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ACE INFO 
[LUTY 2011] 

Nr 54 
 

Witamy w pierwszym numerze ACE Info w 2011 r., w którym będą mieli Państwo okazję zapoznać 
się z ogólnymi i szczegółowymi informacjami na temat priorytetów i działań instytucji 
europejskich w dziedzinie architektury i budownictwa. 

Przed ACE rok pełen wydarzeń, jako Ŝe Unia Europejska ma przystąpić do realizacji planów 
dotyczących polityki w zakresie wielu kluczowych kwestii dla zawodu architekta. W pierwszej 
kolejności ma zostać uaktualniona Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
(2005/36/WE). Zgodnie z jej postanowieniami w przypadku architektów z UE ma zastosowanie 
system automatycznego uznawania kwalifikacji na terenie Unii Europejskiej. Dla zawodu 
architekta takie działania Komisji oznaczają moŜliwość wnioskowania o zmianę brzmienia 
zapisów dyrektywy w celu zbliŜenia jej postanowień z praktykami edukacyjnymi powszechnie 
występującymi w całej UE. 

Zasadniczym celem ACE jest zapewnienie, aby tekst dyrektywy został zmodyfikowany (Artykuł 
46) w celu wprowadzenia wymogu minimum 5-letnich studiów dla architektów. Ponadto ACE 
będzie miała sposobność zapewnić, aby Komisja Europejska otrzymała od poszczególnych 
państw członkowskich informacje na temat tego, jakie kwalifikacje są uznawane na szczeblu 
krajowym, a takŜe postanowienia dotyczące zdobywania praktycznego doświadczenia 
zawodowego oraz kwalifikacji osiąganych zwyczajowo po zakończeniu formalnej edukacji w 
ramach trzeciego etapu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. 

Te dwie zmiany mają istotne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, ponad 95% wszystkich 
studiów z zakresu architektury, które umoŜliwiają uzyskanie oficjalnie honorowanych 
kwalifikacji, juŜ obecnie trwa pięć lat. Występująca w obecnie obowiązującej dyrektywie 
wzmianka o wymogu co najmniej 4-letniego kształcenia stanowi anachronizm pozostały po 
negocjacjach, które doprowadziły do przyjęcia Dyrektywy o zawodzie architekta w 1985 r. Zapis 
ten powinien zostać zrewidowany. Po drugie, w wymiarze globalnym przyjęto Międzynarodowe 
Standardy profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta, które przewidują, Ŝe minimalny 
okres trwania studiów wynosi pięć lat. Taka rozbieŜność utrudnia ACE negocjacje w sprawie 
umów międzynarodowych z krajami, z którymi UE zawarła umowy o wolnym handlu, poniewaŜ 
kreuje to błędne wraŜenie, Ŝe standardy kształcenia w UE nie spełniają wymagań przewidzianych 
ogólnoświatowymi normami. 

W grudniu 2010 r. Walne Zgromadzenie ACE postanowiło, Ŝe kwestia modernizacji Dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi zadanie o najwyŜszym priorytecie na 2011 
rok. Poczyniliśmy juŜ pierwsze kroki w powyŜszym zakresie. 

Kolejne zadanie na 2011 r., które dotyczy podobnej tematyki, to współpraca ACE ze szkołami 
architektonicznymi na terenie UE, poniewaŜ to od nich naleŜy zacząć w kwestii uznawania 
dyplomów w ramach Dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Niestety, w wielu krajach 
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szkoły i uniwersytety wydają się być nieświadome tego, jak waŜna jest ich rola w procesie 
dąŜenia do tego, aby ich absolwenci mogli korzystać z zasady automatycznego uznawania 
kwalifikacji w państwach naleŜących do Unii Europejskiej. 

Inne kluczowe kwestie, które wymagają naszej uwagi to nowelizacja Dyrektywy  
o zamówieniach publicznych (rozpoczęto juŜ konsultacje społeczne – patrz artykuł w niniejszym 
numerze) oraz przyjęcie zrewidowanej Strategii wydajności energetycznej (planowany termin: 
marzec 2011 r.). 

Niniejsze wydanie jest dostępne równieŜ w języku francuskim. 

 
  

 KWESTIE KLUCZOWE 
 

Początek konsultacji społecznych w sprawie kluczowych dyrektyw 

Komisja Europejska uruchomiła w ostatnim czasie dwa projekty konsultacji 
społecznych w sprawie kluczowych dyrektyw, które mają znaczenie dla 
zawodu architekta. Pierwszy, z terminem przesyłania odpowiedzi do dnia  
15 marca 2011 r., dotyczy Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (2005/36/WE). Jak podaliśmy w artykule redakcyjnym powyŜej, 
ACE uznała, Ŝe modernizacja tej dyrektywy stanowi priorytetowe zadanie na 

najbliŜszy rok. Na poniŜszej stronie internetowej moŜna znaleźć dodatkowe informacje na temat 
konsultacji oraz zamieszczać odpowiedzi: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm 

