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1919 - 2020 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 04/2020 r. 
 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. 2030 Climate Target Plan 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan  

2. Greenhouse gas emissions from land use/forestry – CO2 offsets  
Niebawem otwarcie konsultacji  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12247-Commission-Delegated-Regulation-
amending-Annex-IV-to-the-LULUCF-Regulation  

 

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332954  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332906 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12247-Commission-Delegated-Regulation-amending-Annex-IV-to-the-LULUCF-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12247-Commission-Delegated-Regulation-amending-Annex-IV-to-the-LULUCF-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12247-Commission-Delegated-Regulation-amending-Annex-IV-to-the-LULUCF-Regulation
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332954
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3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332903 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz 
warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332800 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym 
związanych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332651 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących 
wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332352 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332052 

8. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/718 

9. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568 

10. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic 
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/717 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/674 



Strona 3 z 4 
 

13. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. 
w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/670 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/658 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych 
rodzajów pojazdów na drogach 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/655 

16. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/571 

 

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN ISO 22041:2019-09/A1:2020-04  
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Wydajność i zużycie energii 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-22041-2019-09-a1-2020-
04e.html  

2. PN-EN 16809-1:2020-04  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby formowane in situ z 
granulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w 
postaci związanej -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej 
przed zastosowaniem 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-16809-1-2020-04e.html  

3. PN-EN 50465:2015-08/A1:2020-04  
Urządzenia gazowe -- Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu 
cieplnym niższym lub równym 70 kW  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-50465-2015-08-a1-2020-04e.html   

4. PN-EN 14901-2:2020-04 
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań 
dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: 
Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO) 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-2-2020-04e.html  

5. PN-EN 14901-1+A1:2020-04  https://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-1-a1-2020-04e.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-22041-2019-09-a1-2020-04e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-22041-2019-09-a1-2020-04e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-16809-1-2020-04e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-50465-2015-08-a1-2020-04e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-2-2020-04e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-1-a1-2020-04e.html
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Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań 
dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: 
Powłoki epoksydowe (praca przy dużym obciążeniu) 

6. PN-EN 14901-1+A1:2020-04  
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań 
dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: 
Powłoki epoksydowe (praca przy dużym obciążeniu) 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-1-a1-2020-04e.html  

7. PN-EN ISO 12759-4:2020-04  
Wentylatory -- Klasyfikacja sprawności wentylatorów -- Część 4 : Wentylatory z 
napędem w warunkach maksymalnej prędkości obrotowej 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12759-4-2020-04e.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). 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14901-1-a1-2020-04e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12759-4-2020-04e.html

