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W nawiązaniu do otrzymanego, drogą elektroniczną, pisma z dnia 17 stycznia 2020 r. znak
DAB-Ia.053.2.2019.SM w sprawie przesłania zbiorczego zestawienia uwag do rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) wraz z uzasadnieniem na potrzeby
analizy pod kątem możliwości jego wykorzystania przy pracy nad przygotowaniem projektu nowego
rozporządzenia, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki wypełniając prośbę Pana Dyrektora pragnie
wyjaśnić, co następuje.
Prezentowane stanowisko jest wynikiem dyskusji eksperckiej prowadzonej w ośmiu grupach
roboczych, koordynowanych przez SNB, licząc od 2011 r. aż do końca 2019 r. W ramach grup działają
zespoły tematyczne. Zostały także utworzone zespoły tematyczne międzygrupowe.
Przesyłane zestawienia, stanowiące Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego pisma,
zawierają propozycje, które sukcesywnie były do Departamentu w okresach kwartalnych, bądź
półrocznych przekazywane wraz z notatkami ze wszystkich spotkań eksperckich. Pierwszy raport z
prac Departament otrzymał od Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w lutym 2012 r. najświeższy
otrzymaliście Państwo w styczniu 2020 r. Równolegle raporty były i są wysyłane do Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego i Instytutu Techniki Budowlanej.
Część z zespołów eksperckich ukończyła prace nad przygotowaniem propozycji nowych
wymagań. Dotyczy to propozycji wymagań odnoszących się do magazynów energii (przygotowanych
w 2017 r.), instalacji fotowoltaicznych i telekomunikacyjnych (przygotowanych w 2015 r.) czy instalacji
gazowych (przygotowanych w 2014 r.). Propozycje dotyczące instalacji elektrycznych, z racji powiązań
z innymi branżami są aktualizowane na bieżąco. W Załączniku nr 1 otrzymujecie Państwo aktualny stan
prac nad propozycjami wymagań dla tych instalacji.

Pozostałe zespoły/grupy eksperckie, albo jeszcze pracują nad stworzeniem propozycji zapisów,
dotyczy to Działu IX Ochrona przed hałasem i drganiami, czy Działu IV Wyposażenie techniczne
budynków Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja albo będą to robić w najbliższej przyszłości. Dotyczy to
stworzenia wymagań technicznych wyposażenia miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów
elektrycznych.
Wśród umieszczonych w Załączniku nr 1 są też i takie propozycje, nad którymi eksperci pracują
już kilka lat, ciągle je doskonaląc. Przykładem są propozycje zmiany Działu IV Wyposażenie techniczne
budynków Rozdziału 9 Instalacje dźwigowe.
W zestawieniu, stanowiącym Załącznik nr 1, ujęto propozycje wymagań, przygotowane w 2019
r., dotyczące rozwoju zrównoważonego, wymagań dla okien, balkonów i balustrad, wentylacji
pożarowej, wymagań zabezpieczeń dostępu do dachu i elewacji, czy wymagań izolacyjności cieplnej i
innych wymagań związanych z oszczędnością energii. W materiale zawarliśmy aktualne propozycje
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, które w ostatnim czasie były dyskutowane w powiązaniu z
innymi zagadnieniami. Inne propozycje dotyczące Działu VI, wypracowane przez ekspertów w 2011 i
2012 r. i przesłane do Państwa w tamtym okresie, w terminach późniejszych nie były przedmiotem
dyskusji eksperckiej.
Propozycje eksperckie zmian lub uzupełnień regulacji zawartych w rozporządzeniu,
przedstawione w Załączniku nr 1 i oznaczone na czerwono, zostały ujęte według kolejności
paragrafów. Załącznik nr 2 do pisma jest zestawieniem propozycji wymagań dla instalacji
wentylacyjnych, które, w ocenie ekspertów, należałoby ująć w przedmiotowym rozporządzeniu.
W większości udało się osiągnąć jednolite podejście ekspertów do problemów. W
pozostałych kwestiach propozycje mają postać wariantową.
Do tej pory przekazywane systematycznie opracowania miały formę wyłącznie papierową i
rzeczywiście ze względu na swoją objętość nie koniecznie poddawały się szybkiej analizie. Prosimy o
wskazówki o jaką wersję elektroniczną wzbogacić przekazywane Państwu w przyszłości materiały.
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