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Sygn. akt: KP „D” 1/13 

 

ORZECZENIE 

OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO 

KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Dnia 25 czerwca 2014 roku 

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

w składzie następującym: 

Przewodniczący: arch. Monika Hahn 

Sędziowie:  arch. Marina Grzybek 

   arch. Mirosław Skorczyński 

Protokolant:  Katarzyna Ludwicka 

 

po rozpoznaniu w dniach: 21 maja 2014 roku, 17 czerwca 2014 roku i 25 czerwca 2014 roku 

w Bydgoszczy na rozprawie sprawy z wniosku: 

 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 

Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej arch. Marty Górak 

 

przeciwko arch. Piotrowi Dobrowolskiemu, synowi Stanisława i Marii, urodzonemu w dniu  9 

marca 1974 roku w Krakowie, zamieszkałemu w Krakowie przy ul. Osiedle Dywizjonu 303 

11/192, posiadającemu uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń Nr MPOIA-OKK/7131/40/2002,  wydane przez  Małopolską 

Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w dniu 21 stycznia 2003 roku, wpisanemu na listę 

architektów prowadzoną przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów Rzeczypospolitej 

Polskiej pod numerem MP-1101, 

 

obwinionemu o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, że w 

czerwcu 2010 roku wykorzystał do swego projektu termomodernizacji budynku przedszkola 

Nr 10 w Toruniu  projekt wykonany przez pokrzywdzonego architekta Tomasza Rumińskiego 
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dotyczący termomodernizacji budynku przedszkola Nr 17 w Toruniu – bez jego wiedzy i 

zgody w ten sposób, że po pierwsze zastosował w tym projekcie autorski pomysł rozwiązania 

kolorystyki elewacji budynku w postaci rysunku „zamku” w takiej formie, jaką wymyślił i 

zastosował wcześniej w swoim projekcie pokrzywdzony; po drugie znając życzenie 

użytkownika (dyrekcji przedszkola) zastosowania formy „zamku” obwiniony i jego zespół nie 

podjął działań  w celu ustalenia okoliczności, w tym nazwiska autora projektu, np. w 

Wydziale Inwestycji i Remontów lub w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 

Torunia, 

tj. o czyn z art. 2 ust. 1, 2 i 5 w zw. z art. 1 ust. 1 i 2 pkt 6 i ust. 4 w zw. z art. 16 pkt 3 i 5 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Reg. 4.5 i 

Reg. 1.4 w zw. z Reg. 1.6 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, 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, 

 

ORZEKA 

na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, 

 

uznaje obwinionego arch. Piotra Dobrowolskiego niewinnym zarzuconego mu czynu. 


