
      Katowice, dnia 11 stycznia 2013 roku 
 
Sygn. akt Z/32/12 
 

D E C Y Z J A 
 

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

- arch. Włodzimierz Jędrzejczak  - sędzia - przewodniczący 

- arch. Teresa Eder   - sędzia 

- arch. Krzysztof Kałużny  - sędzia 

- Elżbieta Urbańska    - protokolant  

 działając na  podstawie art. 25, art. 11 i art. 45 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, ze zm.) w związku z art. 95, art. 96 i art. 98 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz art.104 §2 Ustawy z dnia 

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 98, 

poz.1071, ze zm.), 

 

 w związku z wnioskiem  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP, znak RZ/32/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku, o ukaranie Pani 

architekt XX, nr wpisu SL-xxxx,  uprawnienia do projektowania nr xxxxx, wpisanej na listę Śląskiej 

Okregowej Izby Architektów RP po nr SL-xxxx, zamieszkałej  xxx, ul. xxx. 

 obwinionej z zakresu odpowiedzialności zawodowej o niedbałe wykonywanie obowiązków 

projektanta czym naruszyła art. 95 pkt 4,  w związku z art. 5 ust.1 i art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy 

Prawo Budowlane, 

 

po rozpoznaniu sprawy na rozprawie jawnej w dniu 11 stycznia 2013 roku uznaje obwinioną  

Panią arch. XX winną zarzucanych naruszeń prawa 

i wymierza jej karę upomnienia. 

  

 
U Z A S A D N I E N I E 

Wniosek w sprawie wniósł pismem znak RZ/32/2012 z dnia 4.07.2012 r. Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, wraz z 

materiałami z postępowania wyjaśniającego. Nastąpiło to na skutek zawiadomienia przez 

Inwestora, Państwa J. i A.S. z G., skierowanego do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach, z dnia 17 stycznia 20102 r. 

Zawiadomienie to zakwalifikowano jako skargę, i w piśmie z dnia 24 stycznia 20102 r. (nr sprawy: 

R/01-01/12) wezwano Obwiniona do odniesienia się do postawionych jej zarzutów. 

Zarzut dotyczył naruszenia art. 95 pkt. 4 w związku z art. 5 ust. 1 i art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa 

budowlanego polegającego na niedbałe wykonywanie obowiązków projektanta, w następujących 

okolicznościach faktycznych: 

 



Na rozprawie, w oparciu o te materiały, Sąd ustalił co następuje:    

Obwiniona podjęła się w pierwszym półroczu roku 2011 wykonania projektu pod nazwą „Budowa 

domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną” w G.-B. 

Omawiana dokumentacja na stronie tytułowej zawiera, między innymi, informację: „czerwiec 2011”. 

Obwiniona przyznała, że umowa z Inwestorem nie zawierała dokładnie zakresu i charakteru 

zobowiązań stron i że „mieściła się na jednej kartce”. Zaznaczyła przy tym, iż jej „jedynym błędem 

w całej tej sprawie” było to, że w kwestii ogrzewania przedmiotowego budynku uwzględniła 

sugestie Inwestora. Pod koniec 20111 roku, już po wzniesieniu stanu surowego otwartego 

Inwestor zgłosił Obwinionej swoje zastrzeżenia, które odnosząc się do zrealizowanego już 

częściowo projektu, wskazują na błędnie wykonane elementy budynku, stwierdzając jednocześnie 

(w oparciu o opinię dotyczącą stanu technicznego urządzeń kominowych z listopada roku 2011), 

zew jest to wynik wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej. Inwestor poprosił zatem 

Obwinioną o poprawienie błędu, a ta przedstawiła mu swoje propozycje, których on nie 

zaakceptował. Ze swej strony Inwestor podsunął Obwinionej, wymagający jednak dodatkowych 

nakładów, pomysł akceptowalnego dla niego rozwiązania wraz z pytaniem, kto te koszty, jej 

zdaniem, powinien zapłacić. 

30 grudnia 2011 roku, z inicjatywy Inwestora, została sporządzona „Notatka ze 

spotkania...dotycząca weryfikacji projektu (...)”, w której uczestniczyły strony sporu oraz 

zaproszeni przez Inwestora rzeczoznawcy, określeni  przez niego jako biegli. Podjęto uzgodnienia, 

które zobowiązywały Obwinioną do: poprawienia projektu, dostosowania go do oczekiwań 

inwestora „tym samym poprawiając błąd projektowy” oraz wykonania projektu zamiennego. 

