
 

Syg. Akt Z/25/11     Katowice, dnia 10 listopada 2011 r. 
 
 
 

DECYZJA 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach 

 

   Działając na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  2001r., nr 5 poz. 
42, ze zm.), Art.98 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 
2010 r. Nr 243 poz. 1623, ze zm.), art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071, ze zm.), w 
związku z art.95 pkt 4 Prawa budowlanego, 

 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach w składzie:  
Przewodniczący - arch. Teobald Jałyński, Sędzia - arch. Jolanta Singer-Zemła, Sędzia - arch. 
Mikołaj Machulik, 

po rozpatrzeniu wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, działającego w trybie art. 97 ust.3 Prawa 
budowlanego (pismo: L.dz. Rz/38/2010 z dnia 2.11.2010 r.) przeciwko 

arch. XX, zamieszkałemu: ul. xx nr wpisu na listę Śląskiej Okręgowej Izby Architektów SL-
xxxx 

 
obwinionego o naruszenie przepisów art.95 pkt. 4 w związku z art.5 ust.1 i art.20 ust.1 pkt.1 
Prawa budowlanego, 
 

uznaje obwinionego za niewinnego zarzucanych mu naruszeń prawa 
i odstępuje od wymierzenia kary. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 
 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w 
Katowicach pismem L.dz. Rz/38/2010 z dnia 2.11.2010 r. skierował wniosek o wszczęcie 
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej przeciwko arch. XX zarzucając mu 
popełnienie czynów o których mowa w art.94 pkt.4 w związku z art.5 ust.1 i art.20 ust.1 pkt 1 
Prawa budowlanego, które miały nastąpić podczas realizacji zadania projektowego pn: 
„Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego dźwigu osobowego w budynku 



XX, w tym likwidacja starego bunkra na opał wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 
przebudowa pomieszczeń w pobliżu dźwigu – wykonanie nowych toalet” przy którym 
obwiniony był projektantem i architektem prowadzącym. Pokrzywdzonym w sprawie i 
wnioskodawcą ukarania obwinionego był XX przy ul. XX, który skierował w tej sprawie skargę 
do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIA w Katowicach w piśmie znak 
ZWPS/DMO/1938/2010 z dnia 19.03.2010 r. 
Przedmiotem sporu jest zarzut nierzetelnego wykonania dokumentacji projektowej, w tym 
błędnych przedmiarów robót dla celów kosztorysowych i brak rozwiązań konstrukcyjno-
wykonawczych będących przedmiotem zamówienia, co w konsekwencji doprowadziło do 
nieplanowanego wzrostu kosztów po stronie inwestora i opóźniło budowę. 
 
W wyjaśnieniach złożonych na piśmie dnia 6.04.2010 r. przez arch. XX na etapie 
postępowania przygotowawczego podniósł on, że rzekome „rażące błędy w dokumentacji” to 
w istocie spór o dobór wielkości  dźwigu osobowego przyjętego w projekcie oraz niektóre 
obmiary robót. Kwestionowana wielkość użytego dźwigu mogłaby być zmieniona w trakcie 
realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji jako odrębne zlecenie. Przedmiary robót, w 
związku z tym, że dotyczą przebudowy obiektu istniejącego, mogą posiadać nieścisłości, 
jednak nie mają one decydującego charakteru i mogą być zbilansowane w ramach kosztorysu 
inwestorskiego. Za powód tego zarzutu wskazał żądania przez wykonawcę zwiększonego 
finansowania robót a swoje obowiązki na budowie określił jako wykonywane właściwie. 
XX w odpowiedzi z dnia 21.04.2010 r. (znak pisma: ZWPS/DA/2806/2010) stwierdził, że 
inwestor nie podnosi kwestii wielkości dźwigu osobowego, ale braki rozwiązań konstrukcyjno 
- wykonawczych będących przedmiotem zamówienia. Dla poparcia swojego wystąpienia 
dołączono pismo l.dz.37/2010 z dnia 13.04.2010 r. wykonawcy robót firmy XX w którym 
podniesiono złe relacje pomiędzy projektantem i wykonawcą robót oraz żądanie dostarczenia 
niezwłocznie badań geotechnicznych i obliczeń statycznych. W dostarczonych na wniosek 
OROZ dokumentach znalazły się m. in. umowa nr ZWPS/DA/93/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 
r. ma prace projektowe, branżowe projekty budowlane inwestycji wraz z przedmiarami i 
kosztorysami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wymagania ogólne i dla 
poszczególnych robót). 
 
