
 

 

 

 

 

Katowice, dnia  18 lutego 2015r. 

Sygn. akt Z/37/14 

 

Decyzja 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach 

 

Na podstawie art. 25 i art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. 932), 

w związku z art. 95 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.  

poz.1409 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 104  § 2 i art. 105 Ustawy z dnia  

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 - tekst 

jednolity), 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach w składzie: 

Przewodniczący:  arch.  Teresa Eder 

Sędzia:                 arch.  Tomasz Wysocki 

Sędzia:                 arch.  Krzysztof Kałużny 

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu  11.02.2015 sprawy z wniosku Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP   

przeciwko arch. XX, zamieszkałemu w  X, ul. x                 

posiadającemu uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej  Nr  48/M/84,  

wpisanemu na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod nr SL - xxxx,  

w związku z zarzutem popełnienia czynu powodującego odpowiedzialność zawodową  

w budownictwie z art. 95 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,  polegającego na tym, że pełniąc 

funkcję projektanta projektu budowlanego „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

wraz z parkingami, w tym podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” przy  

ul. X w X, obręb X wykonanym w 2008r. niedbale spełniał swoje obowiązki,  

postanawia uznać arch. XX  winnym  

naruszenia art. 95 ust. 4 w związku z pełnieniem funkcji projektanta projektu budowlanego 

„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, w tym podziemnymi, 



infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu obejmującego działki nr x, x, x, x, x  w X, obręb X” 

przy ul. x” w X   

i  wymierzyć karę upomnienia. 

 

Uzasadnienie 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, działając na 

wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta X, XX,  wniósł skargę przeciwko arch. XX,  zarzucając 

naruszenie art. 95 ust. 4 ustawy prawo budowlane, tj. „ odpowiedzialności zawodowej w 

budownictwie  podlegają osoby, które nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki”, 

czyli niedbałe spełnianie obowiązków wynikających z art. 20 ust.1 ustawy w czasie pełnienia 

funkcji projektanta inwestycji „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 

parkingami, w tym podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu obejmującego 

działki nr x, x, x, x, x  w X, obręb X” przy ul. X  dla X XX  w 2008r.   

W trakcie postępowania, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i zeznań 

obwinionego arch. XX oraz arch. XX,  pełniącego funkcję sprawdzającego  ww. projekt,  Sąd 

ustalił, co następuje: 

Zgodnie z wyjaśnieniem obwinionego arch. XX projekt zagospodarowania został wykonany 

przez osobę z którą współpracował, a która nie posiadała uprawnień więc podpisał projekt jako 

projektant inwestycji. Wyjaśnił, że nie zauważył, że projekt zagospodarowania zawierał 

nieprawdziwe informacje, tj. błędnie oznaczono budynek istniejący, przeznaczony do rozbiórki 

jako już wyburzony, a na terenie powstałym w ten sposób zaprojektowano 4 miejsca postojowe 

oraz plac gospodarczy. Arch. XX potwierdził, że ma świadomość odpowiedzialności zawodowej 

wynikającej z pełnienia funkcji projektanta. Obwiniony częściowo potwierdził zarzuty, jednak 

próbował tłumaczyć się tym, że organ wydający pozwolenie na budowę nie zauważył 

niezgodności ze stanem faktycznym.  

Po wydaniu pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/881/2009 z dnia 

27.01.2009) w którym budynek, oznaczony w projekcie zagospodarowania jako wyburzony, 

został objęty ochroną i  jego rozbiórka stała się niemożliwa.  W efekcie podania nieprawdziwych 

informacji w projekcie budowlanym obecnie nie ma możliwości zlokalizowania 4 miejsc 

postojowych oraz placu gospodarczego na terenie osiedla w granicach własności inwestora. 

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień obwinionego arch. XX oraz arch. XX, sprawdzającego projekt ww. 

inwestycji, należy uznać zarzuty niedbałego spełniania obowiązków przez Obwinionego 

podczas pełnienia funkcji projektanta projektu budowlanego pn: „Budowa budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, w tym podziemnymi, infrastrukturą i 



zagospodarowaniem terenu obejmującego działki nr x, x, x, x, x obręb X przy ul. X w X za 

zasadne. 

Do podstawowych obowiązków projektanta należy, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1 ustawy prawo 

budowlane „opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 31 października 2008 o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013r. poz.1235 i 1238) lub w 

pozwoleniu , o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia21marca 1991r. o obszarach morskich 

Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013r. poz.934 i 1014), wymaganiami 

ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.  

Zgodnie z powyższym do obowiązków projektanta należy spełnienie wymagań ustawy i 

przepisów szczególnych. Obwiniony naruszył zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz norm 

dotyczących oznaczeń graficznych. Popełnił błąd polegający na niewłaściwym oznaczeniu w  

projekcie zagospodarowania istniejącego budynku, przeznaczonego do rozbiórki jako 

wyburzonego, co spowodowało brak możliwości weryfikacji przez Organ wydający pozwolenie 

na budowę dopuszczalności wyburzenia tego budynku. 

Do obowiązków projektanta należy znajomość prawa w zakresie,  w jakim wykonuje swój zawód 

pełniąc samodzielne funkcje techniczne zaś brak odpowiedniej wiedzy, w tym znajomości prawa 

budowlanego, powoduje skutki w postaci odpowiedzialności zawodowej, również może 

powodować odpowiedzialność cywilną wobec podmiotu, na rzecz którego projekt nie zgodny z  

obowiązującymi przepisami został wykonany. 

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 

 

 


