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Data orzeczenia 2014-10-09 

Data wpływu 2013-07-12 

Słd Naczelny Sąd Administracyjny 

Słdziowie Anna Robotowska 
Cezary Pryca /przewodniczący sprawozdawca/ 
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz 

Symbol z opisem 6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

Hasła tematyczne Budowlane prawo 

Sygn. powiłzane VI SA/Wa 2272/12 

Skarłony organ Inne 

Trełł wyniku Oddalono skargą kasacyjną 

Powołane przepisy Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118; art. 95, art. 96, art. 98 ust. 1; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane - tekst jednolity 
Dz.U. 2013 nr 0 poz 267; art. 28, art. 145 § 1 pkt 4, art. 149 § 3,; Ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postąpowania administracyjnego - tekst jednolity 
Dz.U. 2001 nr 5 poz 42; art. 11 ust. 1; Ustawa z dnia 15 grudnia  2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów. 

Sentencja 

Naczelny Sąd Administracyjny w skąadzie: Przewodniczący Sądzia NSA Cezary Pryca (spr.) 
Sądzia NSA Anna Robotowska Sądzia del. WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz 
Protokolant Patrycja Koząowska po rozpoznaniu w dniu 9 paądziernika 2014 r. na rozprawie w 
Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. R. E. Spóąki z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 lutego 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2272/12 w sprawie 
ze skargi P. R. E. Spóąki z o.o. w P. na postanowienie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Polskiej Izby Inąynierów Budownictwa z dnia [...] wrzeąnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie 
wznowienia postąpowania administracyjnego 1. oddala skargą kasacyjną, 2. zasądza od P. R. 
E. Spóąki z o.o. w P. na rzecz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inąynierów 
Budownictwa kwotą 120 (sto dwadzieącia) ząotych tytuąem kosztów postąpowania 
kasacyjnego. 

Uzasadnienie 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 11 lutego 2013 r., sygn. akt VI 
SA/Wa 2272/12 oddalią skargą P.R.E.(dalej: skarąąca) na postanowienie Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inąynierów Budownictwa z [...] wrzeąnia 2012 r. nr [...] w 
przedmiocie odmowy wznowienia postąpowania w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej. 
 
Sąd orzekaą w nastąpującym stanie faktycznym i prawnym: 
 
Okrągowy Rzecznik Odpowiedzialnoąci Zawodowej W. Okrągowej Izby Inąynierów 
Budownictwa (dalej: OROZ OIIB, Rzecznik) pismem z dnia [...] listopada 2011 r. wniósą do 
Okrągowego Sądu Dyscyplinarnego W. Okrągowej Izby Inąynierów Budownictwa o ukaranie 
uczestnika J. M. w trybie odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie. Zarzucią 
uczestnikowi, ąe peąniąc funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku 
handlowo – usąugowo - mieszkalnego przy w Poznaniu dopuącią do naruszenia przepisów 
bezpieczeąstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, co doprowadziąo do 
katastrofy budowlanej na sąsiedniej nieruchomoąci, oraz spowodowaą zagroąenie 
bezpieczeąstwa ludzi i mienia. W ocenie OROZ OIIB naruszyą on art. 25 pkt 1 Prawa 
budowlanego oraz § 147 pkt 1 - 4 i 151 pkt 1 - 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeąstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) i na podstawie art. 95 pkt 3 i 4 w związku z art. 12 ust. 1 
pkt 4 Prawa budowlanego podlega odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie. 
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Nastąpnie Rzecznik, po zapoznaniu sią z dokumentami dostarczonymi przez peąnomocnika 
inwestora, na rozprawie przed Okrągowym Sądem Dyscyplinarnym W. Okrągowej Izby 
Inąynierów Budownictwa wycofaą wniosek o ukaranie uczestnika w zakresie wszystkich 
zarzutów. 
 
Decyzją nr [...] z dnia [...] lutego 2012 r. OSD OIIB umorzyą postąpowanie w sprawie 
odpowiedzialnoąci zawodowej uczestnika, jako bezprzedmiotowe. 
 
