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1919 - 2021 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 07/2021 r. 
 

 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Air quality - revision of EU rules 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation  

2. Integrated water management – revised lists of surface and groundwater 
pollutants 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12662-Revision-of-lists-of-
pollutants-affecting-surface-and-groundwaters 

3. Energy Union – new reporting requirements on national energy & climate plans 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12536-Implementing-regulation-on-
the-Member-States-reporting-of-information-foreseen-
in-the-Governance-of-the-Energy-Union  

4. Air quality - revision of EU rules 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12677-Air-quality-revision-of-EU-
rules_en  

5. Ecodesign requirements for water pumps (review) 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12831-Ecodesign-requirements-for-
water-pumps-review-_en  
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6. Energy efficiency – ecodesign requirements for local space heaters (review) 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12834-Energy-efficiency-ecodesign-
requirements-for-local-space-heaters-review-_en  

 

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu 
ich prezentacji i formy ich przekazywania 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1325 

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1293 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1245 

4. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1243 

5. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1210 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz 
planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu 
urządzeń 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349255 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348858 
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Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN 12977-3:2018-05  
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie 
-- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy 
wody 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12977-3-2018-05e.html  

2. PN-EN 61400-12-1:2017-07 
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności 
energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-61400-12-1-2017-07e.html  

3. PN-Z-04529:2021-07 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy 
metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją 
spektrofotometryczną 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04529-2021-07p.html  

4. PN-Z-04528:2021-07 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie propano-1,3-sultonu na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04528-2021-07p.html  

5. PN-Z-04530:2021-07 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-nitroanizolu na stanowiskach pracy 
metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją 
spektrofotometryczną 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04530-2021-07p.html  

6. PN-Z-04438:2021-07 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04438-2021-07p.html  

7. PN-Z-04527:2021-07 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie arsenu i jego nieorganicznych związków 
na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą 
grafitową 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04527-2021-07p.html  

8. PN-EN ISO 14644-17:2021-07 
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 17: 
Zastosowania szybkości osadzania cząstek 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14644-17-2021-07e.html  

9. PN-EN ISO 52000-1:2017-10 
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Nadrzędna ocena EPB -- Część 1: 
Ogólne ramy i procedury 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-52000-1-2017-10p.html  
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10. PN-EN ISO 54321:2021-07 
Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie frakcji 
pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-54321-2021-07e.html  

11. PN-EN 13555:2021-07 
Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad 
projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13555-2021-07e.html  

12. PN-EN 13555:2021-07 
Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad 
projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13555-2021-07e.html  

13. PN-EN 12186:2015-02 
Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- 
Wymagania funkcjonalne 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12186-2015-02p.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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