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WSTĘP 
Zapraszam do lektury drugiego wydania ACE Info w 2012 r., w którym mam nadzieję znajdziecie 
wiele przydatnych i ciekawych informacji. 

Podczas gdy majowe słońce ogrzewa powietrze i poprawia nastrój 
mieszkańców wyspy na jej zachodnich obrzeŜach – jak w większości Europy, 
miliony z nas wykonuje swoją codzienną pracę w oczekiwaniu na jasne 
wskazówki i wizję dla UE. Powinna się ona bowiem koncentrować na 
„rynkach” rozumiejąc i przestrzegając wzajemnych wartości i obowiązków 
oraz związku między jakością Ŝycia, gospodarką i środowiskiem. Powinna 
ona równieŜ odnosić się z dumą i szacunkiem dla naszej przedsiębiorczości, 
kreatywności, zróŜnicowania i dziedzictwa kulturowego. 

My, architekci zawsze czujemy, Ŝe mamy wiele do powiedzenia oraz, Ŝe odgrywamy istotną rolę w 
osiąganiu równowagi i poszukiwaniu odpowiednich kanałów komunikacyjnych w celu podkreślania 
naszej roli. Poprzez Radę Architektów Europy i organizacje członkowskie, rozwinęliśmy imponującą 
sieć i dobre chęci, ale równieŜ świadomość, Ŝe nasza pasja musi być powiązana z realną oceną 
własnych zasobów, efektywności, umiejętności oraz zaangaŜowania i motywowania innych. W ramach 
Zarządu oraz wraz z Sekretariatem ACE szukamy sposobów na lepszą współpracę oraz wypełnianie  
i delegowanie zadań. Aby osiągnąć porozumienie na róŜne tematy w przeciągu ostatniego 2-letniego 
okresu, przeprowadziliśmy z Radą kilka warsztatów dotyczących priorytetów ACE, zarządzania i celów 
lobbistycznych oraz programu prac Obszaru Tematycznego 3 (Architektura i Jakość śycia), który 
zawiera konkretny zestaw działań. Działania te są w trakcie realizacji i są zgodne z moim programem 
wyborczym oraz wnioskami o poprawę komunikacji. Zarząd będzie uczestniczył w warsztatach 
poświęconych Komunikacji w ACE podczas swojego spotkania 15 czerwca br. z oczekiwaniem na 
stworzenie programu działań poprawiających wewnętrzną i zewnętrzną komunikację.  

Spotkanie Forum ECO w Amsterdamie w kwietniu, na którym wielu z Was uczestniczyło tuŜ przed 
spotkaniem Walnego Zgromadzenia ACE, dało nam moŜliwość dyskusji oraz współdziałania z wieloma 
partnerami w złoŜonym łańcuchu wartości w sektorze zrównowaŜonego budownictwa. Mieliśmy okazję 
wysłuchać prelegentów będących zarówno legislatorami, pracownikami sektora publicznego i władz 
lokalnych, ale takŜe architektami, uczestniczącymi w procesie budowlanym. W Waszym imieniu 
ogłosiłam ponownie gotowość, przedstawiłam moŜliwości i wszechstronność naszego zawodu 
poszukującego przewodniej i koordynującej roli w zrównowaŜonym rozwoju, ale takŜe poszukującego 
pracy! Z niecierpliwością oczekujemy kontynuacji rozmów z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska (DG 
Environment) oraz wpływu rekomendacji Forum na ich program prac. 

Wiosenne Walne Zgromadzenie ACE obfitowało w Ŝywiołowe dyskusje i wymianę poglądów na temat 
naszej kampanii, zgodnie z którą kontynuujemy nasze działania z Komisją UE nad implementacją 
zmodernizowanej Dyrektywy PQD (Dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
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zawodowych). Upatruje się wielu zmian w tym dokumencie, jednak przyjęcie stanowiska „5+2” opartego 
na Karcie UIA dotyczącej edukacji UIA/UNESCO Charter for Architectural Education pozostaje celem, 
który musi być w pełni osiągnięty. Rozmowy podczas Walnego Zgromadzenia ACE posunęły do przodu 
przygotowania wspólnego stanowiska dotyczącego Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych  
i wniosków ACE z propozycjami zmian dla Komisji UE, które obecnie dobiegają końca.  

Walne Zgromadzenie było równieŜ okazją do przywitania wielu międzynarodowych gości  
i przewodniczących sieci partnerskich, z którymi współpracujemy i dzielimy pasję do zawodu architekta. 
Miło jest nam słyszeć, Ŝe ACE jest szanowane przez wielu z nich i chwalone za skoncentrowaną  
i zorganizowaną pracę. Inicjatywy wielu regionalnych organizacji architektonicznych, których myślą 
przewodnią jest bliŜsza współpraca na poziomie regionalnym pokazują, Ŝe w zmiennym społeczno-
polityczno-gospodarczym kontekście, stosunkowo nieliczny zawód jak nasz moŜe i musi pracować 
razem badając i tworząc modele współpracy w celu przystosowania się do zmian. MoŜemy być 
wdzięczni wielu delegatom ACE i naszym kolegom z międzynarodowych organizacji, których 
zaangaŜowanie w tą pracę przynosi witalność, ciągłość i determinację, a my cenimy sobie 
zobowiązania przyjacielskie, czego przykładem jest podpisanie porozumienia pomiędzy ACE  
i ARCASIA.  

Niektórzy z nas uczestniczyli w spotkaniu „Architecture Plus” w Sofii na początku maja br., po którym 
odbyły się warsztaty ACE w ramach Obszaru Tematycznego 3. Nasi koledzy z Bułgarskiej Izby 
Architektów razem ze Stowarzyszeniem Architektów w Bułgarii zorganizowali platformę do debaty nad 
aktualnymi sprawami związanymi z praktyką architektoniczną w kontekście prawa europejskiego, 
popartą przez wielu czołowych prelegentów, z których wielu związanych jest z ACE. W wydarzeniu 
wziął udział sam Prezydent Bułgarii, Rossen Plevneliev, który potwierdził znaczenie deklaracji Sofia 
podpisanej pomiędzy ACE i grupami zawodowymi. Deklaracja wzywa do implementacji przejrzystego 
prawa regulującego nasz zawód i dostęp do niego. Niestety podczas wydarzenia dowiedzieliśmy się  
o nagłej śmierci naszego kolegi Pana Petko Yovchev, który niestrudzenie pracował do samego końca, 
aby wydarzenie to zakończyło się powodzeniem. WyraŜamy uznanie dla jego pracy i będziemy o nim 
pamiętać. 

