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Sygn. akt Z/34/13 
 
 
 
 

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 20000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz 932) w związku z art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20113 r. poz. 267), 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach w składzie: 
Przewodniczący: arch. Teresa Eder 
Sędzia:  arch. Włodzimierz Jędrzejczak 
Sędzia:  arch. Krzysztof Kałużny 
 
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z dniu 27.11.2013 r. sprawy z wniosku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przeciwko arch. 
XX, zamieszkałej w xx, ul. xx, posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej nr xx z dnia xx wydane przez Wojewodę Sląskiego, wpisanej na listę członków 
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 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 wykonując 
projekt budowlany zamienny II piętra budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. M. w R. 
wykonany w styczniu 2011 r. niedbale spełniała obowiązki projektanta,    

umarza postępowanie. 
 

Uzasadnienie 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, działając na 
wniosek p. P. C., wniósł skargę przeciwko arch. XX, zarzucając jej 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 projektanta 
przy wykonywaniu projektu zamiennego II piętra budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. M. w 
R. 
W trakcie postępowania dowodowego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i 
zeznań obwinionej p. XX Sąd ustalił, co następuje: 
arch. XX od dłuższego czasu współpracowała z ojcem skarżącego p. Z. C., który zachorował i po 
krótkiej chorobie zmarł. Zlecenie wykonania projektu zamiennego II piętra budynku usługowo – 
mieszkalnego przy ul. M w R. otrzymała od matki inwestora w sposób nieformalny i podjęła to jako 
kontynuację wieloletniej współpracy z Państwem C. Inwestor p. P. C. w tym czasie przebywał w 
Irlandii i kontakty z arch. XX ograniczały się do maili. Droga mailową projektantka otrzymała dane 
inwestora, niezbędne do złożenia wniosku i potraktowała je jako upoważnienie do złożenia 
wniosku o zmianę pozwolenia na budowę w zakresie projektu zamiennego, który wykonała. 
 
Projekt zamienny uzyskał akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków i projektantka w dniu 
27.01.2011 r. złożyła w imieniu inwestora wniosek z dnia 17.01.20111 r. o zmianę decyzji o 
pozwoleniu na budowę, załączając projekt zamienny do wniosku. Starosta R. wydał decyzję Nr 
36/11A z dnia 10.02.2011 r. zatwierdzającą projekt zamienny i zmieniająca decyzję nr 398/07A z 
dnia 14.11.2007 r.  
 
Inwestor uznał działanie projektantki za próbę wymuszenia zapłaty, a decyzję zmieniającą 



pozwolenie ba budowę, za powstałą w wyniku przestępstwa i w dniu 22.07.2011 r. złożył w 
Starostwie wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji nr 366/1A o zatwierdzenie projektu 
zamiennego, motywując tym, że nie składał wniosku o zatwierdzenie projektu zamiennego oraz 
nikogo nie upoważnił do złożenia takiego wniosku.  
 
Decyzją z dnia 15.09.2011 r. znak S.A.6740.1.16.8.2011 Starosta R. uchylił decyzję ostateczną nr 
36/1A o zatwierdzeniu projektu zamiennego do wcześniejszego pozwolenia na budowę budynki 
usługowo - mieszkalnego nr 398/07A przy ul. M w R. oraz umorzył postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 398/07A z dnia 
4.11.2007 r., uznając je za bezprzedmiotowe.  
 
W odniesieniu do postawionych zarzutów Sąd postanowił umorzyć postępowanie jako 
bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że projekt, będący przedmiotem zaskarżenia, nie funkcjonuje w 
obiegu prawnym ponieważ: 

inwestor osobiście nie zlecał wykonania projektu, zrobiła to nieformalnie matka inwestora 
przybywającego w tym czasie w Irlandii, nie podpisano umowy ani ustaleń dotyczących wykonania 
projektu; 

projekt nie został odebrany przez inwestora ani jego matkę od projektantki; 

projekt nie został złożony w Starostwie przez inwestora wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia 
na budowę; 

z wnioskiem o pozwolenie na budowę wystąpiła projektantka, podrabiając podpis inwestora na 
wniosku (to działanie projektantki jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego); 

inwestor w dniu 22.07.2011 r. wystąpił o unieważnienie wydanej decyzji o zmianie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, jako wydanej z naruszeniem  prawa; 

Starosta R. spełnił żądanie inwestora, uchylając ww. decyzję w dniu 15.09.2011 r. 

uchylił decyzją ostateczną o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zamiennego do 
pozwolenia na budowę nr 398/07A. 
 
Część zarzutów dotycząca dokumentacji została potwierdzona, jednak nie można traktować tej 
dokumentacji jako projektu budowlanego, będącego załącznikiem do pozwolenia na budowę, gdyż 
na wniosek p. C., decyzja o zmianie pozwolenia na budowę została uchylona i ww. projekt został 
wycofany z obiegu prawnego. Fakt wycofania projektu z obiegu prawnego powoduje, że zarzuty 
dotyczące projektu należy uznać za bezprzedmiotowe. 
 
Zgodnie z art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny staje się bezprzedmiotowe w całości lub części, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub części. 
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 


