekt6w

'w zwiqzku z wniesieniem przez Ol<rggowego Rzecznika Odpowiedzialno$ci
Zawodowej Swigtok$2yskiej Okrggoyrci Izby Architekt6w RP wniosku z dnia ' '

' sygn. akt: o tikaranie Pana architekta ,,

wpisanego na listg czlonk6w Wielkopolskiej Okrggowej lzby Architekt6w RP pod
numerem oruz Pana architekta : :, wpisanego na
listg czlonkow Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow RP pod numerem

obwinionych o popelnienie przewinienia dyscyplinarnego polegaj 4cego
na tym, 2e w okresie od czerwca 2011r do sierpnia 2AI2r w ramach realizacji
umowy z Gminq Kielce sporzqdzili na rzecz Zamawiaj4cego projekt koncepcyjny
zespolu budynk6w mieszkalnych przy ul. ,  w ,bazujqc na
koncepcji architektonicznej Fana architekta
bez uzyskania zgody autora pierwowzoru i z pominigciem na 

"gr"rnpIurri,opracowania informacji o tw6rcy i tytule utworu pierwotnego, co stanowi
naruszenie obowi4zku okreSlonego w art. 4I pl<t 2 ustawy z dnia 15 grudni a 2000r
o samorzqdach zawodowych architekt6w orazintynier6w budownictwa w zwi4zku
zregulq 4.5 Kodeksu Etyki Zawodowej Architekt6w

. Okrggowy S4d llyscyptrinarny
Swigtokrzyskiej Okrggowe"! nzby Architekt6w RF

w Kielcach

po rozpoznaniu sprawy na rozpyawie w dniu

1) uznaje Pana
urodzonego dnia

orzeka:

architekta

25-515 Kielce,  u l .  Si ln iczna 15 lok.  4;  Ie l .  41 344 53 15,  fax 4I
N IP :  959 -15 -19 -045  Regon :  077466395 -00107  I ( on ro :  PKO BP  I

syna l 1

r, wprsanego na listg cztronk6w

341 58 70; e-mail: swietol<t:ryskaQlizt:aarchitektow,pi
O/I$eIce 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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Wielhopolskiej o"krggowej nahy Architetrat6w R.p pod xluxnerenmoyaz Fana Architetr<ta
urodzonego dnia 

sYIla le

wiett<opol-lsme3 on<nsgowei lqnu Anchirekr6w K$tff;-?Jffi-ffff 
czlonu6w

winnymi popelnienia pnze.wiraiereia d)r;;)'pil;arnego potregaj4cego na tynn, tew okresie od czen'wca 201nr do sierpnnu"eoizo * 
"**uJto 

nealizacji umowyz Gmin4 Kielce sporz4dzili m& yz**z zarnawia;a*eg; er"r-r.t lroncepcyjnyzespolu budynh6w rnieszl<alnyc]e przy u[" 
- 

w 
- 

, bazujqc nakoncepc.ii architetr<tonicznej Fana architel<ta' bez uzysl<ania zgody autona piur wowzoru i z pominigciern naegzempla' zrl opracowamia infbrrmac.f i o tw6ncy i tytule *tworu pierwotnegouczym dopuscili sig naruszenla ant" 4! pkt 2 ustawy z dnia xs gn"udnia 2000ro samorz4dach 
-zaw-odowyctn architetrrt6w ayaz im*yniendw h*downictwaw nni4zku z negulq 4"s KoderEsu trtytd zawodowej Architektdw

2) za popelnienie opisanego wyzei pnzewinienia wymierza katdernuz obwinionych karg upornnienl* oluoudrr*a w a"t" s4 ust" 1 pkt I ustawyz dnia 15 grudnia 2000r o samorz4dach zawodowych anchitet<t6w oraz,inrynierdw budownictwa .
3) obci}La hatdego z obwim-ionych ohowi4zkienn zwro tut zryaz,attowanychkoszt6w postgpowania w lewocie . zt (slownie: _ ztotych),platnych po uprawomocnieniu sig niniejszegr r*u*o"enia"