Selma Harrington 
Prezydent ACE 
Maj 2012  

 

  

 KWESTIE KLUCZOWE  
 
 
Monitorowanie postępów prac nad Dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji 

 
25 kwietnia 2012 r., ACE uczestniczyło w rozmowie publicznej IMCO 
dotyczącej modernizacji Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Dyskusja w trakcie pierwszego panelu skupiła się na 
minimalnych wymogach kształcenia, częściowym dostępie do zawodu 
regulowanego i wspólnych regułach kształcenia. W przypadku częściowego 
dostępu, Dr Sarah Schoenmaekers przypomniała uczestnikom, Ŝe nie 
powinien on być traktowany jako pierwszy etap, gdyŜ środki kompensacyjne 
dotyczą przede wszystkim architektów, którzy w pełni uznali swoje 

kwalifikacje i chcą pracować w państwie przyjmującym. Po wyliczeniu negatywnych i pozytywnych 
aspektów częściowego dostępu, wspomniała równieŜ, Ŝe Państwa Członkowskie mogą odmówić 
częściowego dostępu o ile wyznaczony cel jest zabezpieczony i proporcjonalny. Drugi panel stanowił 
próbę odpowiedzi na pytanie, jak wdroŜyć kartę zawodową. Kilku prelegentów poruszyło kwestie 
praktyczne dotyczące wdroŜenia karty zawodowej zarówno w państwie wnioskodawcy jak i w państwie 
przyjmującym. Pan Buttarelli, asystent Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, przedstawił 
interesującą prezentację na temat ochrony prywatności w związku z Europejską Kartą Zawodową. 
Nalegał on na to, aby system ostrzegania opracowany dla zapobiegania przed pracą nieuczciwych 
architektów za granicą był odpowiednio proporcjonalny. Na koniec, Europejska Federacja Narodowych 
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Stowarzyszeń Europejskich (FEANI) omówiła, w jaki sposób zaimplementowali kartę zawodową 10 lat 
temu i opisała jej główne cechy. Główne punkty rozmowy publicznej IMCO zostały zaprezentowane na 
ostatnim Walnym Zgromadzeniu ACE w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Amsterdamie. Obecnie ACE jest w 
fazie końcowej opracowania stanowiska dotyczącego modernizacji Dyrektywy PQD w celu przekazania 
jego Parlamentowi Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w połowie czerwca, po konsultacjach ze 
swoimi organizacjami członkowskimi.  
 
 
Propozycje zmian ACE dotyczących Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych 

 
Po rozmowie publicznej IMCO, która odbyła się pod koniec marca  
i publikacji wstępnego raportu referenta Marca Tarabella zawierającego 
propozycje zmian do Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, ACE 
rozpoczęło prace nad zaproponowanymi zmianami.  
 
W szczególności ACE chce zapewnić, aby: 
 

− usługi intelektualne/projektowe nie były przedmiotem aukcji elektronicznych; 
− koncepcja „zamówień z wolnej ręki” była wyjaśniona w kwestii oszacowania wartości prac 

publicznych; 
− jednostki zamawiające rozwaŜały organizowanie konkursów, poza sytuacją, gdy przedmiot 

zamówienia jest nieodpowiedni; 
− warunki uczestnictwa w procedurach dotyczących usług intelektualnych nie były ograniczone do 

kryteriów nie ilościowych oraz 
− zamówienia na usługi intelektualne były przyznane na podstawie najkorzystniejszej 

ekonomicznie oferty (a nie najniŜszej ceny). 
 

Źródło: ACE 
 
 
Coraz mniejsze szanse na osiągnięcie 3% celu na renowację publicznych budynków  
 

W obecnych trudnych czasach, w których widoczne są 
konsekwencje kryzysu finansowego oraz globalnej zmiany 
klimatu ACE wierzy, Ŝe Dyrektywa w sprawie efektywności 
energetycznej (Energy Efficiency Directive - EED) powinna 
być siłą napędową gospodarczego oŜywienia i głównym 
czynnikiem wpływającym na wdroŜenie zrównowaŜonego 
dobrobytu w Unii Europejskiej. JednakŜe na dzień dzisiejszy 
propozycja Duńskiej Prezydencji dotycząca EED osłabiła 
prawie wszystkie starania deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego o połączenie celów krajowych.  

W szczególności odrzuca ona propozycję wymagań dotyczących renowacji budynków publicznych (art. 
4), które zakładały renowację 3% całkowitej powierzchni uŜytkowej (ponad 250m2) budynków będących 
własnością organów publicznych kaŜdego roku i proponuje dopisanie artykułu dotyczącego 
długoterminowych strategii renowacji budynków, a takŜe związanych z nimi wskaźników.  
W konsekwencji renowacja energetyczna budynków publicznych moŜe przestać być jednym z 
priorytetów EED, co byłoby powaŜnym krokiem w tył. Odkąd podmioty publiczne są głównymi 
inwestorami w dziedzinie budownictwa i sektor budowlany stanowi ok. 10% PKB Unii Europejskiej, 3 % 
renowacja przyczyniłaby się do stworzenia bardziej konkurencyjnej i niezaleŜnej gospodarki 
europejskiej. KaŜde wydane euro w budownictwie jest dodatkowym czynnikiem pobudzającym 
aktywność gospodarczą o ok. 3 euro. Europa powinna to uwzględnić przy podejmowaniu decyzji  
o wprowadzeniu obowiązkowego programu. Według ACE działania polegające na zwiększeniu 
oszczędności energetycznej do 2020 r. i aktualnej redukcji zuŜycia energii nie powinny być dobrowolne: 
Europa potrzebuje obowiązkowego programu dla zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju.  
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 WIADOMOŚCI Z UE 
 
