
        Katowice, dnia 16 marca 2012 r. 
Sygn. akt Z 28/11 
 
 
 

DECYZJA 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

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 2001 r. 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 13 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 ŚlOIA RP w składzie: 
 
Przewodniczący: - arch. Krzysztof Kałużny, 
Sędzia:  - arch. Teresa Eder, 
Sędzia:  - arch. Włodzimierz Jędrzejczak 
 
po rozpoznaniu sprawy z wniosku, złożonego pismem PINB 7355/7/2010/Wd. z dnia 05.04.2011 r., 
przez działającego w trybie art, 97 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z roku 2003, nr 207 poz. 
2016, z późniejszymi zmianami, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W.  
 
o naruszenie przepisu art. 95 pkt. 4 Prawa budowlanego przez arch. XX, zamieszkałego pod 
adresem – ul. xx, … xx, i wpisanego na listę ŚLOIA RP po numerem SL-xxxx 
 

uznaje go niewinnym zarzucanych mu naruszeń prawa. 
 
 

Uzasadnienie 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w W. pismem z dnia 5.04.2011 r. (znak PINB 
7355/7/2010/Wd) skierował do Ślaskiej Okręgowej Izby Architektów RP wniosek o wszczęcie 
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej przeciwko architektowi XX, zarzucając mu 
popełnienie czynu o którym mowa w art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego, które miały nastąpić w 
trakcie realizacji zadania projektowego – budowy budynku Sali sportowej oraz stołówki, 
zlokalizowanego w W. przy ul. S. 
 
W trakcie realizacji ww. inwestycji doszło do zawalenia się sufitu podwieszanego nad częścią 
boiska sali sportowej. Zgodnie z kwalifikacją dokonaną przez PINB „ zaistniałe zdarzenie nie 
stanowi katastrofy budowlanej, gdyż nastąpiło uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt 
budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany”. Przedmiotem zarzutu było to, że arch. XX, 
pełniąc nadzór autorski „nie dopełnił obowiązku projektanta, powodując zagrożenie w wyniku 
nieprofesjonalnego wykonania prac projektowych”. Ww. zarzut wywiedziono w oparciu o przepis 
art. 95 pkt 5 Prawa budowlanego. Jego podstawą była ekspertyza techniczna opracowana przez 
inż. L. P. w sierpniu 2010 roku. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIA RP ww. 
wniosek uznał za kompletny i przekazał do rozstrzygnięcia przez Sąd Dyscyplinarny. 
 
W ustaleniu stanu faktycznego Sąd oparł się na dokumentacji zawartej w aktach sprawy oraz 
zeznaniach obwinionego arch. XX na rozprawie w dniu 14 grudnia 20111 roku. Niestety pod 
nieobecność powoda lub jego pełnomocnika, pomimo prawidłowego powiadomienia. 
 
Sąd zważył, co następuje: 
 



Architekt XX jako główny projektant opracował część architektoniczną projektu budowlano – 
wykonawczego (jednoetapowego) ww. inwestycji, w tym również detalu dotyczącego 
przedmiotowego sufitu podwieszonego, które to rozwiązania, na podstawie wiedzy Sądu, 
Zamawiający, prowadząc omawiana inwestycję, nie zakwestionował. Zamówienie obejmowało 
również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego na podstawie umowy z 
Zamawiającym/zleceniodawcą – Urzędem Miejskim w W. Nadzory odbywały się na żądanie 
Wykonawcy bądź Zamawiającego oraz w ramach narad koordynacyjnych, średnio raz w miesiącu. 
Wszystkie kwestie związane z realizacją inwestycji były zgłaszane i rozwiązywane na drodze e-
mailowej. 
 
Przed przystąpieniem do montażu sufitu podwieszonego wykonawca zawiadomił projektanta o 
zamiarze innego sposobu montażu niż pokazany w projekcie detalu, jednak nie przedstawił 
projektantowi niezbędnej w takich okolicznościach dokumentacji zamiennej wraz z 
powiadomieniem formalnym, w odpowiednim tu terminie. Sposób i warunki dokonania takiej 
zamiany zostały omówione w specyfikacji technicznej w punkcie 11.3. Projektantowi jednak nie 
przedstawiono do akceptacji projektu zamiennego sufitu podwieszanego, przed przystąpieniem do 
montażu. 
W trakcie pełnienia nadzoru autorskiego arch. XX stwierdził niezgodność montażu z projektem i 
ustnie zwrócił na to uwagę wykonawcy, na co uzyskał zapewnienie, że projekt zamienny zostanie 
przedstawiony na następnej naradzie. Po fakcie dowiedział się od doradcy technicznego firmy 
dostarczającej sufit, że został on wykonany niezgodnie z uzgodnionym z nim projektem. 
Według projektanta – inspektor nadzoru i kierownik budowy nie dokonali kontroli montażu sufitu 
zgodnie z dokumentacją. W zaistniałej sytuacji należy uznać, że zasadniczą część winy za 
zdarzenie polegające na zawaleniu się sufitu podwieszanego ponoszą: wykonawca – firma A., co 
potwierdza również jego „oświadczenie sprawcy:”, a także po części kierownik budowy i inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Ekspertyza techniczna opracowana przez inż. L. P. , na której powód oparł swoje zarzuty, zdaniem 
Sądu nie wykazała bezpośredniego związku zaistniałego zdarzenia z rzekomą niestarannie 
wykonaną przez obwinionego dokumentacją. Sąd zwrócił uwagę na fakt, że nie należy mylić 
nadzoru autorskiego architekta z nadzorem inwestorskim i obowiązkami kierownika budowy. 
 
Sąd zwrócił również uwagę na niepoprawny sposób prowadzenia dziennika budowy przez 
odpowiedzialnego za to Wykonawcę, co z pewnością, poprzez niepełne odnotowanie istotnych dla 
budowy informacji, nie jest w tej sprawie bez znaczenia. 
 
W świetle powyższego postanowiono, jak w sentencji. 

     