Drugi waŜny projekt konsultacyjny, z terminem nadsyłania odpowiedzi do  
18 kwietnia 2011 r., dotyczy przeglądu europejskiego rynku zamówień i obejmuje 
przegląd Ramowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych na roboty i usługi 
(2004/18/WE), która ma szczególne znaczenie dla zawodu architekta. PowyŜsza 
dyrektywa została transponowana do krajowych przepisów państw członkowskich 
UE w taki sposób, Ŝe szanse na wygranie przetargu publicznego przez architekta 
zostały w znacznym stopniu ograniczone – zupełne przeciwieństwo celów 
przyświecających powyŜszym przepisom. ACE dołoŜy wszelkich starań w toku 
konsultacji, aby zostały podjęte wszelkie moŜliwe kroki w celu zmiany obecnego 

stanu rzeczy. Na poniŜszej stronie internetowej moŜna znaleźć dodatkowe informacje na temat 
konsultacji oraz zamieszczać odpowiedzi: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm 

Źródło: Komisja UE 

Wyniki ankiety ACE wskazują na moŜliwość wystąpienia kolejnej recesji 

Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez ACE w sprawie wpływu ogólnoświatowego kryzysu 
finansowego i gospodarczego na zawód architekta wskazują, Ŝe w Europie moŜemy mieć do czynienia 
z recesją z podwójnym tąpnięciem [z ang. double-dip recession]. W kontekście ostatnich wypowiedzi 
Komisarza UE ds. Zatrudnienia, László Andora, Ŝe Unia Europejska doświadcza obecnie „oŜywienia 
przy bezrobociu”, widoki dla architektów na 2011 r. „wyglądają niewesoło”. W rzeczywistości poziom 
optymizmu na temat obciąŜenia roboczego architektów uległ istotnemu obniŜeniu od czasu ostatniego 
badania ankietowego, przeprowadzonego w czerwcu 2010 r. Perspektywy wzrostu zatrudnienia w 
biurach architektonicznych są równieŜ niezbyt obiecujące. 

Wypowiedzi Komisarza Andora miały miejsce w kontekście ostatniego raportu Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (ILO), zgodnie z którym wzrost poziomu bezrobocia odnotowany w krajach 
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rozwiniętych (UE, Australia, Kanada, Japonia i USA) był znacznie wyŜszy w porównaniu do innych 
regionów świata. W samej UE największe obawy w obliczu najnowszych danych budzi fakt, Ŝe wzrost 
bezrobocia ma najbardziej niekorzystny wpływ na młodych ludzi (poniŜej 25 roku Ŝycia). W Hiszpanii, na 
przykład, gdzie ogólny poziom bezrobocia wynosi ponad 20%, około 43% populacji bezrobotnych 
stanowią osoby w wieku poniŜej 25 lat. Taka prawidłowość jest obserwowana w wielu innych państwach 
UE. 

Biorąc pod uwagę, Ŝe młodzi ludzie to nasza przyszłość, naleŜy podjąć rygorystyczne działania w celu 
zaradzenia takiej sytuacji, natomiast w przypadku zawodu architekta musimy zapewnić, Ŝe panujące 
warunki nie doprowadzą do „utraty pokolenia” absolwentów z ostatnich lat. Wyniki ankiety ACE moŜna 
znaleźć na stronie: 

http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1034 

Źródło: ACE i Euractiv.com 

 

 SPRAWY ACE 

 

Relacja z obchodów 20. rocznicy powstania ACE 

Czytelnicy ACE Info na pewno pamiętają, Ŝe w 2010 r. obchodziliśmy 20. rocznicę załoŜenia ACE. Dla 
uczczenia rocznicy w Brukseli zorganizowano szereg imprez okolicznościowych. Takie uroczyste 
obchody były moŜliwe dzięki hojnym sponsorom branŜowym i stowarzyszeniom europejskim.  
W Parlamencie Europejskim zorganizowano wystawę projektów i rozwiązań architektonicznych 
opartych na zasadzie zrównowaŜonego rozwoju oraz uroczystą kolację w Pałacu Sztuk Pięknych – 
Palais Des Beaux Arts. Obchody okazały się ogromnym sukcesem i ACE jest słusznie dumna ze 
swoich osiągnięć podczas tych trwających cały tydzień uroczystości (29 listopada – 4 grudnia 2010 r.) 
Aby upamiętnić te wydarzenia, ACE przygotowała szereg relacji i materiałów mających na celu 
przybliŜenie przebiegu uroczystości rocznicowych. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy w tym celu środki 
przekazu multimedialnego i nowe media. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby przeŜyć to jeszcze raz 
lub pierwszy raz, zachęcamy do zapoznania się z poniŜszymi materiałami: 

Katalog wystawy: 

http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/229 

Sprawozdanie z konferencji: 

http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/232 

Pokaz audioslajdów pozwoli posmakować atmosfery panującej podczas uroczystości: 

http://www.youtube.com/watch?v=5_nBGQ_g2tM 

Nasze pierwsze oświadczenie prasowe w wersji wideo: 

http://www.youtube.com/watch?v=WVgnb8o22KU 

 

Zarząd ACE – Stanowiska powierzone podczas pierwszego posiedzenia w 2011 r. 

