
 

 

POROZUMIENIE ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ  
NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU 
 
Występując jako reprezentatywne organizacje zrzeszające architektów, urbanistów, planistów 
przestrzennych, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, inżynierów, projektantów, artystów, 
pedagogów i badaczy środowiska zabudowanego, witamy z entuzjazmem inicjatywę Nowego 
Europejskiego Bauhausu, wysuniętą przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej w ramach strategii 
Fala Renowacji. 
Dzięki tej inicjatywie Komisja Europejska rozpoczyna fundamentalną zmianę i uzupełnia gospodarcze, 
społeczne oraz środowiskowe środki strategii Fali Renowacji o istotny wymiar kulturowy, czyniąc ją 
projektem obejmującym wszystkich interesariuszy, oraz włączając jakość architektoniczną i projektową 
jako kluczowe zasady, które nią kierują. Może to być przełomem w przejściu do bardziej 
zrównoważonych – gospodarki i społeczeństwa, a także w przybliżeniu Zielonego Ładu obywatelom dla 
osiągania ich dobrostanu. 
Nowy Europejski Bauhaus otwiera drzwi do bardziej holistycznego podejścia do środowiska 
zbudowanego, dążąc jednocześnie do wzmocnienia wartości ekonomicznych, społecznych, 
środowiskowych i kulturowych. W ten sposób kieruje się ku wysokiej jakości określanej mianem 
Baukultur i opisanej w Deklaracji z Davos z 2018 r. oraz zasad zawartych w Nowej Karcie Lipskiej, 
czego wdrażanie pomoże osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju zdefiniowane przez ONZ. 
W tym całościowym podejściu wymiar kulturowy ma kluczowe znaczenie. Wykracza daleko poza 
względy estetyczne i jest głównym motorem procesów planowania i przygotowania projektów wysokiej 
jakości, a także źródłem inspiracji i innowacji dla innych filarów zrównoważonego rozwoju z 
uwzględnieniem, że sztuka jest podstawą kluczowych kompetencji XXI wieku, takich jak myślenie 
krytyczne i zdolność rozwiązywania problemów. 
To holistyczne myślenie i podejście kulturowe, na którym opiera się inicjatywa Nowego Europejskiego 
Bauhausu, musi leżeć u podstaw strategii Fali Renowacji i inspirować wszystkie jej działania tak, aby w 
pełni wykorzystać ten potencjał dla uzyskania „wysokiej jakości Procesu Renowacji”, zmieniając umysły 
i jakość życia oraz prowadząc do osiągnięcia celu Europy, jakim jest neutralność klimatyczna. 
To całościowe podejście jest potrzebne we wszystkich skalach przestrzennych, niezależnie od wielkości 
projektu – od planowania urbanistycznego, rozwój sąsiedztwa, architekturę krajobrazu, infrastrukturę, 
budynki i ich architekturę oraz projektowanie wnętrz. Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy ambicję 
Komisji Europejskiej, zmierzającą do ułatwienia współpracy między dyscyplinami, podzielając pogląd, 
że jest to najlepszy sposób na pobudzenie kreatywności i innowacji, co może dobrze odzwierciedlać 
formę codziennego funkcjonowania naszych zawodów niezależnie od miejsca i formy realizacji ich 
aktywności. 
Jako Sieć Organizacji Architektonicznych w Polsce jesteśmy gotowi wspierać rozwój tej inicjatywy, 
w szczególności poprzez: 

• pełnienie funkcji platformy informacyjnej docierającej za pośrednictwem organizacji 
członkowskich do szerokiego grona odbiorców; 

• pomoc we wdrażaniu kluczowych założeń strategii w edukacji, a także programów badawczych 
uczelni, szkół i instytucji; 

• identyfikację i gromadzenie przykładów najlepszych praktyk i innowacyjnych projektów; 
• umożliwienie kontaktu z renomowanymi profesjonalistami i ekspertami, co prowadziłoby do 

popularyzacji idei Nowego Europejskiego Bauhausu; 
• stworzenie centrum wiedzy i wiedzy specjalistycznej, w celu pomocy Komisji Europejskiej w 

dalszym rozwijaniu inicjatywy i zapewnieniu, że jej proces przyniesie pożądane rezultaty; 
• wspieraniu inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji specjalistów w wybranych 

sektorach; 
• budowanie permanentnego systemu informacji pozyskiwanych od władz publicznych i 

decydentów, służącemu rozwojowi codziennej praktyki zawodowej na wszystkich jej szczeblach 
zarządzania i realizacji; 

• pełnienie roli partnera i prowadzenie konsultacji, podejmowanie nowych inicjatyw i 
współorganizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę skierowanych do profesjonalistów, 
studentów i obywateli. 

Z wielką nadzieją deklarujemy współpracę z Komisją Europejską, Rządem RP, samorządami i 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami z przekonaniem, że doprowadzi to zakończenia tej inicjatywy 
pełnym sukcesem. 
Naszym celem jest, aby Nowy Europejski Bauhaus poprzez strategię Komisji Europejskiej Fali 
Renowacji uczynić projektem kulturalnym dla dobra Polski i Europy 