 
Deklaracja Miast promująca ZrównowaŜony Rozwój Miast dla RIO+20 

 
22 i 23 marca 2012 r. w Kopenhadze odbył się Piąty Europejski 
Szczyt Regionów i Miast. Przez 2 dni ponad 300 burmistrzów  
i prezydentów regionów z 27 państw Unii Europejskiej razem z 
czołowymi architektami, urbanistami i pracownikami naukowymi 
podzieliło się swoimi doświadczeniami i pomysłami na to, co zrobić 
aby sprawy miast częściej pojawiały się w europejskich i światowych 
porządkach spotkań. W tym celu, przywódcy polityczni potwierdzili, Ŝe 
zrównowaŜony i „zielony rozwój” w miastach i regionach europejskich 

są nie tylko odpowiedzią na walkę ze zmianą klimatu, ale równieŜ waŜną częścią strategii, której celem 
jest znalezienie sposobu na wyjście z gospodarczego i finansowego kryzysu. Pod koniec szczytu 
członkowie Komitetu Regionów podkreślili rolę, jaką odgrywa rozwój miast w kaŜdym regionie dzięki 
przyjęciu Deklaracji Kopenhaskiej. W porozumieniu tym, przygotowanym w oparciu o Konferencję NZ w 
sprawie zrównowaŜonego rozwoju, zostały nakreślone wymogi dla osiągnięcia bardziej 
konkurencyjnych, globalnych i zielonych miast. Powinno to być ich tematem przewodnim w RIO+20.  
Z Deklaracją Kopenhaską moŜna zapoznać się na stronie: 
http://cor.europa.eu/en/news/summits/Documents/Copenhagen%20Summit%202012%20Declaration/ 
EN.pdf 

 
 

Źródło i zdjęcie: Komitet Regionów 
 
 
Strategia dotycząca wydajności zasobów: Postępy i Trudności   
 

25 kwietnia 2012 r. Komitet ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego poparł 
Europejską Strategię Efektywnego Wykorzystania Zasobów, co stanowi 
podstawę do tego aby przyszłe działania związane ze zrównowaŜonym 
rozwojem były projektowane i wdraŜane spójnie i logicznie. JednakŜe 
Deputowani do Parlamentu Europejskiego w swoich dąŜeniach do podpisania 
umowy, odłoŜyli na bok terminy i środki zaproponowane przez Pana 
Gerbrandy, holenderskiego liberalnego Deputowanego, który sporządził 
pierwszy raport. Dla przykładu, jedną z jego propozycji było utworzenie w 
przeciągu roku kilku zespołów zadaniowych z konkretnymi wzorcami na 
zajęcie się konsumpcją Ŝywności, mieszkalnictwem i mobilnością w celu 

stworzenia planów działań w kwestii wydajności. Ostateczny termin nie został utrzymany w 
Parlamencie, mimo Ŝe niektórych Deputowanych i Komisję Europejską przekonała konieczność 
posiadania i wdraŜania „kamieni milowych”. Jak wytłumaczył Pan Miege, Dyrektor w Generalnej 
Dyrekcji ds. Środowiska, obecna sytuacja jest skomplikowana, gdyŜ skala koniecznych zmian jest 
ogromna. Niezbędna jest bowiem zmiana systemu, zachowań oraz systemu wynagrodzeń. Jeśli 
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej okaŜe się być symboliczna, konieczna będzie praca z 
innymi zasobami jak np. woda. Wyzwaniem jest ujęcie wspomnianych kwestii w całość przez promocję 
wydajności zasobów w celu wprowadzenia zmian. Według Pana Miege, główne moŜliwości wydajności 
zasobów znajdują się w budynkach, co moŜe pozwolić na zaoszczędzenie wielu miliardów dolarów na 
całym świecie. Efektywność energetyczna w budynkach wymaga podejścia zintegrowanego, które 
uwzględnia zastosowane materiały i inne elementy składowe i stąd moŜe zaoszczędzić do 50% 
wszystkich wydobytych materiałów i 50% zuŜytej wody. Tekst Parlamentu Europejskiego dostępny jest 
na stronie:  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/899/899789/899789en.pdf 

 
 

Źródło: Euractiv i Komisja Europejska 
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Spotkanie Dyrektorów Generalnych odpowiedzialnych za rozwój miast 
 
13 i 14 marca br. Duński Minister ds. Mieszkalnictwa, Miast i Wsi zorganizował spotkanie Dyrektorów 
Generalnych odpowiedzialnych za rozwój miast. ACE reprezentował Przewodniczący Grupy Roboczej 
Antonio Borghi. Spotkanie podkreślało zaangaŜowanie Duńskiej Prezydencji w poparcie dla publikacji 
ostatecznej wersji Ram Referencyjnych Miasta ZrównowaŜonego (Reference Framework for 
Sustainable Cities - RFSC), narzędzia internetowego przedstawiającego pakiet konkretnych działań do 
wykonania przez zaangaŜowane podmioty. Publikacja zawiera równieŜ propozycję przyszłej spójnej 
propozycji legislacyjnej, a jej celem jest dalszy rozwój platformy politycznej dla Europejskich Polityk 
Miejskich poprzez wyczerpującą dyskusję na tematy związane z rozwojem miast pod względem 
infrastruktury. Duńska Prezydencja niebawem rozpowszechni raport ze spotkania.   

Źródło: ACE 
 
„CitizenHouse.eu”  
 

Od 1 kwietnia br. obywatele europejscy mają dostęp do swojego 
nowego portalu umoŜliwiającego im dochodzenie swoich 
europejskich praw. Strona oferuje łatwy dostęp do usług, takich jak: 
skargi do Komisji Europejskiej, wnioski do Parlamentu 
Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, europejskich inicjatyw obywatelskich i dostęp do dokumentów Instytucji Europejskich. 
Strona internetowa portalu:  
www.citizenhouse.eu 
 
 

 SPRAWY ACE 

 

ACE Sector Study: Trzecia edycja w toku! 

