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1. Wstęp 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przesłanek i zasadności realizacji Mechanizmu Prekonsultacji, 
jego szczegółowe zdefiniowanie, a także przedstawienie korzyści wynikających z jego zastosowania. Opracowanie 
ma na celu przybliżenie proponowanego Mechanizmu Prekonsultacji, tworzonego jako inicjatywa środowiskowa, 
której zadaniem jest zachęcenie i włączenie wszystkich uczestników procesu budowlanego do realizacji wspólnego 
działania na rzecz poprawy istniejącego krajowego systemu prawnego, regulującego kwestie realizacji procesu 
inwestycyjnego oraz utrzymania zasobów budowlanych. Inicjatywa ta ma doprowadzić do powstania w Polsce 
nowoczesnych pod względem technicznym budynków. 

Budynki ze względu na wieloletni okres użytkowania, nierzadko wiele dziesiątków lat, oraz możliwe zmiany 
użytkowników (dobrowolne oraz wymuszone koniecznością życiową) i wynikające z tego preferencje oraz 
zmiany potrzeb użytkowych, a także zmieniające się z biegiem lat uznane za podstawowe standardy użytkowe 
(zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia oraz zdrowia) i wymagania komfortu użytkowego, są 
dobrem materialnym szczególnego znaczenia. Wszystkie te przywołane okoliczności i czynniki uzasadniają 
konieczność ochrony użytkowników budynków wyrażanej stosownymi regulacjami prawnymi i normalizacyjnymi, 
gwarantującymi zachowanie akceptowalnego pod względem technicznym i ekonomicznym poziomu minimalnego 
oraz zapewnienia warunków dla spełnienia rosnących oczekiwań użytkowników budynków. 

Wymagania te powinny być realizowane z zachowaniem troski o ochronę środowiska naturalnego, 
z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystywania przestrzeni i zasobów naturalnych (nośników energii i wody), 
a także ograniczania wpływu niekorzystnych zmian koniunktury gospodarczej na rozwój sektora budowlanego. 
Z drugiej strony spełnienie wymagań powinno gwarantować zaspokajanie, w możliwie pełny sposób, rosnących 
potrzeb użytkowników, wynikających z budowania zamożności społeczeństwa. Powyższe uwarunkowania 
determinują rozwój wymagań techniczno-budowlanych w kierunku utworzenia zbiorów wymagań definiujących 
zróżnicowane standardy, począwszy od standardu podstawowego (minimalnego) w zakresie działalności 
komercyjnej i na potrzeby realizacji polityki socjalnej państwa z wykorzystaniem subwencji, a skończywszy na 
standardzie podwyższonym, pozwalającym zapewnić użytkownikom wysoki komfort użytkowy. 

Nowoczesna zasada formułowania przepisów techniczno-budowlanych, stosowana obecnie w państwach 
o rozwiniętej gospodarce rynkowej, 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 na 
uwolnienie postępu w budownictwie od obciążeń tkwiących w tradycji, 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. Działanie takie pozwala 
w nieograniczony sposób wykorzystywać potencjalne możliwości techniki i myśli twórczej – architektonicznej 
i inżynierskiej, pozostawiając prezentację i upowszechnianie racjonalnych sposobów spełniania wymagań, 
określonych w przepisach, w literaturze fachowej i publikacjach naukowo-badawczych czy projektowych, ale 
również i w różnego typu wydawnictwach informacyjno-edukacyjnych (broszurach i ulotkach) kierowanych do 
inwestorów, a opracowywanych przez organizacje stowarzyszeniowe przy wykorzystaniu najlepszych praktyk 
(best practice).

Przedstawione wyżej wyzwania wymagają ustawicznego monitorowania aktualności istniejących wymagań 
techniczno-budowalnych i systemowej ich nowelizacji. Ostatnia systemowa zmiana wymagań techniczno-
budowlanych miała miejsce kilkanaście lat temu, w 1994 roku. Dzisiejszy rozwój rynku usług budowlanych, także 
w kontekście spełniania potrzeb innowacyjnych, wymaga kolejnej systemowej zmiany.
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Mając na uwadze złożony charakter materii stanowienia prawa w obszarze budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa można wymienić najistotniejsze obecnie przesłanki zmian 
istniejących regulacji prawnych w obszarze budownictwa, do których należą:

rosnące oczekiwania i potrzeby użytkowników budynków, •	

wyniki działań badawczo-rozwojowych uzyskiwane w ośrodkach naukowych i laboratoriach przemysłowych •	
w zakresie konstrukcji, odporności ogniowej, fizyki budowli oraz w innych dziedzinach,

rozwój normalizacji europejskiej i przyjmowanie nowych dokumentów unijnych, w tym dotyczących •	
problematyki racjonalizacji użytkowania energii, które powinny być efektywnie wdrażane i odpowiednio 
uwzględniane w systemie krajowym,

dokonujący się postęp w dziedzinie projektowania architektonicznego i budowlanego oraz technologii robót •	
budowlanych,

sygnalizowane przez uczestników procesu budowlanego problemy interpretacyjne w związku ze stosowaniem •	
istniejących wymagań,

potrzeba uporządkowania zasad stosowania rozwiązań technicznych i wyrobów budowlanych, •	

wnioski i propozycje rewizji regulacji prawnych składane bezpośrednio do ministra właściwego do spraw •	
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa,

wnioski i propozycje adresowane do władz państwowych na sympozjach, konferencjach naukowo-technicznych •	
przez przedstawicieli organizacji oraz przez osoby fizyczne zainteresowane problematyką rozwoju przepisów 
techniczno-budowlanych.