Na pierwszym posiedzeniu w 2011 r. Zarząd powierzył stanowiska wszystkim członkom, z wyjątkiem 
Prezesa, którego kadencja trwa dwa lata. Obsadzenie stanowisk to obowiązkowy punkt porządku obrad 
na pierwszym posiedzeniu Zarządu w danym roku, poniewaŜ zgodnie z regulaminem ACE co roku 
zostaje powołanych pięciu lub sześciu nowych członków. Decyzje na rok 2011: 
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Prezes:     Selma Harrington (IE) 

Wiceprezes:    Lionel Dunet (FR) 

Skarbnik:     Christos Savva (CY) 

Zastępca Skarbnika:   David Falla (UK) 

Koordynator TA1:    Wolfgang Haack (DE) 

Zastępca Koordynatora TA1:   Constantinos Belimpassakis (EL) 

Koordynator TA2:    Pawel Kobylanski (PL) 

Zastępca Koordynatora TA2:   Pierre-Henri Schmutz (CH) 

Koordynator TA2 ds. Zamówień:   Georg Pendl (AT) 

Koordynator TA3:    Lionel Dunet (FR) 

Zastępca Koordynatora TA3:   Mauro Latini (IT) 

Koordynator ds. Komunikacji:   Vladimir Petrovic (HR) 

Zamówienia – kluczowe uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu ACE 

Na drugim Walnym Zgromadzeniu w 2010 r. ACE przyjęła dwa kluczowe dokumenty dotyczące 
zamówień publicznych. Pierwszy dokument to robocza wersja opracowania prezentującego stanowisko 
w sprawie nowelizacji Dyrektywy o zamówieniach publicznych (2004/18/WE). Dokument ten stanowi 
rezultat cięŜkiej pracy Grupy Roboczej ACE, która obradowała w październiku 2010 r. Opracowanie to 
zawiera opis trudności, w obliczu których stoją architekci w związku z procedurami stosowanymi przez 
instytucje zamawiające w całej UE, oraz szkicowy opis zasad, które naleŜałoby wdroŜyć w celu 
naprawienia tej sytuacji. Z dokumentem moŜna zapoznać się na stronie internetowej: 

http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/90 

Drugi z przyjętych dokumentów to Centralny Plan Konkursów na Projekty Architektoniczne. Dokument 
ten stanowi owoc długiej i intensywnej pracy członków Zarządu, Georga Pendl z Austrii oraz ekspertów 
powołanych z wielu organizacji członkowskich ACE. W powyŜszym opracowaniu zostały opisane 
wszystkie etapy, których musi przestrzegać instytucja zamawiająca podczas organizowania konkursów 
na projekty architektoniczne w celu udzielenia zamówienia na usługi architektoniczne, przy czym przy 
poszczególnych etapach konkursu zamieszczono odniesienia do róŜnych artykułów w unijnej 
Dyrektywie w sprawie zamówień publicznych, dzięki czemu dokument stanowi przejrzysty i wiarygodny 
przewodnik dla wszystkich kategorii odbiorców. Autorzy dokumentu mają nadzieję, Ŝe stanie się on 
podstawowym źródłem informacji dla wszystkich instytucji zamawiających na terenie UE, i zachęcają 
czytelników ACE Info do propagowania stosowania powyŜszego planu w jak najszerszym zakresie. 
Dokument (obecnie dostępny jedynie w wersji angielskiej) moŜna pobrać na stronie: 

http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1033 

Zwycięstwo architektów rumuńskich w konkursie na wieŜę widokową w Tajwanie 

Rumuńska organizacja członkowska ACE, Stowarzyszenie Architektów Rumunii (OAR) poinformowała 
Sekretariat ACE, Ŝe pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym na 
opracowanie WIEśY WIDOKOWEJ W TAJWANIE, zorganizowanym w ostatnim czasie przez władze 
miasta Tajwan, zdobyła Pracownia Architektoniczna Dorina Stefana (DSBA) wraz z Mihaiem Bogdanem 
Craciun z USA. Projektowany budynek będzie stanowił waŜny symbol oraz modelowy budynek 
ekologiczny XXI w. Więcej informacji i zdjęć moŜna znaleźć na stronie: 

http://design-daily.com/2010/11/dsba-wins-international-contest-for-300m-tower-in-taiwan/ 

Ogłoszenia organizacji członkowskich 

Sekretariat ACE został poinformowany przez organizacje członkowskie o licznych zmianach, które miały 
miejsce od czasu ostatniego wydania ACE Info: 
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bAIK – Austria 
Georg Pendl został wybrany na drugą kadencję jako Prezes Federalnej Izby Architektów i InŜynierów – 
Konsultantów (bAIK). Prezes austriackiej organizacji architektonicznej jest dobrze znany ACE z racji 
pełnionej przez niego funkcji członka Zarządu oraz Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Konkursów 
na Projekty Architektoniczne. Stanowisko Wiceprezesa bAIK zostało powierzone Rudolfowi Kolbe. Na 
stanowisko Dyrektora Federalnego Wydziału Architektów został powołany Peter Kompolschek, 
natomiast funkcja Dyrektora Federalnego Wydziału Dyplomowanych InŜynierów została powierzona 
Klausowi Thurriedl. 
 
