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W IMIENIU RZECZYPOS POLITEJ POLSKIEJ
Dnia 6 czerwca2Dl2 r.
Sąd Apelacyjny w

lIl WydziałPracy i UbezpieczeńSpolecznych

w składzie:

- Sędzia SA BogdanŚwierk
Przewodniczący
SA MarcjannaGórska (spr.)
Sędziowie:
SA TeresaCzekaj

UrszulaGoluch-Nikanowicz
Protokolant:st.sekr.sądowy
po rozpoznaniuw dniu 6 czerwca201f r ' w
sprawy
- Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej

z udziałem

Okręgowej Izby Architektów w
na skutek odwołania Rzecmika odpowiedzialności Zawodowej
okręgowej Izby Architektów w
odorzeczeniaKrajowegoSąduDyscyplinamego|zbyArchitektów
Rzeczypospolitej Polskiej
zdnia24listopada2011 r.

sygn.akt

zmienia częŚciowo zgskaźone orzeczenie w ten sposób, że karę zawieszenia
w prawach członka lzby podwyższado dwóch lat.
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okręgo.lq' Sąd Dyscyplinarny
okręgowej Izby Architektów RP po
ł,I
l
'
nl'nr
rozpoznaniu
spra\\'),
orzeczcniem
z
dnia
28 czenvca 2011 roku, sygn-akt
,/ponot
.,vinIrego
-...
uznal arcltitekta
popełnieniaprzervinienia
dyscyplinarnegopolegającego
na tym, Żerv okresieod stycznia2007 roku do grudnia
2008 roku na tereniervoiervództrva
w rażącysposób nadużywałprawa do
jako autorczęściarchitek1onicznej
lvykonyrvaniazarvoduarchiteklapodpisując
ponad
tysiąc proiektórv opraco.rvaIlychprzcz osoby nic posiadające uprawnień do
projektowania
rv specjalności
at.chitek1oniczrrej,
faktycznierriebrałudziałuw procesie
projektorvaniai nie zapervniałnad nim stalcgonadzorui wpłyrvuna jakośćopracowań
tj. naruszcniaobowiązkuokreślonego
w art.4l pkt 2 ustarvyz dnia l5 grudnia2000 r.
o samorzqdachzarvodorvycharchitektórv.inĄnicrórv budownictll'a oraz urbanistów,
poprzezuchybieniezasa<lom
KEZA lv zakresieregul l.4 i 2,3 lv z'w.z regułą4'1roraz
reguł3.2. 3.7 oruz 4.3 i za to orzekl karę zarvieszeniarv prawach członka Izby
Architektórv RP na okrcs dwóch lat oraz obciąiył obrvinionego kosztami
postępowania
rv krvocie2.000(drvatysiące)zł,jak rórvnieżumorzyłpostępowanie
w
z-akresie
zarzutuuchylaniasię prz.ezobwinionegow latach2005 2009 od obowiązl.iu
czYnnego udziału rr' okręgorr'1'chzjazdach
okręgorvej Izby Archilektólv
RP.
odrvolanic od por'r'yiszegoorzeczenia złożyl arch.
oblviniony podniósł,iŻ zarzuI,co do podpisaniaprzez niego około tysiąca
pro.iekróu, w okesie drvóch lat. osobom nie posiadającym uprawnień do
projektorvaniarv specjalnościarchitektonic
zncj' bez zapcwnienia przez niego
jakości
jest nieprarvdziwy.
naIeżytego
nadzorunad nimi oraz
opracorvań,
W rzeczyrvistości
chodziłtrborviemo adaptacjęgotowychprojeklów opracorvanych
przcz pracorr.nie
architektoniczne
na 1ercniecałegokaju. które byłyprzeznaczonedo
rvielokrcltnegostosowania, pro]ekty te byĘ kompletne, opraco1}Ywaneprzez
uprarvnionczespolylr ieIobranżowe.
Ro4ozrając przedllriotolrc odlr'ołanieKrajorvy Sąd Dyscyplinamy Izby
ArchitekttirvRP orzeczcniem z dnia 24 listopada 20l i roku utrzymał!v mocy
zaskarione orzeczenierv częścidotyczącejrviny obwinionego,zmienił zaskarżone
orzeczenic rv częścidotyczące.iorzeczonejkary i orzekłkarę zawieszenia na okres 6
miesięcy rv prarvachczłonkaizb1' oraz zasądzi|od obrvinionegokoszty postęporvania
przeds4<lcm
drugiejinstancjirv rvysokości
l.500 zł,tj. łącznic3.500zł.
W occnie Krajorvcgo Sqdu Dyscyplinarnego.zarzuĘ podniesione przez
obrr'inioncgonie zasługiivałyna uwzględnienie,aczkolrviek Sąd ten uznał, że
rvymierzonaobrvinionemukara.iestniervspólmierna.
Sądgi|reślil. żpustalenia laktyczne dokonanc przez sąd pienvszej instancji rv
zakrcsiecz1'nustanorviqcego
podstalr.ęo<lpor,vicdzialności
obwinionego,nie budziły
j akichkolrviekrvqtplirvości.
Sąd bolvicm ponorvnierozpoznałsprarvę,zgodniez wytycznymizawartymiw
orzeczęniu Krajolvego Sądu Dyscyplinarnegoz dnia 20 stycznia 20l1 roku
przekazuiqc1'ln
spratr,ę
do ponownegorozpoznalria.
Mianorvicieorzekając.co do rviny obrvinionego.
u,sposÓb logiczny izgodny z

