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UCHWAŁA NR 4/2019 z dnia 3 października 2019 r. 
w sprawie biegłych-architektów i określenia wymagań wobec biegłych-architektów w 

postępowaniach dyscyplinarnych i zawodowych 
 

Preambuła 
 

1. Zważywszy, że w niektórych wypadkach, w toczących się przed KSD 
postępowaniach dyscyplinarnych i zawodowych zachodzi konieczność 
prowadzenia analiz porównawczych projektów 
budowlanych/wykonawczych/koncepcyjnych, czy planów zagospodarowania 
terenu/działki, 

 
2. Zważywszy, że ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa, tj. z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) (dalej zwana „Ustawą o samorządach 
zawodowych”) nie określa: jakie są zasady ustanawiania biegłych-architektów 
przez KSD/OSD, jaki organ może określić wymagania wobec biegłych, jaki organ 
udziela biegłemu zlecenia, oraz jakie są zasady wynagradzania biegłych, 

 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny postanowił podjąć poniższą uchwałę oraz upoważnić 
Przewodniczącego KSD do wystąpienia o jej zatwierdzenie do Krajowej Rady Izby Architektów: 
 

UCHWAŁA NR 4/2019 
 
1. KSD uważa za konieczne stworzenie listy biegłych-architektów, którzy będą sporządzali 

opinie na potrzeby toczących się postępowań zawodowych i dyscyplinarnych. 
 

2. Mając na uwadze, że art. 54 ust. 2 Ustawy o samorządach zawodowych, odsyła w sprawach 
wzywania biegłych do przepisów prawa karnego, KSD uważa, że wymagania wobec 
biegłych powinny uwzględniać wymogi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie biegłych sądowych z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 133) (dalej zwane 
„Rozporządzeniem w/s biegłych”), a także wymogi wynikające ze specyfiki 
realizowanych przez biegłych-architektów zadań. 

 
3. KSD postanawia, że wymagania wobec biegłych-architektów będą następujące: 

a. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;  
b. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w sporządzaniu projektów 

budowlanych i sprawdzaniu projektów budowlanych; 
c. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;  
d. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym w formie oświadczenia, 
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e. nie był karany w postępowaniu karnym, karno-skarbowym, postępowaniu 
dyscyplinarnym lub postępowaniu zawodowym i  złoży w tym zakresie 
oświadczenie, 

f. złoży oświadczenie o zakresie jego danych, które mogą być opublikowane na 
internetowej liście biegłych, 

g. posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 
h. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, 
i. jest wpisany na listę członków okręgowej izby architektów, 
j. przed objęciem funkcji biegły złoży przed Przewodniczącym KSD przysięgę o 

treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem 
przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego 
wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością". 

 
4. Mając na względzie treść Rozporządzenia w/s biegłych, Przewodniczący KSD będzie: (a) 

prowadził listę biegłych, (b) wpisywał na listę biegłych osoby, które wystąpią z wnioskiem 
o wpis na listę i (c) będą spełniały kryteria określone w niniejszej uchwale KSD. W 
przypadku okręgowych sądów dyscyplinarnych zadania te (dla okręgu działania danego 
sądu) wykonuje przewodniczący okręgowego sądu dyscyplinarnego.  Biegły wpisywany 
jest na listę biegłych na podstawie zarządzenia Przewodniczącego KSD (na listę sądu 
okręgowego zarządzeniem przewodniczącego OSD). 

5. Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy 
zatrudniającego tę osobę. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga 
zasięgnięcia opinii Rady Okręgowej Izby Architektów, na której listę jest wpisany. 
 

6. Biegły będzie wpisywany na listę biegłych na okres 5 lat od daty wpisu.  
 

7. Lista biegłych będzie publikowana na stronie internetowej Izby Architektów. 
 

8. Przewodniczący KSD zwalnia z funkcji biegłego:  

a. na jego prośbę;  
b. jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie 
stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie 
odpowiada.  

 
9. Przewodniczący KSD (OSD) może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w 

szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności. 
 

10. Przewodniczący KSD (OSD), przed powołaniem biegłego z listy biegłych KSD (OSD) do 
wydania opinii w danej sprawie, wystąpi do biegłego z wnioskiem o złożenie oferty na 
realizację czynności biegłego.  Warunki współpracy z biegłym będą określane w momencie 
zlecenia, w umowie zlecenia, na warunkach określonych w tej umowie.  Umowę zawiera 
Rada KIA (OIA), zgodnie z zasadami reprezentacji.  

 
11. Rada KIA może określić w odrębnej uchwale standardowe warunki finansowe realizacji 

usług przez biegłych (np. wg stawki godzinowej) wspólne dla wszystkich biegłych.  Usługi 
biegłych finansowane są z budżetu Izby, która udziela zlecenia. 
 

12. Zważywszy, że zgodnie z art. 33 pkt 14 Ustawy o samorządach zawodowych, Krajowa 
Rada Izby kieruje działalnością samorządu zawodowego, a w szczególności prowadzi 
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bieżące sprawy Krajowej Izby, Kolegium KSD upoważnia Przewodniczącego KSD do 
wystąpienia do Krajowej Rady Izby Architektów o zatwierdzenie przez Krajową Radę 
niniejszej uchwały w sprawie biegłych. Kwestia zasad ustanawiania biegłych i zakresu 
uprawnień Przewodniczącego KSD w stosunku do biegłych jest „sprawą bieżącą” należącą 
do właściwości Rady KIA.  
 
 
 

 
Przewodniczący KSD,       Sekretarz Prezydium KSD, 
Piotr Biliński        Andrzej Klimiuk 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- Ministerstwo Rozwoju 
- Krajowa Rada IARP 
- a/a 