14 maja br. ACE przeprowadziło trzecią edycję badania sektorowego 
Sector Study. Po sukcesie dwóch pierwszych edycji w 2008 i 2010 r., 
tegoroczne badanie będzie analizowało i przedstawiało sytuację zawodu 
architekta w Europie, pokazywało jak zawód i rynek zmieniły się od 
ostatniego badania (zwłaszcza w świetle zmieniających się sytuacji 
gospodarczych) oraz statystyki dotyczące zawodu architekta w kaŜdym 
państwie członkowskim uczestniczącym w badaniu. Jeśli jesteś 
architektem i otrzymałeś zaproszenie do uczestnictwa w badaniu od 

reprezentującej Cię organizacji zachęcamy do poświęcenia paru minut na udzielenie odpowiedzi, co 
pozwoli nam na naszkicowanie wyraźnej sylwetki architekta i jego zawodu. Aby zachęcić architektów do 
uczestnictwa, ankieta dostępna jest w 17 językach. ACE oczekuje, Ŝe weźmie w niej ponad 10 000 
architektów. Wyniki ankiety będą zaprezentowane podczas drugiego Walnego Zgromadzenia ACE w 
listopadzie 2012 r.  

Walne Zgromadzenie ACE i 12 Europejskie Forum Eco-Innowacji w Amsterdamie 

Rada Architektów Europy zorganizowała Walne Zgromadzenie w dniu 
27 kwietnia 2012 r. w Amsterdamie (Holandia). Odbyło się ono w 
powiązaniu z 12 Europejskim Forum Eco-Innowacji w Amsterdamie, 
25 i 26 kwietnia, zorganizowanym przez Komisję Europejską  
o następującym temacie: „Scaling-up sustainable construction through 
value chain innovation”. Uczestnicy skupili się na rekomendacjach 
dotyczących promowania rozwoju zrównowaŜonego budownictwa. 
Zgodzono się na kilka rekomendacji, takich jak utworzenie okrągłych 

stołów promujących odpowiedzialne budownictwo, rozwój strategii na osiągnięcie minimalnego wpływu 
na środowisko istniejących budynków, wprowadzenie oceny cyklu Ŝycia budynków pod zamówienia 
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publiczne oraz stworzenie mechanizmów redukujących ryzyko Eko-innowacji w łańcuchu wartości w 
sektorze budownictwa. Ostateczna wersja tych rekomendacji niebawem ukaŜe się na stronie ACE. 

Z kolei 27 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu, ACE podpisało umowę z Radą Architektów Azji 
(ARCASIA). Obydwie organizacje zgodziły się na sześć środków umacniających ich współpracę. 
Umowy ACE-ARCASIA są dostępne na stronie:  
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1362 

Podpisanie Deklaracji Sofia w sprawie zamówień na usługi architektoniczne 

11 maja 2012 r. w Sofii (Bułgaria) odbyło się spotkanie przy okrągłym 
stole Architecture Plus. Prezydent ACE, Selma Harrington razem z 
Przewodniczącym Izby Architektów w Bułgarii, Panem Vladimir 
Damyanov, Prezesem Izby InŜynierów w Projektowaniu 
Inwestycyjnym, Panem Stefan Kinarev i Prezesem Bułgarskiej Izby 
Budownictwa, Panem Svetoslav Glossov podpisała Deklarację Sofia. 
Deklaracja wzywa do ustanowienia zamówień na architektoniczne  
i budowlane usługi oparte na czterech głównych zasadach: 

uwzględnienie holistycznego i zintegrowanego procesu zamówień, uwzględnienie odpowiednich 
konsultacji społecznych i zaangaŜowania w proces zamówień publicznych, uwzględnienie 
długotrwałego planowania zamiast priorytetyzowania krótkotrwałych celów oraz uwzględnienie 
odpowiednich procedur kontrolnych poprzez proces zamówień i kontroli korzystny dla zdrowia  
i bezpieczeństwa obywateli, jakości i stabilności środowiska zbudowanego i optymalnych kosztów 
operacyjnych i utrzymania. Deklarację Sofia moŜna przeczytać na stronie:  
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/90/language/en 

ACE zakłada dwie nowe grupy robocze 

W kontekście unowocześniania Dyrektywy PQD i nowych propozycji przedstawionych przez instytucje 
europejskie, ACE uznało za konieczne utworzenie dwóch nowych grup roboczych: jedną zajmująca się 
systemem kształcenia ustawicznego (CPD) i drugą zajmującą się praktyką zawodową (+2).  

Grupa Robocza ds. Systemu Ustawicznego Kształcenia (CPD) 

ACE zdecydowało się utworzyć tę grupę we współpracy z UIA w celu wymiany informacji  
i zbadania obecnej sytuacji w państwach członkowskich w zakresie systemu ustawicznego kształcenia. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w ParyŜu, 19 marca. Dokonano na nim wstępnego przeglądu sytuacji 
oraz wyjaśniono procedury i zakres systemu ustawicznego kształcenia. W najbliŜszych miesiącach, 
grupa przedstawi draft przewodnika dotyczącego narzędzi i systemów, które będą wprowadzone przez 
ACE odnośnie ustawicznego kształcenia. Na następne spotkanie zaplanowane na 19 czerwca w 
Rzymie, państwa członkowskie zostały proszone o sprawdzenie i uzupełnienie informacji na temat CPD 
w swoim kraju i wyznaczenie delegata, który będzie korespondował z grupą i uczestniczył w przyszłych 
spotkaniach.  

