STATUTOWE CELE
STOWARZYSZENIA POLSKICH ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU
§5
1. Celami SPAK są:
1) zapewnienie architektom krajobrazu pełnych praw uczestnictwa w kształtowaniu ładu
przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadą zrównowaŜonego
rozwoju,
2) tworzenie i ochrona warunków dla rozwoju twórczości w zakresie architektury
krajobrazu,
3) kształtowanie postaw obywatelskich i etyki zawodowej architektów krajobrazu,
4) wypracowanie standardów (norm) zawodowych dotyczących wykonywanej działalności w zakresie architektury krajobrazu,
5) doprowadzenie do utworzenia izby zawodowej architektów krajobrazu.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywną współpracę z władzami samorządowymi i administracją rządową RP w zakresie kształtowania ładu przestrzennego,
2) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz instytucjami
odpowiedzialnymi za ład przestrzenny i ochronę środowiska w kraju i za granicą,
3) wspieranie architektów krajobrazu w całym procesie projektowania i realizacji inwestycji,
4) współdziałanie w kształceniu architektów krajobrazu,
5) promowanie dorobku twórczego polskich architektów krajobrazu,
6) inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich spotkań, konferencji oraz sympozjów związanych z krajobrazem,
7) wspomaganie oraz tworzenie ruchu wydawniczego i informacyjnego,
8) występowanie - jako strona - w postępowaniach dotyczących interesu publicznego
jakim jest jakość architektury krajobrazu i ochrona środowiska, w tym w
szczególności:
a) inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych, związanych z celami
Stowarzyszenia, w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony
dóbr kultury i środowiska,
b) aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dotyczących polityki
przestrzennej,
c) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę krajobrazu, dóbr kultury i ładu
przestrzennego w związku w działalnością inwestycyjną i uŜytkowaniem
przestrzeni.,
9) określanie zasad etyki zawodowej oraz egzekwowanie ich przestrzegania,
10) udzielanie członkom SPAK pomocy moralnej, prawnej i materialnej.
2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony
jest na realizację zadań statutowych. Zasady tej działalności określa i zatwierdza Zarząd
Główny.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie moŜe zatrudniać swoich członków i
osoby spoza SPAK.
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