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UZASADNIENIE 

 

   W dniu 4 listopada 2013 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. Piotrowi Dobrowolskiemu, sygn. akt: RD 1/13. 

Rzecznik zarzucił obwinionemu 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 dotyczący  

termorenowacji 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, co stanowi naruszenie 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 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz Reg. 4.5 i Reg.1.4 w zw. z Reg. 1.6 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów 

(załącznik do Uchwały nr1 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej 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. 

Sąd ustalił, co następuje: 

  Co do zasady Sąd uznał zgromadzony przez Rzecznika materiał dowodowy jako zebrany 

prawidłowo, ale niewystarczający do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej 

obwinionego za zarzucone mu czyny i dlatego Sąd postanowił uzupełnić materiał dowodowy o 

dowody z dokumentów ujawnione w toku rozpraw. 

    Sąd ustalił, co następuje: 

    1.  Projekt budowlany Przedszkola Miejskiego nr 17 został opracowany w czerwcu 2009 i jest 

załącznikiem do wydanego przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia  

pozwolenia na budowę  WAiB-III/ML-7354/560/09;122/V/0 z dn. 21.09.2009 (k. 47-78 apw). W dniu 

21.09.2009 na podstawie tego projektu, zostało wydane pozwolenie na budowę.  

 

Dowód: 

1. Projekt budowlany Przedszkola Miejskiego nr 17 będący załącznikiem do wydanego przez Wydział 

Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia pozwolenia na budowę (k. 47-78 apw), (k.12-22 

apw);  
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2.  Protokół odbioru zadania inwestycyjnego, remontu (k. 85-87 as); 

3. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Toruniu - mgr Anny Blek z dn. 

15.02.2013 (k. 136 apw). 

 

    2. W dniu 13 października 2009 rozpoczęto remont Przedszkola Miejskiego nr 17 w Toruniu. 

Dowód: 

1. Notatka służbowa  z dn. 13.10.2009 (k. 94 as); 

2. Notatka służbowa z dn. 14.12.2009 nie stwierdzająca jeszcze całkowitych wymalowań elewacji 

budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 (k. 92 as). 

 

   3. W dniu 1 kwietnia 2010 rozpoczęto czynności odbiorowe remontu Przedszkola Miejskiego nr 17  

przy ul. Gagarina 210 w Toruniu.  

Dowód: 

1. Protokół odbioru z dn. 01.04.2010 z adnotacją o bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy w 

dn. 25.06.2010 (k. 85-87 as). 

 

4. W dniu 11 maja 2010 została zawarta umowa pomiędzy E-Certificate Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, a Wydziałem Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia na wykonanie między innymi 

projektu budowlano-wykonawczego p.t.: „Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie Miasta 

Toruń – Przedszkole nr 10 przy ul. Rydygiera 12”. W zakres opracowania wchodził m. innymi  projekt 

termomodernizacji obiektu przedszkola polegający m. innymi na dociepleniu ścian zewnętrznych 

metodą lekką mokrą (włącznie ze ścianami piwnic, w pomieszczeniach bez docieplenia 1m poniżej 

poziomu terenu) wraz z wymianą świetlików w oknach piwnic, wymianą obróbek blacharskich, rynien 

i instalacji odgromowej, a także na modernizacji wejść do budynku i elementów zewnętrznych 

(daszki, schody, balustrady, remont tarasu, oświetlenie). Firma E-Certificate wyznaczyła Pana Marka 

Bochenka do kierowania pracami projektowymi. Ze strony zamawiającego do koordynowania 

pracami projektowymi wyznaczony został Zbigniew Wysocki. Materiałem wyjściowym do 

projektowania zgodnie z umową powinna być dokumentacja archiwalna i fotograficzna. 

Dowód: 

1. Umowa o dzieło nr 46/2010 zawarta w dn. 11.05.2010 w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń - 

Urzędem Miasta Torunia, a E-Certificate Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez 

Prezesa Zarządu  Marka Bochenka (k. 22-26 as). 
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 5.  Prace projektowe zostały poprzedzone inwentaryzacją budowlaną budynku przedszkola, której 

autorem był zespół E-Certificate. 