Grupa Robocza ds. Praktyki Zawodowej (PPE+2)  

Grupa ta będzie badać kwestię praktyki zawodowej, która stanowi istotny element edukacji 
architektonicznej dla umoŜliwienia przyszłym architektom uzyskanie wymaganych umiejętności do 
prowadzenia samodzielnej praktyki. Poprzednia grupa robocza zbadała tą kwestię i sporządziła raport 
oraz kartę. JednakŜe sprawa ta wymaga uzupełnienia, gdyŜ proponowana modernizacja Dyrektywy 
PQD po raz pierwszy wspomina o PPE jako części 6-letniego kształcenia (5 lat kształcenia 
akademickiego + 1 rok PPE lub 4+2). Co do pozostałych kwestii, Grupa Robocza PPE+2 została 
poproszona o przeprowadzenie przeglądu krajowych sytuacji (czasem bardzo od siebie róŜnych) 
istniejących w Państwach Członkowskich UE przed sporządzeniem zasad i ogólnej charakterystyki do 
stworzenia propozycji, które pozwoliłyby na większą konwergencję. Pierwsze spotkanie tej grupy 
zaplanowane jest na 11 czerwca br. Państwa członkowskie zostały proszone o sprawdzenie i 
uzupełnienie informacji na temat praktyki w swoim kraju i wyznaczenie delegata, który będzie 
korespondował z grupą i uczestniczył w przyszłych spotkaniach.  
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Raport z działalności ACE w latach 2010-2011 

Raport z działalności ACE na lata 2010-2011 został przedstawiony Organizacjom Członkowskim ACE 
na ostatnim posiedzeniu Walnego Zgromadzenia ACE w Amsterdamie. Przedstawia on wszystkie trzy 
obszary tematyczne (dostęp do zawodu, praktyka zawodowa oraz architektura i jakość Ŝycia) oraz 
opisuje postęp, jaki nastąpił w przeciągu ostatnich dwóch lat. Zawiera równieŜ cele i priorytety na 
najbliŜsze dwa lata. Raport jest dostępny online na stronie ACE pod adresem: 
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1367 

Ogłoszenia Organizacji Członkowskich 

CAB - Bułgaria 

Z wielkim smutkiem ACE dowiedziało się o nagłej śmierci Pana Petko Yovchev, 
współzałoŜyciela, pierwszego Prezydenta Izby Architektów w Bułgarii, który 
odszedł 11 maja br. Przez 8 lat, do ostatniej chwili pracował z profesjonalizmem  
i poświęceniem. Deklaracja Sofia, której jest współautorem, została podpisana w 
dzień jego śmierci, co stało się symbolem jego starań mających na celu poprawę 
usług architektonicznych w Europie. ACE przekazuje swoje kondolencje jego 
bliskim i znajomym. 

CAT – Turcja 

W dniach 13-15 kwietnia br. Izba Architektów w Turcji na spotkaniu Walnego Zgromadzenia wybrała 
nowy Zarząd, w którego skład wchodzą następujący członkowie: Eyup Muhcu (Prezes), Guven Arif 
Sargin (Wice-Prezydent), Necip Mutlu (Sekretarz), Ali Ekinci (Skarbnik), Esin Hacialioglu (Członek), 
Ahmet Imran Karaman (Członek) i Sabri Konak (Członek). Kadencja Rady będzie trwała dwa lata, 
poczynając od kwietnia br. 

CCA – Republika Czech 

15 maja 2012 r. członkowie Zarządu wybrali Pana Josef Panna na Prezesa Czeskiej Izby Architektów 
(CCA) na następny rok. Zastąpił on Pana Jana Vrana, który był Prezydentem przez ostatnie 2 lata.  
Pan Panna poprzednio pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Izby. 

Wiadomości na temat zaangaŜowania ACE w projekty współfinansowane z UE 

ZaangaŜowanie ACE w projekty badawcze finansowane przez UE wpływa na przyspieszenie wdraŜania 
ich polityk oraz zaangaŜowanie i nawiązanie kontaktów z partnerami w UE. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, prosimy kontaktować się z Eleni Goni, Projekt Officer: eleni.goni@ace-
cae.eu. 

Shelter  

Celem projektu SHELTER (www.shelterproject-iee.eu) jest promowanie  
i ułatwianie korzystania z nowych modelów współpracy, zainspirowanych 
przez zintegrowane projektowanie do celów renowacji energetycznej 
budownictwa socjalnego. W kontekście projektu SHELTER, CECODHAS 
Housing Europe we współpracy z ACE i Europejską Konfederacją 
Budowniczych organizują wydarzenie, którego gospodarzem jest Europejski 
Tydzień ZrównowaŜonej Energii w Brukseli, we wtorek 19 czerwca. 
Wydarzenie o nazwie „Innovate to Renovate” ma zwiększyć świadomość 
konieczności prac nad efektywnym wykorzystaniem energii w istniejącym 
budownictwie socjalnym, jak równieŜ konieczności kontynuowania polityki 
skupiającej się na trzech głównych sprawach: Innowacyjne Instrumenty 

Finansowe, Zamówienia Publiczne oraz Rozwój Lokalny i rola małych i średnich przedsiębiorstw.  
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TrainRebuilt 

Projekt TrainRebuild (www.trainrebuild.eu) ma na celu zaprojektowanie 
strategii prowadzącej do zmiany myślenia publicznych i prywatnych 
właścicieli nieruchomości na temat relacji między efektywnością 

energetyczną a zwiększoną wartością nieruchomości. W kontekście projektu TRAINREBUILD oraz jako 
kolejne wydarzenie Europejskiego Tygodnia ZrównowaŜonej Energii, drugie wydarzenie forum 
‘European Forum on Training and Skills for Re-Building’ odbędzie się w Brukseli 22 czerwca. Głównym 
tematem wydarzenia będzie ‘Partnerstwo między lokalnymi władzami i prywatnymi właścicielami 
nieruchomości na rzecz wdraŜania programów modernizacyjnych’. Uczestnicy wydarzenia będą 
wyłaniali pomysły stowarzyszeń prywatnych właścicieli nieruchomości oraz członków Porozumienia 
między Burmistrzami na wspólne korzystanie z lokalnych programów modernizacji. W celu uzyskania 
więcej informacji jak i zgłoszenia uczestnictwa, prosimy kliknąć na poniŜszy link: 
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2012/05/INVITATION.pdf 

ACE na zagranicznych wydarzeniach 

ACE jest często reprezentowana przez Prezesa, Członków Zarządu, Prezesów Grup Roboczych i/lub 
Sekretariat w zagranicznych imprezach i konferencjach. Działania te są przewaŜnie niezauwaŜane, 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/language/en 

