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UZASADNIENIE 

 

  

 W dniu 27 lipca 2011 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej złożył wniosek 

o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej przeciwko arch. Arthurowi Mletzakowi (sygn. akt RD 1/11). W swoim wniosku 

Rzecznik zarzucił obwinionemu 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 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.) 

 

Sąd ustalił co następuje: 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskie Okręgowej 

Izby Architektów  Rzeczpospolitej Polskiej wystosował do architekta Arthura Mletzaka prośbę 

o przedstawienie Komisji projektu zagospodarowania oraz części architektoniczno-budowlanej 

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

związku z wszczęciem procedury postępowania kwalifikacyjnego – zaliczenia praktyki 

projektowej przed przystąpieniem do egzaminu architekta Krzysztofa Żurowskiego o nadanie 

uprawnień budowlanych do projektowania. Projekt miał być przekazany do dnia 19 listopada 

2010 roku i zwrócony po egzaminie. Arch. Arthur Mletzak w żaden sposób nie zareagował na 

tą prośbę. W zaistniałej sytuacji OKK, mając na  względzie dobro osoby ubiegającej się o 

nadanie uprawnień, była zmuszona ponownie wystąpić i uzyskać wymieniony projekt budynku 

mieszkalno – usługowego we  Wrocławiu z innego źródła. 

Podobna pisemna prośba, w dniu 24 listopada 2010 roku skierowana do Zastępcy 

Prezydenta Miasta Torunia o wypożyczenie dwóch innych projektów: budynku mieszkalnego 
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wielorodzinnego oraz budynku biurowo – mieszkalnego zlokalizowanych w Toruniu, w 

których projektowaniu bezpośrednio uczestniczył arch.  Krzysztof Żurowski, spotkała się z 

pozytywną odpowiedzią. 

 

Powyższy stan faktyczny – jako bezsporny – został przyjęty przez Sąd na podstawie 

następujących dowodów: 

1) Skarga OKK KPOIA RP z dnia 11 marca  2011r. (k. 2 apw) 

2) Pismo obwinionego z dnia 28 kwietnia 2011 (k. 5 apw)  

3) Pismo OKK z dnia 24 września 2010 r..( k. 10-11 apw); 

4) Pismo OKK do Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2010 4  (k.12 apw):      

5) Przesłuchanie obwinionego z dnia 12 lipca 2011 . (k. 14-14 v. apw) 

  

Sąd dał wiarę w całości  skardze pokrzywdzonego do Rzecznika z dnia 11 marca  2011r. (k. 2 

apw) albowiem treść w niej zawarta jest spójna, logiczna oraz koresponduje z zebranym w 

sprawie materiałem oraz nie była ona kwestionowana co do zawartych w niej treści ani 

prawdziwości przez żadną ze stron. 

 

Sąd dał wiarę w całości  treści pisma wyjaśniającego obwinionego do Rzecznika z dnia 28 

kwietnia 2011 (k. 5 apw) albowiem fakty w nim zawarte są spójne, logiczne oraz korespondują 

z zebranym w sprawie materiałem oraz nie były one kwestionowane co do zawartych w nim 

treści ani prawdziwości przez żadną ze stron. 

 

Sąd dał wiarę w całości  treści pisma OKK z dnia 24 września 2010 r..( k. 10-11 apw) do arch. 

Arthura Mletzaka w sprawie udostępnienia projektu zagospodarowania oraz części 

architektoniczno-budowlanej projektu budynku mieszkalno-usługowego we Wrocławiu przy ul. 

Jedności  Narodowej 97 albowiem fakty w nim zawarte są spójne, logiczne oraz korespondują 

z zebranym w sprawie materiałem oraz nie były one kwestionowane co do zawartych w nim 

treści ani prawdziwości przez żadną ze stron. 

 

Sąd dał wiarę w całości  treści pisma OKK do Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 

listopada 2010 4  (k.12 apw): w sprawie wypożyczenia projektów budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 15a w Toruniu oraz budynku biurowo-mieszkalnego 

przy ul. Pod Dębową Górą 121-123 w Toruniu albowiem fakty w nim zawarte są spójne, 

logiczne oraz korespondują z zebranym w sprawie materiałem oraz nie były one 
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kwestionowane co do zawartych w nim treści ani prawdziwości przez żadną ze stron. 

 

Sąd dał wiarę w całości  protokółowi z przesłuchania obwinionego z dnia 12 lipca 2011 . (k. 

14-14 vere apw) albowiem treści w nim zawarte są spójne, logiczne oraz korespondują z 

zebranym w sprawie materiałem oraz nie były one kwestionowane co do zawartych w nim 

treści ani prawdziwości przez żadną ze stron. 

 

 

Sąd zważył co następuje: 

 

Sąd przyjął kwalifikację prawną czynu zarzuconego obwinionemu we wniosku Rzecznika o 

wszczęcie postępowania przez sądem dyscyplinarnym, tj. naruszenie obowiązku określonego w 

przepisie  § 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.)  

 

W swoim wniosku Rzecznik zarzucił obwinionemu 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, czym utrudnił pracę  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i   

zmusiło ją do uruchomienia dodatkowych procedur w celu pozyskania wymaganej 

dokumentacji. 

 

Sąd uznał, że na każdym etapie prowadzonego postępowania dyscyplinarnego obwiniony 

wykazał się zrozumieniem zarzucanego mu czynu i skruchą wobec pokrzywdzonego oraz sądu. 

Uznać jednak należy, iż prezentowany przez obwinionego pogląd, że nie popełnił zarzucanego 

mu czynu z winy umyślnej, nie mają żadnego znaczenia dla kwalifikacji prawnej zarzucanego i 

przypisanego mu czynu w kontekście naruszenia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

Biorąc pod uwagę zarówno wagę zarzucanego czynu, stopień jego szkodliwości jak i postawę 

obwinionego, sąd wymierzył obwinionemu arch. Arthurowi Mletzakowi karę upomnienia na 

podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o samorządach zawodowych architektów, 
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inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Sąd wymierzając obwinionemu karę upomnienia za 

czyn będący przedmiotem niniejszego postępowania uwzględnił okoliczność, iż obwiniony po 

raz pierwszy w swojej karierze zawodowej wszedł w konflikt z obowiązującym prawem 

korporacyjnym. 

 

Sąd obciążył obwinionego arch. Arthura 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 cytowanej ustawy 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. 