Dowód: 

1. Projekt budowlany „Termomodernizacji obiektu oświatowego na terenie miasta Toruń - przedszkola 

nr 10 w Toruniu przy ul. Rydygiera 12” (k. 79-125 apw). 

 

    6.  Prace projektowe przy projekcie budowlanym „Termomodernizacja obiektu oświatowego na 

terenie miasta Torunia – Przedszkole nr 10 przy ul. Rydygiera 12”, powstały w zespole firmy E-

Certificate Sp. z o.o. i przy użyciu jej komputerów. 

Dowód: 

1. Zeznanie obwinionego zawarte w protokole rozprawy z dnia 21 maja 2014 roku (k. 74- 77 as). 

2. Projekt budowlany „Termomodernizacji obiektu oświatowego na terenie miasta Toruń - 

przedszkola nr 10 w Toruniu przy ul. Rydygiera 12” (k. 79-125 apw). 

 

     7.  W dniu 26 czerwiec 2010 dokonano bezusterkowego odbioru remontu Przedszkola Miejskiego  

nr 17  przy ul. Gagarina 210 w Toruniu.    

Dowód: 

1. Protokół odbioru z dn. 01.04.2010 z adnotacją o bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy w 

dn. 25.06.2010 (k. 85-87 as). 

 

  8. Projekt budowlany p.t.: „Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie miasta Torunia – 

Przedszkole nr 10 przy ul. Rydygiera 12” jest datowany na czerwiec 2010. Potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów załączonych do projektu są datowane na dzień 

28.06.2010. W trakcie jego kompletacji następowały zmiany i uzupełnienia. Oświadczenie o 

sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy 

technicznej architekt Piotr Dobrowolski podpisał w dniu 15 września 2010. Współpraca projektowa 

architekta Piotrem Dobrowolskiego z firmą E-Certificate Sp. z o.o. przy opracowaniu projektu 

budowlanego: „Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie Miasta Toruń - Przedszkole nr 10 

przy ul. Rydygiera 12” dotyczyła nadzorowania terminów oraz merytorycznej strony prac 

projektowych w zakresie architektury. 

Dowód: 

1. Wyjaśnienie obwinionego zawarte w protokole rozprawy z dnia 21 maja 2014 roku (k. 76 as); 

2. Projekt budowlany: „Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie Miasta Toruń - 

Przedszkole nr 10”, będący załącznikiem do pozwolenia na budowę (k. 79-125 apw); 

3. email_ od Jacka Łodyga do Andrzeja Sanaka z dn. 01 lipca 2010 (k.56 as.) 
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9.  W dniu 04.10.2010 na stronie BIP Gminy Miasta Toruń ogłoszono przetarg nieograniczony na 

wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacji obiektu miejskiego przedszkola nr 10 w Toruniu” przy ul. 

Rydygiera 12. 

Dowód: 

1.  Skarga na naruszenie praw autorskich i zasad etyki zawodowej wraz załącznikami (k. 2-5 apw); 

2.  Odesłanie na stronę BIP -publikacja 119/2010  od 19.04.2010 (k. 2 apw). 

 

10.  Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie Miasta Toruń - Przedszkole nr 10 została 

zrealizowana. 

 Okoliczność bezsporna.  

 

11. W dniu 14 grudnia 2010 roku wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, na podstawie m. innymi 

projektu budowlanego: „Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie Miasta Toruń - 

Przedszkole nr 10”,  który stanowi załącznik do tej decyzji.  

Dowód: 

1. Projekt budowlany: „Termomodernizacja obiektu oświatowego na terenie Miasta Toruń - 

Przedszkole nr 10”,  będący załącznikiem do pozwolenia na budowę  (k. 79-125 apw).  

