
 
 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 
współorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich - oddział Wrocław  

ETYKA  W  PRAKTYCE  ARCHITEKTONICZNEJ 2 
 

Komunikat nr 1 

 

W praktyce architektonicznej na co dzień rozstrzygane są kwestie etyczne: ochrony własności 

intelektualnej, integralności dzieła w skali wnętrza, budynku, dzielnicy i miasta. Poszukiwanie dobrych 

praktyk w dziedzinie architektury jest głównym celem konferencji ETYKA W PRAKTYCE ARCHITEKTONICZNEJ.  

Pierwsza z serii tych konferencji odbyła się w 2010r. we wrocławskim Muzeum Architektury, kolejna 

planowana jest na dni: 16 - 17 grudnia 2013r.  

 

Proponowana tematyka konferencji ETYKA W PRAKTYCE ARCHITEKTONICZNEJ 2 obejmuje 

następujące zagadnienia: 

1. Interwencja architektoniczna w przestrzeni zbudowanej a integralność dzieła urbanistycznego. 

2. Manifesty twórcze architektów i realizacje architektoniczne  jako wypowiedzi aksjologiczne. 

3. Idea kodeksu etyki zawodowej – nowe uregulowania prawne w IA.  

 

Formuła konferencji będzie otwarta, poza wygłaszanymi referatami i wykładami zaproszonych gości 

przewiduje się panele dyskusyjne poświęcone różnym aspektom aksjologii/deontologii w praktyce i teorii 

architektury oraz obszerną dyskusję dotycząca praktycznych aspektów Kodeksu Etyki Zawodu Architekta, 

moderowaną przez architektów i prawników. Architekci – członkowie  Izby Architektów, w polemikach 

dotyczących podstawowych uregulowań i zasad wykonywania zawodu wypracowują nowy Kodeks Etyki 

Zawodu Architekta.  Panel dyskusyjny i przegląd postaw etycznych, przypadków naruszeń własności 

intelektualnej oraz integralności dzieła mogą stanowić istotny przyczynek do tej dyskusji.  

 

Do udziału w konferencji, tak jak i w pierwszej edycji, zapraszamy prawników, filozofów i socjologów, 

zajmujących się problematyką własności intelektualnej, etyki i przestrzeni środowiska kulturowego. 

Interdyscyplinarne spojrzenie na twórczość architektoniczną odkrywa nowe perspektywy poznawcze, być 

może pozwoli również na wypracowanie nowych podstaw etyki przestrzeni dla praktyki architektonicznej.  

 

Artykuły przyjęte do druku zostaną wydane w recenzowanej książce monograficznej (punktacja wg 

rozporządzenia Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 lipca 2012, Dz.U. 2012.0.877). 

 

Organizator konferencji: 

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

50-145 Wrocław 

Ul.  Bolesława Prusa 53/55 

oraz 

Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział Wrocław 



 
 

 

Patronat honorowy: 

J. M. Rektor Politechniki Wrocławskiej 

Prof. dr hab. Tadeusz Więckowski 

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów 

Muzeum Architektury we Wrocławiu 

 

Rada Naukowa konferencji: 

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka – Leszczyńska, Dziekan Wydziału Architektury 

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska 

dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. PWr. 

Prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska 

Prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza – Kuczyński, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska 

dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk, prof. PWr. – recenzent 

dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, prof. PW  

dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. PWr. – recenzent 

dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. PŚ 

prof. dr hab. Jacek Suchodolski - recenzent 

 

Komisarz konferencji: 

dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber,  

Wydział Architektury PWr. 

Tel.: 505 183 117 

e/m: grazyna.hryncewicz-lamber@pwr.wroc.pl 

Komisarz organizacyjny: 

dr inż. Arch. Maciej Hawrylak 

Wydział Architektury PWr. 

e/m: maciej.hawrylak@pwr.wroc.pl 

 

dr inż. arch. Jacek Wiszniowski  

Wydział Architektury PWr. 

Tel.: 607 227 645 

e/m: Jacek.wiszniowski@pwr.wroc.pl 

 

Sekretariat konferencji: 

Agnieszka Cieślak 

Project manager SARP o. Wrocław 

Tel.: 601 860 111,  71 343 19 28 

e/m: konferencjaetyka2@pwr.wroc.pl 
 

Redakcja naukowa publikacji: 

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka – Leszczyńska 

dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber 
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Ważne terminy: 

- nadsyłanie kart zgłoszenia ze streszczeniem artykułu w jęz. polskim (do 150 słów)   na adres e/m: 

konferencja.etyka2@pwr.wroc.pl:                                                                                        do  30 października 2013 

-informacja o przyjęciu artykułu konferencyjnego:                                                                     do 10 listopada 2013 

-uiszczenie opłaty konferencyjnej:                                                                                                 do 15 listopada 2013 

-nadsyłanie pełnych referatów (w jęz. polskim wraz z  ang. synopsis) :                                  do 30 listopada 2013 

 

Koszty uczestnictwa: 

Pełny koszt udziału w  konferencji wynosi 650 zł (brutto) i obejmuje: 

 uczestnictwo w konferencji; 

 koszt publikacji w recenzowanej książce monograficznej wraz z egzemplarzem autorskim 

(punktowanie wg rozporządzenia Ministerstwa); 

  posiłki w czasie konferencji. 

Opłata konferencyjna bez publikacji  wynosi 250 zł 

Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi 400 zł 

 

Sposób uiszczenia opłaty konferencyjnej: 

Prosimy o wpłaty na konto: BZ WBK 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434,  

jako tytuł wpłaty prosimy podać nr zlecenia: 487 496 oraz swoje imię i nazwisko. 

 

Uwaga:  

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, udzielają natomiast pomocy w rezerwacji miejsc w wybranych 

hotelach. Instrukcja wydawnicza zostanie podana w komunikacie nr 2. 
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