
Etyka a nadzór nad 
wykonywaniem zawodu  
W kręgu dyskusji na temat roli etyki w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa 

jako zawodu zaufania publicznego warto zapoznać się z danymi przedstawionymi przez 

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. 

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa funkcjonuje od szesnastu lat. Jednym z jego 
głównych zadań jest sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem 
zawodu przez członków Izby. Nadawanie uprawnień budowlanych to tylko jeden z elementów 
dbałości o jakość wykonywania zawodu i to początkowy. Uzyskanie uprawnień stanowi 
przepustkę do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W trakcie ich 
sprawowania może dojść do popełnienia czynów zabronionych, które pozostają w zakresie 
oceny rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sądu dyscyplinarnego.  

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie wyjaśniające po otrzymaniu 
skargi. Przeprowadza postępowanie dowodowe, w ramach którego gromadzi dowody poprzez: 
przesłuchanie obwinionego i ewentualnie świadków, przeprowadzenie dowodu z dokumentów, 
powołanie biegłych (jeśli uzna to za konieczne). Oczywiście zakres postępowania dowodowego 
należy do decyzji rzecznika. W konsekwencji postępowania dowodowego podejmuje decyzję o 
umorzeniu postępowania w sprawie lub kieruje wniosek o wszczęcie postępowania do sądu 
dyscyplinarnego. Sąd dyscyplinarny bada materiał dowodowy przygotowany przez rzecznika i 
ewentualnie we własnym zakresie, w zależności od konieczności danego postępowania, 
przeprowadza dowody w postaci: przesłuchania strony i ewentualnych świadków. W zależności 
od rozstrzygnięcia orzeka o winie (a więc także karze) lub umarza postępowanie (jeśli wina nie 
została przez sąd uznana).  

Z pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 r.  

W 2018 roku do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB wpłynęło 39 skarg i 
wniosków, z tego 14 spraw poddano rozpatrzeniu, w tym w trybie odpowiedzialności zawodowej – 3 
sprawy, w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 11.  

W pierwszej instancji w jednej sprawie postępowanie w trybie odpowiedzialności zawodowej 
umorzono. W drugiej instancji (odwoławczej) w jednej sprawie postępowanie w trybie odpowiedzialności 
zawodowej umorzono, następnie w jednej sprawie postępowanie w trybie odpowiedzialności zawodowej 
uchylono w części oraz umorzono. W dziesięciu sprawach postępowania w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej utrzymano w mocy decyzję/postanowienie, w jednej sprawie postępowanie w trybie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do 
ponownego rozpatrzenia.  
Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2018 roku wpłynęło łącznie 514 
spraw, z czego 446 w trybie odpowiedzialności zawodowej, 50 w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, a 18 było poza kompetencją danej Izby.  
W 480 sprawach wszczęto postępowania, w tym w 51 w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w 

429 w trybie odpowiedzialności zawodowej. Z tego 280 spraw umorzono, 124 sprawy przekazano do 

okręgowych sądów dyscyplinarnych, 35 spraw przekazano do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej wraz z odwołaniami i zażaleniami. 

W jakich obszarach najczęściej pojawiają się niedociągnięcia?  



Skargi, które wpłynęły do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej dotyczyły przede 
wszystkim:  
• niewypełniania obowiązków w zakresie koordynacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia 
terenu budowy w sposób niewłaściwy,  
• prowadzenia prac budowlanych niezgodnie z dokumentacją techniczną,  
• braku protokolarnego przejęcia placu budowy,  
• niewłaściwego przechowywania i nienależytego prowadzenia dziennika budowy,  
• poświadczania nieprawdy (w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę),  
• nierzetelnego wykonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych,  
• nieznajomości warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
• błędów projektowych projektanta i uchylanie się od obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego, 

• nieetycznego postępowania rzeczoznawców przy opracowywaniu opinii i ekspertyz,  
• fałszowania dokumentów stwierdzających nadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o 
przynależności do izby.  