Dotychczasowa praktyka budowlana i doświadczenia związane z użytkowaniem przepisów wszystkich uczestników 
procesu budowlanego wskazują, że regularność w procesie stanowienia prawa i dokonywania niezbędnych zmian 
legislacyjnych służy równie efektywnie wszystkim uczestnikom tego procesu 

Regularność i usystematyzowanie procesu zmian przepisów techniczno-budowlanych wymaga przeprowadzenia 
z wyprzedzeniem wyczerpującej dyskusji środowiskowej. Mechanizm Prekonsultacji ma być odpowiedzią na 
zgłaszane przez środowisko budowlane postulaty dotyczące integracji wniosków i propozycji zmian przepisów 
w postaci usystematyzowanej propozycji rozwiązań projektów aktów prawnych, przyjętej w ramach dyskusji 
eksperckiej z udziałem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz organizacji 
pozarządowych, niezależnie od realizacji formalnych konsultacji społecznych przedkładanych projektów zmian 
w ramach uzgodnieniowej procedury rządowej. 

Zainicjowanie i przeprowadzenie prekonsultacji, których efektem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska 
środowiska budowlanego odnośnie do proponowanych zmian przepisów, upraszcza i obniża koszty formalnego 
procesu konsultacji rządowych, bo minimalizuje liczbę środowiskowych spotkań uzgodnieniowych z administracją 
rządową czy wykonywania koniecznych ekspertyz i opinii. Mechanizm Prekonsultacji stanowić ma na istotny 
element platformy współpracy w zakresie realizacji polityki technicznej z udziałem strony rządowej i środowiska 
budowlanego. Ponadto wpisywałby się on w realizację szeroko rozumianej koncepcji przeprowadzania konsultacji 
zgodnie z wytycznymi UE w zakresie lepszego stanowienia prawa (Better Regulation), w wyniku dyskusji eksperckiej 
ukierunkowanej na usuwanie barier prawnych oraz dezaktualizacji krajowych wymagań technicznych. 

W założeniu konsultacje powinny być prowadzone jako otwarty i przejrzysty dialog społeczny, z uwzględnieniem 
możliwie szerokiego grona uczestników, z udziałem specjalistów ze środowiska akademickiego, ekspertów-
praktyków stowarzyszeń i zrzeszeń czy przedstawicieli branżowych grup producenckich różnorodnych wyrobów 
budowlanych. Dialog taki powinien doprowadzić do uzgodnienia racjonalnych pod względem technicznym 
i ekonomicznym rozwiązań oraz wymagań, możliwych do wprowadzenia jako normy prawne, a następnie ich 
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wdrożenia. Mechanizm Prekonsultacji stanowi zatem wsparcie dla organów administracji rządowej w złożonym 
procesie legislacyjnym związanym z aktualizacją przepisów techniczno-budowlanych, czy przyjmowaniem nowych 
rozwiązań prawnych w obszarze budownictwa. 

Prawa oraz obowiązki partnerów w ramach dialogu społecznego są definiowane w różnych aktach prawnych, przy 
czym podstawowym założeniem dialogu jest wypracowanie kompromisowych rozwiązań. Żadna ze stron dialogu, 
jego partnerów nie może i nie powinna mieć pozycji uprzywilejowanej wobec drugiej strony. 

Proponowany Mechanizm Prekonsultacji nie narusza ustawowych obowiązków organów władzy państwowej i nie 
zwalnia z ich realizacji. Mechanizm stanowi istotne źródło wiedzy eksperckiej, wspierającej działanie administracji 
publicznej w zakresie osiągania wyższego poziomu praktyki prawodawczej w obszarze budownictwa, zgodnej 
z założeniami UE w zakresie Better Regulation. Mechanizm Prekonsultacji umożliwia tym samym poprawę jakości 
i zwiększenie efektywności działania organów władzy w realizacji obowiązków legislacyjnych. 

Koncepcja Mechanizm Prekonsultacji nie narusza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa. Proponowane działania w obrębie Mechanizmu oraz skutki z nich wynikające 
nie stanowią zarobkowej działalności, określonej w art.2 ust.2 w/w ustawy. Zgodnie bowiem z pkt 6.8 Statutu 
SNB dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych. Realizacji Mechanizmu 
Prekonsultacji nie można także uznać za działalność lobbingową w rozumieniu art.2 ust.1 oraz art. 7 w/w ustawy, 
ponieważ Mechanizm nie stanowi metody wywierania wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia 
prawa. Odnosi się on bowiem do sytuacji inicjowania przez środowisko budowlane procesu stanowienia prawa, 
a nie ingerencji w zapoczątkowany przez organy władzy publicznej proces stanowienia prawa, co stanowi jeden 
z koniecznych warunków zakwalifikowania określonej działalności do działalności stanowiącej przedmiot uwagi 
ustawodawcy.

2. Definicje kluczowych pojęć 

Better Regulation Lepsze regulacje, unijny standard stanowienia prawa

Dialog społeczny
Ustalenia informacyjne oraz konsultacyjne w formie debaty, 
która toczy się pomiędzy partnerami społecznymi, na tematy 
bezpośrednio wpływające na obszar funkcjonowania partnerów 
uczestniczących w dialogu

Ocena Skutków Regulacji

Dokonanie oceny przewidywanych społeczno-gospodarczych 
skutków (kosztów i korzyści) regulacji przed opracowaniem 
projektu aktu normatywnego, zgodnie z § 9 pkt. 1. Uchwały – 
Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z dnia 5 kwietnia 2002 
r. z późn.zm.)