 

12. Na początku stycznia 2013 pokrzywdzony arch. Tomasz Rumiński zauważył na obiekcie 

Przedszkola Miejskiego nr 10 rozwiązanie kolorystyczne elewacji zawierające wizerunek zamku.   

Dowód: 

1.  Skarga na naruszenie praw autorskich i zasad etyki zawodowej wraz załącznikami (k. 2,3,5,12-28 

apw). 

 

13. W styczniu 2013 pokrzywdzony ustalił obwinionego jako autora projektu termomodernizacji 

Przedszkola Miejskiego nr 10. W dniu 15 stycznia 2010 roku zwrócił się do obwinionego telefonicznie 

oraz pocztą mailową, informując go o zauważonym podobieństwie jego dzieła do własnego, 

wykonanego wcześniej. Sformułował swoje pretensje i ich uzasadnienie oraz propozycję 

polubownego zakończenia sporu, którą to propozycje obwiniony przyjął, warunkując ją 

dostarczeniem dokumentów dających podstawę do zaproponowanego przez pokrzywdzonego 

polubownego wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. 

Dowód:  

1. Korespondencja e-mail pokrzywdzonego do obwinionego (k. 139-146 apw); 

2. Protokół przesłuchania świadka (k. 132-134 abw); 

3. List email pokrzywdzonego do OROZ z dn. 03.lipca 2013 (k.135 apw); 

4. Odesłanie na stronę BIP - publikacja 119/2010 od 04.10.2010 (k. 2 apw).    
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14.  W dniu 16 stycznia obwiniony  stwierdził, że przedstawione przez pokrzywdzonego dokumenty 

nie są wystarczające dla uznania przez niego roszczeń pokrzywdzonego. 

Dowód:  

1. Korespondencja email obwinionego do pokrzywdzonego (k.139-146 apw); 

2. Protokół przesłuchania świadka (k. 132-134 abw); 

3. Skarga na naruszenie praw autorskich i zasad etyki zawodowej wraz załącznikami BIP - od 04 

10.2010 (119/2010) (k. 2,3,5,12-28 apw). 

  

15. W dniach 20 i 22 stycznia pokrzywdzony zwrócił się do obwinionego z ponagleniem 

zrealizowania zaproponowanego polubownego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji określając końcowy 

termin polubownego załatwienia sprawy. 

dowód : 

1. Korespondencja e-mail pokrzywdzonego z obwinionym (k. 139-146 apw ); 

2. Protokół przesłuchania świadka (k. 132-134 apw). 

 

16. W dniu 1 lutego 2013 obwiniony pismem sformułowanym przez radcę prawnego Damiana 

Sabudę nie uznał roszczeń pokrzywdzonego - uznając zarzuty w przedmiocie rzekomego  

naruszenia praw autorskich za całkowicie bezpodstawne.  

Dowód: 

1. Pismo radcy prawnego Damiana Sabudy, dn. 1 lutego 2013 (k. 26-28 apw). 

 

17. W okresie luty-kwiecień 2013 roku pokrzywdzony zbierał dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do  

sformułowania skargi na obwinionego kierowanej do OROZ KPOIA RP/ 

Dowód : 

1. Korespondencja pokrzywdzonego z Wydziałem Inwestycji i Remontów UM w Toruniu (k. 137 -138 

apw). 

 

18. W dniu 18 marca 2013 roku architekt Tomasz Rumiński złożył do OROZ skargę na naruszenie 

praw autorskich i zasad etyki zawodowej.  