ACA – Norwegia  
Dyrektorem jednej z dwóch norweskich organizacji członkowskich ACE – Stowarzyszenie Architektów 
Konsultantów (ACA) – został Egil Skavang. 
 
BAK – Niemcy 
Prezesem Federalnej Izby Architektów (BAK) na okres czterech lat został jednogłośnie wybrany we 
wrześniu 2010 r. Sigurd Trommer. 
 
CNOA – Francja 
Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów Francji (CNOA) na okres trzech lat został Lionel Carli. 
 
CNAPPC – Włochy 
Prezesem Krajowej Rady Architektów i Projektantów Budowlanych oraz Architektów Krajobrazu  
i Projektantów Terenów Zielonych (CNAPPC) został Leopoldo Freyrie. Nowy prezes rozpoczął 
urzędowanie w dniu 1 stycznia 2011 r. 

ACE na zagranicznych wydarzeniach 

ACE często uczestniczy w zagranicznych imprezach i konferencjach, reprezentowana przez Prezesa, 
Członków Zarządu, Prezesów Grup Roboczych i/lub Sekretariat. Działania te pozostają w wielu 
przypadkach niezauwaŜone, lecz są bardzo waŜne z punktu widzenia realizacji strategii ACE. 
Czytelnicy, którzy chcieliby zapoznać się z raportami z działalności tej reprezentacji mogą skorzystać z 
kalendarza reprezentacji za granicą na stronie ACE pod następującym adresem: 
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/211 

Kariera 

Sekretariat ACE poproszono o opublikowanie trzech ogłoszeń, które mogą spotkać się z 
zainteresowaniem czytelników ACE Info: 

Universita della Svizzera Italiana, Accademia di architettura poszukuje osoby na stanowisko profesora 
w Zakładzie Projektów Architektonicznych. Poszukiwany kandydat będzie prowadził dwie pracownie 
projektowe rocznie. KaŜda pracownia obejmuje 14-tygodniowy semestr. Konieczna obecność w 
wymiarze 1,5 dnia tygodniowo. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów do dnia  
15 lutego 2011 r. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod adresem: stefanie.hitz@usi.ch. 

BIO Intelligence Service realizuje obecnie projekt dla Komisji Europejskiej. Projekt dotyczy planowania  
i projektowania na duŜą skalę uŜytkowania zasobów. Do zadań projektowych naleŜy m. in. identyfikacja 
innowacyjnych i wieloaspektowych analiz przypadku planowania i projektowania na duŜą skalę, 
umoŜliwiających osiągnięcie wydajnego uŜytkowania zasobów. Obok działań ukierunkowanych na 
poszukiwanie przykładów ilustrujących powyŜsze, BIO Intelligence Service poszukuje specjalistów w 
danym zakresie, zainteresowanych uczestnictwem w realizacji projektu. Dodatkowe informacje moŜna 
uzyskać na stronie http://lsp.eu-smr.eu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod adresem 
linda.johansson@biois.com. 

Międzynarodowy Instytut Badań RyŜu (IRRI) poszukuje obecnie architektów lub inŜynierów na 
stanowisko Kierownika ds. Obsługi Infrastruktury Fizycznej. Instytut IRRI z siedzibą na Filipinach 
zatrudnia personel z 14 krajów azjatyckich i afrykańskich. Poszukiwany kandydat powinien posiadać  
10-letnie doświadczenie zawodowe, najlepiej w klimacie tropikalnym. Szczegółowe informacje moŜna 
znaleźć na stronie http://irri.org/job/1/110/table. 
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Wydarzenia i spotkania ACE w nadchodzącym roku 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Miast – środa, 9 lutego, Bruksela 
Grupy Roboczej ds. Mieszkalnictwa – czwartek, 17 lutego, Bruksela 
Warsztaty TA1 – czwartek, 17 lutego, Bruksela 
Ogólne spotkanie koordynacyjne – piątek, 18 lutego, Bruksela 
Posiedzenie Komisji Finansowej – piątek, 11 marca, Bruksela 
Posiedzenie Zarządu 2/11 – piątek, 11 marca, i sobota, 12 marca, Bruksela 
Posiedzenie Zarządu 3/11 – piątek, 31 marca, Dublin 
Walne Zgromadzenie – piątek, 1 kwietnia, i sobota, 2 kwietnia, Dublin 
Spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej ze Szkołami Architektonicznymi – czwartek, 7 kwietnia, Wenecja  
 

   POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Parlament Europejski na Twitterze 

Ze względu na rosnące znaczenie portali społecznościowych w codziennym Ŝyciu obywateli 
europejskich Unia Europejska podjęła decyzję o przyłączeniu się do internetowych społeczności. We 
wrześniu zeszłego roku została uruchomiona zupełnie nowa platforma komunikacyjna Tweet your MEP, 
czyli Parlament Europejski na Twitterze, która ma na celu przybliŜyć UE swoim obywatelom. Zadanie 
platformy jest proste: ułatwić obywatelom (oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, takim jak 
ACE) kontakt i komunikację z członkami Parlamentu Europejskiego np. w celu uzyskania informacji na 
temat bieŜących działań Parlamentu Europejskiego lub zadania pytania na dowolnie wybrany temat. 
Serwis www.twitter.com to prosty, bezpośredni i skuteczny sposób na kontaktowanie się z wybranymi 
przedstawicielami na szczeblu unijnym. Zasada jest dziecinnie prosta: uŜytkownik wysyła darmowe 
pytanie „tweet”, którego maksymalna długość wynosi 120 znaków, a następnie pozostaje czekać na 
odpowiedź. 

Więcej informacji na temat nowej platformy komunikacyjnej moŜna znaleźć na stronie: 
www.tweetyoumep.eu 

Źródło: CEPLIS Telegram No.18/10 

Nowy prezes EAAE 

Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Architektonicznego (EAAE) ma nowego prezesa w osobie 
Stefano Musso z Genui (Włochy), który będzie pełnił tę funkcję przez okres dwóch lat do września 2012 
r. EAAE i ACE pozostają w ścisłym kontakcie za pośrednictwem Wspólnej Grupy Roboczej, przy czym, 
jak podano w artykule redakcyjnym, głównym punktem zainteresowania w ramach tej współpracy 
będzie w najbliŜszym roku planowana przez Komisję Europejską modernizacja Dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Obok mających miejsce dwa razy w roku spotkań Wspólnej Grupy 
Roboczej, ACE i EAAE co roku organizują wspólne warsztaty. Temat przewodni tegorocznych zajęć 
warsztatowych brzmi ‘Projekt jako narzędzie badawcze’ (Research by Design), chociaŜ nie zostały 
jeszcze poczynione ostateczne szczegółowe ustalenia. Warsztaty będą miały miejsce w ParyŜu, w 
piątek 25 marca. 

Więcej informacji na temat EAAE moŜna znaleźć na stronie: 

http://www.eaae.be 

Źródło: ACE i EAAE 
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Ogłoszono Plan Działania dla Regionu Dunaju 

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, ogłosił w listopadzie 2010 r. główne 
priorytety Planu Działań UE dla Regionu Dunaju. W realizacji tej długoterminowej strategii będzie 
uczestniczyć osiem państw członkowskich oraz sześć innych krajów, które razem wejdą w skład 
drugiego makroregionu na terenie UE. Pierwszy makroregion powstał w ramach Strategii UE dla 
Regionu Morza Bałtyckiego w 2009 r. Cztery główne osie powyŜszej strategii to: rozwój regionu Dunaju 
jako korytarza transportu towarowego, poprawa stanu środowiska naturalnego, pobudzenie rozwoju 
gospodarczego oraz poprawa bezpieczeństwa i przepływu osób i towarów. ChociaŜ nie przewidziano 
Ŝadnego konkretnego wsparcia finansowego, strategia ułatwi planowanie i koordynację inwestycji na 
szczeblu krajowym i europejskim w całym regionie. Architekci w państwach, których dotyczy powyŜsza 
strategia, są pełni optymizmu, Ŝe nowy, zrównowaŜony rozwój obszarów połoŜonych wzdłuŜ Dunaju 
przyniesie im bezpośrednie korzyści. 

Źródło: euractiv.com 

Nowy prezes ECCE 

Na walnym zgromadzeniu w listopadzie 2010 r. Europejskiej Rady InŜynierów Budownictwa (ECCE) 
został zatwierdzony wybór Gorazda Humara ze Słowenii na Prezesa organizacji. Gorazd Humar 
zastąpił Vassilisa Economopoulosa z Grecji, który nadal sprawuje funkcję członka Zarządu. 
Wiceprezesem i nowym Prezesem-Elektem został Fernando Branco z Portugalii. Więcej informacji na 
temat ECCE moŜna znaleźć na stronie: 

