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Odpowiedzialność
zawodowa
w budownictwie



Art. 95 
ustawy 
Prawo 
budowlane

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
podlegają osoby wykonujące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, które:
1) dopuściły się występków lub wykroczeń, 
określonych ustawą;
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie;
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, 
spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo 
znaczne szkody materialne;
4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje 
obowiązki;
5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego 
lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z 
pełnienia tego nadzoru.



Art. 96 ustawy Prawo budowlane
1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:

1) upomnieniem;

2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 
ust. 3;

3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem 
złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.

2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego 
niebezpieczeństwa czynu.

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która: 
1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową; 2) uchyla się od 
złożenia nakazanego egzaminu.

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w 
którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, 
wyznacza się termin dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej 
w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.



Podmioty 
uprawnione do 
wszczęcia 
postępowania 
przed sądem 
dyscyplinarnym

• Art. 97 ust. 1 
Postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie wszczyna się na wniosek 
organu nadzoru budowlanego, 
właściwego dla miejsca popełnienia 
czynu lub stwierdzającego popełnienie 
czynu, złożony po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego.
• Art. 97 ust. 3
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 
złożyć w zakresie swojej właściwości 
organ samorządu zawodowego.



Postępowanie z tytułu
odpowiedzialności

zawodowej w budownictwie
toczy się w trybie Kodeksu

postępowania
administracyjnego



Przedawnienie
odpowiedzialności

zawodowej



Art. 100 
ustawy 
Prawo 

budowlane

Nie można wszcząć postępowania z 
tytułu odpowiedzialności zawodowej w 
budownictwie po upływie 6 miesięcy 
od dnia powzięcia przez organy 
nadzoru budowlanego wiadomości o 
popełnieniu czynu, powodującego tę 
odpowiedzialność i nie później niż po 
upływie 3 lat od dnia zakończenia robót 
budowlanych albo zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub wydania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu budowlanego.



Czy termin na wszczęcie postępowania wiąże 
również rzecznika odpowiedzialności zawodowej?
• Fragment uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. 

akt VII SA/Wa 694/08

W ocenie Sądu wykładni przepisu w art. 100 Prawa budowlanego należy dokonać przy uwzględnieniu celu instytucji
przedawnienia oraz przepisów regulujących odpowiedzialność zawodową zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów. Nie ma racjonalnych podstaw do przyjęcia, aby funkcja gwarancyjna przedawnienia
wszczęcia postępowania wiązała się jedynie z powzięciem wiadomości o popełnieniu czynu przez organ nadzoru
budowlanego a nie dotyczyła już Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który co do zasady prowadzi
postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu tej odpowiedzialności. Dlatego
też, nie jest możliwe uznanie, iż w przypadku gdy korzystając z własnej kompetencji Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej prowadzi postępowanie wyjaśniające to w ogóle nie ma zastosowania 6 miesięczny termin przedawnienia
przewidziany w takiej samej sytuacji dla organu nadzoru budowlanego, który również mógłby prowadzić
postępowanie wyjaśniające.

• Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 21 października 2009 r., II GSK 124/09, uchylił powyższy wyrok WSA w 
Warszawie



Wniosek o 
wszczęcie
postępowania



Art. 97 ust. 2 
ustawy 
Prawo 
budowlane

• Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać 
określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz wskazanie dowodów.

• Przykład wadliwej konstrukcji wniosku:
• Architektowi Janowi Kowalskiemu zarzucam 

popełnienie czynu powodującego 
odpowiedzialność zawodową w budownictwie 
polegającą na tym, że niedbale spełniał 
obowiązki projektanta dla inwestycji …, tj. czyn 
określony w art. 95 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane

• zakres zarzutów określony we wniosku wyznacza 
zakres sprawy i zakres orzekania sądu dyscyplinarnego 
– jeśli zarzuty dotyczą np. projektu pierwotnego, to 
orzekanie również o projekcie zamiennym (jeśli nie był 
objęty zakresem wniosku), może stanowić naruszenie 
naruszenie prawa, a to art. 61 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 97 
ust. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 26 pkt 1 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa poprzez wydanie decyzji w odniesieniu 
do sporządzonego przez Odwołującego projektu 
budowlanego zamiennego 



Czy każdy błąd projektowy jest podstawą do ukarania w 
trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

• Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, które: (4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki

• Fragment uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z 18 grudnia 2009 roku, VII SA/Wa 1928/09: 
Pojęcia "niedbale" i "nierzetelnie" na gruncie języka polskiego mają różne znaczenie. Wykonywać coś 
niedbale to tyle, co robić coś niestarannie, lekceważąco, nonszalancko. Natomiast wykonywać coś 
nierzetelnie oznacza robić to w sposób niebudzący zaufania, nie dotrzymując zobowiązań, a także 
niezgodnie z prawdą. (...)Porównanie treści przepisu art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego, na którego 
podstawie uznano za winną Mirosławę K., z treścią postawionego jej zarzutu wskazuje, że zarzuty 
przedstawione przez Rzecznika i przyjęte za podstawę orzekania przez Sądy Dyscyplinarne obu instancji 
nie odpowiadają dyspozycji wskazanego przepisu. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność za niedbałe 
wykonywanie obowiązków, natomiast w orzeczeniach Sądów Dyscyplinarnych obu instancji uznano 
Mirosławę K. za winną nierzetelnego wykonywania obowiązków inspektora nadzoru.