Dowód:  

 1. Skarga na naruszenie praw autorskich i zasad etyki zawodowej wraz załącznikami (k.2,3,5,12-28, 

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

następujących dowodów:  

1. Skarga pokrzywdzonego Tomasza Rumińskiego z dnia 07.03.2013r. z załącznikiem: płyta CD – (k. 

2-3, 5, 12-28 a.p.w.); 

2. Odpowiedź na skargę obwinionego Piotra Dobrowolskiego z dn. 22.05.2013r. z załącznikami: 

kopią pisma radcy prawnego do Tomasza Rumińskiego z dn. 01.02.2013r., projektem „Grodu Kraka” 

z wnioskiem o pozwolenie na budowę – (k. 31-34,35-36,37-43 a.p.w.); 

3. Projekt Budowlany architekta Tomasza Rumińskiego – (k. 47-78 a.p.w.); 

4. Projekt budowlano-wykonawczy architekta Piotra Dobrowolskiego – (k. 79-125 a.p.w.); 

5. Protokół przesłuchania pokrzywdzonego Tomasza Rumińskiego z dn. 02.07.2013r. – (k. 132-134 

a.p.w.); 

6. Oświadczenie Dyrektora przedszkola nr 17 z dn. 15.02.2013r. – (k. 136 a.p.w.); 

7. Korespondencja mailowa Tomasza Rumińskiego z Piotrem Dobrowolskim w dn. 15-22.01.2013r. – 

(k. 139-146 a.p.w.); 

8. Oświadczenie Piotra Dobrowolskiego z dn. 01.07.2013r. – (k. 149-151 a.p.w.); 

9. Wyjaśnienia obwinionego – Piotra Dobrowolskiego z dn. 14.10.2013r. (wpływ 16.10.2013r.) – (k. 

172-182a.p.w.); 

10. Umowa o dzieło nr 46/2010 zawarta w dniu 11.05.2010r. w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń 

– Urzędem Miasta Torunia a E-Certificate Sp. Z o.o. – (k. 22-26 a.s.); 

11. Oświadczenie wiceprezesa E-Certificate Dawida Zielińskiego z dn. 05.02.2014r. – (k. 29 a.s.); 

12. Porównanie opracowań kolorystyk termomodernizacji Przedszkola nr 17 w Toruniu oraz 

Przedszkola nr 10 w Toruniu – (k. 30-38 a.s); 

13. Korespondencja mailowa Jacka Łodygi i Andrzeja Sanaka z dn. 01.07.2010r. – (k. 56 a.s); 

14. Opinia w sprawie podobieństwa kolorystyk termomodernizacji Przedszkola nr 17 i Przedszkola nr 

10 w Toruniu z dn. 15.02.2014r. – (k. 57-58 a.s.); 

15. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego, remontu Przedszkola Miejskiego nr 17 – (k 85-87 as). 

 

Sąd nie dał wiary skardze pokrzywdzonego do Rzecznika (OROZ) z dnia 07.03.2013 r. (k. 2-3,5, 

12-28 a.p.w.), albowiem treść w niej zawarta nie jest spójna, logiczna oraz nie koresponduje z 

zebranym w sprawie materiałem oraz była ona kwestionowana co do zawartych w niej treści i 

prawdziwości przez strony.  

Sąd nie dał wiary stwierdzeniu, że arch. Tomasz Rumiński jest autorem wszystkich omawianych 

budynków przedszkoli w systemie OWT-T (toruńskim) po roku 1974. Świadczy o tym data uzyskania 

uprawnień do projektowania bez ograniczeń architekta Tomasz Rumińskiego. Poza tym na 

potwierdzenie autorstwa systemu nie zostały wniesione do sądu żadne dowody. 
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Sąd dał wiarę zeznaniom pokrzywdzonego w pozostałym zakresie wykonania projektu 

„Termorenowacji i kolorystyki przedszkola nr 17 w Toruniu”, tj. jego autorstwa, ponieważ fakt ten 

korespondował i znalazł potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym stanowiącym podstawę 

ustalonego powyżej stanu faktycznego.   

Sąd nie dał wiary pokrzywdzonemu, że obwiniony widział realizowany lub już zrealizowany 

wizerunek na przedszkolu miejskim nr 17 w Toruniu, albowiem sąd dał wiarę obwinionemu, że ten 

nigdy w Toruniu przed złożeniem przez pokrzywdzonego do OROZ KPOIA RP skargi, nie był. 