http://www.eccenet.org 

Źródło: Oświadczenie prasowe ECCE 

Stowarzyszenie Emergency Architects apeluje o wsparcie 

Organizacje humanitarne często znajdują się w centrum zainteresowania mediów po kaŜdej bardziej 
znaczącej katastrofie. W tym okresie szerokim strumieniem spływają darowizny od społeczeństwa, 
które jednak gwałtownie się urywają wraz ze spadkiem popularności medialnej danego wydarzenia. 
Architekci doskonale wiedzą, Ŝe odbudowa po klęsce Ŝywiołowej (tsunami w 2005 r., trzęsienie ziemi na 
Haiti, powodzie w Pakistanie itp.) to wieloletni proces wymagający ogromnego nakładu sił i środków. 
Powodzenie takich przedsięwzięć w wielu przypadkach zaleŜy od jakości informacji zgromadzonych 
bezpośrednio po katastrofie oraz nieprzerwanej dostępności specjalistów na przestrzeni wielu lat. 
Stowarzyszenie Emergency Architects to właśnie jedna z takich organizacji. ACE wspiera działania 
zarówno tej, jak i innych organizacji, których celem jest niesienie pomocy na rzecz społeczności 
dotkniętych następstwami klęsk Ŝywiołowych lub katastrof będących dziełem człowieka. Co więcej, 
podczas Walnego Zgromadzenia w 2006 r. ACE zorganizowała specjalne obrady poświęcone takim 
organizacjom. JeŜeli chcecie wesprzeć stowarzyszenie Emergency Architects finansowo lub oferując 
własne umiejętności, niezbędne informacje znajdziecie na stronie: 

http://www.archi-urgent.com 

Źródło: Architectes de l’urgence 

UE obiecuje Akt w sprawie dostępności na 2012 r. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding, poinformowała ostatnio członków 
Parlamentu Europejskiego, Ŝe do końca 2012 r. przedłoŜy propozycję Europejskiego aktu w sprawie 
dostępności, będącego kluczowym elementem Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, 
uruchomionej w końcu 2010 r. Wkrótce zostanie przeprowadzone szeroko zakrojone badanie mające 
na celu ustalenie i zanalizowanie barier uniemoŜliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie w 
pełnym zakresie z budynków publicznych, środków transportu oraz wszelkiego rodzaju innych usług. 
Viviane Reding powiedziała, Ŝe jest zdecydowana uczynić UE światowym liderem w zakresie produktów 
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i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat Europejskiej strategii w 
sprawie niepełnosprawności moŜna znaleźć na stronie: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF 

Źródło: euractiv.com 

Badanie Delphi w sprawie zrównowaŜonego budownictwa 

W ramach projektu Obserwatorium Eko-Innowacji (EIO) został opracowany kwestionariusz w celu 
zebrania opinii specjalistów na temat przyszłości zrównowaŜonego budownictwa w Europie. 
Odpowiedzi moŜna nadsyłać do dnia 15 lutego 2011 r. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do 
opracowania scenariuszy przyszłości w celu uzyskania lepszego poglądu na temat przyszłych wydarzeń 
w zakresie polityki w Europie. Prosimy naszych czytelników o poświęcenie 10 minut na wypełnienie 
kwestionariusza, jako Ŝe wyŜszy poziom wiarygodności uzyskanych rezultatów zaleŜy od wysokiego 
współczynnika odpowiedzi. Kwestionariusz jest dostępny pod adresem: 

https://www.webropol.com/P.aspx?id=508203&cid=8217042  

Więcej informacji na temat projektu EIO moŜna znaleźć na stronie: 

www.eco-innovation.eu 

Źródło: EIO 

Sztandarowa inicjatywa w sprawie wydajnej gospodarki zasobami została przyjęta 

Dnia 26 stycznia zeszłego roku Komisja Europejska przyjęła sztandarową inicjatywę w sprawie 
wydajnej gospodarki zasobami. PowyŜsza inicjatywa stanowi część strategii Europa 2020, której celem 
jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od uŜytkowania zasobów, propagując w ten sposób działania 
ukierunkowane na wprowadzenie gospodarki niskowęglowej, zintensyfikowanie uŜytkowania 
odnawialnych źródeł energii, modernizację sektora transportu oraz promowanie wydajności 
energetycznej. Inicjatywa ta z pewnością będzie silnie oddziaływać na zawód architekta, jako Ŝe sektor 
budowlany to największy przemysłowy uŜytkownik zasobów. Więcej informacji na temat powyŜszej 
inicjatywy moŜna znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe 