W dniu [...] kwietnia 2012 r. do Okrągowego Sądu Dyscyplinarnego W. Okrągowej Izby 
Inąynierów Budownictwa (dalej: OSD OIIB, organ I instancji) wpąynąą wniosek skarąącej 
P.R.E.o wznowienie postąpowania w sprawie zakoączonej decyzją z dnia [...] lutego 2012 roku 
nr [...]. W jego uzasadnieniu skarąąca wywiodąa, ąe pomimo, ią jest stroną postąpowania w 
sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej uczestnika, bez wąasnej winy nie braąa udziaąu w 
postąpowaniu, tym samym zachodzi przesąanka wznowienia postąpowania okreąlona w art. 
145 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks postąpowania administracyjnego. Skarąąca wskazaąa na 
okolicznoąą poniesienia przez nią konsekwencji ewentualnego deliktu zawodowego 
uczestnika. Jego uchybienia w wykonywaniu funkcji inspektora nadzoru wywarąy bezpoąredni 
wpąyw na sferą prawnie chronionych uprawnieą, w szczególnoąci prawo wąasnoąci 
przysąugujące skarąącej. W wyniku bowiem katastrofy budowlanej przedmiot tego prawa, tj. 
budynek przestaą istnieą, a skarąąca poniosąa szkodą w kwocie 1.752.604 zą. Skarąąca w tej 
sytuacji, jako pokrzywdzona, która poniosąa szkodą, zgąosiąa swoje roszczenia do 
ubezpieczyciela uczestnika oraz zamierza dochodzią od niego odszkodowania, a 
rozstrzygniecie postąpowania dyscyplinarnego moąe mieą wpąyw na ewentualne przysząe 
postąpowanie sądowe. 
 
Skarąąca przesąaąa takąe do OSD OIIB kopią wyroku WSA w P., w przedmiocie nakazania jej 
rozbiórki obiektu budowlanego. Podkreąliąa, ąe Sąd podzielią ustalenia faktyczne organu 
nadzoru budowlanego co do przyczyn, które spowodowaąy cząąciowe zniszczenie kamienicy 
wielorodzinnej poąoąonej przy ul. K. [...] w P., w szczególnoąci co do odkopania ącian 
fundamentów od strony ul. P. w związku z robotami budowlanymi budynku handlowo – 
usąugowo - mieszkalnego. Skarąąca wywiodąa, ąe wskazane ustalenia WSA w P. pozostają w 
sprzecznoąci z ustaleniami sądu dyscyplinarnego w sprawie, której dotyczy postąpowanie o 
wznowienie postąpowania. 
 
Okrągowy Sąd Dyscyplinarny W. Okrągowej Izby Inąynierów Budownictwa postanowieniem z 
dnia [...] czerwca 2012 roku nr [...] odmówią wznowienia postąpowania zakoączonego swoją 
decyzją z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...]. Stwierdzią, ąe w przedmiotowej sprawie skarąąca nie 
posiada przymiotu strony, skutkiem czego nie zachodzi przesąanka wznowienia postąpowania 
w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej uczestnika, okreąlona w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Fakt, 
ią skarąąca zgąosiąa swoje roszczenia do ubezpieczyciela uczestnika oraz zamierza dochodzią 
od niego odszkodowania nie oznacza, ąe posiada ona interes prawny w postąpowaniu w 
sprawie jego odpowiedzialnoąci zawodowej. Jest to postąpowanie caąkowicie odrąbne, nie 
dotyczące odpowiedzialnoąci cywilnej. Decyzja sądu dyscyplinarnego sama w sobie nie 
ksztaątuje w ąaden sposób sytuacji prawnej skarąącej. Stronami postąpowania w sprawie 
odpowiedzialnoąci zawodowej przed sądem dyscyplinarnym są jedynie obwiniony oraz 
Okrągowy Rzecznik Odpowiedzialnoąci Zawodowej jako oskarąyciel. 
 