zasadalnidośrviadczenia
Życiorvegowykazałokolicmości,które staty się
przyjęcia,iż starvianyzarzutpodpisaniaokołotysiącaprojektów.
których obrviniorry nic brał udziałujako autor albo osoba nadzorująca
projektorvenanlsza rvskazaneu orzeczeniu przepisy kodeksu etyki
architekta.
WedługKrajo*ego SqduĘ,sc1p|inamegonie budzil'qĘliwuici' żeilość
przez obrvinionegoprojcktórvjest bardzodrtża,co zostałorvykazanetak zarówno przez
rzecznikajak i przyznaneprzez obrvinionego.Sąd ten nadmienił dodatkowo,że rv
sytuacji,gdy obrvinionylvskazuje.iz projektyktóre podpisyrvałdotyczyĘ adaptacji
projektólvgotorvych.które zazrvyczajsą adaptolvane
rł'całości
bez anian, zdaniem
Sądu, ich ilośórnogłabyć znacznielviększa.a rvykonanieprojektów było rnożliwe
dzięki rvspółpracy
z osobamitrzecinri,
Krajorty Sqd Ęsc1plinamy podniosł'Ź.enie odbierając obwinionemu prarva do
pror,vadzeniadziałalnościgospodarczej w tak dużym zakresie' przedmiotem
postępowania
i orzeczeniasądupien''szejinstancjibyłfakt' czy obwinionyfaktycznie
nlial możliwość
salnodz-ielnego
rvykonaniatak dużejilościprojektów.Złożonedo akt
jak również złożoneprzez niego
sprawy faktury wystawianeprzez obwiniorrego.
jcdnoznacznie
rv1,,jaśnicnia
rv trakcie rozpra\\'y
rvskazują, iż rvysokość
ltynagrodzenia
jakie otrzynryrval za ..lt.eryfikacjęproięktu'. r,tynosiłaod l20 zł do 140 zł.
Jednoczęśnie
Średnio,obrvinionyrv1.konyrval
35.40takichwerytikacjimiesięcznie.
W ocenic Sqdutak zarórr'noilośćrvykonyu'anych
zleceńjak rórvnieŹwysokość
l'l-vnagrodzeniajakie otrzyrnyr,va}obrr'iniony. śrviadcząo tym, iż jego działanic
,finnorvania
spro...vadzało
się wy'łącznicdo
srvoitn nazrviskicln projektów, bez ich
tncrytor5,cznc'j
oceny.Gdyby obrviniony.jak trvierdzi,merytorycznicsprawdzałkaidy
prz.edstarviolry
projekt,musiałbykaŻdemuz nich poślvięcaó
znacznie więcej czasu.
jcgo
rvynagrodzenie
Tym salnyrn
byłoby znacznie wyŹsze. bowiem urvzględniałoby
pośrvięcony
czas ptac)'.Stąd.rvedlugSądu.obrvinionynie mial możlirvości
faktycznej
naleŹ)'tcgoprzygotowania projektu' co ze swej natury wymaga poświęcenia
ilościczasu.
odporviedniej
Krajorvy Sąd Dyscyplinarny rvskazał'ie podziela fwierdzenie sądu pierwszej
instancji.iŻ fakt przyuczcniaprzcz obrvinionego
osób z nim współpracujących
lecz nic
posiadającychodpolvicdnichtrprar,vnicń'
nie zwalnia go z obowiązku należytego
prz.v"gotorvania
proiektu.pocl któr1.msię podpisuje'Jednocześnie
obw.iniony,petniąc
nadzór nad pracatni takich osób polviliien pelnić go w sposób odpowiedni, z
zachorvaniem
szczególnejstaranności.
Zdaniem KrajorvegoSądu D1'scyplinarnego,
zasadydoświadczenia
życiorvego
wshazujq.iŹ przy tak duŻcjilościrvykonyrvanych
przez obwinionegoprojektówjego
nadzćrrspror,vadzony
zostałlvytączrriedo podpisaniaprzedstarvianych
mu projektów.
bez iclr nrerytory.czne.|
ocen1..Takie działanie'rv ocenieSądunie możezostaćuznane'
ani za uczcirve rvobec klicntórv obrvinionego' ani rvobec osób z nim
współpracu.iących.T1'nr sall.l}'lr] c4yn obwirrionego narusza zasady etyczne
oborviqzuj
architektórv'
ąceczlonkórvsatrrorządu
l'rysokości
odnosz1c się do
w1rrrierzonejobu'inionemukaly Sqd podniosŁ że nie
podziela stanowiskaSqdu pierrvszejinstancji.który orzekającw tym przedmiocie
rl'skazał.iŻ rv jego ocenie,kara zarvieszeniarv prarvachczłonkaizby na okręs lat
drvóch bę<izie adekr'virtnado stopnia zarvinienia oskarżonego oraz jegcl