Źródło: euractiv.com 

Ekologiczne domy nie gwarantują sukcesu handlowego 

Wyniki nowego badania sfinansowanego przez UE pokazały, Ŝe nabywcy niechętnie kupują nowe 
energooszczędne domy. Problem ten w znacznej części wynika z kiepskiej komunikacji pomiędzy 
wykonawcami i nabywcami. Rezultaty uzyskane w toku badania stanowią część projektów Create 
Acceptance (Kreowanie akceptacji) oraz Changing Behaviour (Zmiana postępowania), finansowanych 
w ramach 6. i 7. Ramowych Programów Badawczych Komisji Europejskiej. PowyŜsze wyniki budzą 
zaniepokojenie, jeŜeli mamy budować społeczeństwo oparte na gospodarce niskowęglowej oraz 
motywować sektor budowlany do stosowania w większym stopniu w swoich działaniach zasady 
zrównowaŜonego rozwoju. Wnioski i propozycje badaczy stanowią interesującą lekturę i są dostępne na 
stronie: 

http://www.createacceptance.net/ 
oraz 
http://www.energychange.info/ 

Źródło: DG ds. Badań Naukowych – Centrum Informacji Naukowej 
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 PUBLIKACJE 

Wytyczne CSR dla spółek z sektora budowlanego 

W ramach europejskiego projektu ‘Budowanie odpowiedzialnej konkurencyjności’ opublikowano w 
ostatnim czasie przewodnik po społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla spółek z sektora 
budowlanego. Przewodnik kładzie nacisk na cztery obszary: zasady BHP, eko-kompatybilność, 
zarządzanie łańcuchem dostaw oraz równość szans. Darmowa wersja przewodnika jest dostępna na 
stronie: 

www.csreurope.org/pages/en/brc.html 

Miasta URBACT w obliczu kryzysu: wpływ i rozwiązania 

Obecny światowy kryzys gospodarczy dotyczy całej Europy, a jego wpływ przybiera róŜne formy  
i przejawia się w róŜnych kontekstach. Niewątpliwie, kluczową pozycję w kategoriach wpływu na 
ludność, działalność gospodarczą i infrastrukturę zajmują miasta i samorządy. Z czystej konieczności 
miasta podjęły badanie szerokiego wachlarza potencjalnych rozwiązań. Dlatego teŜ w ramach Sieci 
URBACT opublikowano przegląd takich oddziaływań i rozwiązań, dostępny na stronie: 

http://urbact.eu/en/header-main/integrated-urban-development/understanding-integrated-urban-
development/urbact-cities-responding-to-the-crisis/ 

 

 KONKURSY  

Europejska Nagroda Architektoniczna im. Philippe'a Rotthiera 

Fundacja Fondation pour l’Architecture ogłosiła tegoroczne wydanie konkursu w ramach Europejskiej 
Nagrody Architektonicznej im. Philippe’a Rotthiera. Termin rejestracji kandydatów to 30 kwietnia 2011 r. 
Szczegółowe informacje moŜna znaleźć na stronie: 

http://www.fondationpourlarchitecture.be/en/news/philippe-rotthier-european-prize-architecture-2011 

 

 WYDARZENIA 

Światowe Dni ZrównowaŜonej Energetyki 2011 – Wels (Austria), 2 – 4 marca 

Największa doroczna konferencja w tej dziedzinie, której towarzyszy wiele róŜnych imprez 
okolicznościowych. Jednym z głównych tematów przewodnich konferencji są wyzwania związane z 
odpowiedzialnym pobudzaniem koniunktury w zakresie robót renowacyjnych, dzięki której moŜliwa 
będzie głęboka odnowa istniejących budynków. Zawsze interesujący temat, więcej informacji moŜna 
znaleźć na stronie: 

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days 

11. Panhelleńska Konferencja Architektoniczna – Ateny (Grecja), 17 – 20 marca 

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Greckich (SADAS-PEA) oraz 
Izbę Techników Grecji (TEE), będących członkami ACE. Tematem przewodnim jest zawód architekta 
(The Architectural Profession) – konferencja będzie poświęcona kwestiom z zakresu polityki i przepisów 
mających obecnie wpływ na zawód architekta. Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie: 

http://www.sadas-pea.gr/11/ 
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Europejski Tydzień ZrównowaŜonej Energii 2011 – Bruksela i inne miasta, 11 – 15 kwietnia 

Szereg ogólnoeuropejskich wydarzeń, których celem jest prezentacja, promocja, ukazanie zalet oraz 
wymiana poglądów na temat wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z 
rozbudowanego serwisu internetowego i zarejestruj się na pokaz w najbliŜszej okolicy: 

http://www.eusew.eu 

Kongres UIA 2011 

WaŜnym wydarzeniem, które warto odnotować w kalendarzu, jest kolejny Kongres UIA. Kongres 
odbędzie się w Tokio (Japonia) w dniach 25-29 września 2011 r. Tematem przewodnim będzie Projekt 
2050 (Design 2050) rozpatrywany w trzech kontekstach: Środowisko – śycie – Przetrwanie. Więcej 
informacji moŜna znaleźć na stronie: 

http://www.uia2011tokyo.com/en/ 

Lista wydarzeń odnoszących się do tematyki miast 

Europejska sieć wiedzy o miastach (EUKN) prowadzi na swojej stronie internetowej bogatą listę 
wydarzeń związanych ze sprawami miejskimi. Wiele z tych spotkań moŜe zainteresować architektów. 
Lista jest dostępna na stronie: 

http://www.eukn.org/Meetings 

 