Sporządzenia kosztorysów – dla zrealizowanej już w części projektu i dla wspomnianego projektu 

zastępczego podjął się wykonawca robót budowlanych. 

W styczniu 2012 roku Inwestor, w oparciu o teść zamówionej w międzyczasie opinii technicznej nt. 

Prawidłowości rozwiązań projektowych (…) przedmiotowego budynku, sformułował dalsze zarzuty 

odnoszące się do omawianej dokumentacji. Zawarł je również w swoim zawiadomieniu z dnia 17 

stycznia 2012 roku skierowanym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Śląskiej Okręgowej Izby RP w Katowicach. 

29 stycznia 2012 r. w przesyłce skierowanej na adres poczty elektronicznej Śląskiej Okręgowej 

Izby Architektów RP w Katowicach Obwiniona polemizuje z ustaleniami tej opinii. Obwiniona 

stwierdziła początkowo, iż treść opinii nie była jej znana przed rozprawą. Stanowiska tego 

ostatecznie dalej nie podtrzymywała. Obwiniona oznajmiła, że zmierzając „do zakończenia 

sprawy”, wykonała „dokumentację zamienną” przedmiotowego obiektu według uzgodnień z 

Inwestorem, o których mowa w notatce z dnia 30 grudnia 2011 roku. Dla zadania opisanego 

poprzez tę dokumentację uzyskano odrębne pozwolenie budowlane i na jej podstawie zamknięto 

stan surowy budynku.  Powołany w charakterze świadka, na wniosek obwinionej, kierownik 

budowy inż. W. Z. przyznał na rozprawie, że zmiany konstrukcyjne i funkcjonalne budynku nie 

zostały w sposób wyczerpujący odnotowane w Dzienniku Budowy. Potwierdził następnie, że 



zadeklarował sporządzenie wymienionych wyżej kosztorysów oraz omówił, z braku odpowiedniego 

rysunku, zastosowany sposób stężenia budynku w obszarze kubatury dachu.  

 

Sąd zważył, co następuje: 

Obwiniona arch. XX podejmując się wykonania dokumentacji przedmiotowego budynku nie 

zadbała o sformalizowanie szczegółowych obustronnych zobowiązań stron umowy i w ślad za tym 

jednoznaczne dokładne zdefiniowanie parametrów poszczególnych projektowanych przestrzeni. 

Brak takich właśnie uzgodnień doprowadził do tu do nieporozumień i rozbieżności z Inwestorem.  

Nadto Obwiniona, występując również  jako projektant konstrukcji, nie zamieściła w omawianej 

dokumentacji istotnych rysunków konstrukcyjnych, z zamieszczone schematy i obliczenia 

statyczne uzasadniają z znacznej mierze zastrzeżenia podnoszone w opinii przez biegłych. Sąd 

uznał, że omawiana dokumentacja została wykonana jako niekompletna i, że  zawarte w niej 

informacje nie były jednoznaczne. Przykładowo – zarzut o niezgodności sum wymiarów 

cząstkowych z odpowiadającymi im sumami wymiarów zbiorczych, potwierdzony – choćby tylko 

jednokrotnie – obniża drastycznie jakość i wartość każdej dokumentacji projektowej, tej omawianej 

również. 

Analizując całość materiału Sąd potwierdził zasadność wniosku złożonego przez Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, 

między innymi w odniesieniu do parametrów i wymagań dla: 

urządzeń dymowych i wentylacyjnych, 

pomieszczeń urządzeń grzewczych, 

jakości i niezbędnej zawartości dokumentacji projektowej w części architektoniczno-budowlanej. 

 Potwierdzone tak zarzuty zaniedbań i związane z tym zarzuty wyczerpują normę prawną z art. 95 

pkt 4 ustawy Prawo budowlane, który stanowi , że „Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 

podlegają osoby wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które (…)  4) nie 

spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki”. Po ocenie całości zgromadzonego w 

postępowaniu materiału należało uznać, że działanie Obwinionej zasługuje na ukaranie. Sąd 

stwierdza, że niezależnie od możliwości ustaleń faktycznych niewątpliwym jest, że przy 

zachowaniu dbałości o poprawne wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej przez projektanta 

opisany wyżej przebieg zdarzeń byłby mało prawdopodobny. Sąd ustalając karę wziął pod uwagę, 

jako okoliczność łagodzącą, dotychczasową niekaralność Obwinionej oraz jej dążenie do 

porozumienia z Inwestorem.  

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


