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1919 - 2021 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 08/2021 r. 
 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Jakość powietrza – przegląd przepisów UE 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

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

2. Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych i podziemnych 
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. Unia energetyczna – nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości dla krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu 
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. Jakość powietrza – przegląd przepisów UE 
Niebawem otwarcie konsultacji 

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

5. Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp do wody (przegląd) 
Niebawem otwarcie konsultacji 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12831-Ecodesign-requirements-for-
water-pumps-review-_en  

6. Efektywność energetyczna – wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń 
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  
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Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie 
zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z 
umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1467 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 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 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1475 

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie 
parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji 
dodatkowych dla roku dostaw 2023 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1480 

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych 
innych ustaw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1505 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia 
jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1539 

6. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz niektórych innych ustaw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1561 

7. Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1564 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie inspektorów 
dozoru jądrowego 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1577 

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN 14276-2:2020-07 
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: 
Przewody rurowe -- Wymagania ogólne 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14276-2-2020-07p.html  

2. PN-EN 14276-1:2020-07 https://sklep.pkn.pl/pn-en-14276-1-2020-07p.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14276-2-2020-07p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-14276-1-2020-07p.html
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Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: 
Zbiorniki -- Wymagania ogólne 

3. PN-EN ISO 15663:2021-08 
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ocena całościowych kosztów 
przedsięwzięcia 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15663-2021-08e.html  

4. 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-12977-3-2018-05p.html  

5. PN-EN ISO 11904-2:2021-08 
Akustyka -- Wyznaczanie emisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy 
uchu -- Część 2: Technika z zastosowaniem manekina akustycznego 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11904-2-2021-08e.html  

6. PN-EN 482:2021-08 
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania stężenia czynników 
chemicznych -- Podstawowe wymagania dotyczące parametrów procedur 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-482-2021-08e.html  

7. PN-Z-04531:2021-08 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dimetylu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04531-2021-08p.html  

8. PN-EN 1515-4:2021-08 
Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 4: Dobór śrub i nakrętek do 
osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 2014/68/UE 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1515-4-2021-08e.html  

9. PN-EN 1515-4:2021-08 
Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 4: Dobór śrub i nakrętek do 
osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 2014/68/UE 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1515-4-2021-08e.html  

10. PN-EN 13480-3:2017-10/A1:2021-08 
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-3-2017-10-a1-2021-
08e.html  

11. PN-EN 16809-1:2020-04 
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- 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  

12. PN-EN 16809-2:2017-02 
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby formowane in situ z granulek 
styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w postaci 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-16809-2-2017-02e.html  
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związanej -- Część 2: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej po 
zastosowaniu 

13. PN-EN 16783:2017-06 
Wyroby do izolacji cieplnej -- Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR), dotyczące 
wyrobów produkowanych fabrycznie i formowanych in situ, do opracowania 
deklaracji środowiskowych wyrobu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-16783-2017-06e.html  

14. PN-EN 1501-2:2021-08 
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa -- Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, 
ładowane z boku 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1501-2-2021-08e.html  

15. PN-EN 1501-3:2021-08 
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa -- Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, 
ładowane z przodu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1501-3-2021-08e.html  

16. PN-EN 1501-5:2021-08 
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa -- Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do 
usuwania odpadów z pojemników 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1501-5-2021-08e.html  

17. PN-EN 1501-1:2021-08 
Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa -- Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, 
ładowane z tyłu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1501-1-2021-08e.html  

18. PN-EN 16429:2021-08 
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Metoda referencyjna oznaczania stężenia 
gazowego chlorowodoru (HCl) w gazach odlotowych emitowanych do atmosfery z 
instalacji przemysłowych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-16429-2021-08e.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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