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Celem powotania Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) jest
stworzenie interdyscyplinarnej platformy srodowiskowej na rzecz
poprawy stanowienia i wdrazania przepisow techniczno-budowlanych. SNB zrzesza osoby z szeroko pojetego rynku budowlanego,
m. in.: przedstawicieli organizacji branzowych, specjalistow producentow i dostawcow wyrobow budowalnych, biur projektowych czy
ekspertow akademickich majacych na uwadze przejrzystosc, jednoznacznosc, aktualnosc i przewidywalnosc krajowych przepisow
techniczno-budowlanych. Dziatania SNB sg ukierunkowane na
podnoszenie jakosci budynkow w Polsce oraz promocje innowacyjnych technik i technologii w budownictwie z poszanowaniem
celow bezpieczehstwa uzytkownikow oraz ochrony srodowiska.
SNB zostato powotane do zycia w 2010 r. w celu zapewnienia zaplecza eksperckiego na potrzeby rozwoju, wdrazania i promocji Mechanizmu Prekonsultacji. W zatozeniu Mechanizm Prekonsultacji jest
formuta^ wspotpracy srodowiska budowalnego w celu profesjonalnego wsparcia resortu wtasciwego w procesie stanowienia przepisow
techniczno-budowlanych na potrzeby rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce. Intencj^ SNB jest podkreslenie znaczenia efek-

zqcych problemow w stosowaniu Warunkow Technicznych (Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)) poprzez e-ankiete
umieszczonq na dedykowanej stronie http://prekonsultacje.pl/orazwypracowanie wspolnego podejscia dla przeprowadzania cyklicznych aktualizacji przepisow techniczno-budowlanych w Polsce. W tym celu
SNB przygotowato jednolity tekst Warunkow Technicznych.
Obecnie SNB rozwija siec ekspertow, firm i organizacji wspotpracujqcych, wtgczaj^cych sie w realizacje Mechanizmu Prekonsultacji,
ktory otwiera dyskusje srodowiskow^ o przysztosci przepisow techniczno-budowlanych i ich usystematyzowanej zmianie wspartej ocena^
skutkow regulacji, ktore to przepisy:
• odpowiadatyby na rosn^ce potrzeby uzytkownikow budynkow,
• pozwolityby wykorzystywac aktualne mozliwosci techniki budowlanej,
• zapewniatyby niezbedny poziom minimalny dla zachowania komfortu
i racjonalne wykorzystanie energii,
• bytyby zgodne z rozwojem polityk Unii Europejskiej oraz politykq
rzadowq.
Przygotowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne
Budynki raport otwarcia bazuje na zgtoszeniach,
przestanych m. in. w oparciu o http: //prekonsultacje.pl/. wszelkich problemow w obowiazujacych
Warunkach Technicznych Ponadto na podstawie
zakresow problemowych zmian WT, wskazanych
przez opiniujace srodowisko oraz zgtoszonych
propozycji ekspertow, zostat dokonany wstepny
podziat na tematyczne Grupy Robocze, ktore
wkrotce rozpocznq prace. GR majq charakter
otwarty, co oznacza mozliwosc zgtoszenia udziafu eksperckiego na kazdym etapie prac.
SNB informuje rowniez o wszelkich zmianach
aktow prawnych powiazanych z Warunkami
Technicznymi oraz branzowej polityce UE i dobrych praktykach w stanowieniu przepisow
techniczno-budowlanych w innych pahstwach.

tywnego dialogu z administracj^ rzadowg dzieki integracji dziatah
catego srodowiska na rzecz poprawy istniejacych regulacji, gdyz
nowoczesne podejscie do rozwi^zan techniczno-budowlanych wymaga spojrzenia na budynek catosciowo.
Koncepcja Mechanizmu Prekonsultacji to autorska propozycja SNB na
konsolidacje dziatah srodowiska budowlanego w celu identyfikacji bie-

Zapraszamy do wspotpracy!
BUDOWNICTWO POLSKIE

Celem Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki jest aktywne promowanie poszanowania ustalanych norm prawa w dziedzinie budownictwa, wspieranie dziatah rzadowych w procesie regularnego i usystematyzowanego udoskonalania przepisow techniczno-budowlanych,
pozwalajacego na skuteczne wykorzystanie zachodzacych zmian
rozwojowych techniczno-technologicznych w zakresie rozwiazah energooszczednych i innowacyjnych.
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