UZAS,4DNTENNE
wnioskiem z dnta -----: .' sygn. akt: ckrggowy Rzecznikodpowiedzialnosci zawodowej swigtot t"yJt i.3 Ck qgo* 

"j 
ri;lA.rehitekt6w Rpwystqpil do oicrggowego sqdu Dyseyplinu**gl swiglokzyskiel oi<rggow ej rzbyArchitekt6w Rp o ukaranie pana architekta 

"'---*-r

lists czlonk5w wieikopo]skiej ckrsgowej rzby Architekt6w * I#t|}ffi#oraz Fana architekta
czlot':kow wielkopotrt i.i cl*qs;;;i rzby arcnitekto*w ilfi"?1to*"J;.ftfi

, obwirrionych o popernienie przewinienia dyscyprinu*.go polegai4cegona tym, 2e w okresie od ezerwca 2011r do sierpnia zoiz, * ,i-urn l"iiruliiumowy z Gminq Kielce sporzqdzili na rzeez zamawiaj4cego proi.t t koncepcyjnyzespolu budynk6w mieszkalnych przy ul. w ^_ r j,? _rr banyqa nakoncepcji architektonicznej pana architekta
bez uzyskania zgody.autora pierwowzoru i z pominigciem na egzemprarzuopracowania informacji o tw6rcy i tytule utworu pieiwotnego, co stanowinaruszenie obowi?zku okresloneg"o w art. 41 pkt2 ustawy z dnia 15 grudni a2000ro samorzqdach zawodowych architekt6w orui inZynier6w budownictwa w zwiqzkuzregulq 4.5 l(odeksu Etyki zawodowej Architekt6w.

w wyniku przeprowadzonego postgpowania wyjadniai?cego ckrggowyRzecznik cdpowiedzialno$c i zaw odo**.l rruiutit, co nastgpuj e :



Na podstawie umowy z dnia
zawartej migdzy Gminq Kielce
dzialajqcym pod nazwq sporuqdzona zostala koncepcja

a Fanem
1 1 .

' n r

architektern

architektoniczno-urbanistyczna dla zadania inwestycyj nego p.n.

wspolautorem przedmiotowej koncepcji byl Fan architekt
stosownie do postanowieri $ 5 w/w umowy wykonawca przeni6sl na
Zamawiaj4cego autorskie prawa maj4tkowe do opracowafi bgd4cych przedmiotem
umowy na wskazanych polach eksploatacji. Fonadto zezwolit na opracowanie
utwor6w zalehnych

W dniu B czerwca 20I]r zawarta zostala umowa ff .

pomigdzy Gmin4 Kielce a Pracowni4 Architektoniczn4
-J---- -"-- -r Do zawarcia tej umowy doszlo w rezultacre

wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie zun6wienia publicznego na
opracowanie pelnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla iadania
inwestvcvi":::"T 

,. zsodJnte z u,,'o*u ;r;"";* 
"'u 

'* 
oroburri

projektant6w - Pana architekta - i Pana architekta
sporz}dzil dwa opracowania koncepcyjne dla w/w zadania

inwestycyjnego. Obydwa te opracowania zostaly odrzucone przez Inwestorao
kt6ry nastgpnie zlecil Pracowni Architektonicznej , ,_,,

J ----- przygotowanie nowej koncepcji na
pierwotnej koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni

bazie przekazanej

Pana architekta zamawiajqcy przedLozyl Wykonawcy do wgl4du
umowg mtgdzy pro.jektantem pierwotnej koncepcji a Gmina Kielce.
Pan architekt r-,rpL,\)L u*^,*- i Pan architekt
trzeciq koncepcjg w oparciu o w/w koncepcjg Pana architekta
Wprowadzajqc zmrarry do pierwotnej koncepcji autorstwa Pana

nie podjgli pr6by skontaktowania sig z iej tw6rc4,
v,rykazalr woli uzyskania akceptacji ze strony autora pierwowzoru.
Koncepcja opracowana przez Pracownig Architektoniczna, " 