Przykładowe sprawy rozpatrywane przez rzecznika  

Jedna ze spraw dotyczyła kontroli okresowej progu piętrzącego na rzece. Osoba wykonująca kontrolę 
posiada uprawnienia budowlane nadane decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przepisach 
obowiązujących w dniu wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (a konkretnie w art. 14 Prawa 
budowlanego) ustawodawca określił, w jakich specjalnościach nadawane są uprawnienia budowlane. Z 
przepisów tych wynika, że specjalność konstrukcyjno-budowlana (art. 14 ust. 1 pkt 2) i specjalność 
inżynieryjno- -hydrotechniczna (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d) to dwie odrębne specjalności. Zatem osoba 
wykonująca kontrolę okresową progu dokonała oceny technicznej obiektu hydrotechnicznego, nie mając 
do tego uprawnień w odpowiedniej specjalności.  

Inna sprawa dotyczyła kontroli okresowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Osoba w protokole 
z kontroli okresowej (obejmującej swym zakresem kontrolę przeprowadzaną co najmniej raz w roku i co 
najmniej raz na pięć lat) dokonała oceny instalacji sanitarnych, tj. instalacji wodociągowej – opo-
miarowania, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, deszczowej i centralnego ogrzewania. Osoba 
wykonująca kontrolę okresową budynku ma uprawnienia budowlane nadane decyzją z 30 czerwca 2009 
r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń. Z przepisów obowiązujących w dniu wydania decyzji o nadaniu uprawnień wynika, że 
specjalność konstrukcyjno-budowlana (art. 14 ust. 1 pkt 2 Pb) i specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 14 ust. 1 
pkt 4) to dwie odrębne specjalności. Inżynier pełniący samodzielną funkcję dokonał oceny wyżej 
wymienionych instalacji, nie mając do tego uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.  

 

 

Rys. 1. Liczba spraw, które wpłynęły do OROZ w latach 2007–2018 
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Kolejna sytuacja: Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej sporządził na 
zlecenie właściciela zakładu ekspertyzę techniczną „w sprawie oddziaływania i przekazywania drgań 
maszyn produkcyjnych zakładu na oficynę mieszkalną posadowioną po ostrej granicy z działką zakładu 
oraz wpływ nowej nadbudowy mieszkalnej na wszelkie oddziaływania hałasu”. W toku postępowania 
ustalono, że autor ekspertyzy posługiwał się w treści oficjalnego opracowania – w odniesieniu do 
inwestycji zrealizowanej na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i ostatecznego pozwolenia 
na budowę – sformułowaniami o jej sprzeczności z prawem, chociaż nie zapoznał się z dokumentacją 
projektu budowlanego nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Nie miał wiedzy, jakie rozwiązania zostały przyjęte przez 
autorów projektu, nie był także wewnątrz budynku. Swoje opinie oparł jedynie na obserwacji 
wykonanych prac zewnętrznych. Wskazane w ekspertyzie tezy nie zostały poparte żadnymi dowodami. 
Również firma wykonująca badania i pomiary emisji hałasu od instalacji i urządzeń zakładu nie była na 
terenie budynku mieszkalnego i nie dokonała tam żadnych pomiarów. Sporządził więc opracowanie 
zawierające wewnętrzne sprzeczności w odniesieniu do tytułu, zakresu i przedmiotu opinii. Zaniechanie 
przez autora opracowania analizy materiałów źródłowych doprowadziło do zawarcia w ekspertyzie nie-
prawdziwych informacji o sprzeczności przedmiotowej inwestycji z przepisami prawa. Aspekt ten 
bezwzględnie przeczy twierdzeniu o bezstronności obwinionego oraz dołożeniu przez niego należytej 
staranności przy sporządzaniu ekspertyzy. Przygotowana przez rzeczoznawcę ekspertyza stanowi, 
niestety, jednoznaczne zaprzeczenie podstawowych standardów etycznych z uwagi na brak staranności 
wymaganej przy jej sporządzaniu, w tym uchybienie gwarancjom bezstronności, niezależności i równego 
traktowania wszystkich stron, których dotyczyła, oraz zaniechanie weryfikacji materiałów źródłowych, 
mających istotne znaczenie z punktu widzenia przedmiotu opracowania.  