• Wyrok NSA z 17 marca 2011 r., II GSK 441/10: 
Okoliczność, że opis czynu nie w pełni odpowiada hipotezie art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), sama przez się nie stanowi podstawy do uznania, 
iż kwalifikacja czynu jest wadliwa; ocenie podlega to, czy czyn opisany w orzeczeniu dyscyplinarnym z 
użyciem słów "nierzetelne wykonywanie obowiązków" odpowiada ustawowemu pojęciu niedbałego 
spełniania obowiązków.



Przykład praktyczny: 
błąd w charakterystyce 
energetycznej obiektu

• Zgodnie z art. 17 tej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków „świadectwo charakterystyki energetycznej
sporządza osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła: a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta
krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera
pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których
program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów
energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 4) posiada uprawnienia
budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”

• Brak jest warunku przynależności do izby architektów bądź inżynierów budownictwa jako niezbędnego do wykonywania
charakterystyki energetycznej. Osoba sporządzająca charakterystykę energetyczną nie musi posiadać uprawnień
budowlanych. Tak więc sporządzanie charakterystyki energetycznej budynku nie mieści się w kategorii „wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” tj. takich które (art. 12 ust 2 ustawy Prawo Budowlane) „mogą
wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do
rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją,
zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego”.



Zatarcie 
kary – art. 

101 ustawy 
Prawo 

budowlane

• Zatarcie następuje na mocy 
odrębnej decyzji, wydawanej 
wyłącznie na wniosek ukaranego
• Warunkiem możliwości wydania 

decyzji jest upływ 2/3/5 lat od 
zakończenia kary i brak kolejnej 
kary w międzyczasie



Odpowiedzialność
dyscyplinarna



Zakres 
odpowiedzialności 

dyscyplinarnej

• Art. 45 ust. 1. Członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej 
za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.

• Art. 41. Członek izby jest obowiązany:
1) przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych 
obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
2) przestrzegać zasad etyki zawodowej;
3) stosować się do uchwał organów izby;
4) regularnie opłacać składki członkowskie.



Wyłączenie spod 
zakresu 

odpowiedzialności 
dyscyplinarnej 

czynów 
powodujących 

odpowiedzialność 
zawodową w 

budownictwie

• Art. 45 ust. 2 ustawy samorządowej:
Od odpowiedzialności dyscyplinarnej 
wyłączone są czyny podlegające 
odpowiedzialności zawodowej, 
określone w art. 95 ustawy - Prawo 
budowlane, oraz czyny podlegające 
odpowiedzialności porządkowej 
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.



Postępowanie z tytułu odpowiedzialności
dyscyplinarnej toczy się w trybie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 31.10.2002 r. w sprawie

szczegółowych zasad i trybu postępowania
dyscyplinarnego w stosunku do członków

samorządów zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów.



Przedawnienie dyscyplinarne



Art. 52 ustawy 
samorządowej

1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego:

1) po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wiadomości o popełnieniu przewinienia;

2) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3
lata.

2. W wypadku gdy czyn zawiera znamiona przestępstwa,
przedawnienie dyscyplinarne następuje dopiero z
upływem karalności przestępstwa.

3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda
czynność okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.



Kary 
dyscyplinarne –
art. 54 ustawy 
samorządowej

Art. 54.
1. Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach 
dyscyplinarnych może orzekać następujące 
kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach 
członka izby;
4) skreślenie z listy członków izby.
1a. Członek izby skreślony z listy członków 
okręgowej izby z powodu orzeczenia kary, o 
której mowa w ust. 1 pkt 4, nie może ubiegać 
się o ponowny wpis na listę przez okres 
dziesięciu lat od uprawomocnienia się 
orzeczenia kary skreślenia z listy członków 
izby.



Odpowiedzialność
karna



Prawo budowlane

• Art. 33 ust. 2 pkt 10

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego 
do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

• art. 32 ust. 4 pkt 2

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

• Art.. 91 ust. 1 pkt 2 (PRZESTĘPSTWO)

Kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich 
uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art.. 93 pkt 1 (WYKROCZENIE)

Kto przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega 
przepisów art. 5 ust. 1-2b, podlega karze grzywny.