r)
w por6wnaniu z pierwotn4 koncepcj4,

charakteryzowaLa sig znieksztalceniem idei funkcjonalnej budynk6w, rczwiqzah
funkcjonalnych mieszkari (zmieniono warunki doSwietlenia i przewietrzania
mieszkari oraz podziat funkcjonalny poszczeg6lnych lokali), a talcze zmienionymi
proporcjami brytry budynku i jego elewacji.
Zgodnie z umowq opracowana dokumentacja przekazana zostala Zamawiaj?cemu.
W dokumentacji tej nie zamieszczorrc jednak Zadnej informacji o avtorze
pierwotnej koncepcji, na podstawie kt6rej opracowana zostala dokumentacja
projektowa przekazana Zamawiaj?cemu i ztohona do organu administracji
architektoni czno -budowl anej w c elu uzy skanta p o zwol en ra na budowg.

W ocenie Okrggowego Rzecznika Odpowiedzialno6ci Zawodowej ustalenia
postgpowania wyja6niajAcego potwierdzity zasadnoS6 zarzut6w stawianych

T

'arzy_gotowali

architekta .
jak r6wnie2 nie
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Z wyjafinief obwinionych wynika, Le 2

ilegajgcego na opracowaniu utworhw'ctow 
architelctoni,cznych budowlanych
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4) Prawa do wykonywania rob6t budowlanych wg projekt6w sporzqdzonych na
podstawie utworu,

5) Prawa do wykorzystania opracowafi cto publikacji w celach promocji
inwesQcji,

Umowa ta nie zawiera natomiast zapisu, ze Wykonawca zezwala Zamawiaj?cemu
na wykonywanie praw zalehnych do opracowania utworu oraz przenosi na
Zamawiaj?cego wylqczne prawo do udzielanta zgody na wykonywalie autorskich
praw zalebnych, nadto nie wspomina r6wniez ze uprawnienie tt obejmuje zgodg
Wykonawcy na korzy stan ie or az na r o zp or z1dzanie oprac owaniami utworu.
Z zapisow przedmiotovyej umowy wynilca zatem, 2e tw6rca pierwotnej koncepcji
nie wyrazil zgody na wykonywanie autorskich praw zaLeznyci ptzez osoby trzicie
ani nie przeni6sl na Tamawial4cego upowaznienia do wyia?ania zgody na
wykonywanie zaleimych praw autorskich wzglgdem utworu w postaci projektu
koncepcyjnego (stanowi4cego opracowanie jego koncepcji). Jednocze$nie przepis
arl. 46 ustawy z dnia 4 lutego I994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Q. t. Dz. U. z 2006r Nr 90, poz.63l ze zm.) jednoznacznie wskazuje, Le je1eIi
umowa nie stanowi inaczej , lw6rca zachowuj e wytqczne prawo zezwalania na
wykonywanie zale2nego prawa autorskiego, mimo 2e w umowie postanowiono
o przeniesieniu caloSci autorskich praw maj4tkowych.
w zwrqzku z powyhszym obowi qzktem pan6w architekt6w -
i - bylo zwrocenie sig do Pana architekta
o zgodg na tozporzqdzarrie i korzystanie z opracowanej przez siebie koncepcji,
powstajqcej na bazie koncepcji architektonicznej Fana architekta , 

'- '- 
L,

ze wzglgdu na przystuguj4ce temu ostatniemu uprawnienia wynikajqce z ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W mySl przepisu art, 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia2000r o samorz4dach
zawodowych architekt6w oraz in2ynier6w budownictwa (. t. Dz. IJ. z 20I4r,
poz. 1946) czlonek izby jest obowi4zany przestrzegaf zasad etyki zawodow ej, za|
zasadq reguly 4.5 Kodeksu Etykt Zawodowej Architekt6w jest, Le architekci nie
przywtaszczajq sobie wlasnoSci intelektualnej ani nie wykorzystuj4 pomyst6w
innych architekt6w, firm lub innej organizacjibez ich zgody. Jednoczesnie przepis
art. 45 ust. 1 ustawy o samorz4dach zawodowych architekt6w oraz inaynier6w
budownictwa stanowi, 2e cztronek izby podlega odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej
za zawinione naruszenie obowi4zk6w, o kt6rych mowa w art. 41. Natomiast
stosownie do przepis6w art. 54 ust. 1 tej ustawy okrggowy s4d dyscyplinarny
w sprawach dyscyplinamych moze orzekad nastgpuj4ce kary:

1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie, na okres do 2lat, w prawach czlonka tzby;
4) skreSlenie z listy czlonk6w izby.