 PRAKTYCZNE INFORMACJE 

 

Przydatne i ciekawe linki: 

Strona Komisji Europejskiej 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 
 
Wyszukiwarka dokumentów Komisji 
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm 
 
Członkowie Komisji Barroso 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_en.htm 
 
Strona Parlamentu Europejskiego 
http://www.europarl.europa.eu 
 
Strona Prezydencji Belgijskiej (lipiec 2010 - grudzień 2010) 
http://www.ue2008.fr 
 
Strona Prezydencji Hiszpańskiej (styczeń 2010 - czerwiec 2010) 
http://www.eu2009.cz/en/ 
 
Europejskie Forum ds. Polityk Architektonicznych 
http://www.efap-fepa.eu 
 
Strona EU Video 
http://www.youtube.com/eutube 
 
Strona URBACT Hous-Es Network  
http://urbact.eu/projects/hous-es.html 
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Strona Sustainable building  
www.sustainablebuilding.info 
 
Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) baza danych stosunków międzynarodowych  
http://www.coac.net/international/ 
 
Baza danych Consilio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)- 
ArchiEuro 
http://www.archieuro.archiworld.it 
 
Strona internetowa Europejskiej Platformy Technologii Budowlanych 
http://www.ectp.org 
 
 
Strona EPDB (Energy Performance of Building Directive) 
http://buildingsplatform.org 
 
Strona internetowa ArchiEuropa- informacje porównawcze o praktyce w architekturze 
http://www.arvha.net//selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB 
 
Strona internetowa Archi-Student- bogactwo informacji na temat szkół i studentów architektury  
w Europie: 
www.archi-students.org 
 
Link do biuletynu Międzynarodowej Unii Architektów (UIA): 
http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/4-lettre.html 
 
Strona internetowa Komisji ds. Praktyki UIA- zawiera przydatne informacje na temat pracy globalnego 
stowarzyszenia Architektów, UIA i spraw związanych z praktyką: 
www.aia.org/about_uia 
 
Passive and Downdraught Cooling in Buildings- strona projektu finansowanego przez Unię Europejską 
zawierająca informacje o alternatywnych klimatyzacjach w budynkach: 
www.phdc.eu 
  
Database of Digital Architecture- Nowa, oparta na subskrypcji strona, która zawiera wiele działów, 
zawierających zdjęcia prac wielkich znawców architektury oraz video z wywiadami ze sławnymi 
architektami. Więcej informacji na stronie: 
www.pidgeondigital.com 
 
Interaktywna baza architektów- strona wystartowała w marcu 2008 i stanowi okazję dla architektów do 
zaprezentowania swoich prac i stania się rozpoznawalnym na światową skalę: 
www.worldarchitecture.org 
 
Strona internetowa ACE: 
http://www.ace-cae.org 
 
 
Przydatna wskazówka: 
 
W adresach internetowych podanych przez ACE Info w odniesieniu do dokumentów UE, często w 
pobliŜu końca adresu widać „_en”. Te dwie litery określają język dokumentu (angielski w przypadku 
„en”) i zazwyczaj moŜna zmienić te dwie litery, aby przejść na inną wersję językową, zgodnie z 
poniŜszym: 
 
francuski_fr 
włoski_it 
portugalski_ pt 
estoński_ et 
węgierski_hu 
rumuński_ro 

niemiecki_de 
hiszpański_es 
fiński_fi 
łotewski_lv 
słoweński_sl 
 

duński_da 
grecki_el 
czeski_cs 
litewski_lt 
słowacki_sk 
 

szwedzki_sv 
holenderski_nl 
maltański_mt 
polski_pl 
bułgarski_bg 
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Zespół redakcyjny zajmujący się zbieraniem materiałów do ACE Info: 
 
Prezydent ACE:                                                          Selma Harrington 
Członek Zarządu odpowiedzialny za Komunikację:        Serban Tiganas                      
Dyrektor ACE:                                                  Adrian Joyce 
 
ACE Info jest regularnie wydawane (około 8 wydań w roku). Dokument moŜna rozpowszechniać bez 
ograniczeń, tłumaczyć jego treść w celu wykorzystania w publikacjach oraz odwoływać się do informacji 
w nim zawartych, jeŜeli ACE zostanie podane jako źródło, z którego pochodzą informacje. 
 
Jeśli chcesz regularnie otrzymywać ACE Info, a nie jesteś wpisany na listę mailową, moŜesz 
zarejestrować się na stronie: 
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp 
JeŜeli posiadasz informacje, które chciałbyś, aby zostały uwzględnione w kolejnym wydaniu, prześlij je 
drogą mailową (prosimy o wersje angielskie lub francuskie) na adres: adrian.joyce@ace-cae.org.  
Informacje naleŜy przedkładać do pierwszego piątku kaŜdego miesiąca. 
 

Koniec 