dotychczaso*'ejpostawy zanodorvej.
orzekając o kar7-e,Kraiowy' Sąd Dyscyplinarny rvziąl pod urvagę sytuację
.'Ąciową i materialnąob.rvinionego.
W ocenie Sądu. orzeczenie 6 miesięcmego
' ;zawieszcniarv prarvaclrczłonkaizby będziekarą odpou'iedniodotkliwą z ulvagi na
'slopień zarvinieniaoblvinionego.orzeczona kara spełrriać
będzie równieŹ w sposób
, wrystarczający
prcwencyjną
swoją
rolę'
o kosztachprocesuza postęporvanie
odrvotawcze
orzeczonona podstawie$ 48
ust. 2 pkt 3 rv rvz' z us1. 3 rozporządzeniaMinistra Infrastrukturyw sprawle
postęporvania
szczegółowycb
zasad
i
trybu
dyscyplinamego
rv stosunku do czlonkórv samorząd(rrvzawodclrvych architektów' inżynierów

budownictrva
orilz urbanistórv
z dnia 3l paŹdziemika
f00f r. (Dz. U' Nr l94, poz'
ló35).
odrvołanie
trdtrrzeczenia
lzby Archilektówz
KrajowegoSąduDyscyplinarnego
dnia 24 listopada20l l roku złozvł
okęgorvy Rzeczrrikodpowiedzialności
rvyŻcjrvymienione
Zarvodorvei architekt
ZaskarŻając
orzeczeniew

