Mechanizm Prekonsultacji w środowisku budowlanym
Wyciąg z koncepcji

Budynki, ze względu na wieloletni okres użytkowania, możliwe zmiany użytkowników i ich preferencji
oraz zmiany, uznawanych za podstawowe, standardów użytkowych ( zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony życia oraz zdrowia) i wymagań w zakresie komfortu użytkowego, są
dobrem materialnym szczególnego znaczenia. Uwarunkowania te uzasadniają konieczność ochrony
użytkowników budynków wyrażanej stosownymi regulacjami prawnymi i normalizacyjnymi,
gwarantującymi spełnianie przez nowowznoszone i modernizowane budynki, racjonalnego pod
względem technicznym i ekonomicznym, ustalonego poziomu minimalnego oraz stwarzającymi
warunki do spełnienia stale rosnących oczekiwań użytkowników budynków, wynikających z
budowania zamożności społeczeństwa. Wymagania te powinny byś spełniane z zachowaniem troski o
ochronę środowiska naturalnego, z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystywania przestrzeni i
zasobów naturalnych (nośników energii i wody), a także ograniczania wpływu ewentualnych
niekorzystnych zmian koniunktury gospodarczej na rozwój sektora budowlanego.
Nowoczesna zasada formułowania przepisów techniczno-budowlanych polega na opracowywaniu
ich w postaci wymagań określających właściwości użytkowe jakie powinien spełniać element
budowlany, fragment budynku czy cały budynek, bez narzucania konkretnych rozwiązań i sposobów
osiągnięcia wymagań właściwości użytkowych. Takie podejście pozwala w nieograniczony sposób
wykorzystywać potencjalne możliwości techniki i myśli twórczej architektonicznej i inżynierskiej dając
projektantom, wykonawcom oraz przemysłowi dużą swobodę dla inwencji najlepiej zaspokajających
potrzeby użytkowników budynków, którzy są i powinni być zawsze najważniejszym podmiotem
regulacji prawnych i normalizacyjnych.
Rozwój rynku usług budowlanych, także w kontekście spełniania potrzeb innowacyjnych, wymaga
ustawicznych zmian w systemie regulacji. Dotychczasowa praktyka budowlana i doświadczenia,
związane z użytkowaniem przepisów, wszystkich uczestników procesu budowlanego wskazują, że
regularność w procesie stanowienia prawa i dokonywania niezbędnych korekt legislacyjnych służy
równie efektywnie wszystkim uczestnikom tego procesu.
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- wzory deklaracji udziału w prekonsultacjach oraz umowy o współpracy stanowią załączniki do dokumentu „Mechanizm

Prekonsultacji w środowisku budowlanym - koncepcja”

W założeniu, proponowany proces dyskusji środowiskowej, prowadzony ma być jako otwarty i
przejrzysty dialog społeczny, z uwzględnieniem możliwie szerokiego grona uczestników, z udziałem
specjalistów ze środowiska akademickiego, ekspertów-praktyków stowarzyszeń i zrzeszeń,
przedstawicieli branżowych grup producenckich różnorodnych

wyrobów budowlanych, z

poszanowaniem praw i obowiązków wszystkich jego uczestników.
Efektywnie przeprowadzany mechanizm konsultacji społecznych w zachodnich demokracjach, w tym
w ramach struktur europejskich, uznany jest jako istotny element procesu lepszego stanowienia
prawa. Rozwiązania systemowe w Polsce w zakresie procedury legislacyjnej konsultacji założeń i
projektów aktów prawnych, uregulowano w aktach prawnych dotyczących praktyki legislacyjnej oraz
regulaminu prac rządu. Ponieważ regulacje te nie zostały uznane za satysfakcjonujące dla obu stron:
rządzących i społeczeństwa podjęto próbę ich dookreślenia w dokumentach rekomendowanych do
stosowania przez Komitet Rady Ministrów, bądź przyjętych przez Radę Ministrów.
Dążeniem SNB jest wpisanie procesu Prekonsultacji na listę stałych zadań realizowanych w ramach
procedury legislacyjnej w celu wsparcia resortu właściwego w sprawach budownictwa w złożonym
procesie stanowienia prawa, poprzez budowę interdyscyplinarnego zaplecza eksperckiego,
działającego w trosce o poprawę jakości i zwiększenia efektywności organów władzy podczas
realizacji zadań legislacyjnych.

