WYDARZENIA

ll Konwent SNB
ll Konwent Stowanzyszenia Nowoczesne Budynki odbyl sig w Warszawie 1B stycznia br. Zonganizowany
z rozmachem w salach konferencyjnych Hotelu Novotel, objql programem sesje plenarne i tizy r.6wnolegle prowadzone panele dyskusyjne,
Wspr6lpraca

z

S\B wsporo'acuje z szeicdziesiqcio.ra szeScioma zwiqzkarni producent6w, izbami

s

i stowarzyszeniami bran2y budowlanej oraz
lundacJami i innyml organizacjami, np. SARP

Wirod nich jest Stowarzyszenie Pracodaw-

cow Bran2y Dlwigowe.l

i

bardzo aktywne

Polskie Stowarzyszenie Producent6w

Dlwi-

gow. Dz alalno(c S\B wsp,era piqrr-astu pro
ducent6w ro2nyci material6w budowla nych
i wyposazenia budynkow, a wSr6d nich tylko
dwie firmy d2wigowe, tj. GMV Polska i Schin
dler Polska

Panel I

W ramach panelu

pierwszego problemy

wentylacji szybu d2wigowego

i

instalacji

urzqdzef w szybie referowali- Wojciech Zbik
ll l(onwent

(GMV) i Mirostaw Szymariski (Schindler).

Panel

ll

Panel drugi prawie

w cato(ci zostal

poSwiq

cony dlwigom. Uwarunkowania projektowa
nia dlwigow (hydraulicznych) do przewoze-

nia samochod6w przedstawil Bogdan

Wal-

kowicz z Wojciechem Zbikiem (GMV), Sposo-

by obliczania zdolnoSci transportowej dlwigow osobowych i kryteria jako5ciowe oceny tej zdollo<ci bardzo r-ie.esujqco przed.
stawil Miroslaw Szymariski (Schindler). Wymagania dla dlwigow towarowych omowil
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warow roznymi Srodkami transportu. Unika ny
sposob ewakuacji pasa2erow drugiel llnii metra r.r Warszaw e w p'zyoad(. oozaru p'zy porocy schodow r:chonyci- refe,owal Rysza,a
Dzi u biris ki (OTl5) N a le2y zaznaczy c, 2e z zasady schody 'Lcr.ome, zwlaszcta jadqce na siacjq w dol, nie mogq sluzyi do tego celu, ale po
zapewnieniu odpowiedniego poziomu bez

tyn

n,e ooruszaiqcych

slq na wozkach, np. niewidomych, gluchych
itp. Wysrqpienie skonczylo sie postulatem
wprowadzenia do WT wymagari normy PN
EN 81-70 w tym zakresie. W ramach dysku
i Rafal.J e2ows ki przed stawil pr zyklady diw r
gow niewlaSciwie przystosowanych dla osob
sj

oieczeisrwa pasa2erow w trakcie zmiar-y kie-

niepetnosprawnych na wozkach. W jednym

runku jazdy schodow

z omawianych przypadkow inwestor zdecydowal o rozeb.aniu dzw g- qcz-i,e z szy-

(!)

stalo slq to mozliwe.

lll

Bogdan Waikowicz, kiadqc du2y nacisk na ko-

Panel

inwestorern poosta
"zgadriania z
wowych parametr6w technicznych, takich jak
np. naciski na prog kabiny przy zatadunku to-

W 'ostatnim wystqpieniu Tadeusz Popie-

nieczr-oii

blemy dostosowania dlwigow dla os6b nie-

pelrosp'awnvcl, w

las (PSPD)

bem(!) i budowie nowego.

z Krzysztofem WiSniewskim (Pol

sl"i Zw,qzel^ N;ew

domycr) przedstawi" pro-

Wystqpienia plenarne
W wystqpieniach plenarnych r6wniez nie zabral.lo soraw dzwigowych. Wicep ezes Dol
skiego Zwiqzku Firm Deweloperskich (PZFD)
Marek Poddany wirod wielu postulat6w ograniczenia do minimum wymaga6 Warunkow
Technicznych w celu redukcji kosztow budyn-