Partnerzy dialogu 
społecznego

Organy samorządu zawodowego, terytorialnego, organizacje 
pracodawców i związków zawodowych, organizacje społeczne 
i przedstawicielstwa grup zawodowych i twórczych

Przepisy techniczno-
budowlane 

Regulacje ustawowe lub wykonawcze (rozporządzenia) 
dotyczące obszaru budownictwa 



Mechanizm Prekonsultacji w środowisku budowlanym-koncepcja8

3. Istniejący stan w zakresie konsultacji społecznych prowadzonych w środowisku 
budowlanym

3.1. Obowiązujące wymagania europejskie i krajowe

W krajowym i europejskim systemie prawnym działania konsultacyjne są normowane przepisami dotyczącymi 
regulaminowych prac rządu lub w przypadku instytucji UE (przede wszystkim Komisji Europejskiej) – przez 
generalne zasady i minimalne standardy konsultacji zainteresowanych stron. Europejskie standardy w tym 
zakresie wpisują się w koncepcję sprawnego państwa (Governance) i dają podstawę do współpracy środowiska 
budowlanego z organami władzy na zasadach wzajemnych dobrych relacji z zachowaniem jawności i przejrzystości, 
zgodnie z regułą demokratycznego państwa checks and balances. Komisja Europejska opracowała w tym zakresie 
wytyczne, określający główne zasady i minimalne standardy konsultacji zainteresowanych stron. 

Zgodnie ze standardami Komisji Europejskiej konsultacje powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby:

właściwa, konkretna i rzeczowa informacja była przekazywana każdemu uczestnikowi konsultacji,•	

konsultacjami objęte zostały wszystkie grupy docelowe,•	

konsultacje były prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji dostosowanych do celów konsultacji •	
i oczekiwań ich uczestników,

następowała publikacja raportu opisującego wyniki konsultacji oraz sposób ich wykorzystania w trakcie •	
dokonywania oceny skutków regulacji. 

Efektywnie przeprowadzany mechanizm konsultacji społecznych został uznany przez Komisję Europejską jako 
istotny element procesu lepszego stanowienia prawa. 

Rozwiązania systemowe w Polsce w zakresie procedury legislacyjnej konsultacji założeń i projektów aktów 
prawnych uregulowano w kilku aktach prawnych dotyczących praktyki legislacyjnej oraz regulaminu prac rządu. 
Ponieważ regulacje te nie zostały uznane za satysfakcjonujące, podjęto próbę ich dookreślenia w dokumentach 
rekomendowanych do stosowania przez Komitet Rady Ministrów bądź przyjętych przez Radę Ministrów.  

Poniżej zestawiono główne dokumenty i przepisy krajowe oraz europejskie, będące dokumentami odniesienia 
dotyczącymi przeprowadzania konsultacji społecznych. 

Europejskie

Komunikat Komisji Europejskiej: EU Regulatory Fitness, COM(2012) 746 final z dnia 12 grudnia 1. 
2012 r. 

Dokument roboczy Komisji Europejskiej: Przegląd polityki konsultacyjnej Komisji Europejskiej, 2. 
SWD(2012) 422 final z dnia 12 grudnia 2012 r.

Komunikat Komisji Europejskiej: Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej, COM(2010) 543 final 3. 
z dnia 8 października 2010 r. 

Główne zasady i minimalne standardy konsultacji zainteresowanych stron stosowane przez Komisję 4. 
Europejską, COM(2002)704 final z dnia 11 grudnia 2002 r.  
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Krajowe 

Program „Lepsze Regulacje 2015”, przyjęty w styczniu 2013 roku przez Radę Ministrów1. 

Siedem Zasad Konsultacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 20122. 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury nr 35 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalania regulaminu 3. 
organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. nr 15, poz. 53)

Reforma Regulacji. Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów 4. 
rządowych, Ministerstwo Gospodarki sierpień 2009, dokument rekomendowany do stosowania 
decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2009 r. (KRM-0102-40-09)

Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy 5. 
Rady Ministrów(M.P. nr 20, poz. 246)

Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji (OSR), Ministerstwo Gospodarki październik 2006, dokument 6. 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 października 2006 r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania 7. 
pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. nr 34, poz. 232 )

Zasady dialogu społecznego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 22 października 2002 r. 8. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 9. 
legislacyjnej (Dz. U. nr 100, poz. 908)

Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. nr 10. 
13, poz. 221)

3.2. Praktyka 

Analizując wyżej wymienione dokumenty można stwierdzić, że literalne przestrzeganie zawartych w nich ustaleń 
i wytycznych może umożliwiać większe zaangażowanie przedstawicieli środowiska budowlanego – organizacji 
stowarzyszeniowych przemysłu, w proces stanowienia prawa, w duchu otwartego dialogu społecznego i chęci 
wykorzystania potencjału intelektualnego oraz wiedzy rynkowej specjalistów. Praktyka jednak jest inna. 
Największym problemem obniżającym jakość dialogu społecznego jest brak odpowiedniej kultury dialogu, 
spowodowanej m.in. ograniczonym potencjałem różnych grup interesu i stron dialogu w zakresie wypracowania 
kompromisowych rozwiązań, wynikającym m.in. z ograniczonych doświadczeń w zakresie prowadzenia dialogu 
społecznego, w tym konsultacji społecznych będących rzeczywistym elementem procesu legislacyjnego. 
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3.3. Tabela zgodności z zasadami dobrej praktyki w zakresie konsultacji

