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POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW SANITARNYCH 

 
 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 10/2022 r. 
 

 

Dyrektywy UE: 

Lp. Tytuł Odnośnik 

1.. Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego kotłów na paliwo stałe (przegląd) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13389-Wymogi-dotyczace-
etykietowania-energetycznego-kot%C5%82ow-na-
paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl  

2. Ochrona środowiska – Program działań na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 
(ocena) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13250-Ochrona-srodowiska-
Program-dzia%C5%82an-na-rzecz-srodowiska-i-klimatu-
2014-2020-ocena-_pl  

3. Efektywność energetyczna – wartości referencyjne do obliczania oszczędności 
energii w wyniku zastosowania kogeneracji (aktualizacja) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13441-Efektywnosc-energetyczna-
wartosci-referencyjne-do-obliczania-oszczednosci-
energii-w-wyniku-zastosowania-kogeneracji-
aktualizacja-_pl  

4. Przesył energii elektrycznej – alokacja zdolności przesyłowych i zarządzanie 
ograniczeniami przesyłowymi w europejskiej sieci energetycznej (aktualizacja) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13440-Przesy%C5%82-energii-
elektrycznej-alokacja-zdolnosci-przesy%C5%82owych-i-
zarzadzanie-ograniczeniami-przesy%C5%82owymi-w-
europejskiej-sieci-energetycznej-aktualizacja-_pl  
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5. Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego kotłów na paliwo stałe (przegląd) 
Niebawem otwarcie konsultacji 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/13389-Wymogi-dotyczace-
etykietowania-energetycznego-kot%C5%82ow-na-
paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl  

 

Krajowe ustawy i rozporządzenia:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 
rynku energii elektrycznej 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2127  

2. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia 
przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2088  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 
maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po 
sobie latach kalendarzowych 2022–2027 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2085  

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2057  

5. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2022 r. w 
sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii 
gwarantowanej w roku 2023 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2228  

6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego 
wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2217  

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach 
energetycznych 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2213  

8. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w 
sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych 
jednostek kogeneracji w roku 2023 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2208  
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13389-Wymogi-dotyczace-etykietowania-energetycznego-kot%C5%82ow-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl
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9. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce 
energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2206  

10. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w 
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2194  

11. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w 
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 
gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2191  

 

Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny:  

Lp. Numer normy i tytuł Odnośnik 

1. PN-EN IEC 61400-50-3:2022-10 
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-3: Stosowanie montowanych na 
gondoli lidarów do pomiarów wiatru 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-61400-50-3-2022-
10e.html  

2. PN-EN 14541-1:2022-10 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Stosowanie recyklatów z tworzyw 
termoplastycznych -- Część 1: Terminologia 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14541-1-2022-10e.html  

3. PN-EN ISO 52018-1:2017-10 
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki do częściowych 
wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: 
Przegląd opcji 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-52018-1-2017-10p.html  

4. PN-EN ISO 28921-1:2022-10 
Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich 
temperaturach -- Część 1: Projektowanie, wytwarzanie i badania fabryczne 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-28921-1-2022-10e.html  

5. PN-EN 15714-5:2022-10 
Armatura przemysłowa -- Napędy -- Część 5: Liniowe napędy pneumatyczne do 
armatury przemysłowej -- Wymagania podstawowe 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15714-5-2022-10e.html  

6. PN-EN 12583:2022-10 
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12583-2022-10e.html  

7. PN-EN ISO 20519:2022-10 
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych 
skroplonym gazem ziemnym 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20519-2022-10e.html  
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8. PN-EN ISO 20765-5:2022-10 
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 5: Obliczanie 
lepkości, współczynnika Joule-Thomsona i wykładnika izentropy 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-20765-5-2022-10e.html  

9. PN-EN ISO 22057:2022-10 
Zrównoważenie budynków i obiektów inżynieryjnych -- Szablony danych do 
wykorzystania deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) dla wyrobów 
budowlanych w modelowaniu informacji o budynku (BIM) 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-22057-2022-10e.html  

10. PN-EN 15632-1:2022-10 
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 1: 
Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15632-1-2022-10e.html  

11. PN-EN 15632-2:2022-10 
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 2: System 
rur zespolonych z tworzywa sztucznego, wymagania ogólne i metody badań  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15632-2-2022-10e.html  

12. PN-EN 15632-3:2022-10 
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 3: System 
rur niezespolonych z tworzywa sztucznego, wymagania ogólne i metody badań  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15632-3-2022-10e.html  

13. PN-EN 15632-4:2022-10 
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 4: System 
rur zespolonych z metalową rurą przewodową; wymagania ogólne i metody badań  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15632-4-2022-10e.html  

14. PN-EN ISO 29463-5:2022-10 
Wysoko efektywne filtry i materiały filtrujące służące do usuwania cząstek stałych z 
powietrza -- Część 5: Metoda badania elementów filtrujących 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29463-5-2022-10e.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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