Wydarzenia i spotkania ACE od czerwca do sierpnia 2012: 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Praktyki Zawodowej – 11 czerwca 2012, Bruksela 
Czwarte spotkanie Zarządu – 14 i 16 czerwca 2012, Dublin 
Warsztat nt. Komunikacji – 15 czerwca 2012 (Dublin) 
Spotkanie Grupy Roboczej ds. CPD – 19 czerwca 2012 (Rzym) 
 

  POZOSTAŁE INFORMACJE 

Nowa Platforma dotycząca ZrównowaŜonego Budownictwa 

Construction21 jest nową Europejską wspólną platformą dla 
profesjonalistów związanych ze zrównowaŜonym budownictwem.  
Jej celem jest szybka wymiana postępów w tym zakresie na 
poziomie europejskim. Narzędzie to będzie zawierało wykaz 
innowacyjnych osiągnięć budowlanych w bazie danych łatwo 

dostępnej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. UmoŜliwi dokonanie szybkich porównań, 
aby zachęcić do konkurencji, a tym samym rozwinąć cały sektor. Aktywni uŜytkownicy będą mogli 
wymienić się informacjami i uwagami, rozwinąć sieci kontaktów i zaistnieć w tematycznych 
społecznościach. Dostęp do strony jest całkowicie bezpłatny, a zawartość jest tworzona przez 
uŜytkowników i moderowana przez uznanych ekspertów. Więcej informacji jest dostępnych na stronie:  
http://www.construction21.eu/ 

Źródło: Construction21 

Dziedzictwo Kulturalne pominięte w programie Horizon 2020 

Kwestia dziedzictwa narodowego została pominięta w propozycji Komisji 
Europejskiej dla 8 Programu Ramowego ds. Badań i Innowacji (Horizon 2020). 
W rezultacie wszystkie dostępne wcześniej fundusze na badania w tym zakresie 
jak i cała podstawa do konserwacji dziedzictwa narodowego w Europie zostaną 
wykluczone, prawdopodobnie na najbliŜsze kilka lat. Stąd teŜ, aby utrzymać 
dziedzictwo kulturowe w programie Horizon 2020, wspólnota badawcza ds. 
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dziedzictwa narodowego zainicjowała petycję online zaadresowaną do Parlamentu Europejskiego  
i Rady. Ponad 7,000 ludzi poparło juŜ petycję, jednak potrzebnych jest więcej podpisów na dalszą 
promocję badań nad dziedzictwem kulturowym. Petycję moŜna podpisać na stronie: 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 

 
Źródło: Europejska Wspólnota Badawcza ds. Dziedzictwa Narodowego 

             (ang. European Cultural Heritage Research Community) 

  

Lista finalistów nagrody 2014 European Green Capital Award 

 

KaŜdego roku nagrodzone w konkursie European Green Capital Award miasta 
starają się polepszyć środowisko miejskie i skupiają się na zdrowszych  
i zrównowaŜonych miejscach do Ŝycia. Celem tego konkursu jest:  
1) nagrodzenie miast, które osiągnęły wysokie standardy środowiskowe  
2) zachęcenie miast do osiągania ciągłych i ambitnych celów związanych z 
poprawą środowiska i zrównowaŜonego rozwoju; 3) dostarczenie wzoru do 
naśladowania, który zainspirowałby inne miasta i promowałby dobre praktyki 
 i doświadczenia we wszystkich pozostałych miastach europejskich.  
O nagrodę w 2014 r. ubiegało się 18 miast i wyłonionych zostało  

3 finalistów: Brystol, Kopenhaga i Frankfurt. Zwycięzca zostanie ogłoszony na ceremonii wręczenia 
nagród w Victoria-Gasteiz, Europejskiej Zielonej Stolicy 2012 w dniu 29 czerwca br. Więcej informacji 
moŜna znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 

Źródło: Europejska Zielona Stolica- Komisja Europejska 

 

Wyniki Globalnej Nagrody za Architekturę ZrównowaŜonego Rozwoju 

Architekt i profesor Jana Revedin stworzył Globalną Nagrodę za Architekturę ZrównowaŜonego 
Rozwoju (Global Award for Sustainable Architecture) w 2006 r., która co roku honoruje pięciu 
architektów, których prace uwzględniają architekturę zrównowaŜonego rozwoju. Aby wygrać konkurs, 
architekci muszą przedstawić prace z zakresu racjonalnej współczesnej architektury, innowacyjnej pod 
względem energii, materiałów i technologii; zaproponować nowe standardy w zakresie mieszkalnictwa  
i obiektów publicznych i zwalczania braku równowagi ekologicznej i nierówności społeczną. 
Tegorocznymi zwycięzcami są: Salma Samar (Londyn, Wielka Brytania), Anne Feenstra (Kabul, 
Afganistan), Suriya Umpansiriratana (Bangkok, Tajlandia), Philippe Madec (ParyŜ, Francja) i TYIN 
Architekt (Trondheim, Norwegia). Więcej informacji o zwycięzcach: 

 http://locus-foundation.org/GlobalAward/globalaward.htm 

Źródło: Global Award for Sustainable Architecture 

Zwycięzcy Blue Award 2012 

Nagroda The Blue Award jest przyznawana w cyklu dwuletnim przez Departament Przestrzennego  
i ZrównowaŜonego Planowania na Uniwersytecie Technologicznym w Wiedniu przy współudziale UIA. 
Jest to międzynarodowy konkurs dla studentów, który wyłania projekty poświęcone tematowi 
zrównowaŜonego rozwoju w akademickim zakresie architektury, planowania regionalnego i urbanistyki. 
Konkurs ten jest otwartym zaproszeniem do przyszłościowych i zrównowaŜonych rozwiązań. Podczas 
ceremonii wręczenia nagród nominowanych zostało 11 architektów z 8 krajów. Pierwsza nagroda 
przyznana została Nikhil Chaudhary (Uniwersytet CEPT Ahmedabad, Gujarat, India) w kategorii 
„Rozwój miejski i transformacja, zagospodarowanie przestrzeni” druga Gregor Fasching (Uniwersytet 
Technologiczny w Wiedniu, Austria) w kategorii „Budynek Ekologiczny” oraz Veronika Holczer 
(Uniwersytet Technologiczny i Ekonomiczny w Budapeszcie, Węgry) w kategorii „Budownictwo w 
Istniejących Strukturach”. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Blue Award:   
http://www.blueaward.at 

