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1919 - 2019 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 01/2019 r. 
 

 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. High and low Indirect Land-Use Change (ILUC) - risks biofuels, bioliquids and 
biomass fuels 
Możliwość zgłaszania uwag do 8 Marca 2019 

https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2019-762855_en 
 

 

 

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 
instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż 
woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/142/1 
 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-762855_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-762855_en
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/142/1
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Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN 378-1:2017-03 
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i 
kryteria wyboru 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-378-1-2017-03p.html 
 

2. PN-EN ISO 8199:2019-01 
Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów 
metodą hodowli 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8199-2019-01e.html 
 

3. PN-EN ISO 14052:2019-01 
Zarządzanie środowiskowe -- Rachunkowość kosztów przepływu materiałów -- 
Wytyczne praktycznego wdrożenia w łańcuchu dostaw 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14052-2019-01e.html 
 

4. PN-EN ISO 14034:2019-01 
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV) 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14034-2019-01e.html 
 

5. PN-EN ISO 14026:2019-01 
Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Zasady, wymagania i wytyczne dotyczące 
komunikowania śladu środowiskowego 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14026-2019-01e.html 
 

6. PN-EN ISO 11704:2019-01 
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem 
cieczowego licznika scyntylacyjnego 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11704-2019-01e.html 
 

7. PN-EN ISO 17892-10:2019-01 
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 
10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17892-10-2019-01e.html 
 

8. PN-EN 16907-2:2019-01 
Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-16907-2-2019-01e.html 
 

9. PN-EN 12101-2:2017-05 
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do 
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12101-2-2017-05p.html 
 

10. PN-EN 12101-3:2015-10 
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania 
techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła 
(wentylatorów) 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12101-3-2015-10p.html 
 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-378-1-2017-03p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8199-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14052-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14034-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14026-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11704-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17892-10-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16907-2-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12101-2-2017-05p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12101-3-2015-10p.html
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11. PN-EN 54-12:2015-05 
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające 
z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-54-12-2015-05p.html 
 

12. PN-EN 15254-4:2019-01 
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne 
-- Część 4: Konstrukcje przeszklone 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-15254-4-2019-01e.html 
 

13. PN-EN 1434-1+A1:2019-01 
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1434-1-a1-2019-01e.html 
 

14. PN-EN 1434-2+A1:2019-01 
Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1434-2-a1-2019-01e.html 
 

15. PN-EN 1434-4+A1:2019-01 
Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1434-4-a1-2019-01e.html 
 

16. PN-EN ISO 18119:2019-01 
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe i bezszwowe ze stopów aluminium butle do 
gazów i zbiorniki rurowe -- Okresowa kontrola i badania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-18119-2019-01e.html 
 

17. PN-EN ISO 10460:2019-01 
Butle do gazów -- Spawane butle do gazów ze stopów aluminium, stali węglowej i 
nierdzewnej – Okresowa kontrola i badania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10460-2019-01e.html 
 

18. PN-EN 13480-2:2017-10/A2:2019-01 
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-2-2017-10-a2-2019-
01e.html 
 

19. PN-EN 15655-1:2019-01 
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań 
powłok ze związków organicznych w rurach i kształtkach z żeliwa sferoidalnego -- 
Część 1: Powłoka poliuretanowa w rurach i kształtkach 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-15655-1-2019-01e.html 
 

20. PN-EN ISO 13257:2019-01 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań 
bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie 
podwyższonej temperatury 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13257-2019-01e.html 
 

21. PN-EN ISO 15876-3:2017-03 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15876-3-2017-03p.html 
 

22. PN-EN 13766:2019-01 http://sklep.pkn.pl/pn-en-13766-2019-01e.html 
 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-54-12-2015-05p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15254-4-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1434-1-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1434-2-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1434-4-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-18119-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10460-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-2-2017-10-a2-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-2-2017-10-a2-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15655-1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13257-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15876-3-2017-03p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13766-2019-01e.html
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Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych 
(niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego – 
Wymagania 

23. PN-EN 1762:2019-01 
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie 
ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) – 
Wymagania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1762-2019-01e.html 
 

24. PN-EN ISO 6802:2019-01 
Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych -- Hydrauliczny test pulsacyjny 
ze zginaniem 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6802-2019-01e.html 
 

25. PN-EN 12516-1+A1:2019-01 
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna 
dla obudów stalowych armatury 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12516-1-a1-2019-01e.html 
 

26. PN-EN 12516-4+A1:2019-01 
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa 
dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12516-4-a1-2019-01e.html 
 

27. PN-EN 13136+A1:2019-01 
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i 
przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13136-a1-2019-01e.html 
 

