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1919 - 2022 

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH  

 
 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 02/2022 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. 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. Strategia UE na rzecz energii słonecznej 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13338-Strategia-UE-na-rzecz-
energii-s%C5%82onecznej_pl  

5. Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy 
zakupu energii elektrycznej 
Konsultacje otwarte 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13334-Projekty-dotyczace-energii-
odnawialnej-procedury-wydawania-pozwolen-i-umowy-
zakupu-energii-elektrycznej_pl  
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Krajowe ustawy i rozporządzenia: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/248 

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie 
procesów rynku energii 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/234 

3. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/258 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/285 

5. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/467 

 

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN 1397:2022-02 
Wymienniki ciepła -- Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki -- Procedury 
badawcze wyznaczania wydajności 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1397-2022-02e.html  

2. PN-EN ISO 20815:2019-01 https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20815-2019-01p.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1397-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20815-2019-01p.html
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Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Zapewnienie eksploatacji i 
zarządzanie niezawodnością 

3. PN-ISO 29201:2022-02 
Jakość wody -- Zmienność wyników badań i niepewność pomiaru ilościowych metod 
mikrobiologicznych 

https://sklep.pkn.pl/pn-iso-29201-2022-02e.html  

4. PN-EN 16980-1:2022-02 
Fotokataliza -- Metody badania ciągłego przepływu -- Część 1: Oznaczanie degradacji 
tlenku azotu (NO) w powietrzu przez materiały fotokatalityczne 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-16980-1-2022-02e.html  

5. PN-EN 13480-3:2017-10/A4:2022-02 
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-3-2017-10-a4-2022-
02e.html  

6. PN-EN 484:2019-08 
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem 
węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w 
opiekacz do użytkowania na zewnątrz 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-484-2019-08p.html  

7. PN-EN ISO 11855-3:2022-02 
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i 
chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: Projektowanie i wymiarowanie 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-3-2022-02e.html  

8. PN-EN 17415-2:2022-02 
Sieci chłodu systemowego -- System pojedynczych rur zespolonych do sieci wody 
zimnej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Fabrycznie wykonane zespoły 
kształtek z rury przewodowej ze stali lub tworzyw sztucznych, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i osłony z polietylenu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-17415-2-2022-02e.html  

9. PN-EN 17415-3:2022-02 
Sieci chłodu systemowego -- System pojedynczych rur zespolonych do sieci wody 
zimnej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 3: Fabrycznie wykonany zespół 
armatury z rury przewodowej ze stali lub tworzyw sztucznych, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i osłony z polietylenu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-17415-3-2022-02e.html  

10. PN-EN ISO 11855-4:2022-02 
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i 
chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności 
cieplnej i chłodniczej termoaktywnych systemów budynku „Thermo Active Building 
Systems" (TABS) 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-4-2022-02e.html  

11. PN-EN ISO 11855-5:2022-02 
Projektowanie środowiska w budynkach -- Wbudowane systemy ogrzewania i 
chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-5-2022-02e.html  

https://sklep.pkn.pl/pn-iso-29201-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-16980-1-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-3-2017-10-a4-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13480-3-2017-10-a4-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-484-2019-08p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-3-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-17415-2-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-17415-3-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-4-2022-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-5-2022-02e.html
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12. PN-EN ISO 11855-1:2022-01 
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i 
chłodzenia przez promieniowanie -- Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11855-1-2022-01e.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 organi zacje 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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