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Sygn. akt: KP „D” 1/11 
 

ORZECZENIE 

OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO 

KUJAWSKO-POMORSKIEJ Okręgowej Izby Architektów 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Dnia 14 września 2011 roku 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

w składzie następującym: 

Przewodniczący: arch. Małgorzata Boińska 

Sędziowie:  arch. Maria Andrzejewska-Slosecka 

   arch. Anna Rudólff 

Protokolant:  Katarzyna Ludwicka 

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2011 roku w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z wniosku: 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej: arch. Marty Górak 

przeciwko arch. Arthurowi Mletzakowi, s. Macieja i Wandy,  urodzonemu w dniu 13 kwietnia 

1965 roku w Sulęcinie, zamieszkałemu w Toruniu (87-100) przy ul. Moniuszki 10, prowadzącemu 

własną działalność gospodarcza, posiadającemu uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń nr GP.I.7342/350/TO/94, wydane przez  Wojewódzkie Biuro 

Planowania Przestrzennego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu w  dniu 29 grudnia  1994 roku, 

wpisanemu na listę architektów prowadzoną przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr KP-0233, 

obwinionego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że w okresie od 

października do listopada 2010 roku nie udostępnił projektu budowlanego budynku mieszkalno-

usługowego przy ul. Jedności Narodowej 97 we Wrocławiu,  projektu zagospodarowania terenu i 

części architektonicznej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nadania 

uprawnień budowlanych dla architekta Krzysztofa Żurowskiego, co stanowi naruszenie przepisu  

§ 7 ust. 5  rozporządzenia Ministra Transportu i  Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006  roku  w 

sprawie samodzielnych funkcji  technicznych  w  budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. 

zm.) oraz Reg. 1.4 w zw. z Reg. 1.3  Kodeksu  Etyki Zawodu  Architekta -  załącznik do Uchwały 

Nr 1 III Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w Warszawie w dniu 
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18 czerwca 2005 roku, tj. obowiązku określonego w art. 41 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 roku o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

 

ORZEKA 

 

1. Uznaje obwinionego arch. Arthura Mletzaka winnego tego, że w okresie od października do 

listopada 2010 roku nie udostępnił Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej projektu budowlanego budynku 

mieszkalno-usługowego przy ul. Jedności Narodowej 97 we Wrocławiu, projektu 

zagospodarowania terenu i części architektonicznej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego oraz  nadania uprawnień budowlanych dla architekta Krzysztofa Żurowskiego, 

co stanowi naruszenie przepisu  § 7 ust. 5  rozporządzenia Ministra Transportu i  Budownictwa z 

dnia 28 kwietnia 2006  roku  w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych  w  budownictwie. 

2. Wymierza obwinionemu arch. Arthurowi Mletzakowi  karę upomnienia  na podstawie art. 54 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

3. Obciąża obwinionego arch. Arhura Mletzaka kosztami postępowania w kwocie 700,00 zł 

(siedemset złotych i zero groszy) na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 56 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w związku z 

§ 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 roku 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków 

samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 194, 

poz. 1635). 


