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1. Wykład Mec. Elżbiety Kwiatkowskiej – Falęckiej na temat regulacji w zakresie 

zasad etycznych obowiązujących członków samorządów zawodowych 

zrzeszających zawody zaufania publicznego. 

2. Omówienie projektu KEZA. 

3. Przyjęcie projektu KEZA: 

 

Preambuła: 
 

 Działanie architekta, respektującego ideały i obowiązki etyczne, stanowi 

gwarancję współtworzenia kultury w granicach interesu publicznego i dla jego 

ochrony 

 
Część ogólna (Zobowiązania ogólne – Etyka) 

 Szacunek do człowieka, natury i środowiska kulturowego jest fundamentem 

zawodu architekta. Przestrzeganie wynikających z tej postawy zasad 

etycznych jest warunkiem koniecznym jego wykonywania 

 Uczciwość 

 Rzetelność 

 Odpowiedzialność 

 W swojej pracy kieruje się uczciwością zawodową, wiedzą, 

odpowiedzialnością za człowieka, klienta, środowisko naturalne i kulturowe  

 
Część szczegółowa (Zobowiązania szczegółowe - Kodeks) 

 Zobowiązania wobec społeczeństwa i klienta: 

-Architekt- członek Izby Architektów RP- działa w interesie klienta 

przestrzegając prawa, zasad kodeksu zawodowego oraz zasad wiedzy 

technicznej. Za ich naruszenie odpowiada karnie i dyscyplinarnie. 

- Nie może usprawiedliwić innym zobowiązaniem naruszeń Kodeksu. W 

przypadkach wątpliwych kieruje się zasadami wynikającymi z uchwał organów 

Izby oraz orzecznictwa dyscyplinarnego IA.  

- Przestrzega praw i kodeksów obowiązujących na terenie państw, w których 

świadczy usługi architektoniczne. 

- Wykonuje swój zawód uczciwie, rzetelnie i odpowiedzialnie. Zobowiązany 

jest do możliwie najwyższego poziomu swojej pracy oferując w ten sposób 

społeczeństwu i klientowi specjalistyczną wiedzę, umiejętności i zdolności 

konieczne do rozwoju środowiska kulturowego 



- Podejmuje się czynności zawodowych wyłącznie posiadając odpowiednią 

wiedzę oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające wykonanie 

zadania. Dysponuje umową określającą co najmniej: cel i zakres prac, czas 

wykonania, wysokość honorarium lub metody jego wyliczenia. 

-  Otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie w formie honorariów lub innych 

świadczeń określonych umową z klientem. 

- Ujawnia wszystkie znane mu okoliczności wpływające na przedmiot 

zamówienia, mogące spowodować konflikt interesów lub zagrozić 

uzasadnionym interesom klienta, 

- Nie przedstawia ani nie promuje siebie i swoich usług w sposób mylący lub 

niezgodny z prawdą.  

- Nie powołuje się na wpływy 

- Zachowuje poufność. 

- Dąży w pierwszej kolejności po polubownego załatwienia sporu. 

 

 Zobowiązania wobec zawodu i środowiska zawodowego 

- W przypadku podjęcia się zadania polegającego na zmianie lub kontynuacji 

pracy projektowej innego architekta zobowiązany jest do dochowania należytej 

staranności w rozwiązaniu wszelkich zagadnień z zakresu prawa autorskiego. 

- Dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości swoich usług zobowiązany jest 

do ustawicznego podnoszenia poziomu swojej wiedzy zawodowej oraz z 

zakresu innych dziedzin istotnych dla jego działalności. 

- Architekt nie podejmuje się działań nieuczciwych zmierzających do 

pozbawienia innego architekta obowiązującej go umowy 

- W ocenie pracy innych architektów kieruje się zasadami merytorycznej 

krytyki architektonicznej. Unika, szczególnie w wypowiedziach publicznych, 

osobistych i napastliwych odniesień. 

- Odpowiada za pracę wykonaną pod jego kierunkiem 

- Architekt kształci kadry architektoniczne. 

- „Urzędnik nie projektuje” 

- Przygotowując materiały przetargowe lub konkursowe nie włącza się potem 

w projektowanie w tym zakresie 

 

 Zobowiązania wobec samorządu zawodowego 

- Architekt wybrany do organu samorządu zawodowego zobowiązuje się do 

pełnienia powierzonych obowiązków z najwyższą starannością; 

- Architekt ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organów samorządu 

zawodowego, ewentualne niestawiennictwo powinien niezwłocznie 

usprawiedliwić; 

- Architekt ma obowiązek udzielić organom samorządu zawodowego 

żądanych wyjaśnień w zakreślonym terminie; 

- Członek organu samorządu zawodowego, z chwilą zawieszenia go w 

czynnościach zawodowych, przestaje pełnić funkcje w tym organie 