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionego, że nigdy nie był w Toruniu, ponieważ nie są one 

sprzeczne zarówno z zeznaniami obwinionego jako członka izby na etapie postępowania 

wyjaśniającego, ani z zeznaniami jako świadka w trakcie rozprawy sądowej oraz z zeznaniami 

pozostałych świadków, z także z  zeznaniami pokrzywdzonego,  

Sąd dał wiarę obwinionemu,  że nie widział wcześniej projektu „Termorenowacji i kolorystyki” 

przedszkola nr 17, autorstwa pokrzywdzonego, zawierającego opracowanie kolorystyki i 

zamieszczonego w  niej wizerunku  zamku. Jak wynika z zeznań obwinionego „przedstawiciele” firmy 

E-Certificate zajmowali się reprezentacją, uzgadnianiem, zbieraniem materiałów wyjściowych do 

projektu, jak i posiadali wytyczne i dokumentację projektową archiwalną i fotograficzną zgodnie z 

umową zawartą z Urzędem Miejskim.  

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego w części, że jest autorem rysunków elewacji 

projektu budowlanego będących załącznikiem do wydanego pozwolenia na budowę dla 

termomodernizacji budynku oświatowego - Przedszkola nr 10 w Toruniu  dlatego, że:  

- jak sam twierdzi rysunki te tworzył zespół E-Certificate na swoich komputerach, 

- on sam nie jest w posiadaniu plików źródłowych i archiwalnych, ani nie ma do nich dostępu, 

- projekt był samodzielną pracą zespołu E-Certificate, którym kierował w zakresie architektury 

- jak sam twierdzi jego praca przy tworzeniu dokumentacji skończyła się  w czerwcu 2010 roku 

- z dostarczonej przez niego korespondencji mailowej p. Jacka Łodygi do Andrzeja Sanaka  z dn. 

01 lipca 2010 roku wynika, że rysunki zawierające kolorystykę elewacji nie były jeszcze 

ostatecznie ustalone. 

- jak sam twierdzi nie miał wpływu na ostateczne uzgodnienia i wybór wersji przyjętej do 

realizacji. 

Sąd dał wiarę obwinionemu, że nie czuł potrzeby skontaktowania się z pokrzywdzonym,  

ponieważ zgodnie z jego zeznaniami i wyjaśnieniami nie robił tego również przy innych podobnych  

opracowaniach dla obiektów w Toruniu. a także dlatego, że jak to ujął „przedstawiciele firmy E-

Certifikate” dokładali starań: przekazywali, uzgadniali projekt termomodernizacji przedszkola. 

Sąd dał wiarę obwinionemu, że zawarł umowę ustną na wykonywanie prac, albowiem nie zostało 

to kwestionowane przez żadną ze stron, a praktyka zawodowa dopuszcza nieformalne uzgodnienia 

współpracy pomiędzy projektantem, a firmą bądź inwestorem. Sąd zważył, iż powyższa umowa 
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zawierana była pośpiesznie i bez omówienia zagadnień prawa autorskiego, zgodnie z zeznaniem 

samego obwinionego, który jak pisał „w przypadku tego typu opracowań, odnosząc się do własnego 

doświadczenia, w umowach z Inwestorem zwykle zawieram klauzulę, która zobowiązuje go do 

uzyskania zgody na uzyskanie dzieła zależnego". Wobec braku przemyślenia podobnych kwestii i 

braku znajomości tematu, a także braku posiadania przez obwinionego jakichkolwiek rysunków 

dotyczących prac nad projektem, sąd przyjął za termin zawarcia ustnej umowy, etap końcowy pracy 

nad tematem termomodernizacji przedszkola.  

