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1919 - 2020 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za lipiec 2020 r. 
 

 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. 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   

2. EU Green Deal – Revision of the Energy Taxation Directive 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-
Directive-  

3. Adapting to climate change – EU strategy 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-
to-Climate-Change  

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336302  
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2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335556 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału 
ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 
pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii w 2021 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336051 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach 
Krajowego systemu zielonych inwestycji 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336352 

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336403 

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335901 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1219 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości 
opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1278 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa 
kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1240 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1233 

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN 12977-2:2018-05  
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na 
zamówienie -- Część 2: Metody badań słonecznych podgrzewaczy wody i 
systemów dwufunkcyjnych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12977-2-2018-05e.html   

2. PN-EN 17152-1:2019-11  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego 
podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-17152-1-2019-11e.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12977-2-2018-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-17152-1-2019-11e.html
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Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: 
Specyfikacje skrzynek wykonanych z PP i PVC-U na wodę deszczową 

3. PN-EN ISO 22109:2020-07  
Armatura przemysłowa -- Przekładnia do armatury 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-22109-2020-07e.html   

4. PN-EN ISO 6141:2015-07/A1:2020-07  
Analiza gazu -- Zawartość certyfikatów dla gazowych mieszanin wzorcowych -- 
Zmiana 1: Wykaz odsyłaczy do ISO Guide 31:2015 i ISO/IEC 17025:2017 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6141-2015-07-a1-2020-
07e.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). 
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