Etap prac/działanie Zasada dobrej praktyki Ocena dotychczasowego działania w obszarze 
budownictwa

Inicjowanie konsultacji 
środowiskowych

Stosowanie 
zróżnicowanych technik 
dialogu społecznego:
organizacja spotkań 
na potrzeby dyskusji 
środowiskowych, 
wysłuchań publicznych, 
e-konsultacji, 
przeprowadzenie e-ankiety 
obywatelskiej, zbieranie 
i analiza wniosków, uwag 
i propozycji zgłaszanych 
pisemnie

Po 2002 r. zarzucono stosowanie 
pozostałych technik dialogu społecznego 
na rzecz wyłącznie zbierania uwag 
i propozycji zgłaszanych pisemnie w ramach 
formalnych uzgodnieniowych konsultacji 
społecznych. Kierowano prośbę o uwagi 
do przygotowanych projektów aktów 
prawnych do niewielkiej liczby organizacji. 
Nie konsultowano założeń do projektów, ani 
nie inicjowano dyskusji na temat zasadności i  
celowości zmian regulacji prawnych.

Prowadzenie 
procesu konsultacji 
w sposób przejrzysty 
i ogólnodostępny, w tym 
udostępnienie wyników 
konsultacji

Realizowany proces konsultacji był 
nieprzejrzysty i ogólnie niedostępny, 
proces legislacyjny charakteryzował się 
niewystarczającymi konsultacjami ze 
środowiskiem budowlanym – adresatem 
tworzonych regulacji

Odpowiedź 
na inicjatywy 
ustawodawcze 
środowiska

Docenienie inicjatyw 
środowiskowych przez  
administrację centralną 
i współdziałanie w pracach 
na rzecz powstania 
nowoczesnych wymagań

Dotychczas takiej inicjatywy nie stwierdzono

Współpraca rządu 
ze środowiskiem 
w obszarze konsultacji

Korzystana dla obu stron Niesatysfakcjonująca dla obu stron, 
wywołująca liczne antagonizmy i problemy 
interpretacyjne związane ze stosowaniem 
uchwalonego prawa

Uregulowanie zasad 
konsultacji w systemie 
prawnym

Większość państw 
UE posiada stosowne 
szczegółowe regulacje, 
w tym odnoszące się do 
prekonsultacji 

Polskie regulacje w tym zakresie są ogólne 
i  szczątkowe, dotyczą wyłącznie aktów 
wyższego rządu (ustaw).
Szczegółowy przebieg konsultacji w zakresie 
powstawania aktów wykonawczych nie jest 
uregulowany prawnie.
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4. Zasady Mechanizmu Prekonsultacji

4.1. Określenie zadaniowości prekonsultacji 

Uwzględniając opisaną powyżej celowość i zasadność wprowadzenia Mechanizmu Prekonsultacji, wytypować 
można następujące zadania do realizacji w ramach proponowanego procesu:

identyfikacja problemów interpretacyjnych i dezaktualizacji wymagających koniecznych zmian oraz uzupełnień •	
regulacji prawnych w wyniku przeprowadzenia ankietyzacji opinii środowiskowych,

oszacowanie korzyści i kosztów proponowanych przez środowisko zmian przepisów i ich przedstawienie do •	
ostatecznej weryfikacji przez środowisko,

przygotowanie eksperckiej oceny skutków regulacji (EOSR), zgodnej z obowiązującymi wytycznymi rządowymi •	
w zakresie OSR (patrz pkt 2 opracowania), i jej ostateczna weryfikacja przez środowisko,

przedłożenie formalne stronie rządowej propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych (WT), •	
przedyskutowanych wspólnie w otwartym dialogu rządu i środowiska. 

2012 2013 2014 2015 2016

SNB
interdyscyplinarne dyskusje 

ekspertów środowiska budowlanego
i ekspertów rządowych

koordynowane przez SNB
nt WT2016 i WT2020

promocja przez SNB aktualnych
Warunków Technicznych

oraz informacja nt kierunku zmian
w WT 2016 oraz założeń WT 2020

promocja przez SNB nowych
Warunków Technicznych

oraz informacja nt kierunku zmian
w WT 2020 oraz założeń WT 2024

interdyscyplinarne dyskusje 
ekspertów środowiska budowlanego

i ekspertów rządowych
koordynowane przez SNB

nt WT2020 i WT2024 

opracowanie
koordynowane przez SNB

eksperskiej propozycji 
zmian w przepisach WT

ostateczne uzgodnienie
proponowanych zmian               

eksperckich w środowisku 
zintegrowanym 
przez SNB oraz

przedłożenie pakietu zmian 
stronie rządowej

 formalne  uzgodnienia 
międzyresortowe, wdrażanie 

i upowszechnianie 
ostatecznie przyjętych 

rozwiązań

prace grup roboczych 
koordynowane przez 

SNB,  nad 
opracowaniem 

rekomendowanych 
propozycji zmian 

przepisów WT wraz 
z przygotowaniem 

oceny skutków
regulacji
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4.2. Identyfikacja branżowych adresatów prekonsultacji 

Przemysł jest reprezentowany w środowisku budowlanym w sposób zróżnicowany, poprzez organizacje branżowe, 
organizacje producentów określonych wyrobów, jak i poszczególne firmy – producentów i korporacje, agencje oraz 
izby. Pozostali uczestnicy procesu budowlanego – projektanci i wykonawcy, eksperci i rzeczoznawcy, inwestorzy 
oraz użytkownicy budynków są również reprezentowani przez różnego typu organizacje, nierzadko konkurujące 
ze sobą. W Załączniku 5.5 opracowania przedstawiono wykaz organizacji branżowych, które zostały zaproszone 
do wrażania Mechanizmu Prekonsultacji. 