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego, że inspiracją dla niego przy opracowywaniu 

wizerunku zawartego w kolorystyce elewacji Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu były zamki 

europejskie oraz własne projekty podobnych obiektów jak np. Gród Kraka. Jak wynika z zeznań 

obwinionego oraz z zeznań świadków, a także z dokumentów zawartych w aktach sprawy, nie brał 

udziału w rozmowach z użytkownikiem i inwestorem, nie brał udziału w tworzeniu rysunków, a jedynie 

był o nich informowany. Z pozostałych materiałów dowodowych zebranych w sprawie wynika, że 

źródła inspiracji zmieniały się wraz z kolejnymi pismami jakie kierowane były w sprawie.       

Sąd nie dał wiary oświadczeniu wiceprezesa firmy E-Certificate Dawida Zielińskiego o braku 

posiadania opracowania Przedszkola nr 17 w Toruniu w roku 2010. Osoba Dawida Zielińskiego i 

wydane oświadczenie nie wnosi nic do sprawy, gdyż z pozostałych materiałów dowodowych wynika, 

że osobą do kontaktu z Inwestorem, a więc z Urzędem Miejskim w Toruniu, został wyznaczony Marek 

Bochenek, który w tej sprawie nie zabrał głosu. Pismo jest nieprawidłowo zaadresowane: nie posiada 

wymaganych informacji dotyczących przez kogo i do kogo jest składane, jaką funkcję pełnił wydający 

je w czasie wydawania oświadczenia, bądź na czyją prośbę pismo to powstało. Z pisma nie wynika 

również okres, w jakim składający pismo, pełnił funkcję wiceprezesa. Okres objęty badaniem jest 

dokładnie określony. 

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka Elżbiety Piątkowskiej sprawującej funkcję dyrektora 

przedszkola miejskiego nr 10 i Anny Blek sprawującej funkcję dyrektora przedszkola miejskiego nr 17 

w zakresie kontaktu ze sobą w sprawie kolorystyki elewacji przedszkoli, gdyż zeznania obu świadków 

są spójne i logiczne i jest to zgodne z wcześniejszymi zeznaniami pokrzywdzonego.  

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka Elżbiety Piątkowskiej sprawującej funkcję dyrektora 

przedszkola miejskiego nr 10 dotyczącym jej wpływu na ostateczny wygląd elewacji, jej uczestnictwie 

i decydującej roli w wyborze kolorystyki, ponieważ zostało to w pełni potwierdzone przez materiał 

dowodowy ujawniony w toku rozprawy. Jest spójne z zeznaniem świadka Zbigniewa Wysockiego i 

nie zostało zakwestionowane w zeznaniach pokrzywdzonego. 

Sąd dał wiarę pozostałym dokumentom stanowiącym postawę dowodową w sprawie, albowiem 

ich wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, a w ocenie sądu treści zawarte w 

dokumentach zostały w pełni potwierdzone  wyjaśnieniami obwinionego i zeznaniami świadków. 
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Sąd dał wiarę pozostałym zeznaniom świadków, ponieważ ich treść została w pełni potwierdzona 

przez pozostały materiał dowodowy ujawniony w toku rozprawy, z wyłączeniem części zeznań 

pokrzywdzonego. 

 

Sąd zważył, co następuje: 

Odnosząc się do wniosku obwinionego z dnia 12 lutego 2014r. o umorzenie postępowania 

dyscyplinarnego sąd uznał, iż wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na następujące 

okoliczności. Po pierwsze, nie nastąpiło przekroczenie terminów określonych przepisami § 15 

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. Po drugie, nawet gdyby doszło do 

przekroczenia wyżej wzmiankowanych terminów to z uwagi na ich instrukcyjny charakter ich 

ewentualne przekroczenie nie rodzi negatywnych skutków procesowych w postaci powstania 

negatywnej przesłanki postępowania i związanej z nią koniecznością umorzenia postępowania. 

Rzecznik zarzucił obwinionemu popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na tym, 

że w okresie od maja do września 2010 roku wykorzystał do swego projektu „Termomodernizacji 

obiektu oświatowego na terenie miasta Toruń – Przedszkola nr 10” projekt wykonany przez 

pokrzywdzonego architekta Tomasza Rumińskiego dotyczący projektu „Termorenowacji i kolorystyki 

budynku”  przedszkola miejskiego 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,  

Sąd nie przychylił się do powyższego poglądu Rzecznika, albowiem brak jest danych 

dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia.  