W Swietle powotanych wyZej przepis6w oraz ustaleri poczynionych w toku
przewodu s4dowego, atal<2e w dwietle materiatu dowodowego zebranego w aktach
przedmiotowej sprawy nie ulega wqtpliwoflct, Le Pan architekt .
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i Pan architekt 1 r .,.
ov*vpiin;;L". polegaj4ceso 

"" ;"ffLT# :fi;etyki zawodowej, a. zatelm podlegajq ;;t ;powieczawinione naruszenie tego obowiqzk u i z tego tytrkarg dyscyplinarn4.

orrrj"!::;:;1i,Hffit:i-1 
i oswiadc zenrasktradane w rornie ustnej i pisemnej

postgpowania dyscyplinar 
{ ' --- I

Rzecznika Cdpow iedzialr
dawaty podstawg do st
architelcci (tw6rcy) dzjala
prezentuj a, zadziwiaj4co s:
o prawach autorskich i pr
autorskich praw osobistyc
jalco tozsame, nie rozumi
praw osobistych i auto
wystarczajqcE wiedz; i c i.,,,1^tl,^dysponuj4 

t6wnie|
zaleZnegi 

'do 
utworu. i 

'ywanLa autorslciego prawa
u- ouwinionvch- zupetnvm braku poczucia winy' ofi;:;^1"J#:tffiilffi:fibtgdnego przekonania o bralcu';;r.d;;sri ,tu*ianych im zaruutbw orazptzeswiadczenia' ze skoro w swojej dotyehazasowej dzia+alnosci nie spotkali sigz podobnym. zaruutami, to r6wniez ich obrcn e diiatanie nie mogto prowadzicdo naruszenia prawa autorskiego i_zas ad, etyki)u*ooo*.;.
w zwiqzku z powyaszym nale?a?o wyjainiJ orrrvinionym, ih nabycie autorskichptaw maj4tkowych do ut
rozporzqdzanie tym utwo, 

* oznaaza bynajmniej, 2e
integralno sa orazuzupelnie 

'stanLa, ingerencja w jego

swobodny i dowolny. Z ch 
ryd dolconywane * upot6b

utworu nabywca zyskuje prawo
tredci badt formje),,na okre$lonych umow? polach ekslprzenoszqcej cato$6 autorskici., pru* maj4tkowych
r6wnoznaezne z pozbyciem sig przez autora wszelki<
autorskimi prawami osobistymi 

^nie 
pootrguJaeymi zbyciu ani zrzeczeniu sigtw6rcy przystuguje bowiem bardzo irt"t"-",lp."wnienie w zakresie udzielaniazezwolenia na wykonywanie t?y zaleznegi prawa autorskiego, kt6re jestuprawnieniem o charakterze osobirt"-."ierk""*y m. zgodnre z przepisern art. 46ustawy o prawie autorskim i prawach iotr..oznyeh, jeheli umowa nie stanowiinaczei, tw6rca zachowuj e wyLqiz,ne prawo zezwalani.a nawykonyw anie zalefuiegoprawa autorskiego' mimo 2e w-umowie postanowiono o przeniesieniu calosciych. Nabycie prawa do utworu bez odpowiednich