Źródło: Blue Award 
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 PUBLIKACJE 

 
Przewodnik RIBA po ZrównowaŜonym Rozwoju w Praktyce 

 
Królewski Instytut Architektów Brytyjskich (RIBA) wydał przewodnik, który ma 
na celu pomoc we wprowadzeniu tematyki zrównowaŜonego rozwoju do ich 
codziennej praktyki zawodowej. Oprócz przedstawienia czynników 
wpływających na osiąganie zrównowaŜonego rozwoju i wytłumaczenia, w jaki 
sposób RIBA odpowiada na te wyzwania, Przewodnik podkreśla zalety 
zrównowaŜonych budynków dla klientów i architektów, a następnie określa 
etapy, które Architekt powinien przechodzić przy wdraŜaniu zrównowaŜonego 
rozwoju do swojej praktyki zawodowej. Publikację moŜna pobrać ze strony: 
 

http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/RIBAGuidetoSustainabilityinPractice.pdf 
 
Przystosowanie miast do Zmian Klimatu w Europie  
 
Zmiana klimatu jest nadal aktualna i będzie stanowić powaŜne wyzwania dla miast. Ekstremalne 
warunki pogodowe stwarzające niebezpieczeństwa tj. fale gorąca, powodzie i susze, które, jak się 
przewiduje, będą się nasilały w wielu częściach Europy. Ze względu na to, Ŝe miasta napędzają 
gospodarkę Europy i generują znaczne bogactwo, problemy związane z klimatem występujące w 
waŜnych centrach mogą zagrozić gospodarce europejskiej. Raport ten, napisany w kontekście rozwoju  
i wdroŜenia europejskiej strategii zmiany klimatu w Europie na 2013, dostarcza informacji w celu 
ułatwienia złoŜonego procesu i efektywnego uczestnictwa samorządów lokalnych. Ponadto uzupełnia 
on inne badania i źródła informacji. Pełny raport sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska 
dostępny jest na stronie:  
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change  
 

 KONKURSY  

 
Nowe Muzeum Architektury – Londyn, Wielka Brytania 
Konkurs rzuca wyzwanie uczestnikom do zaprojektowania nowego Muzeum Architektury (MOA) w 
Londynie w miejscu elektrowni Battersea i bierze pod uwagę wraŜliwość istniejącej struktury  
i umiejscowienia. Projekt powinien stworzyć nowy, uznany globalnie punkt charakterystyczny w 
Londynie. Propozycja powinna zawierać zarówno projekt istniejącego budynku elektrowni, dobudowę  
oraz projekt otaczającego ogrodu. Projekty mogą być sporządzone przez architekta lub zespół 
architektoniczny składający się z max. 4 osób (architekci, absolwenci architektury i studenci architektury 
itp.) w wieku od 18 do 45 lat w momencie rejestracji. Ostateczny termin nadsyłania prac mija  
28 stycznia 2013 r. Zwycięzcy oraz wyróŜnieni otrzymają nagrody w wysokości 12 000 dolarów. Więcej 
informacji moŜna uzyskać na stronie:    
http://www.archicool.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=815:open-new-museum-
ofarchitecture-moa-in-london-battersea-power-station 
 
Konkurs na pomysły: „adream 2012” 
Konkurs na pomysły „adream 2012 - Architektura i projektowanie z zastosowaniem odnawialnych  
i ekologicznych materiałów” jest europejskim projektem pod auspicjami Regionalnej Rady Pikardii  
i Wolnego Kraju Turyngia, którego celem jest przyspieszenie rozwoju nowych projektów. Potencjał 
odnawialnych i ekologicznych materiałów jest nadal niewykorzystany. Poprzez konkurs, regiony 
partnerskie zapraszają i promują innowacyjne propozycje rozwoju zrównowaŜonej ekonomii za pomocą 
współczesnych projektów, które w sposób przemyślany wykorzystują te zasoby. Konkurs jest otwarty 
dla wszystkich studentów oraz osób pracujących w dziedzinie architektury i/lub projektowania. Projekt 
moŜna złoŜyć przy uprzedniej rejestracji do dnia 31 lipca 2012 r. na stronie konkursu: 
www.adream2012.eu. 
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„Re-think Athens” w kierunku Nowego Centrum Miasta  
Fundacja Charytatywna Alexander S. Onassis zorganizowała konkurs na rekonstrukcję centrum miasta 
Aten wzdłuŜ ulicy Panepistimiou. Celem rekonstrukcji centrum miasta rozciągającego się od Alei 
Amalias do Alei Patission, jest jego przekształcenie w miejsce spotkań mieszkańców (a nie obszaru dla 
pojazdów) funkcjonalna, estetyczna i środowiskowa poprawa centrum miasta, poprawa komercyjnych, 
administracyjnych i finansowych działań w mieście, zaludnienie centrum miasta, podkreślenie 
historycznej i kulturowej toŜsamości stolicy oraz poprawa jakości Ŝycia wszystkich obywateli. Wszyscy 
zainteresowani architekci (osoby fizyczne lub osoby prawne) spełniający wskazane kryteria powinni 
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny on-line w celu uzyskania dostępu za pomocą 
indywidualnego kodu (PAC) do dokumentów z danymi technicznymi. Termin przesyłania zgłoszeń do 
pierwszego etapu mija w piątek, 7 września 2012 r. Więcej informacji, w tym kryteria uczestnictwa są 
dostępne na stronie:  
http://www.rethinkathenscompetition.org/competition.php#CompetitionNotice 
 

