
PODKARPACKI OKRE;:GOWY
SI\D DYSCYPlINARNY

IZBY ARCHITEKT6w RP
35-064 RzeSZ6w, Rynek 8

tel.lfax 17 862 28 89
Rzesz6w, dnia 10 lutego 2016 roku

Szallowny Pan

dr Piotr Pomianowski

prezes Stowarzyszenia Student6w, Absolwent6w
i Przyjacid] KMISH UW ProCollegio
ul. Odynca 57, lok. 76

02-644Warszawa

Pismo przewodnie

Dzialajac irmemem Podkarpackiego Okregowego Sadu Dyscyplinamego Izby

Architekt6w w Rzeszowie, w zwiazku z obowiazkiem udzielenia informacji publicznej,
niniejszym oswiadczam co nastepuje:

Z daleko posunietej ostroznosci, celem unikniecia bezpodsta wnego zarzutu

bezczynnosci, niniejszym w zalaczeniu przesylam wnioskowana informacje publiczna tj.

zanonimizowane orzeczenie naszego sadu korporacyjnego. Jednoczesnie wskazuje, iz w

dalszym ciagu podtrzymuje oswiadczenia zlozone w pismie datowanym na dzien 8 lutego

2016 roku, w szczegolnosci w zakresie obowiazku poniesienia niezbednegn kosztu

anonimizacji orzeczenia oraz jego przygotowania na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku

braku wyrazenia zgody na dokonanie oplaty, prosze potraktowac niniejsze pismo oraz

orzeczenie jako niebyle oraz odeslac je na adres Izby, z adnotacja, iz Stowarzyszenie
rezygnuje z wszelkich form jego wykorzystywania na wlasne, statutowe cele.

Zalacznik:

- zanonimizowane orzeczeme Podkarpackiego Okregowego Sadu Dyscyplinamego Izby
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pouczeme:
od niniejszego orz.eczenia sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Krajowego Sadu Dyscyplinamego lzby Architek.t6w w Warszawie przy
ul. Foksal 2 za posrednictwem tutejszego ~ w terminie 14 dni addaty
otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

*niepotrzebne skreslic

di1vv; (un
MacleJ Trybus

y .. - -~-~

~~--~>~>~,~~

" -__ :. n~; __ '_ ~ 1 '

Przewod nIcz~cy
Podkarpacklego Oknpgowego

~u DysCypilnarnego
Izby Archttekt6w RP



ORZECZENIE

Okregowego Sadu Dyscyplinamego ~~.Qtl1~P:1U.'!~.i-......Izby Architekt6w
I

Dnia ~:J...Q~ 1..Q.1.'k .

Okregowy S~ Dyscyplinamy :f:.:Q~.~t!fI.;{f.H.~) .Izby Architektow
w skladzie nastepujacym : .'
Przewodniczacy : T.E'9..MAU ~.~.~.I£l .
Sedzia : 11~t.t9····:ratji3Jl.~ .
Sedzia : ~ kJJU).lt~ v..~~ .
Protokolant : tf;~~ 9.~~~r.!M.~ .

po rozpoznaniu w dniuldniach • ..11;.Q.~.....~ w ...g..1i~IA .......na rozprawie

sprawy z wniosku ~owego Rzecznika OdpowiedzialnoSci Zawodowej

f.Q.l!t. D).~1~.~;~~1f!:!.~'RA ~..~ .
( wlaSciwy oUu. imi€ ; nozwisko rzeCZJiwiiY ".

przeciwko ...

o ~'~~~y.~!.~:~:t.r::t!) ..r..~ .' J..f: ~ .

.....1~...Da.~~ ..~ ..~~~1: .....~ ...~l?~ ....£.t:!.'!!.~: ....~~
(Senlencja orzeczertia)
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LJZASADNIENIE

Sad dzialal na wniosek Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci /.a\\ odowej Podkarpackiej

Okregowej lzby Architektow sygn. Akt: RD 01.111 z dnia 17.003.2011 r. w sprawie naruszerua

zasadetyki zawodowej przez_ Zarzuty wobecohwinionegodotyczyly

taktu, ze wykonal on projekt kladki pieszej nad skrzyzowaniern

"_w ~ bedac podwykonawca ~ ktora wygrala przeiarg na

wykonanie tej kladki. Po zakonczeniu pracy i skierowaniu projektu do rcalizacji skrytykowal

pornysl budowy kladki dla pieszych. tym sarnym swoja wlasna prace. na forum publicznyrn.

kwesuonujac pomysl wykonania kladki co do formy i rniejsca. Przeslanka krytyki, wg slow

inwestora projektu,

WSL'.cZ&t postepowanie wyjasniajace. zarzucajac obwinionemu naruszenie zasady 1.5. I l.o.

Kodeksu Etyki Zawodu Architekta W trakcie pi".teWoduobwiniony przyznai si\, do zarzucanego

mu czynu, wyrazajac zal, ze doszlo do takiego zdarzenia.

S4d lwazyL (() nast~puJe.
• '1 .

PO:l..awcttpliwoSci<\ jest. 1.e zanucany czyn mia! miejsce i obwiniony to potwierdzil. W ocenie

sqdu Qyn ten z.asiuguje na ukaranie z powodu moo. jakie wywolal "' srodowisku. Architekt

\\ S\\Olch pubhcznyeh dzJalamach rue moze bye w 7.adnej sytuacJi poslr.l.cganj W spusOb

kontrowersyjny. Przyj~cie zlecenia. \..'ykazanie nalezytej starannoSci w pra() I doprowadzenie do

realizaCJi odbiera mu, zgodnie z regw<\ 1.5. KEZA. moZliwosc publiczncj kf~tyki dzialail

mwestora i zleceniodawcy pracy, nawet jeZeli przestanki tej krytyki Sq w jcgo mniemanlu

siuszne. Srodowisko zawodowe architektOw umaje krytykct architcktonicznq za Wa.7·IlY element

samoksztaJcenia. jednak ~ wyra2.De graoice tak.iej krytyki. b6re obwiniony przekroczyl. Calosc

"ysuwienia nalezy uznac za dzialanie nieetyczne. co narusza regul~ 1.6. KEZA.

S(\d oceniaj~c czyn uznal. re to nie wniosek

srodowiskowy powinien bye glOWl'U\pr~ia.IUu\
upomnienia powinna bye wyrazem niezgody n.a publiczne zachowanic obwinionego. ale

ale oddZwi~k

Idowodem uznania. ze motywacje obwinionego tei: powinny bye branc pod uwagl,.'

W swietle powyzszego SC¥i postallowil, jak w sentenCJI
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