Przegląd funkcjonujących jednostek organizacyjnych pokazuje ich zróżnicowanie co do formy prawnej, jak i zakresu 
działania. Nie ma w środowisku organizacji, która w sposób interdyscyplinarny reprezentowałaby interesy wszystkich 
uczestników procesu budowlanego, w tym przemysłu budowlanego, oraz zapewniałaby niezależną platformę 
komunikacji w dialogu ze stroną rządową w ramach realizacji polityki technicznej. Integracja i koordynacja w drodze 
porozumienia środowiskowego jest wyzwaniem dla nowoutworzonej organizacji Stowarzyszenie Nowoczesne 
Budynki jako podmiotu zainteresowanego procesem zmian legislacyjnych i tworzeniem nowoczesnych przepisów 
techniczno-budowlanych.

Wszyscy wymienieni uczestnicy procesu budowlanego wspólnie wytwarzają dobro materialne, jakim są budynki. 
Od ich dobrej współpracy zależy, czy dobro to zostanie wytworzone na właściwym, wszystkich satysfakcjonującym 
poziomie technicznym.
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4.3. Opis metody prekonsultacji (na przykładzie prac nad Warunkami Technicznymi dla 
budynków)

Formuła prekonsultacji, oparta na dialogu społecznym, jest prowadzona przez SNB etapowo. W ramach każdego 
etapu realizowane są następujące kroki konsultacyjne:

Etap I Dyskusja wstępna – ankiety, spotkania i wysłuchania 

Krok pierwszy:

Identyfikacja środowisk branżowych oraz nawiązanie współpracy SNB z organizacjami branżowymi m.in. 
poprzez zawarcie stosowanych porozumień o współpracy. 

Identyfikacja środowisk branżowych przebiega w oparciu o ustalenia pkt 4.2, z wykorzystaniem dokumentów 
przedstawionych w Załączniku do opracowania. 

Krok drugi:

Przeprowadzenie e-ankiety środowiskowej oraz spotkań dyskusyjnych, zebranie opinii od 
środowisk branżowych oraz od członków SNB.

Proponowane jest wykorzystanie następujących dokumentów umożliwiających dokonanie konsultacji 
w środowisku budowlanym:

wzoru porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki a organizacją branżową,•	

wzoru formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem przepisów techniczno-budowlanych,•	

wzoru ankiety zgłoszeniowej propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych.•	

Krok trzeci: 

Identyfikacja i specyfikacja przez SNB zgłoszonych problemów i wniosków legislacyjnych.

SNB przygotowuje zestawienie tabelaryczne rekomendowanych przez środowisko zmian przepisów wraz ze 
stanowiskiem SNB odnośnie do zasadności i celowości ich wprowadzenia.
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Etap II Dialog z administracją publiczną 

Krok pierwszy:

Nawiązanie współpracy z Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MTBIGM oraz innymi 
resortami na potrzeby włączenia specjalistów rządowych w prace eksperckich Grup Roboczych. 

Krok drugi:

Powołanie Grup Roboczych z udziałem ekspertów organizacji branżowych i zawodowych, środowiska 
akademickiego, instytutów badawczo-rozwojowych, ekspertów SNB, ekspertów niezależnych. 

SNB uruchomiło sześć Grup Roboczych. Podział tematyczny przyjęto za ustaloną praktyką działów Warunków 
Technicznych dla budynków:

GR1
Zagospodarowanie 
działki budowlanej 

Grupa docelowa: urbaniści, geodeci, strona 
samorządowa – wydziały planowania przestrzennego, 
architekci, biura projektowe, strona rządowa, itp.

GR2
Wyposażenie 

techniczne budynków

Grupa docelowa: organizacje branżowe, instytuty 
badawczo-rozwojowe i certyfikujące, ośrodki 
akademickie, producenci i dostawy wyrobów 
budowlanych, firmy wykonawcze, organa rządowe 
i samorządowe, architekci, itp.

GR3
Bezpieczeństwo konstrukcji 

i użytkowania

Grupa docelowa: organizacje branżowe, instytuty 
certyfikujące i badawczo-rozwojowe, producenci 
i dostawy wyrobów budowlanych, wykonawcy, ośrodki 
akademickie, strona rządowa, itp.

GR4
Bezpieczeństwo 

pożarowe

Grupa docelowa: organizacje branżowe, instytuty 
badawczo-rozwojowe i certyfikujące, przedstawiciele 
Straży Pożarnej, strona rządowa i samorządowa, 
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż, itp.

GR5
Higiena i zdrowie

Grupa docelowa: instytuty badawczo-rozwojowe, 
certyfikujące, producenci i dostawcy wyrobów 
budowlanych, organizacje konsumenckie, strona 
rządowa, itp.

3456781234567893456780

3456781234567893456780893456780 6780

GR6
Racjonalizacja 

użytkowania energii

Grupa docelowa: organizacje branżowe, instytuty 
badawczo-rozwojowe, certyfikujące, strona rządowa 
i samorządowa, producenci wyrobów, architekci 
i projektanci, agencje poszanowania energii, audytorzy 
energetyczni, itp.