Na powyąsze postanowienie Okrągowego Sądu Dyscyplinarnego W. Okrągowej Izby 
Inąynierów Budownictwa, skarąąca wniosąa zaąalenie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Polskiej Izby Inąynierów Budownictwa zarzucając naruszenie art. 145 § 1 pkt 4 i 5 k.p.a. oraz 
art. 28 k.p.a. 
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Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inąynierów Budownictwa zaskarąonym 
postanowieniem z dnia [...] wrzeąnia 2012 roku nr [...] utrzymaą w mocy postanowienie 
Okrągowego Sądu Dyscyplinarnego W. Okrągowej Izby Inąynierów Budownictwa z dnia [...] 
czerwca 2012 roku nr [...]. Zdaniem organu odwoąawczego nie ulega wątpliwoąci, ąe wąaąciciel 
dziaąki sąsiedniej nie posiada tytuąu prawnego do bycia stroną w postąpowaniu dotyczącym 
odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie. Organ powoąaą sią na wyrok WSA w W. z dnia 
[...] paądziernika 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1253/07, w którym stwierdzono, ąe inwestor nie 
ma tytuąu prawnego, aby byą uczestnikiem postąpowania, w którym odpowiednie organy, w 
ramach uprawnieą ustawowych dokonują oceny, czy osoby mające uprawnienia budowlane 
wykonują je naleąycie - stosownie do ciąąących na nich obowiązków. Odpowiedzialnoąą 
zawodowa rodzi stosunek prawny miądzy osobą mającą uprawnienia a organem kontroli 
sposobu wykonywania zawodu i tylko na tej linii moąna mówią o interesie i obowiązku 
prawnym. Jeąeli wiąc inwestorowi odmawia sią takiego prawa, to równieą wąaąciciel dziaąki 
sąsiedniej nie moąe byą stroną w postąpowaniu w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej w 
budownictwie. Powyąsze dotyczy nie tylko postąpowania jurysdykcyjnego - wąaąciwego, ale 
takąe postąpowania wznowieniowego. 
 
Na postanowienie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inąynierów Budownictwa z 
dnia [...] wrzeąnia 2012 roku nr [...] skarąąca wniosąa skargą do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w W., zarzucając naruszenie m.in. art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 
11 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inąynierów budownictwa oraz 
urbanistów i w związku z art. 28 k.p.a. poprzez ich bąądną wykąadnią polegającą na uznaniu, ąe 
w postąpowaniu w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej uczestnika, skarąąca nie posiada 
przymiotu strony a w konsekwencji, ąe nie zaistniaąa okreąlona w 145 § 1 pkt 4 k.p.a. 
przesąanka wznowienia postąpowania, oraz art. 147 kodeksu cywilnego poprzez jego 
niezastosowanie, polegające na uznaniu, ąe skarąąca nie ma interesu prawnego w sprawie 
odpowiedzialnoąci zawodowej osoby, której delikt zawodowy spowodowaą naruszenie prawni; 
chronionych uprawnieą okreąlonych w art. 147 Kodeksu cywilnego. 
 
W odpowiedzi na skargą organ wniósą o jej oddalenie. Podkreąlią, ąe szkoda jaką poniosąa 
skarąąca daje ewentualne podstawy do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym na 
drogą postąpowania cywilnego przed sądem powszechnym, nie daje natomiast ąadnych 
podstaw do wznowienia przedmiotowego postąpowania administracyjnego. 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postąpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej 
p.p.s.a. ) oddalią skargą. 
 
Sąd I instancji w uzasadnieniu wskazaą, ąe skarga nie zasąuguje ona na uwzglądnienie, 
poniewaą zarówno zaskarąone postanowienie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby 
Inąynierów Budownictwa z dnia [...] wrzeąnia 2012 roku nr [...], jak i utrzymane nim w mocy 
postanowienie Okrągowego Sądu Dyscyplinarnego W. Okrągowej Izby Inąynierów 
Budownictwa z dnia [...] czerwca 2012 roku nr [...], nie naruszają prawa. Za sąuszne uznaą 
naleąy zająte przez organy obu instancji stanowisko odmawiające uwzglądnienia wniosku 
skarąącej z uwagi na brak przymiotu strony postąpowania o wznowienie postąpowania 
zakoączonego decyzją umarzającą postąpowanie, dotyczące ukarania uczestnika w trybie 
odpowiedzialnoąci zawodowej. Jedną z przesąanek nakazujących organowi wznowienie 
postąpowania w sprawie zakoączonej ostateczną decyzją jest w ąwietle przepisu art. 145 § 1 
pkt 4 k.p.a. okolicznoąą braku udziaąu strony w postąpowaniu, bez jej wąasnej winy. 
 
