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Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 05.2020 r.

Dyrektywy UE:
Lp.

Tytuł

Odnośnik

1.

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

2.

Clean energy – strategy for energy system integration
Konsultacje otwarte

3.

Energy efficiency in buildings – consultation on ‘renovation wave’ initiative
Konsultacje otwarte
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12247-Commission-DelegatedRegulation-amending-Annex-IV-to-the-LULUCFRegulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12383-Strategy-for-smart-sectorintegration
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12376-CommissionCommunication-Renovation-wave-initiative-for-thebuilding-sector

Krajowe ustawy i rozporządzenia:
Lp.

Tytuł

Odnośnik

1.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji,
bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów
energii odnawialnej
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych,
warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem
elektroenergetycznym
3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w związku z epidemią COVID-19
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów
dokumentów z tym związanych
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
8. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny
referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz
okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.
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https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333811

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333807

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333701
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333251

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/904

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/899

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/879

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/843
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/833
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/798

12. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków
instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz
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/2020/949

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.
1.

2.

3.

Numer normy i tytuł

Odnośnik

PN-EN ISO 21268-4:2020-05
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania
późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów
glebopodobnych -- Część 4: Wpływ pH na wymywanie z początkowym dodaniem
kwasu/zasady
PN-EN ISO 28927-1:2020-05
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1:
Szlifierki pionowe i kątowe
PN-EN 13053:2020-05
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-21268-4-2020-05e.html

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-28927-1-2020-05e.html

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13053-2020-05e.html

POLSKIE
ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH reprezentuje grupę 3.200-tu techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska.
aaaaa
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).
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