/ PREKONSULTACJE.PL 15

W zależności od potrzeb istnieje możliwość dokonania innego podziału tematycznego na Grupy Robocze lub ich 
liczbowego zwiększenia. Obszar działań Grup Roboczych rozciąga się również na zagadnienia normalizacyjne, 
powiązane odpowiednio z uregulowaniami prawnymi Warunków Technicznych dla budynków.  

Podstawą prac będzie założenie przyjęcia docelowego rozdziału przepisów WT od wykazu aktualnie 
„obowiązujących” norm, tj. norm przywołanych w przepisach WT w Załączniku nr 1. Powyższe realizuje się zgodnie 
z postanowieniami ustawy z 24 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169/02, poz. 1386 z późn. zm.), zgodnie 
z którymi: 

stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne (art. 5 ust. 3 ustawy),•	

dozwolone jest powoływanie się na Polskie Normy w przepisach prawnych (art. 5 ust. 4 ustawy), co czyni •	
te normy, w całości lub w stosownym zakresie powołania, integralną częścią tego przepisu, który należy 
stosować. 

Podział obowiązującego WT na dwa współzależne rozporządzenia wymaga wprowadzenie dodatkowej delegacji 
w ustawie Prawo Budowlane w art.7 dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa do wydania nowego rozporządzenia w sprawie wykazu 
norm przywoływanych w WT.  

Takie podejście jest podejściem racjonalnym, sprawdzonym w dotychczasowym krajowym systemie prawnym. 
Umożliwia bieżącą aktualizację norm, dostosowaną do regularności zmian normalizacji europejskiej, przy 
zachowaniu regularności, w dłuższych okresach co 4-5 lat, rewizji obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. 

Krok trzeci:

Praca w Grupach Roboczych. Analiza wyspecyfikowanych przez SNB problemów i wniosków dotyczących 
zmiany przepisów, w tym oszacowanie korzyści i kosztów proponowanych zmian przez środowisko 

budowlane skoordynowane przez SNB.

Krok czwarty:

Przygotowanie EOSR i jej weryfikacja przez środowisko budowlane skoordynowane przez SNB. 

W ramach przygotowania EOSR przewiduje się przeprowadzenie oceny skutków społeczno-gospodarczych 
proponowanych zmian przepisów, obejmującej określenie:

wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek •	
samorządowych,

wpływu regulacji na rynek pracy w budownictwie,•	

wpływu regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną budownictwa,•	

wpływu regulacji na sytuację i rynek regionalny,•	

wpływu regulacji na środowisko,•	

kosztów/korzyści proponowanych zmian w sektorze budownictwa oraz dla całej gospodarki.•	



Mechanizm Prekonsultacji w środowisku budowlanym-koncepcja16

Oszacowanie i przedstawienie istotnych korzyści proponowanych zmian dla budownictwa i całej gospodarki 
powinny być główną przyczyną ich dokonywania. Ważnym elementem EOSR będzie symulacja wprowadzenia 
zmian przepisów techniczno-budowlanych i ich wpływ na sektor budowlany i gospodarkę ogółem na najbliższe 5 
-10 lat.

Równie ważnym elementem, odpowiadającym na pytanie odnośnie do zasadności i celowości proponowanych 
zmian regulacji prawnych, jest bilans strat i zysków ich dokonywania. W ŚOSR znajdą się określone możliwie 
dokładnie koszty, czyli nakłady na realizację zmian – zarówno ze strony budżetu, jak i sektora budowlanego. 
Natomiast na potrzeby wykonanie analizy jakościowej oceny kosztów i korzyści wykorzystana zostanie analiza 
SWOT.

Schemat działania Mechanizmu Prekonsultacji na przykładzie Warunków Technicznych dla budynków

przekazanie uzgodnionych środowiskowo propozycji zmian przepisów

GR1

GR2

GR3

GR4

GR5

GR6

GRn

uzgodnienia
formalne

organizacje
�rmy

eksperci

Ministerstwo 
TBiGM

Instytuty
GUNB

PKN

zgłoszenie propozycji zmian 
poprzez e-ankietę dostępną na stronie

www.prekonsultacje.pl

analiza przekazanych przez SNB
 dokumentów, w tym jednolitego 

tekstu przepisów WT
opracowanego przez SNB 

www.snb.org.pl

zbiorcza analiza propozycji, 
koordynacja prac w GR, 

wykorzystanie dedykowanej strony
www.warunkitechniczne.pl

udział SNB w uzgodnieniach
środowiskowych

�nalny wynik 
prac ekspertów 

przesyłany 
do MTBiGM
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Etap III Podsumowanie prac 

Krok pierwszy:

Ostateczne uzgodnienie w środowisku zintegrowanym przez SNB propozycji zmian wymagań WT, 
przygotowanych w Grupach Roboczych. Konsultacje przeprowadza SNB.

Krok drugi:

Przekazanie projektu, skoordynowanego przez SNB, ostatecznych propozycji zmian przepisów do 
resortu odpowiedzialnego za obszar budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego i mieszkalnictwa, w celu przeprowadzenia formalnych konsultacji rządowych – 

społecznych i międzyresortowych.

Krok trzeci:

Współpraca z resortem odpowiedzialnym za obszar budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa w ramach formalnej procedury uzgodnień, 

eksperckie wsparcie resortu. 

Krok czwarty:

Wsparcie SNB działań promocyjno-informacyjno-edukacyjnych na rzecz wdrażania 
ostatecznie przyjętych i opublikowanych zmian wymagań.
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5. Załączniki  

5.1. Wzór porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki a organizacją 
branżową

Porozumienie o współpracy
zawarte w Warszawie w dniu ….......….

pomiędzy

Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki z siedzibą Al. Niepodległości 18, 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………….. ,

a 
…………………………………………………….. z siedzibą ……………………………… , 

reprezentowanym przez ……………………………………………………….