Do wykorzystania cudzego pomysłu doszłoby wówczas, gdyby obwiniony widział pomysł innego 

architekta albo w przypadku, gdyby ktoś mu o tym opowiedział. Nie ma jednak jednoznacznego 

dowodu potwierdzającego któreś z rozwiązań.  

Zeznania pokrzywdzonego opierały się na jego domysłach i wyobrażeniach o nieustalonej 

wiarygodności. Zdaniem sądu ani materiał dowodowy zebrany w sprawie przez Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ani uzupełniony w trakcie rozpraw nie wykazał jednoznacznie faktu 

popełnienia przez obwinionego wyżej wskazanego przewinienia dyscyplinarnego.  

Brak jest w szczególności potwierdzenia, że obwiniony widział wizerunek elewacji z projektu 

budowlanego termomodernizacji przedszkola miejskiego nr 17 w Toruniu. Nie zostały zgromadzone 

dowody potwierdzające powyższy fakt w postaci zeznań pokrzywdzonego oraz świadków.  

Nieznane są „ścisłe wytyczne”, które zostały przekazane projektantowi. Nieznany jest materiał w 

postaci dokumentacji fotograficznej ani archiwalnej architektonicznej, o którym mowa w umowie 
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zawartej pomiędzy firmą E-Certificate a Wydziałem Inwestycji i Remontów w Toruniu.  

Nie udało się nawiązań kontaktu z firmą E-Certificate ani z przedstawicielem firmy E-Certificate.  

Z zeznań świadków nie wynika też jednoznacznie ani w jakiej formie został przekazany pomysł 

wykonania rysunku zamku na elewacji przedszkola miejskiego nr 10 ani komu, choć pojawiło się 

zeznanie, że „przedstawicielowi firmy E-Certificate”. 

W ocenie sądu pogląd wyrażony w opinii obwinionego jak i Prezesa Związku Polskich Artystów 

Plastyków nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej 

przedmiot zarzutu sformułowanego przez Rzecznika. Sąd uznał, że ocena czy opinia, w samej istocie 

rzeczy, jest własnym sądem na jakiś temat osoby ją wypowiadającej. Bardziej lub mniej słusznym, 

czy poprawnym. Jest to sprawa indywidualna tej osoby i jej osąd wynikający z doświadczenia, gustu, 

nabytej wiedzy, zawsze jest subiektywny. Sąd przyjmuje możliwość takiego opiniowania 

podobieństwa kolorystyk i nie neguje jego słuszności, jak i słuszności opiniowania, jakie reprezentuje 

pokrzywdzony i również go nie  neguje. Sednem poruszanego problemu nie jest jednak subiektywna 

ocena jakichkolwiek podobieństw kolorystyk elewacji, lecz wykorzystanie projektu pokrzywdzonego 

przez obwinionego. Przedmiotem objętym sporem, jest zastosowanie wizerunku „zamku” 

średniowiecznego, na elewacji budynku, a nie ilość krenelaży czy baszt, a tym bardziej tonacja 

kolorystyczna. Zdaniem sądu, pojęcie zamku średniowiecznego jest terminem znanym, spotykanym, 

można go w bardzo podobny sposób przedstawić stosując powtarzalne elementy kompozycyjne. 

Kolorystyki elewacji przedstawione w przedmiotowych projektach mogły być wykonane w ten sposób 

zarówno, nie wzorując się jedna na drugiej, jak i przy założeniu wzorowania się jednym projektem 

przy tworzeniu drugiego.  

Sąd nie przychylił się do powyższego poglądu Rzecznika, ponieważ brak jest danych 

dostatecznie uzasadniających posiadanie dokumentacji projektowej architekta Tomasza 

Rumińskiego, a tym samym świadomości powielania czyjegoś pomysłu.  

