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Szanowni Państwo, 

 

Zwracam się do Państwa na podstawie art. 8 ustawy o samorządach zawodowych architektów 

i inżynierów budownictwa.  

 

Jestem autorem projektów istniejącego budynku fabryki należącej do spółki Essel Propack 

położonej w Międzyrzeczu przy ul. Gandhiego 1. Nie przenosiłem na zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do tej inwestycji. Zamawiający nabył je wyłącznie w zakresie 

wskazanym w art. 61 prawa autorskiego, do jednej budowy.  

 

Niezależnie od projektów dotyczących poprzedniej inwestycji, w dniu 24 sierpnia 2015 roku 

złożyłem spółce Essel Propack ofertę nr OX701_p-0003-EsselPp-exto2v5 dotyczącą prac 

projektowych rozbudowy istniejącej hali. Oferta ta została przyjęta i na jej podstawie została 

sporządzona umowa, która została zaakceptowana przez zamawiającego, jednak mimo moich 

wielokrotnych próśb nie została podpisana. W oparciu o tę umowę wykonałem projekt 

koncepcyjny – zaakceptowany przez inwestora, projekt elewacji – także zaakceptowany przez 

inwestora, a nadto świadczyłem usługi wymienione w umowie, konsultując prace z wybranym 

przez inwestora generalnym wykonawcą i warunkowo, przy założeniu ważności wiążącej nas 

umowy, deklarując, że przy spełnieniu tego warunku udzielę licencji na wykonanie projektów 

branżowych ingerujących w strukturę i integralność dotychczas zrealizowanych przeze mnie 

opracowań, a także uczestnicząc w spotkaniach projektowych.  

 

Po wykonaniu wielu prac zamawiający rozpoczął ponowne negocjacje zawartej już umowy, 

domagając się przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych, zamawiający wstrzymał 

także realizację jakichkolwiek należności za dotychczas zrealizowane prace. Nie 

zaakceptowałem dodatkowych uwag zamawiającego.  

 

W toku negocjacji uzyskałem od zamawiającego informację, iż posiada dobre konkurencyjne 

oferty na zakres moich prac. Obawiam się, iż zamawiający zwrócił się do innych biur 

projektowych o przesłanie im oferty na wykonanie zleconych mi prac. Obawiam się również, 

że nie poinformował tych biur, że prace objęte są umową łączącą mnie z zamawiającym, a 



także, że w poprzedniej korespondencji przyrzekł mi realizację wymienionego zlecenia 

polegającego na opracowaniu architektonicznej części dokumentacji nowej hali – przyległej i 

powiązanej funkcjonalnie z halą istniejącą. Równocześnie zamawiający dokonał już 

samowolnej zmiany dzieła, co stwierdziłem w toku oględzin, deformując istniejący budynek 

hali dobudówką, znacząco deformującą frontową fasadę głównej – jak dotychczas -  siedziby 

spółki w Polsce. 

 

W mojej ocenie każdy architekt, który podjąłby się współpracy z Essel Propack będąc 

świadomym opisanych wyżej zdarzeń naruszałby Reguły 4.5, 4.11 i 4.14 Kodeksu Etyki 

Zawodowej Architektów, ryzykując odpowiedzialnością dyscyplinarną. Ponadto dopuściłby 

się naruszenia przysługujących mi autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych 

i praw zależnych, ryzykując odpowiedzialność cywilną i karną.  

 

Bardzo proszę o zwrócenie się do Państwa członków z ostrzeżeniem, iż ich współpraca z firmą 

Essel Propack z Międzyrzecza przy przebudowie hali położonej w Międzyrzeczu przy ulicy 

Gandhiego 1 naruszać może Reguły Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów oraz przepisy 

prawa cywilnego i karnego przyczyniając się do strat ponoszonych przeze mnie. Pozwoli to 

także uniknąć sytuacji wysunięcia przeze mnie roszczeń wobec koleżanek/kolegów, którzy 

takie naruszenie – intencjonalnie bądź nieświadomie – mogliby popełnić. 

 

Łączę wyrazy szacunku 
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