 WYDARZENIA  

 
Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji  
Co dwa lata, gdy kończy się lato, uwaga architektów z całego świata zwrócona jest na Biennale w 
Wenecji. Czterdzieści jeden państw weźmie udział w tegorocznym biennale, którego komisarzem 
będzie David Chipperfield wraz z włoskim krytykiem filmowym Alberto Barbera. Biennale 2012, jak 
tłumaczy Dacid Chipperfield, skupia się na rzeczach, które nas łączą. Przede wszystkim, celem 
Common Ground jest zwiększenie znaczenia kultury architektonicznej na którą składają się nie tylko 
pojedyncze talenty, ale równieŜ ciągłość róŜnorodnych pomysłów zjednoczonych we wspólną historię, 
wspólne cele, a ponadto trudna sytuacja i ideały.  
Więcej informacji na temat Biennale w Wenecji moŜna uzyskać na stronie:  
http://www.labiennale.org/en/architecture/ 
 
Międzynarodowy Kongres „Urban Energies”, Berlin, Niemcy 
Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast w połączeniu z Konferencją 
Ministerstw Stanów Federalnych i Senatorów odpowiedzialnych za Rozwój Miast, Budownictwa  
i Mieszkalnictwa, Niemieckie Stowarzyszenie Miast i Niemieckie Stowarzyszenie Miasteczek i Władz 
Samorządowych Miast organizują międzynarodowy kongres „Urban Energies”, który odbędzie się  
11 i 12 października 2012 r. w Berlinie. Szczegółowy program kongresu oraz więcej informacji 
dotyczących rejestracji będą zamieszczone w kolejnym wydaniu ACE Info.  
 
Zielona Architektura: Innowacyjne Podejścia, Konferencja Naukowa, Wilno-Litwa 
Wydział Architektury na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie we współpracy 
z Sejmem Republiki Litewskiej organizują konferencję, której celem jest rozwinięcie dialogu pomiędzy 
badaczami, architektami, inŜynierami, wykonawcami, przedsiębiorcami jak równieŜ rządami krajowymi, 
samorządami lokalnymi i wspólnotami. Prelegenci przedstawią swoje najnowsze badania w zakresie 
zrównowaŜonego rozwoju miast, architektury krajobrazu, wysokiej jakości architektury, zaangaŜowania 
społeczeństwa, efektywności energetycznej i modernizacji mieszkalnictwa. Wydarzenie to odbędzie się 
w Wilnie w dniach 25-26 października 2012 r. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: 
http://old.vgtu.lt/konfer/index.php?link=EN.2.564.3384 
 
Architecture as Human Interface, Espoo- FINLANDIA 
Ta naukowa konferencja, wspólne przedsięwzięcie fińskich i szwedzkich naukowców odbędzie się w 
Espoo w dniach 26 i 27 października 2012 r. Temat konferencji będzie rozwinięty w ramach  
IV architektoniczno-naukowego sympozjum w Finlandii oraz IV Międzynarodowej Konferencji dotyczącej 
konkursów architektonicznych. Sympozjum będzie poruszało następujące kwestie: konkurencja w 
architekturze, złoŜoność i sprzeczność w architekturze, badania i projektowanie- niwelowanie róŜnic, 
skupianie się na środowisku dla ludzi, przyszłość z przeszłości oraz zróŜnicowanie i kreatywność. 
Więcej informacji jest dostępnych na stronie: 
http://www.safa.fi/fin/safa_in_english/forthcoming/?print=1 
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XV Azjatycki Kongres Architektury, Bali – INDONEZJA 
Co dwa lata, Rada Architektów Azji (ARCASIA) organizuje Kongres mający na celu pokazanie nowości 
w architektonicznych trendach. Na spotkaniu w 2012 r., które odbędzie się w dniach 28 października- 2 
listopada, kilka sesji będzie obfitowało w zdjęcia i raporty zakończonych sukcesem osiągnięć 
architektów z 18 krajów członkowskich ARCASIA, a ponadto w przemówienia, dyskusje i prezentacje na 
globalne i regionalne sprawy. Program moŜna przeczytać na stronie: 
http://arcasiabali2012.com/index.php?menu=1 
 
Konferencja EcoBalance, Yokohama – JAPONIA 
Co dwa lata, instytut zajmujący się oceną cyklu Ŝycia (the Institute of Life Cycle Assesment w Japonii -
ILCAJ) organizuje Międzynarodową Konferencję EcoBalance, stanowiącą waŜne forum, w którym 
pracownicy naukowo-techniczni, firmy i architekci mogą dyskutować na temat oceny środowiska oraz 
rozwoju i wdroŜenia nowych metod. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Keio w Yokohamie w 
terminie od 20 do 23 listopada 2012. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: 
http://ilcaj.sntt.or.jp/EcoBalance2012/index.html 
 
 

 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 Komisji zawierająca dokumenty związane z Dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji” 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs 
 
Strona Parlamentu Europejskiego 
http://www.europarl.europa.eu 
 
Strona Prezydencji Duńskiej (styczeń 2012 - czerwiec 2012) 
www.eu2012.dk 
 
Strona Prezydencji Cypryjskiej (lipiec 2012 - grudzień 2012) 
http://www.cy2012eu.gov.cy 
 
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 
 
Strona Sustainable building  
www.sustainablebuilding.info 
 
Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) baza danych związana ze sprawami międzynarodowymi 
http://www.coac.net/international/ 
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Baza danych Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)- 
ArchiEuro 
http://www.archieuro.archiworld.it 
 
Strona internetowa Centrów Architektury we Francji 
www.ma-lereseau.org 
 
Strona internetowa Europejskiej Platformy Technologii Budowlanych 
http://www.ectp.org 
 
Strona internetowa Build Up dotycząca budynków efektywnych energetycznie 
http://www.buildup.eu 
 
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 
 
 
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:        Lionel Dunet                      
Sekretarz Generalny ACE              Ian Pritchard 
Młodszy urzędnik ds. komunikacji i polityki            Laurie Hastir 
 
ACE Info jest regularnie wydawane (około 4 wydania 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: laurie.hastir@ace-cae.eu. 
Następnym terminem przesyłania informacji jest 13 sierpnia br. 
 

Koniec 