Kogo najczęściej dotyczyły zarzuty?  

Wśród postępowań w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej prowadzonych przez 
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w 2018 roku większość obwinionych to osoby z 
branży budownictwo ogólne (BO) – 83,26%, następnie: budownictwo instalacji i sieci sanitarnych (IS) – 
7,56%, budownictwo instalacji i sieci elektrycznych (IE) – 2,22%, budownictwo drogowe (BD) – 3,11%, 
budownictwo wodne i melioracyjne (WM) – 0,59% i pozostałe, tj.: budownictwo kolejowe (BK), mostowe 
(BM), telekomunikacyjne (BT) i wyburzeniowe (BW) – 3,26%.  

W trybie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej większość postępowań dotyczyła spraw, w 
których postępowanie toczyło się wobec kierowników budów lub kierowników robót – 49,06%, 
inspektorów nadzoru inwestorskiego – 15,91%, projektantów i sprawdzających projekty – 8,96%, 
przeprowadzających okresowe kontrole – 4,81%, rzeczoznawców – 2,94% oraz pozostałych, w tym 
naruszenia etyki zawodowej – 18,32%.  

Z wokandy sądu dyscyplinarnego  

W 2018 r. do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB (KSD) jako sądu pierwszej instancji wpłynęło 9 
spraw, w tym z odpowiedzialności zawodowej – 7, z odpowiedzialności dyscyplinarnej – 2. Do KSD jako 
sądu drugiej instancji wpłynęło 17 spraw, w tym z odpowiedzialności zawodowej – 9, z odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej – 8.  

 

Rys. 2. Struktura spraw rozpatrywanych przez okręgowe sądy dyscyplinarne 
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Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrzył w 2018 roku 24 sprawy. W czterech utrzymał w mocy 
zaskarżoną decyzję/postanowienie, w pięciu uchylił zaskarżoną decyzję/postanowienie i przekazał do 
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, w dwóch uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i 
przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przed organem pierwszej instancji, w jednej sprawie 
uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i umorzył postępowanie, w pięciu zwrócił wniosek celem 
przekazania sprawy według właściwości, w trzech zwrócił wniosek w celu uzupełnienia, w jednej 
przekazał wniosek do rozpatrzenia przez właściwy OSD, w dwóch stwierdził niedopuszczalność 
odwołania/zażalenia, w jednej sprawie pozostawił zażalenie bez rozpoznania.  

W 2018 roku do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło łącznie 167 spraw, w tym: 126 
spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 12 odpowiedzialności dyscyplinarnej, złożono także 29 
wniosków o zatarcie kary.  
W wyniku rozstrzygnięć okręgowe sądy dyscyplinarne ukarały winnych przewinienia zawodowego 
w 88 sprawach, w 15 obwinionych uniewinniono lub odmówiono ukarania, w 27 umorzono 
postępowanie, w 31 sądy orzekły o zatarciu kary, a 74 sprawy są w toku.  
Największy odsetek ukaranych dotyczył kierowników budów i wynosił 80,5%, projektantów – 4,2%, 
inspektorów nadzoru inwestorskiego – 9,3%, a pozostałych samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie – 5%.  
Rolą samorządu zawodowego jest budowanie profesjonalizmu swoich członków oraz ich obrona. Musimy 
pamiętać, że to my sami decydujemy o tym, jak będziemy postrzegani w społeczeństwie. Jak wynika z 
danych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zrzeszającej około 120 tysięcy członków, jesteśmy jako 
samorząd zawodowy wyczuleni na przejawy wszelkich nieetycznych zachowań i reagujemy na zgłaszane 
uwagi. Nasz zawód jest zawodem zaufania publicznego, a to zobowiązuje. Zdarzają się także przypadki, 
kiedy członek izby jest niesłusznie posądzany o nieprawidłowości w zawodowym działaniu. Ma on prawo 
oczekiwać wtedy wsparcia i pomocy w ochronie swoich praw.  

Agnieszka Jońca Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-koordynator  

Opracowano na podstawie informacji otrzymanych od Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej i okręgowych sądów dyscyplinarnych poszczególnych izb.  

 