Strony, zgodnie z potrzebą gospodarczą Państwa oraz swoimi uprawnieniami 
i możliwościami statutowymi, wyrażają gotowość współpracy w ramach prekonsultacji 
przepisów techniczno-budowlanych, realizowanych w szeroko rozumianym 
środowisku budowlanym, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie 
„Mechanizm prekonsultacji w środowisku budowlanym – koncepcja”, stanowiącym 
załącznik do niniejszego porozumienia.

W imieniu Stron:

……………………………………………..                      ……………………………………………………
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5.2. Wzór e-formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem przepisów 
techniczno-budowlanych

Formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem 
przepisów techniczno-budowlanych w ramach Mechanizmu Prekonsultacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać tytuł aktu prawnego, projektu zmian przepisów lub założeń do przepisów)

Informacja o podmiocie zainteresowanym udziałem:

Określić rodzaj podmiotu, jego osobowość prawną i sektor działań

Nazwa/Firma/Imię i Nazwisko

Siedziba/miejsce zamieszkania

Adres do korespondencji/e-mail

Wskazanie osób do reprezentowania podmiotu w pracach:

Imię i nazwisko Adres do korespondencji/e-mail
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5.3. Wzór e-ankiety zgłoszeniowej propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych

Formularz zgłoszenia propozycji zmian przepisów techniczno-budowlanych 
w ramach Mechanizmu Prekonsultacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać tytuł aktu prawnego, projektu zmian przepisów lub założeń do przepisów)

Informacja o podmiocie zgłaszającym propozycje zmian:

Nazwa/Firma/Imię i Nazwisko

Siedziba/miejsce zamieszkania

Adres do korespondencji/e-mail

Wskazanie osób do reprezentowania podmiotu w pracach:

Imię i nazwisko Adres do korespondencji/e-mail
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Opis postulowanego rozwiązania prawnego wraz z uzasadnieniem celowości zmian:

Załączone dokumenty:

1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba składająca zgłoszenie:

…………………………………            ……………………….         ………………………………………..
Imię i Nazwisko                                  Data                                      Podpis
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5.4. Wzór formularza Eksperckiej Oceny Skutków Regulacji

Ekspercka Ocena Skutków Regulacji

I. Krótka analiza problemu (przesłanki do wprowadzenia zmiany):

II. Rodzaj proponowanej zmiany:
1. Nowy przepis (w brzmieniu):
2. Uzupełnienie obowiązującego przepisu (regulacja w pełnym brzmieniu):
3. Rezygnacja z przepisu( w brzmieniu):
4. Penalizacja:
5. Inne:

III. Uzasadnienie merytoryczne wprowadzenia zmiany (celowość zmiany, 
możliwe rozwiązanie alternatywne, uzasadnienie wyboru rekomendowanego 
rozwiązania):

IV. Wpływ zmiany na wymagania podstawowe (krótka charakterystyka):
1. Bezpieczeństwo konstrukcji:
2. Bezpieczeństwo pożarowe:
3. Bezpieczeństwo użytkowania:
4. Higiena i zdrowie, ochrona środowiska:
5. Ochrona przed hałasem i drganiami:
6. Racjonalizacja użytkowania energii:
7. Zrównoważony rozwój budownictwa:

V. Ocena przewidywanych skutków (kosztów-korzyści) społeczno-
gospodarczych regulacji, dokonana stosownie do przedmiotu i zasięgu 
oddziaływania projektowanych zmian



/ PREKONSULTACJE.PL 23

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:

2. Wpływ regulacji na:
2.1. Sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego:

2.2. Rynek pracy:

2.3. Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorstw budowlanych:

2.4. Sytuację i rozwój regionalny:

2.5. Ochronę środowiska:

3. Skutki prawne związane z wejściem w życie proponowanej regulacji (np. 
wpływ na inne akty prawne i konieczność dokonania ich zmiany):

4. Wyniki prowadzonych konsultacji branżowych (zakres konsultacji, wykaz 
podmiotów i organizacji branżowych): 

5. Koszty finansowe wprowadzenia zmian w budownictwie (symulacja 
kosztów, ocena jakościowa kosztów jednorazowych i w czasie):

6. Koszty wprowadzenia zmian dla całej gospodarki (symulacja kosztów, 
ocena jakościowa kosztów jednorazowych i w czasie):

7. Plan wdrożenia proponowanej regulacji (okresy przejściowe):
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5.5. Zestawienie organizacji branżowych, zaproszonych do wdrażania i dotychczasowo 
uczestniczących w Mechanizmie Prekonsultacji 

Lp Nazwa organizacji

1. Federacja Gospodarki Nieruchomościami 
2. Fundacja Poszanowania Energii 
3. Fundacja Wszechnicy Budowlanej 
4. Instytut Gospodarki Nieruchomościami 
5. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających 

i Lekkich Przegród Budowlanych
6. Instytut Nafty i Gazu 
7. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie 
8. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 
9. Izba Projektowania Budowlanego 

10. Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
11. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
12. Kongres Budownictwa
13. Korporacja Kominiarzy Polskich
14. Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD”
15. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A 
16. Krajowa Izba Architektów RP 
17. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
18. Krajowa Izba Urbanistów 
19. Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców 
20. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
21. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A 
22. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku
23. Ogólnopolski Instytut Nieruchomości 
24. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-Polska 
25. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlanych i Wykończeniowych 
26. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich 
27. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania 