W celu poznania interesów stron sąd zwołał na dzień 4.10.2011 r. rozprawę administracyjną 
w trybie art. 89 §2 kpa. Pomimo prawidłowego zawiadomienia na rozprawie stawił się osobiście 
jedynie obwiniony, strona powodowa reprezentowana była przez zastępcę pełnomocnika na 
podstawie pisemnego upoważnienia. W okresie od zawiadomienia o rozprawie Strony nie 
przedstawiły nowych dowodów, świadków ani nie złożyły innych wyjaśnień niż te, które były w 
aktach sprawy. W dniu 24.10.2011 r. arch. XX przesłał do Sądu oświadczenie p. XX, 
przedstawiciela firmy XX dostawcy dźwigu, potwierdzające, że wybór dźwigu podczas prac 
projektowych odbył się na życzenie inwestora i dotyczył dźwigu o nośności 1275 kg jak w 
dokumentacji. 
 
Sąd zważył, co następuje: 
 
Arch. XX podjął się pracy projektowej na podstawie podpisanej przez strony umowy, w której 
zagwarantowano im prawa i nałożono obowiązki. Zakres rzeczowy umowy opierał się o 
ustalenia zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym (niedatowany, powstał ok. listopada 
2008 r.) na podstawie którego inwestor ogłosił przetarg w którym obwiniony złożył swoją ofertę. 
Konflikt pomiędzy stronami umowy zaczął narastać od czasu wyboru wykonawcy robót oraz 
zmian personalnych po stronie inwestora. Świadczy o tym korespondencja znajdująca się w 
aktach sprawy. Tamże jest też potwierdzenie, że nieprawdziwe są zarzuty inwestora 
dotyczące uchylania się projektanta od nałożonych na niego obowiązków. Projektant 
wielokrotnie przesyłał żądane informacje i dane oraz nie uchylał się od obecności na budowie. 
W aktach sprawy brak jedynie protokołów potwierdzających fakt dokonywania każdorazowych 
uzgodnień z wykonawcą i inwestorem, czego sam obwiniony zaniedbał, co potwierdził. 
Obwiniony nie akceptował jedynie obowiązków nałożonych przez inwestora, które w jego 



ocenie nie wynikały z umowy lub mogły być spełnione jedynie na podstawie odrębnego 
zamówienia. Sąd uznał za wiarygodne stwierdzenie obwinionego, że możliwą przyczyną 
konfliktu jest błędnie zawarta umowa na wykonawstwo robót prowadząca do poszukiwania 
przez wykonawcę zwiększonego finansowania kosztem projektanta, poprzez zarzucanie mu 
błędów w dokumentacji i naruszenie zasad wykonywania zawodu. Sąd oparł się tutaj o własną 
analizę podobnych postępowań. 
 
Przywołany we wniosku OROZ przepis art. 95 pkt.4 prawa budowlanego mówi, że 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, które nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki. 
Sąd po analizie całości materiału dowodowego nie dopatrzył się po stronie obwinionego takich 
zaniedbań. Zarówno projekt budowlany jak i całość materiału stanowiącego dokumentacje 
budowy nie budzą większych zastrzeżeń co do swojej formy, treści i kompletności. Projekt 
dotyczy przebudowy obiektu istniejącego, co może prowadzić do występowania niewielkich 
rozbieżności przy konfrontacji zapisów projektu ze stanem istniejącym. Zakres tych 
rozbieżności został przez obwinionego zminimalizowany zarówno w przedmiarach i 
kosztorysach jak i poprzez jego działania podczas budowy. Zarzuty postawione przez 
inwestora i wykonawcę, nie poparte żadnymi dowodami materialnymi i określone bardzo 
ogólnie, nie mogły być przez sąd uznane za dowód naruszenia przywołanego przepisu prawa. 
Sąd nie dopatrzył się także naruszenia przepisów art. 5 ust. 1 i art. 20 ust.1 pkt 1 Prawa 
budowlanego oceniając, że nie mają one zastosowania w tym postępowaniu. 
 

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

Na podstawie art. 129 ust. 1 i 2 Kpa na powyższą decyzję przysługuje stronom odwołanie za 
pośrednictwem tut. Sądu do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP w 
Warszawie,  w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