owanie cudzego utworu"
:nia takiego opracowania

rozpowszechniania zezwole 
)rwotnego, ale iuZ do jego
Lego jest konieczne" Erak
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takiego zezwolenia jest naruszeniem praw autorskich . Z trekciprzepisu afi.. 2ust. 2
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, ze rozporz4dzanie oraz
korzystanie z optacowania (eksploatacja utwoiu zalezn go) *y*Lgajq dla swojej
skutecznoSci prawnej zezwolenia tw6rcy utworu pi".**otn"gl 6rur o zale4ne),
chyba 2e autorskie prawa majqtkowe do utworu pierwotn-ego'wygasty. Brak
zezwolenia tw6rcy utwotu pierwotnego powoduje, Li korzystairie z opracowania
nie jest wykonywaniem tego prawa. Zatem w Wzypadku, gdy kontrahent autora
utworu pierwotnego z gory wie, 2e dokonywu€ agdri" opti.o*unia tego utworu
i dalej zamietza tal<Ze rozporz4dzac Iub korzysta6 z utworu zaleznego, a z taI<q
wtaSnie sytuacj4 mamy do czynienia w znakomitej wigkszosci przypadk6w, moze
uzyskai takie zezwolenie w umowie o przeniesienin urtorskich ptu* maj4tkowych
bqdL w umowie gdrgbnej , poprzez zamieszczenie stosownych kiauzul dotycz4cych
praw zaleanych. Mozliwe jest takze rozwiqzanie dalej id4ce, polegaj4c e n-a tym', Le
autor utworu pierwotnego mo2e przy ol<azji przeniesi.niu u.rtorskich praw
majqtkowych postanowii r6wniez o przeniesieniu na kontrahenta prawa do
zezwalanra na wykonywanie zalehnego prawa autorskiego. W takiej sytuacji to do
kontrahenta nalehed bgdzie decyzja o udzieleniu zgody na wykonanis autoiskiego
prawa zalehnego do utworu.

W glawianym przypadku nie ulega w4tpliwo6ci, ze Panowie architekci

utworu pi.,.*otn"'g o, "iy to - jak *-rfli,fi'T?ffif#ffr;?ffi::il"il1T;
i wiary w zapewnienia Zamawiajqcego o nabyciu wszelkich praw do tego ui1a,oru,
czy teL z irvrych sobie wiadomych powod6w, nie v,ykazali nalebytej staranno5ci
aby upewnii sig, azy ich dziatame nie bEdzie stanowii ingerencji w prawa
autorskie tw6rcy utworu pierwotne go oraz czy Zamawiajqcy istotnie dysponuje
zezwoleniem tw6rcy utworu pierwotnego na wykonywanie autorskiego 

^prawa

zale2nego do utworu.
W mySl znanych regut ignorantia iuris nocet (nieznajomoSd prawa szkodzi) oraz
ignorantia iuris neminem excusat (nie moznathumaczy6 sig nieznajomoSci4 prawa)
nie zwalnia ich to jednak od odpowiedzialnoSci za popetnione przewinienie.
Natomiast juL zachowanie sig obwinionych podczas rozprary przed Ckrggovvym
S4dem Dyscyplinarnym, Swiadczqce o woli zrozumienia istoty popetnion"go prt""
nich przewinienia, a takhe fakt zamieszczenia we wszystkich .gr.-pluizach
projektu budowlanego wykonawozego stanowi4cego zatqcznik do poiwolenia
na budowg etapu I inwestycji polegaj4cej na budowie zespolu budynk6w
mieszkalnych jednorod'zinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Hutniczej
w Kielcach udzielonego Gminie Kielce ostateczn4 decyzj4 Nr , .,Prezydenta
Miasta Kielce z dnia - --r znal<: stosownej
informacji, 2e projekt ten powstat nabazie projektu koncepcyjnego sporzqdzo.t.go
na podstawie koncepcji wykonanej przez arch. i r
z Pracowni co jest pewn? form4 zadofi(uczynienia wobec

molna t nale?y uzna( zapokrzywdzonego autora pierwotnej koncepcji,
okoliczno 5c tago dzqcq.
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Mai4c powyzsze na uwadz. oly.eggwy sqd Dyscypli namy $wigtokrzyskiejokrggowej rzby Architekto* np or zet<ilatcw roLsftzygnigciu"
Fouczenie:
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