Obowiązkiem organu w postąpowaniu wstąpnym byąo ustalenie, czy podmiot wnoszący o 
wznowienie postąpowania jest rzeczywiącie stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. W przypadku 
bowiem niespeąnienia tej przesąanki wznowienie postąpowania bądzie niedopuszczalne. 
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Jednoczeąnie naleąy zauwaąyą, ąe zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest kaądy, czyjego interesu 
prawnego lub obowiązku dotyczy postąpowanie. Treąą tego artykuąu wskazuje, ąe osoba moąe 
zostaą uznana za stroną, jeąeli "ąąda czynnoąci organu ze wzglądu na swój interes prawny lub 
obowiązek". W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje sią, ąe interes prawny jest kategorią prawa 
materialnego. Nie wywodzi sią on zatem z wewnątrznego przekonania osoby, która sią na 
niego powoąuje, lecz z wynikającego z przepisów prawa rzeczywistego, bezpoąredniego i 
aktualnego związku miądzy sferą indywidualnych praw podmiotu, a prowadzonym 
postąpowaniem. Naleąy zatem uznaą, ąe interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a. ma 
materialnoprawny charakter, który swoje ąródąo ma w normach prawa administracyjnego. W 
przedmiotowej sprawie organy miaąy obowiązek rozpoznania wniosku skarąącej z uwagi na 
fakt, ąe nie zostaą on cofniąty. Dokonując analizy przedmiotowej sprawy Sąd podzielią racją 
organu, który uznaą, ąe skarąąca nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia ąądania o 
wznowienie postąpowania zakoączonego wydaniem decyzji OSD OIIB z dnia [...] lutego 2012 
r. nr [...], dlatego teą nie jest moąliwe wznowienie postąpowania na podstawie przesąanki 
okreąlonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Sąusznie zauwaąyą organ nie istnieje przepis prawa 
materialnego, z którego wynika interes prawny skarąącej do wziącia udziaąu w postąpowaniu 
dotyczącym uczestnika. Tym samym skarąąca nie moąe ąądaą wznowienia postąpowania z 
uwagi na fakt, ąe jako strona nie braąa w nim udziaąu. Istotnym jest zarazem, ąe w pierwszej 
fazie organ bada jedynie, czy podanie o wznowienie wniosąa strona, czy wskazano w nim 
ustawowe przesąanki wznowieniowe, a takąe czy zostaą zachowany termin do ząoąenia podania 
okreąlony w art. 148 k.p.a. 
 
W rozpoznawanej sprawie, organy uprawnione byąy do odmowy wznowienia postąpowania z 
uwagi na brak przymiotu strony postąpowania juą na wstąpnym etapie postąpowania z 
wniosku o wznowienie postąpowania w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej w 
budownictwie. Samo postąpowanie w tym przedmiocie regulują przepisy ustawy z dnia [...] 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inąynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Stosownie do art. 98 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, w sprawach odpowiedzialnoąci zawodowej orzekają organy 
samorządu zawodowego. Takimi organami są okrągowe sądy dyscyplinarne, Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny oraz okrągowi rzecznicy odpowiedzialnoąci zawodowej i Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialnoąci Zawodowej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów, do postąpowania w sprawach 
indywidualnych uregulowanych w ustawie, z wyjątkiem spraw dyscyplinarnych, stosuje sią 
przepisy Kodeksu postąpowania administracyjnego. Z kolei, w kodeksie postąpowania 
administracyjnego, który jak juą wspomniano ma zastosowanie w postąpowaniu w sprawach 
odpowiedzialnoąci zawodowej, zdefiniowano na gruncie art. 28 k.p.a. pojącie strony. 
 
