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POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

  

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 11/2021 r. 
 

 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Efektywność energetyczna - wymogi dotyczące etykietowania podgrzewaczy wody i 
zbiorników (przegląd/zmiana skali) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13204-Efektywnosc-energetyczna-
wymogi-dotyczace-etykietowania-podgrzewaczy-wody-
i-zbiornikow-przeglad-zmiana-skali-_pl  

2. Efektywność energetyczna – wymogi dotyczące ekoprojektu dla podgrzewaczy 
wody i zasobników ciepłej wody użytkowej (przegląd) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13205-Efektywnosc-energetyczna-
wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-podgrzewaczy-
wody-i-zasobnikow-ciep%C5%82ej-wody-uzytkowej-
przeglad-_pl  

3. Jakość powietrza – przegląd przepisów UE 
Konsultacje otwarte  

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

4. Jakość powietrza – przegląd przepisów UE 
Konsultacje otwarte 

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

5. Unia energetyczna – nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości dla krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12536-Implementing-regulation-on-
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Niebawem otwarcie konsultacji 
 

the-Member-States-reporting-of-information-foreseen-
in-the-Governance-of-the-Energy-Union  

6. 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  

7. 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-Efektywnosc-energetyczna-
wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-
ogrzewaczy-pomieszczen-przeglad-_pl  

8. European Strategy on international energy engagement 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13276-European-Strategy-on-
international-energy-engagement_pl  

 

 

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2127 

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2019 

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2010 

4. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1986 
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5. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2151 

 

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN ISO 19008:2018-05/Ap1:2021-11 
Standardowy system kodowania kosztów instalacji wydobywczych i przetwórczych 
ropy naftowej i gazu ziemnego 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-19008-2018-05e.html  

2. PN-ISO 5667-10:2021-11 
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania 
próbek ścieków 

https://sklep.pkn.pl/pn-iso-5667-10-2021-11e.html  

3. PN-EN 12977-4:2018-06 
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie 
-- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych magazynów dwufunkcyjnych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12977-4-2018-06p.html  

4. PN-EN ISO 11200:2014-10/A1:2020-08  
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wytyczne stosowania 
norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego 
emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11200-2014-10-a1-2020-
08p.html  

5. PN-Z-04534:2021-11 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie but-2-enalu na stanowiskach pracy 
metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją 
spektrofotometryczną 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04534-2021-11p.html  

6. PN-Z-04532:2021-11 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksachlorobenzenu na stanowiskach 
pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04532-2021-11p.html  

7. PN-Z-04533:2021-11 
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chinoliny na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej ze spektrometrią mas 

https://sklep.pkn.pl/pn-z-04533-2021-11p.html  

8. PN-EN ISO 20257-2:2021-11 
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji 
morskich LNG -- Część 2: Szczegółowe zagadnienia FSRU 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20257-2-2021-11e.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-19008-2018-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-iso-5667-10-2021-11e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12977-4-2018-06p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11200-2014-10-a1-2020-08p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11200-2014-10-a1-2020-08p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-z-04534-2021-11p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-z-04532-2021-11p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-z-04533-2021-11p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20257-2-2021-11e.html
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9. PN-EN 15804+A2:2020-03 
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- 
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15804-a2-2020-03p.html  

10. PN-EN 15643:2021-11 
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Struktura oceny budynków i obiektów 
inżynieryjnych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15643-2021-11e.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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