Uchwała nr 9
III Walnego Zjazdu Delegatów SPAK z dnia 30.01.2016 r.
O przyjęciu Kodeksu postepowania architekta krajobrazu
Zebrani w dniu 30.01.2016 roku w Poznaniu przyjęli Kodeks postępowania architekta
krajobrazu o treści następującej:

Kodeks postępowania architekta krajobrazu
Kodeks postępowania architekta krajobrazu jest dokumentem powstałym na podstawie § 21
pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (uchwalonego w dniu 19
lutego 2009 roku z późn. zm.). Określa zasady postępowania Członków Stowarzyszenia
w zakresie ogólnie uznanych wartości etycznych, społecznych, naukowych, edukacyjnych
i zawodowych, w tym projektowych i wykonawczych. Nadrzędnym i endogennym celem
kodeksu jest tworzenie i wzmacnianie systemu wartości Członków Stowarzyszenia, które
w sposób wyróżniający umocują architektów krajobrazu w przestrzeni społecznogospodarczej i staną się rozpoznawalnym wzorem zasad postępowania.
1. Wartości etyczne
Architekci krajobrazu postępują zgodnie z uznanymi i przyjętymi uniwersalnymi zasadami
etycznymi, które są podstawą wartości osobistych, postępowania oraz jakości pracy
indywidualnej i zespołowej. Swoją postawą i działaniem reprezentują uznane przez
Stowarzyszenie zasady i realizują cele przyjęte przez SPAK.
2. Wartości społeczne
Architekci krajobrazu tworzą i rozwijają wzajemnie wspierającą się, kompetentną i spójną
społeczność zawodową, która cechuje się przede wszystkim odpowiedzialnością za
działania wpływające na społeczeństwo, wartości krajobrazowe, walory środowiskowe
i dziedzictwo kulturowe.
3. Wartości naukowe
Architekci krajobrazu zajmujący się rozwijaniem własnych osiągnięć naukowych, a także
tworzących środowiska naukowe, postępują zgodnie z przyjętymi zasadami etyki w nauce.
Kierują się zasadnością definiowania i rozwiązywania zagadnień badawczych, ze
szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb, a przede wszystkim poszanowaniem
praw człowieka, społeczności, wszelkich form życia i dziedzictwa kultury.
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4. Wartości edukacyjne
Architekci krajobrazu podejmujący się działalności edukacyjnej we wszystkich formach
i na każdym szczeblu kształcenia, kierują się zasadami rzetelności naukowej,
obiektywizmu, poszanowania tożsamości narodowych, kulturowych i religijnych.
Popularyzują osiągnięcia nauki, wychowanie w poszanowaniu wartości społecznych,
krajobrazowych, środowiskowych, dorobku kultury i sztuki, a także promują najwyższe
standardy, cele, znaczenie i rolę zawodu architekta krajobrazu w strukturze społecznogospodarczej.
5. Wartości zawodowe
W pracy zawodowej architekci krajobrazu zachowują wysoki poziom świadczonych usług,
kierując się bezstronnością, niezależnością, profesjonalizmem i uczciwością. Decyzje
zawodowe architektów krajobrazu podejmowane są na podstawie systematycznie
aktualizowanej wiedzy, zdobytego doświadczenia i wymaganych standardów zawodowych.
6. Przestrzeganie kodeksu
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania kodeksu postępowania
architekta krajobrazu (Statut SPAK § 42, ust. 1, pkt. 1).
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