28. PN-EN IEC 61853-3:2019-01 
Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii 
znamionowej -- Część 3: Wyznaczanie znamionowej wydajności energetycznej 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-61853-3-2019-01e.html 
 

29. PN-EN IEC 61853-4:2019-01 
Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii 
znamionowej -- Część 4: Znormalizowane wzorcowe profile klimatyczne 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-61853-4-2019-01e.html 
 

30. PN-EN IEC 62862-3-2:2019-01 
Elektrownie słoneczne -- Część 3-2: Systemy i ich elementy -- Wymagania ogólne i 
metody badań wielkowymiarowych kolektorów parabolicznych rynnowych 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-62862-3-2-2019-01e.html 
 

31. PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i 
utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i 
nadzór 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-62446-1-2016-08-a1-2019-
01e.html 
 

32. PN-EN ISO 20023:2019-01 http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20023-2019-01e.html 
 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1762-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6802-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12516-1-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12516-4-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13136-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-61853-3-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-61853-4-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-62862-3-2-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-62446-1-2016-08-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-62446-1-2016-08-a1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20023-2019-01e.html
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Biopaliwa stałe -- Bezpieczeństwo peletów z biopaliw stałych -- Bezpieczny 
przewóz i przechowywanie peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i 
innych na małą skalę 

33. PN-EN ISO 15112:2019-01 
Gaz ziemny -- Wyznaczanie energii 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15112-2019-01e.html 
 

34. PN-EN ISO 20765-1:2019-01 
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości 
fazy gazowej do zastosowań w przesyle i dystrybucji 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20765-1-2019-01e.html 
 

35. PN-EN ISO 20765-2:2019-01 
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 2: Właściwości 
jednej fazy (gazu, cieczy, i gęstych płynów) dla rozszerzonych zakresów zastosowań 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20765-2-2019-01e.html 
 

36. PN-EN ISO 23874:2019-01 
Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej 
do obliczania temperatury punktu rosy węglowodorów 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-23874-2019-01e.html 
 

37. PN-EN ISO 20815:2019-01 
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i 
zarządzanie niezawodnością 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20815-2019-01e.html 
 

38. PN-EN ISO 17782:2019-01 
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- System oceny zgodności 
wytwórców materiałów specjalnych 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17782-2019-01e.html 
 

39. PN-EN ISO 11961:2019-01 
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11961-2019-01e.html 
 

40. PN-EN ISO 19650-2:2019-01 
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym 
modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą 
modelowania informacji o budynku -- Część 2: Realizacja projektu 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-19650-2-2019-01e.html 
 

41. PN-EN 17192:2019-01 
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i 
metody badań 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-17192-2019-01e.html 
 

42. PN-EN ISO 21083-1:2019-01 
Metoda badania skuteczności materiałów filtrujących powietrze ze sferycznych 
nanomateriałów -- Część 1: Zakres wielkości od 20 nm do 500 nm 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-21083-1-2019-01e.html 
 

43. PN-EN 12405-1:2019-01 
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12405-1-2019-01e.html 
 

44. PN-EN 14236:2019-01 http://sklep.pkn.pl/pn-en-14236-2019-01e.html 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15112-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20765-1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20765-2-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-23874-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20815-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17782-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11961-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-19650-2-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-17192-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-21083-1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12405-1-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14236-2019-01e.html
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Gazomierze domowe ultradźwiękowe  

45. PN-EN ISO 13257:2019-01 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań 
bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie 
podwyższonej temperatury 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13257-2019-01e.html 
 

46. PN-EN 60675:2004/A2:2019-01 
Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego -- Metody pomiaru 
cech funkcjonalnych 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-60675-2004-a2-2019-01e.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

aaaaa 
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH reprezentuje grupę 3.200-tu techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska.  
Misją Zrzeszenia jest na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. 

Delegaci PZITS są członkami zespołów przygotowujących i opiniujących zmiany w prawie budowlanym, zapisów kodeksu budowlanego, zmian w zakresie przepisów techniczno - 
budowlanych oraz zmian w zakresie programów nauczania w szkołach technicznych. PZITS jest również jednym z Zrzeszeń, które tworzyło Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wielu 
członków PZITS jest nie tylko członkami PIIB, ale pełni znaczące funkcje w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Obie organizacje ściśle współpracują ze sobą na rzecz środowiska 
inżynierskiego oraz na rzecz dobra społecznego. Członkowie PZITS aktywnie działają w wielu Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.  

PZITS jest jedynym polskim członkiem w REHVA (europejska federacja krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, www.rehva.eu) oraz 
International Gas Union (www.igu.org). 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13257-2019-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-60675-2004-a2-2019-01e.html