Skoro statusu strony nie posiada inwestor na zlecenie którego wykonuje czynnoąci osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia, to tym bardziej nie jest moąliwie uznanie, ąe status taki 
moąe przysąugiwaą wąaącicielowi nieruchomoąci sąsiedniej wobec nieruchomoąci na której 
przebiega proces inwestycyjny. 
 
Reasumując Sąd I instancji wskazaą, ąe ąaden przepis prawa materialnego, ustaw 
regulujących kompleksowo zagadnienie odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie, nie 
przewiduje, ąe wąaąciciel nieruchomoąci sąsiadującej z nieruchomoącią, na której prowadzone 
są prace budowlane, jest stroną w rozumieniu k.p.a. w postąpowaniu wyjaąniającym w 
sprawach odpowiedzialnoąci zawodowej osób nadzorujących te prace. 
 
P. R. E. Sp. z o.o. ząoąyąa skargą kasacyjną na powyąsze orzeczenie, wnosząc o jego 
uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zwrot kosztów postąpowania. 
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Skargą kasacyjną zarzuciąa: 
 
Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a., naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie: 
 
1. art. 145 §1 pkt 4 ustawy kodeks postąpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 
(tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267, dalej: k.p.a.) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r. 
(Dz.U.2001, Nr 5, poz. 42 ustawa o samorządach zawodowych) w zw. z art. 28 k.p.a. poprzez 
ich bąądną wykąadnią polegająca na przyjąciu, ąe: 
 
a) interes prawny do bycia stroną postąpowania administracyjnego ma wyąącznie materialny 
charakter, a w niniejszej sprawie takiego przepisu brak, 
 
b) skarąąca nie ma interesu prawnego w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej, albowiem 
nawet inwestor nie ma tytuąu prawnego, aby byą uczestnikiem postąpowania, w którym 
wąaąciwe organy, w ramach przysąugujących im uprawnieą, dokonują oceny, czy osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane wykonuje je naleąycie, 
 
- w konsekwencji prowadzące do przyjącia, ąe nie zaistniaąa przesąanka z art. 145 § 1 pkt 4 
k.p.a. do wznowienia postąpowania, albowiem skarąąca nie ma statusu strony w postąpowaniu 
o ustalenie odpowiedzialnoąci zawodowej, 
 
2. art. 98 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, dalej: 
p.b.) poprzez jego bąądną wykąadnią i przyjącie, ąe odpowiedzialnoąą zawodowa rodzi 
stosunek prawny jedynie pomiądzy osobą mającą uprawnienia, a organem uprawnionym do 
kontroli sposobu wykonywania zawodu, podczas gdy wymieniony przepis w ogóle nie 
wskazuje na jakiekolwiek ograniczenia w zakresie pojącia strony w postąpowaniu o ustalenie 
odpowiedzialnoąci zawodowej. 
 
Na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisu postąpowania tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit c 
p.p.s.a. , polegające na bezpodstawnym przyjąciu, ąe zaskarąone postanowienia organu 
pierwszej i drugiej instancji zostaąy wydane w sposób prawidąowy w oparciu o art. 149 § 3 
k.p.a. pomimo tego, ąe zgodnie z art. 147 k.p.a. wniosek o wznowienie postąpowania ze 
wzglądu na przesąanką z art. 145 §1 pkt 4 k.p.a. pochodzią od strony postąpowania, a zatem, 
nie zaistniaąa negatywna przesąanka braku legitymacji do ząoąenia wniosku o wznowienie 
postąpowania badana w pierwszej fazie postąpowania. 
 
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarąąca przedstawiąa argumentacją wniesionych zarzutów 
oraz stanowisko w sprawie. 
 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inąynierów Budownictwa ząoąyą odpowiedą na skargą 
kasacyjną, w której wniósą o oddalenie skargi kasacyjnej oraz zasądzenie kosztów 
postąpowania. 
 