Kodeks 
karny

• Art. 271 
§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna 
osoba uprawniona do wystawienia 
dokumentu, która poświadcza w nim 
nieprawdę co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne,podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, 
sprawca podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się 
czynu określonego w § 1 w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.



Architekt jako
powód/architekt
jako pozwany



Najczęstsze problemy praktyczne utrudniające 
dochodzenie przez architekta jego należności z umowy o 
prace projektowe

• Brak pisemnej umowy o prace projektowe
• Brak precyzyjnego określenia przedmiotu umowy o prace projektowe
• Brak precyzyjnie określonego wynagrodzenia za prace projektowe (w 

tym również za poszerzony zakres prac projektowych)
• Brak precyzyjnie określonych reguł odbioru prac projektowych i 

płatności
• Redakcja umowy pozwalająca na duży zakres swobody inwestora w 

zakresie odbioru prac projektowych lub naliczania kar umownych
• Braki w zakresie dowodów na uzgodnione odstępstwa od przedmiotu 

umowy



Co zrobić gdy
dostaję od 
inwestora
wezwanie do 
zapłaty związane z 
błędem
projektowym?



Każde przyznanie, oświadczenie,
akceptacja błędu etc. w piśmie
kierowanym do inwestora może
być traktowane jako uznanie
roszczenia, prowadzące do
przerwania biegu przedawnienia
roszczeń przeciwko architektowi,
skutkując de facto wydłużeniem
odpowiedzialności architekta



Co zrobić gdy 
inwestor 

zdecyduje się na 
pozew przeciwko 

architektowi, a nie 
pozwie 

ubezpieczyciela?

Art. 819.

§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z 
upływem lat trzech.

§ 2. (uchylony).

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o 
odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem 
terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem 
niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego 
wykonania zobowiązania.

§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do 
ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie 
ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia 
rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający 
roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie 
ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.



Wyrok
Sądu 

Apelacyjnego 
w Warszawie

z dnia 23 
maja 2019 r.

V ACa 402/18

Z istoty umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wynika, że
odpowiedzialność ubezpieczyciela nie może
powstać wcześniej, niż odpowiedzialność
samego sprawcy szkody, to początek biegu
terminu przedawnienia roszczenia z
tytułu odpowiedzialności ubezpieczyciela
nie może poprzedzać zdarzenia, od
którego ta odpowiedzialność zależy. Dla
powstania roszczenia ubezpieczonego
względem ubezpieczyciela nie jest istotna
data wyrządzenia szkody przez
ubezpieczonego, tylko data uznania jego
odpowiedzialności.



Niejednoznaczność
przepisów prawa
inwestycyjnego w 
praktyce



Rola tzw. interpretacji planów miejscowych 
dokonywanych przez wydziały planowania 
przestrzennego
• w żadnych przepisach prawa ustawodawca nie upoważnia wójta lub burmistrza 

do interpretacji uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. W szczególności nie wynika takie uprawnienie z 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (...) ani z ustawy - Prawo budowlane" (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 r. o sygn. akt II SA/Bd 167/11).

• Stanowisko wójta lub burmistrza wyrażone na indywidualne zapytanie inwestora 
winno być jednak brane pod uwagę w przypadku zaistnienia wątpliwości 
interpretacyjnych co do treści planu miejscowego w toku postępowania w 
przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, tj. wątpliwości te winny być 
rozstrzygane w sposób zgodny z wyrażonym uprzednio stanowiskiem, a to w 
oparciu o zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie stron do 
władzy publicznej (art. 7 k.p.a.)

• Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców, 
art. 7a k.p.a.)



Polemiki z organem co do interpretacji 
warunków technicznych lub innych 
przepisów prawa
• Brak instrumentów przymuszających co do określonego kierunku interpretacji 

przez urzędnika
• Brak wiążących zaleceń w przypadku uchylenia decyzji przez organ II instancji
• Przeciętne postępowanie w sprawie przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym trwa ok. 6 miesięcy, a przed NSA 2-3 lata



Rola projektanta w 
postępowaniu 
sądowo 
administracyjnym 
a ewentualna 
odpowiedzialność 
za błąd projektowy

• Brak bezpośredniej roli projektanta w toku
postępowania przed sądem
administracyjnym – możliwe rozwiązania o
charakterze pośrednim wynikające z
umowy z inwestorem

• Rozstrzygnięcie przed sądem
administracyjnym może w wiążący sposób
określić czy pozwolenie na budowę było
wydane w sposób wadliwy, a pośrednio
również czy projekt budowlany był
dotknięty błędem