częścidotycząccjrozstrzygnięcia
o karze zarz'ucił
mu:
l. narusz-enieprzepis(lrv postęporvania.rnajqce rvptyw na treśćorzeczenia, a
trlianorvicie$ 29 rozporządzęniaMinistra Inłiastruktury
rv sprawie szczegółowyoh
zasad i trybu postęporvania
rv
dyscyplinamego stosunkudo członków samorz4dów
zarvodorvycharclritektórv.inżyrrierórvbudownictwa oraz urbanistów z dnia 3l
paździemika2002 roku (Dz'U' Nr |94, poz' ló35) przez rvymierzenieobrvinionemu
kary:
. bez uwzględIlieniarangi oraz ilościnaruszonychzasad etyki zawodorvejoraz
stopnia rvinv' rv sy1uac.ii.gdł' rvspotnnianedyrektylvy uymiaru kary przemawiająza
orzeczenielndużo rvyŹ-szejkary anizeli zostałaorzęczona,albowięm obwiniony
dopuści|się podpisania ponad 1000 projcktów, nie biorąc faktycznie udziału w
procesieprojektor,vania
i nie zapervniającnad nim stałegonadzoru i rł'płylvuna jakośc
opracolvań. naruszając tym samym rvie|e reguł Kodeksu Etyki Zawodowej i
standardóu'wykonyrvaniazawodu architekta.Dlategoteżorzeczonąkarę 6 miesięcy
zarvicszeniaw prarvachczlonkanależyuznaćza rażącołagodną.
. z pominięciem okolicznośr:izacholvania się obrvinionegopo popetnieniu
przcrvinieniadyscyplinamego,polegającego
na fakcie dalszegokontynuowaniatego
satnegoprocederu.za który zostałpociągniętydo odpowiedzialności
dyscyplinamej,
przyznajesam obrviniony.
którą to okoliczność
. z urvzględnicnicrnsytuac.jiżyciorvcj i rnaterialnejobwinionego, która to
okoliczność
rv myślporvolanego
rvyŻejprzepisunie stanorvidyrektylvywymiarukary
a|bowienrstanorvią
rvyłqcznie:
naruszenieprzepisówustawy.naruszeniezasadetyki
ie
z-arvodorvej.
stopicń win),, skutki czynu oraz zachowaniesię obwinionego przed
popełnieniemprzervinieniadyscyplinamegoi po jego popełnieniu,a po wtóre sąd
dyscyplinarn1,
nie rvskazallr, uzasadnieniuorzeczeniasy.tuacjiżycioweji materialnej
obrvinionego
2. błąd rv ustalcniach laktycznych przyjętych za podstarvę zaskarżonego
rozstrzygnięcia o karze polegając1'na przy.ięciu, ze orzeczola kara ó micsięcy
rv prarvaclrczłonkaizby:
zarvieszenia
. będziekarą odporviedniodotkliw4z urvagina stopicńzarvinieniaobwinionego,
podczas.gdy tak krótki okres zarvieszeniarv pralvachczłonkaIzby Architektów'

biorąc pod ur,vagędotychczasowy sposób wykonywania tegoż zarvodu
obwinionego,nie wpĘnie na prowadzonąprzez niego dzialalność,
gdyż w
zawieszenia będz-ie miał rnclżlilvośćrvy-konyrvania zawodu z takim
zastrzeżeniem.że stlvorz-onerv t5,rn krótkirn okresie projekty opatrzy datą
lvcześniejszą,
bqdzto pózniejsząniżokcs odb1rvania
kary,
. Spełniać
podczasgdy jes1ona na |yle nikłą że
będziesrvąrolę prervencyjną'
powstrzyrnujeobrvinionegoprzed dalszym kontynuowaniemtego procederu,a gdy
chodzi o prewencjęgeneralnq'tak jaskrawo łagodnakara może wywierać efekt
odrvrotrry do zamicrzoncgo i rvręcz zachęcać innych członkórv izby do tak
nicet.vcznychi lv'vsoceszkodl i rvych zachort'ań.
Nadto skarżącyna zasadz,ieart' 368 $ 1 pkt 5 kpc w z\,l. z art. 54 ustawy wniósł o
dopuszczenicdorvoduz dokunrentu- zaświadczenia
\łygenero\ł'anego
automatycznie
przez syStem inlbrmatyczn;-Izby Architektórv. potlvierdzającegoprzynależność
obrvinionegodo Izby ArchitektórvRP. na którym to zaśrviadczeniu
widniejedatajego
aktualności,
tj. 3 1 grtrdnia2010 roku. a Zatem będzie ono dawaó obwinionemu
moŻliwośćposługirvania
się ninr w trakcieodbylvaniakary, rnimo, iż w tym czaste
nic będzie moŻnazweryfikolvaó jako rvaŹnena stronie internetowejlzby Architektów
RP. która to możlirvość
rr."".nika
ze skorzystaniaprzez obwinionego z wewnętrzrrych
uregulorl'ańizbowych dotyczącychzasad wydarvaniazaświadczeń.
które wprowadziĘ
zasadę, iż na wytworzonym zaśrviadczeniu
rvidnieje data o ó miesięcy dtuŻsza'niŻ
data opłacaniaskładek.Skoro obrvinionyw dniu 7 grudnia 2011 roku, a więc po
rvydaniu orzeczenia przez Krajowy Sąd Dyscyplinamy, opłaciłskładki za przyszłe6
nriesięcy,tj. do 30 czenvca 2Ó,12 roku. to na pobranymprzez niego za pomocą
systemuin|onnat1'cznego.
zaślviadczeniu
będzieividniaładata31 grudnia2012 roku,
jako dataprzyrrależności
do Izby.
Wskazuj4c na po1vyższe zarzuty rzecz||ik wniÓsł o zmianę zaskarżonego
orzcczenia lv zakrcsie rozstrzygnięciao karze i wvmierzenie obwinionemukary
drvóch lat zaw,ięsz-enia
r,vprarvachcz,lonkaIzby Architektólv RP.
Sąd Ape|acyjnyzwaźrył,
co następuje:
odrvołaniejest rv pełniuzasadnioneijako takie prowadziómusiałodo zmiany
zaskarżonego
wyroku. Słusznieskarżącypodnosi,ie 1vymierzona
obrvinionemuprzez
Kraiorvy Sąd Dyscyplinarny lzby Architektów RP kara zarvieszeniana okres 6
rniesięcy rv prarvach członka izby jest rażqconie.rvspółmierna
do stopnia rviny
oraz spoIccznejszkodlirvości
przypisanegoczynu.
orzekając przednliotorvąkarę Krajow'ySąd Dyscyplinarnywskazał'iż miał na
rvzględziesy'tuację
życiorvqi rnaterialną
obwinionegooraz stopieńlviny' Tego rodzaju
jak trafiriervywodziskarżący'
stwierdzenie"
ma charakterogólny i w żadensposóbnie
odlrosisię, ani do okolicztlości
laktycznychspralvy,ani teżdo okoliczności
mających
rvpływna rvymiarkary.szczcgólorvorvskazanych
przez Sądpienvszejinstancji.
W ocenieSąduApeiac1,inego.
analizacaloksztahuokolicmościsprawyuprawnia
do calkolvitej akceptacjiargunlentacji
rvskazaneiprzcz okręgo*'ySąd Dyscyplinamy
rv przedmiocieokolicznościuzasadniajqcych
wysokośćwymierzonejobwinionemu
kary.
Nie ulega rvątplirvości.
iz dzialanie obrvinionegocechuje duĘ stopień winy
rvy'nikającyz ciągtościdzialania oraz z bardzo duŹej liczby ,,flnnowanych.' przez
jes1brak sknrchyobwinionego,który w
niego projektór'v,Oko1icznością
obciążającą