Naczelny Sąd Administracyjny zwaąyą, co nastąpuje: 
 
Skarga kasacyjna nie jest zasadna i podlega oddaleniu. 
 
W szczególnoąci naleąy podkreąlią, ąe zgodnie z treącią art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. - Prawo o postąpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz.1270 ze 
zm., dalej: p.p.s.a. ) skargą kasacyjną moąna oprzeą na nastąpujących podstawach: 1) 
naruszeniu prawa materialnego przez bąądną jego wykąadnią lub niewąaąciwe zastosowanie; 2) 
naruszeniu przepisów postąpowania, jeąeli uchybienie to mogąo mieą istotny wpąyw na wynik 
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sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem 
stosownie do treąci art. 183 § 1 ustawy - p.p.s.a. rozpoznając sprawą w granicach skargi 
kasacyjnej, bierze z urządu pod uwagą jedynie niewaąnoąą postąpowania. 
 
Wobec takich regulacji poza sporem winna pozostawaą okolicznoąą, ią wywoąane skargą 
kasacyjną postąpowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie polega na ponownym 
rozpoznaniu sprawy w jej caąoksztaącie, a uzasadnione jest odniesienie sią do poszczególnych 
zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych. 
 
Skarga kasacyjna w niniejszej sprawie zostaąa oparta na obu podstawach kasacyjnych 
okreąlonych w art. 174 pkt 1 i pkt 2 p.p.s.a. 
 
W związku z takim sformuąowaniem podstaw kasacyjnych rozpatrzenia w pierwszej kolejnoąci 
wymagają zawarte w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące naruszenia przepisów 
postąpowania, poniewaą zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego mogą byą 
oceniane przez Naczelny Sąd Administracyjny wówczas, gdy stan faktyczny sprawy 
stanowiący podstawą wydanego wyroku zostaą ustalony bez naruszenia przepisów 
postąpowania. 
 
Dokonując oceny zasadnoąci zarzutów skargi kasacyjnej opartych na podstawie kasacyjnej 
okreąlonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naleąy mieą na uwadze to, ąe skutecznoąą tych zarzutów 
zaleąy od tego czy autor skargi kasacyjnej odniósą zarzuty do przepisów postąpowania 
sądowoadministracyjnego, czy wskazaą te przepisy, a nadto czy uzasadnią ich naruszenie i czy 
wyjaąnią, jaki byą moąliwy, istotny wpąyw ich naruszenia na wynik sprawy. Oznacza to, ąe 
obowiązkiem kasatora jest wykazanie, ąe gdyby do zarzucanego naruszenia przepisów nie 
dosząo, to wyrok Sądu I instancji byąby inny. W ramach tej podstawy kasacyjnej strona 
wnosząca skargą kasacyjną zarzuciąa Sądowi I instancji naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c 
p.p.s.a. polegające na bezpodstawnym przyjąciu, ąe zaskarąone postanowienie wydane 
zostaąo prawidąowo w oparciu o przepis art. 149 § 3 k.p.a. pomimo, ąe wniosek o wznowienie 
postąpowania pochodzią od strony postąpowania. Konstrukcja przedstawionego zarzutu skargi 
kasacyjnej wskazuje, ąe jej autor w istocie zarzuca Sądowi I instancji wadliwe zaakceptowanie 
stanowiska organu, które znalaząo swój procesowy wyraz w wydaniu postanowienia w oparciu 
o treąą art. 149 § 3 k.p.a. w sytuacji, gdy brak byąo podstaw do odmowy wznowienia 
postąpowania bowiem wniosek pochodzią od strony postąpowania. 
 