Sąd uznał, iż mimo, że istnieją przesłanki wskazujące na możliwość kontaktu obwinionego z 

projektem, gdyż obwiniony mógł obejrzeć wspomniany projekt na stronach internetowych, bądź 

realizację projektu architekta Tomasza Rumińskiego podczas wizyty w Toruniu, uznaje się, iż nie 

dające się usunąć wątpliwości należy zawsze interpretować na korzyść obwinionego.   

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,  

Sąd uznał, iż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że życzeniem użytkownika było powielenie 

przedstawienia zamku na elewacji, gdyż to nie wynika z zeznań świadków obu dyrektorów i 

przedstawiciela inwestora Zbigniewa Wysockiego. W związku z tym obwiniony nie miał powodu dla 

którego miał szukać nazwiska architekta, z którego projektu miał korzystać.  
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Sąd uznał, że obwiniony nie nawiązał kontaktu z pokrzywdzonym przed rozpoczęciem prac 

projektowych ani w czasie prac projektowych. Z uwagi na brak wiedzy o podobieństwie wizerunku 

projektu, który został mu przedstawiony do podpisania jako kierownikowi zespołu projektowego nie 

sądził, że taki kontakt może być wymagalny. 

Sąd uznał, że z uwagi na ten sam fakt, obwiniony nie zwrócił się do E-Certificate lub 

bezpośrednio do pokrzywdzonego o przeniesienie na niego lub na rzecz zespołu E-Certificate, 

którym kierował, praw zależnych do wizerunku, który rzekomo został wykorzystany przy tworzeniu. 

Sąd jednoznacznie stwierdził, że obwiniony architekt Piotr Dobrowolski nie dołożył należytej 

staranności przy opracowywaniu projektu budowlanego. Te same argumenty, które wypadają na 

korzyść Piotra Dobrowolskiego w sprawie o naruszenie praw autorskich Tomasza Rumińskiego, 

przedstawiają obwinionego w bardzo złym świetle jako projektanta i architekta. Sąd jednomyślnie 

uznał prace obwinionego nad projektem „Termomodernizacji obiektu miejskiego przedszkola nr 10 w 

Toruniu” przy ulicy Rydygiera 12, za negatywny przykład wykonywania zawodu architekta. Godne 

nagany jest wyjątkowo niestaranne opracowanie projektu bez jakiegokolwiek zaangażowania. 

Architekt Piotr Dobrowolski wielokrotnie wykazał się brakiem podstawowej wiedzy o nadzorowanym 

projekcie i brakiem rzeczywistego nadzorowania prac nad projektem. Wiedza architekta Piotra 

Dobrowolskiego dotycząca opracowania projektu, etapów projektowania oraz ustaleń projektowych, a 

także osób uczestniczących w opracowaniu projektu jest zdumiewająco niewielka. W swoich 

zeznaniach obwiniony posługiwał się określeniami takimi jak: ”przedstawiciele E-Certificate 

„przekazali...”,uzgadniali..., „z tego co wie..”, „nie miałem wpływu na ostateczne uzgodnienia co do 

wyboru wersji przyjętej do realizacji”, „rysunki nie zostały mu udostępnione..”. Architekt nie 

kontaktował się z Inwestorem i użytkownikiem, ani nie zainteresował się termomodernizowanym 

budynkiem w taki sposób, że dokonał wizji lokalnej. Tym bardziej, że jednocześnie wykonywał kilka 

innych projektów w mieście Toruniu, co wynika z zeznań obwinionego i umowy Urzędu Miasta 

Torunia  z firmą E-Certificate.  

Z uwagi na powyższe okoliczności Sąd orzekł, jak w sentencji. 

Pouczenie: 

Od niniejszego orzeczenia służy obwinionemu oraz rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej prawo 

wniesienia odwołania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej 

Polskiej, za pośrednictwem tutejszego sądu, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem. 


