
UCHWAŁA nr 8 

V SPRAWOZDAWCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU IZBY ARCHITEKTÓW 
z dnia 15 czerwca 2008 roku 

w sprawie 
 

zawieszenia stosowania reguły 4.6 i reguły 4.7 Kodeksu Etyki Zawodowej 
Architektów 

 
podjęta w Warszawie w dniu 15 czerwca 2008 r. 

 
 
Na podstawie Art. 31 pkt 10 ustawy z  dnia 15  grudnia 2000 r. o  samorządach 
zawodowych Architektów, inżynierów  budownictwa oraz  urbanistów ( Dz. U. z dnia 
2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.)uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Zawiesza się stosowanie reguły 4.6 oraz reguły 4.7 Kodeksu Etyki Zawodowej 
Architektów uchwalonego jako załącznik do uchwały nr 01 III Sprawozdawczego 
Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r. do czasu 
nowelizacji zapisów Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów. 
 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu 

Aleksander Szarapo    Piotr Fokczyńśki 
 
 
 
 
Uchwałę otrzymują:  
 
- Biuro KRIA; 
- Minister Infrastruktury 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
 
W dniu 8 lipca 2005 r. przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta (dalej jako 
„UOKiK”) wszczęte zostało postępowanie wobec Izby Architektów (dalej jako „IA”) w 
związku z przyjęciem w art. 28 pkt 4 Zasad Etyki Zawodowej Architekta (dalej jako 
„ZEZA”) postanowienia zakazującego członkom IA uczestnictwa w przetargach na 
prace projektowe, w których jedynym kryterium oceny prac jest cena, co może 
stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z późn. zm.) 
dalej jako „ustawa antymonopolowa”. 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem przed UOKiK, w celu zaprzestania 
stosowania niedozwolonych praktyk, a co za tym idzie wyeliminowania niezgodności 
ZEZA z zapisami ustawy antymonopolowej, w dniu 18 czerwca 2005 r. podjęta 
została Uchwała nr 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów, 
której załącznik stanowi Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (dalej jako „KEZA”).  
 
Reguła 4.7 KEZA obejmuje zakresem regulacji podobnie jak art. 28 pkt 4 ZEZA 
udział członków IA w przetargach gdzie prace projektowe wybierane są jedynie na 
podstawie kryterium cenowego. Ze względu na zakwestionowanie przez UOKiK 
zgodności art. 28 pkt 4 ZEZA z ustawą antymonopolową, niezbędne było 
wprowadzenie nowego brzmienia zapisu KEZA regulującego powyższą materię, nie 
zakazującego jednak w bezpośredni sposób udziału architektów we wspomnianych 
powyżej przetargach. Zagadnienie udziału w przetargach gdzie jedynym kryterium 
oceny jest cena stanowi bardzo istotną dla pracy architekta a zarazem 
kontrowersyjną kwestię, z tego względu nowy akt regulujący zasady etyki architektów 
także zawiera powyższe regulacje. 
 
Także obecne brzmienie reguły 4.7 wzbudza wątpliwości UOKiK, co zostało 
wyrażone w zaskarżonej decyzji, a nadto wynika z pisma tego Urzędu skierowanego 
w maju b.r. do Krajowej Rady Izby. Wątpliwości UOKiK wzbudził także zapis reguły 
4.6 KEZA. 
 
Aby wyeliminować ryzyko niezgodności reguł KEZA z przepisami ustawy 
antymonopolowej oraz wszczęcia kolejnego postępowania przed UOKiK, V 
Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów postanowił zawiesić obowiązywanie 
reguły 4.6 oraz reguły 4.7 KEZA w drodze uchwały. 
 
 
 
 