Kontrola legalnoąci zaskarąonej decyzji dokonana przez Sąd I instancji nastąpiąa w odniesieniu 
do postanowienia wydanego w nadzwyczajnym trybie postąpowania jakim jest wznowienie 
postąpowania administracyjnego. Wznowienie postąpowania administracyjnego jest instytucją 
procesową stwarzającą moąliwoąą wzruszenia decyzji ostatecznej i ponownego rozpatrzenia 
sprawy. Tym samym wznowienie postąpowania administracyjnego naleąy oceniaą jako wyjątek 
od ogólnej zasady trwaąoąci decyzji administracyjnej i dlatego korzystanie z tego 
nadzwyczajnego ąrodka procesowego moąe mieą miejsce wyąącznie w przypadkach i na 
zasadach okreąlonych w Kodeksie postąpowania administracyjnego. Z tych wzglądów 
jakakolwiek wykąadnia rozszerzająca przepisów regulujących ten tryb postąpowania jest 
niedopuszczalna. 
 
Poza sporem pozostaje okolicznoąą, ąe strona wnosząca skargą kasacyjną wystąpiąa o 
wznowienie postąpowania administracyjnego zakoączonego ostateczną decyzją Okrągowego 
Sądu Dyscyplinarnego W. Okrągowej Izby Inąynierów Budownictwa z dnia [...] lutego 2012 
roku numer [...] o umorzeniu postąpowania w sprawie odpowiedzialnoąci zawodowej w 
budownictwie J. M.. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadnie Sąd I instancji 
zaakceptowaą stanowisko organów administracji publicznej wskazujące na to, ąe brak jest 
podstaw do uznania, ią w sprawie zaistniaąy przesąanki warunkujące zaistnienie podstawy 
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wznowieniowej okreąlonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Niewątpliwie wznowienie postąpowania 
jest instytucją stwarzającą moąliwoąą ponownego rozpoznania sprawy administracyjnej 
zakoączonej decyzją ostateczną, jeąeli postąpowanie, w którym ją wydano dotkniąte jest jedną 
z wad, o których mowa w art. 145 § 1 k.p.a. Wąród tych wad wymienia sią brak udziaąu strony 
w tym postąpowaniu bez wąasnej winy - art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Przed wznowieniem 
postąpowania organ administracji publicznej bada zaistnienie w sprawie przesąanek 
podmiotowych i przedmiotowych mogących stanowią przeszkodą w wznowieniu postąpowania 
administracyjnego. Oznacza to, ąe odmowa wznowienia postąpowania nastąpuje wówczas, 
gdy wznowienie postąpowania z przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych jest 
niedopuszczalne albo gdy uchybiono wymogom formalnym. W tym miejscu naleąy takąe 
podkreąlią, ąe w orzecznictwie NSA oraz w doktrynie prezentowane jest stanowisko 
wskazujące na to, ąe wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postąpowania z uwagi na 
to, ąe wnioskodawca nie posiada przymiotu strony, jest moąliwe wyjątkowo i to wyąącznie w 
przypadku oczywistego braku legitymacji procesowej, a wiąc takąe w sytuacji, gdy z treąci 
wniosku o wznowienie wynika w sposób niebudzący ąadnych wątpliwoąci, ąe skąada go 
podmiot niebądący stroną postąpowania. Natomiast, gdy istnieją wątpliwoąci co do legitymacji 
podmiotu skąadającego wniosek o wznowienie postąpowania, gdy zachodzi potrzeba zbadania 
tej okolicznoąci w oparciu o akta sprawy, to konieczne jest wydanie postanowienia, o którym 
mowa w art. 149 § 1 k.p.a., bowiem istnieje potrzeba przeprowadzenia postąpowania co do 
przyczyn wznowienia - art. 149 § 2 k.p.a. (vide wyrok NSA z 7.01..2009 r. II OSK 1747/07, 
wyrok NSA z 1.12.2011 r. I OSK 246/11, wyrok NSA z 14.01.2014 r. II OSK 1835/12 
niepublikowane, M. Jaąkowska, A. Wróbel, Kodeks postąpowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2009, s.740 ). 
 
