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1919 - 2019 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej – listopad 2019 r. 
 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Trans-European energy infrastructure – evaluation of EU strategy 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2019-3443380_en 

2. Review of ecodesign requirements for household washing machines and washer-
driers 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-476605_en 

 

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych 
w zakresie szacowania nieruchomości 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2139/1 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 
października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2148/1 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3443380_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3443380_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-476605_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-476605_en
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3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 
października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2149/1 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2150/1 

5. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2166/1 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2164/1 

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów 
uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2306/1 

8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2286/1 

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2266/1 

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2261/1 

11. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości 
referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji 
w roku 2020 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2237/1 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu 
wody w kąpielisku 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2206/1 

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw 
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2201/1 



Strona 3 z 5 
 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2195/1 

15. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2170/1 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 
października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2147/1 

17. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
rodzajów wyników poziomów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów prezentacji 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327606 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu materiałów budowlanych, 
w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów 
promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th 232, szczegółowych 
wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika 
stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe 
organy 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326951 

19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327002 

20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zmiany rozporządzenia 
zmieniającego w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327203 

21. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327456 

22. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327455 

23. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju o zmianie rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327453 

24. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie warunków uznania odpadów za 
posiadające właściwości zakaźne 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327108 

25. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych stawek opłat 
produktowych dla poszczególnych produktów 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327105 
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Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-Z-04498:2019-10 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dietylu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną 

http://sklep.pkn.pl/pn-z-04498-2019-10p.html 

2. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 
Część 1: Oznaczanie i opis 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14688-1-2018-05e.html 

3. PN-Z-04500:2019-10 
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14688-2-2018-05e.html 

4. PN-EN 14058:2018-02 
Odzież ochronna -- Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-14058-2018-02e.html 

5. PN-EN 60704-2-3:2019-11 
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania 
hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-60704-2-3-2019-11e.html 

6. PN-EN 12953-4:2018-05  
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 4: Wytwarzanie i budowa części 
ciśnieniowych kotłów 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12953-4-2018-05e.html 

7. PN-EN ISO 10211:2017-09 
Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej -- Przepływy ciepła i temperatury 
powierzchni -- Obliczenia szczegółowe 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10211-2017-09p.html 

8. PN-EN ISO 13789:2017-10 
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła 
przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13789-2017-10e.html 

9. PN-EN ISO 4064-2:2017-07 
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4064-2-2017-07e.html 

10. PN-EN 61770:2009 
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu 
wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-61770-2009e.html 
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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). 