Panel I
Bezpieczef stwo po2anowe budynkdw w odniesieniu do najnowszych zmian WT';-Wanunki techniczne, jakrm

ku, proponowal m.in. zmniejszenie wymiar6w

powinny odpowiadai obiekty budowlane, aktualnie obowiqzujqcy akt wykonawczy to Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spnawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie ttekst jednolity Dz.l. z 2015 r. poz.14ZZ ,

kabin dlwigow dla niepelnosprawnych (obowiqzuje 1 10x140 cm). Sala ostro i rzeczowo reagowala na tego typu postulaty.
Tu pora na pewnE refleksjq. Scieranie siq 16z-

ponitlli:..]]ii'.''''''...'..

nych poglqd6w powinno skonczyc siq osiqgniqciem racjonalnej zgody w my(l rzymskiej

Wyposa2enie budynk6w w urzqdzenia podnoszqce w odniesieniu do najnowszych zmian WT,

Panel

lll

Ochrona przed halasem i drganiami w odniesieniu do najnowszych zmian

12

magazyn DZW)G1/2av

Wl

zasady consensus faclt legem (zgoda tworzy
prawo), co sLdra siq osi4grqc Srowarzyszenie

Nowoczesne Budynki w trakcie 2mudnych
uzgodr-ien na pozom,e Gruo Roboczycn.
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W obradach nie zabraklo glosu

przedstawiciela l(rajowei lzby
Kominiarzy

Beferat dotyczqcy obliczania zdolnoSci

transportowych diwig6w wyglosil
Miroslaw Szymariski

Stowarzuszenie SNB
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki [SNB) -

to powstala w 2011

r"o-

ku w Warszawie 0fganizacia non-profit, prg2nie dzialajqca na rzeczrcz-

woju przepis6w techniczno-budowlanych 0faz p0prawy jakoSci budynk6w i procesu ich powstawania.
DzialalnoS6 prowadzona

jest w o6miu gr"upach roboczych. Dla bran2y

dlwigowej najwa2niejsza jest GR 2

-

,,Wyposa2enie techniczne budyn-

k6w", gdy2 tu omawiane sq regulacje dotyczqce transp0rtu pionowego,
w tym dlwig6w ofaz GB 4 ,,Bezpieczefistwo p02ar0we" i GR
na przed halasem i drganiami"
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,,0chro-

www.snb.org.pl
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Bozmowy w kuluarach

Proje(tv opracowanvcl

/Tiar

W I s4 przesy'ane sysrematyczl,e do

\,4,

nisf a Ir'f'astr;l.tury, gdyz on slanowi prawo wyddj4( Rozporzqazenia.
Nasuwa sie pytanie, czy w ramach,,dobrel zmiany" uwzgledni racjonal

ne p opozycie SNB, czy racisk ta(ich 'rocnycl grarzy, ,al rp wspo'nnianv PZf D.-'ze6a oamiqrac, 7e zm,any w WT dotycz4ce braLu dy a
tacji szybow dzw gow,,bez maszynowni" przepchnelo silne lobby miqdzynarodowych koncern6w, a inne lobby krajowe utrQcilo rozporzEducnip uinrou,:dt-

nee (\rl-,

n:d llarvm nrtct rniiele mrc. c, \/ nra/

dze6 Dlwigowych
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Dzialalno56 SNB
Dzialalnosc Stowarzyszen
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^

wala grupa robocza przy Krajowym Forum Konsu tacyjnym ds. Urzq-
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Nowoczesne Budynki powinna zainte

rpqa\A/aa rni pepi n oh z as<tc at -t /

r

moce :ncl
.,.owacoczynnv

udzial w pracach zespofu ternatyczneec druoiej crupy SNB,,Wyposazenie techniczne budynkow'l Stor,u,arzy,szen

e przygotowato

bez

- - aalpa'7qdtoolatne aplikacje rob lne, obe1r"r r1Ece
nia Ministra Infrastruktury w sprawle warur<i,,', ::r:'. c2,'rvch, jakim
powinny odpowiadai budynki i Ustawy Prawo Brcr, . : -: r: I f zep sy w pewnej czqsci nas obowiQzujQ iwarto korzystac z iegc ,.,rioc
nego lrodla.
Bafal Jeiowski
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