Poza sporem winna pozostawaą okolicznoąą, ąe postąpowanie w sprawach odpowiedzialnoąci 
zawodowej w budownictwie regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o 
samorządach zawodowych architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 
2001, nr 5 poz.42 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 
(Dz.U. 156/2006 poz.1118 ze zmianami). Z treąci art. 98 ust.1 ustawy - Prawo budowlane 
wynika, ąe w sprawach odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie orzekają organy 
samorządu zawodowego. Z kolei z treąci art. 3 ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów wynika, ąe samorządy zawodowe 
tworzą cząonkowie zrzeszeni w izbach architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów. 
Organami izb okrągowych są, miądzy innymi, okrągowe sądy dyscyplinarne. W obu ustawach 
wyraąnie rozgranicza sią miądzy odpowiedzialnoącią dyscyplinarną a odpowiedzialnoącią 
zawodową. Odpowiedzialnoąci zawodowej podlegają osoby wykonujące samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie, które dopuąciąy sią popeąnienia jednego z czynów okreąlonych w 
art. 95 ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z treącią art. 11 ust.1 ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów, tylko do postąpowaą 
dotyczących odpowiedzialnoąci zawodowej znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
postąpowania administracyjnego. Uwzglądniając powyąsze regulacje prawne w orzecznictwie 
NSA zostaąo uksztaątowane stanowisko wskazujące na to, ąe odpowiedzialnoąą zawodowa 
rodzi stosunek prawny miądzy osobą posiadającą okreąlone uprawnienia a organem 
uprawnionym do kontroli sposobu wykonywania zawodu i brak jest podstaw do uznania aby 
stroną postąpowania dotyczącego odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie byą inny 
podmiot nią organ nadzoru budowlanego lub organ samorządu zawodowego oraz osoba 
wykonująca samodzielnie funkcją techniczną w budownictwie (vide wyrok NSA z 22.03.2007 r. 
II OSK 501/06, postanowienie NSA z 17.10.2008 r. II GSK 393/08 niepublikowane). 
 
W związku z powyąszym stwierdzią naleąy, ąe zasadnie Sąd I instancji zaakceptowaą 
stanowisko organów administracji publicznej uznające istnienie podstaw do wydania 
postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 3 k.p.a. 
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Przechodząc do oceny zasadnoąci zarzutów zgąoszonych w ramach podstawy kasacyjnej 
okreąlonej w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. stwierdzią naleąy, odwoąując sią do przedstawionych wyąej 
uwag, ią w sprawach dotyczących odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie (inaczej w 
sprawach dyscyplinarnych) z mocy art. 11 ust.1 ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inąynierów budownictwa oraz urbanistów znajdują zastosowanie przepisy 
Kodeksu postąpowania administracyjnego, a tym samym takąe regulacja zawarta w art. 28 
k.p.a. W rozdziale 10 ustawy - Prawo budowlane zatytuąowanym "Odpowiedzialnoąą 
zawodowa w budownictwie" zostaąy umieszczone przepisy, które jednoznacznie wskazują 
jakie podmioty posiadają legitymacją do wystąpowania w charakterze strony w tym 
postąpowaniu - art. 95 , art. 96, art. 97 oraz art. 98 ust.1 i 2. W ocenie NSA poza sporem 
winna pozostawaą okolicznoąą, ąe z treąci przywoąanych regulacji prawnych jednoznacznie 
wynika, ąe stroną w postąpowaniu dotyczącym odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie 
jest wyąącznie osoba wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie oraz organ 
nadzoru budowlanego lub organ samorządu zawodowego. Oznacza to, ąe nie moąe budzią 
jakichkolwiek wątpliwoąci, ią podmiot, któremu przysąuguje tytuą prawny do sąsiedniej 
nieruchomoąci i który poniósą szkodą majątkową, posiada okreąlone instrumenty prawne 
umoąliwiające mu dochodzenie swoich praw na drodze postąpowania cywilnego, natomiast nie 
uzyskuje w ten sposób legitymacji do wystąpowania w postąpowaniu dotyczącym 
odpowiedzialnoąci zawodowej w budownictwie w charakterze strony tego postąpowania. 
 
Mając powyąsze na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny dziaąając na podstawie art. 184 
p.p.s.a. oraz art. 204 pkt 1 p.p.s.a. orzeką, jak w sentencji wyroku. 

  

 