Bezpieczeństwem POLALARM 
28. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej i Sprzętu Ratowniczego 
29. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Okien 
30. Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości 
31. Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych 
32. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości 
33. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki 
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34. Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego 
35. Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
36. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
37. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
38. Polski Związek Firm Deweloperskich
39. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
40. Polski Związek Niewidomych 
41. Polski Związek Pracodawców – Producentów Osłon Przeciwsłonecznych i Bram 
42. Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
43. Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych 
44. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego 
45. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów
46. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego 
47. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
48. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
49. Polskie Stowarzyszenie Gipsu
50. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów 
51. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
52. Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej
53. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 
54. Stowarzyszenie Architektów Polskich 
55. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
56. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Zgodnie z jej Zużyciem 
57. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
58. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”
59. Stowarzyszenie Importerów i Producentów Urządzeń Grzewczych
60. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa NOT
61. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 
62. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych 
63. Stowarzyszenie Kominy Polskie 
64. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 
65. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 
66. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
67. Stowarzyszenie Polska Wentylacja 
68. Stowarzyszenie Polskich Energetyków
69. Stowarzyszenie Producentów Betonów
70. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego 
71. Stowarzyszenie Producentów Cementu
72. Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej 
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73. Stowarzyszenie Producentów Polistyrenu Ekstrudowanego EXiBA
74. Stowarzyszenie Producentów Styropianu 
75. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej 
76. Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI
77. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad 
78. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych 
79. Zrzeszenie Montażystów Stolarki 
80. Związek Pracodawców „Polskie Szkło” 
81. Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów  
82. Związek Pracodawców-Producentów Materiałów Dla Budownictwa 
83. Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR
84. Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pollighting
85. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

6. Rozwinięcia używanych skrótów 

EOSR Ekspercka Ocena Skutków Regulacji

OSR Ocena Skutków Regulacji

MTBiGM Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

SNB Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

WT Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

7. Literatura
1. Reforma Regulacji. Badanie przebiegu konsultacji regulacji prawnych w obszarze ich oddziaływania  na 
sektor MSP, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 publikacja współfinansowana przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

2. Przewodnik partycypacji. Jak dzielić się władzą, opracowany w październiku przez Grupę Roboczą ds. 
partycypacji FEANSTAS.



Działania 
Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

LEPSZE STANOWIENIE PRAWA 

w tym skuteczność i efektywność rządowego procesu stanowienia 
prawa w obszarze budownictwa, w szczególności  w zakresie 
przepisów techniczno-budowlanych,  z uwzględnieniem realizacji 
Mechanizmu Prekonsultacji

EFEKTYWNOŚĆ  I  TRANSPARENTNOŚĆ PROCESU BUDOWLANEGO 

przy uwzględnieniu bezpieczeństwa inwestorów i użytkowników 
oraz poszanowaniu interesów osób trzecich 

PROMOWANIE POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO 

adekwatność regulacji techniczno-budowlanych do zmian oczekiwań 
inwestorów i użytkowników budynków, do ciągłego rozwoju 
techniczno-technologicznego, w tym w zakresie innowacyjności 
i racjonalizacji użytkowania energii

WYSOKA JAKOŚĆ BUDOWNICTWA
 
kreowanie zachowań mających wpływ na poprawę jakości 
budownictwa, w tym dokonywanie oceny regulacji prawnych

RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA ENERGII

jakość i skuteczność oceny energetycznej budynków, monitoring 
i analiza działania systemu oceny energetycznej budynków wraz 
z wykorzystywaniem wyników oceny na potrzeby kreowania polityki 
technicznej 

WIARYGODNA STATYSTYKA BUDOWNICTWA 

stworzenie bazy wiarygodnych danych statystycznych, stanowiącej 
podstawę do decyzji inwestycyjnych, z uwzględnieniem trendów 
europejskich, w oparciu o własną metodologię; ocena potrzeb 
statystycznych niezbędnych do kreowania polityki technicznej

MECHANIZM
PREKONSULTACJI
W SRODOWISKU

BUDOWLANYM

KONCEPCJA
(opracowanie 2011 - aktualizacja 2013)

SNB jest organizacją oferującą wsparcie eksperckie 
i rozwijającą bazę wiedzy na temat krajowych przepisów 
techniczno-budowlanych.



/ snb.org.pl

Główna strona SNB z dostępem do tekstu 
jednolitego rozporządzenia ws. warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, zawierająca aktualności 
dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz 
informująca o zmianach w prawie związanych 
z obszarem regulacji Warunków technicznych dla 
budynków.

/ warunkitechniczne.pl

Strona zawierająca bazę wiedzy na temat prac 
ekspertów w ramach Mechanizmu Prekonsultacji 
i Warunków technicznych dla budynków.

/ prekonsultacje.pl

Strona zwierająca elektroniczny formularz 
zgłoszenia propozycji zmian przepisów techniczno-
budowlanych.

Wyszukiwarka przepisów 
Warunków technicznych dla budynków

Narzędzie służące wyszukiwaniu przepisów 
Warunków technicznych dla budynków wg 
katalogu zdefiniowanych pojęć i zagadnień 
przekrojowych.

POLECAMY
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MECHANIZM
PREKONSULTACJI
W SRODOWISKU

BUDOWLANYM

KONCEPCJA
(stan na 31 sierpnia 2011)

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. 22 489 54 30, biuro@snb.org.pl

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. 22 489 54 30, biuro@snb.org.pl