I l '..sw.oinrdziałarriunic <lopatrujesię naganności,
podejrnujqctakżew tym postępowaniu
'
prarvotnocnych
ustaletirv zakresiewiny (pismo- k.l 7- 19).
.1. próbę
.| podrvażenia
';.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, trafne także są rływody skażącego, iż sytuacja
l.
. ,...żvciowaobwinioncgo.rtynikajqcaz choroby.icgosyna oraz jego samego,nie moŻe
",byó uznanaprzy u,ymiarzekary jako okoliczność
łagodząca'odnosząc się do tych
iż nie bylo przeszkód
.. okolicznościokęgorty Sąd Dyscyplinarny tratłriezau\yaŻy|I.
aby ob.uvinionyzajmowałsię dodatkowopracązawodową,rzeczywiścieprojektorvałi
otrzymywatgodzilvewynagrodzenie.
Ze rvskazarryclrwyżej względów Sąd Apelacyjny uznał, że orzeczona wobęc
obwinionegokara zawieszeniana okcs 2 lat w prawachczłonkaizby spełniswoje
cele resocjaliz,acyjne wobec obu,inionego oraz cele prewencyjne w zakęsię
spolecznegooddziałyu'ania.
Nie można borviem tracić z pola rvidzenia faktu. że wykonywanie zawodu
architekta polega na rvspóthvorzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne
obiektórł'budowlanych.ich przestrzennegootoczcniaoraz ich reaIizację,nadzorzenad
(ań. 2 ust. 1 ustawyz
procesęlnich powstawaniaoraz na edukacjiarchitektonicznej
dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządachzawodowych architektów,inżynierów
budorvnictwa
oraz urbanistólv* Dz.U. z 200l roku,Nr 5, poz' 42 ze zm.)'
Jak zatem wynika z powyższegorola,jaką pelni architektw żryciuspołecznymi
gospodarczymma szczególny charakter,co powoduje,Żetakfe wymagania kierowane
do osób r,vykonującychten zarvód, jeślichodzi o ich profesjonalizm i przestrzeganie
standardórvetycznych. wykraczaią ponad przeciętnąrniarę. Sprzeniervierzeniesię
tym wymogom rv sposób przypisany obwinionenru,rv ocenie Sądu Apelacyjnego,
uzasadniałowymierzenie orzeczonejkary'
Mając te wszystkicrvzględyna urvadzci z tnocyart.386 $ l kpc Sąd Apelacyjny
orzektiak w u'vroku.
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