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Zestawienie ważniejszych norm, dyrektyw, ustaw, zarządzeń, 

zaleceń - ogrzewnictwo 

 

Normy Opis 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-

03430/Az3:2000 (całość normy) 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi (całość normy) 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach (całość normy) 

PN-EN ISO 13790 :2008 Ocena wielkości zapotrzebowania energii użytkowej na cele          

ogrzewania, wentylacji i chłodzenia. Metoda bilansowa miesięczna    

PN-82/B-02402 Wartości obliczeniowe temperatur w ogrzewanych 

pomieszczeniach oraz temperatur przy odbiorze i warunki ich 

sprawdzania 

EN 15316: 2007  Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji 

PN EN 1443:2001  Kominy, wymagania ogólne 

PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych 

instalacji centralnego ogrzewania 

PN-93/C-04607  

 

Woda w instalacjach ogrzewania. 

PN-B-02421  

 

Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

PN-B-02423:1999  

 

Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10405:1999  Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-EN 835:1999  

 

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 

przez grzejniki. 

PN-EN 12170:2005  

 

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, 

konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają 

wykwalifikowanego personelu obsługi. 

PN-EN 12171:2003  Instalacje ogrzewcze w budynkach, Instrukcje eksploatacji, 

konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają 

wykwalifikowanego personelu obsługi. 

PN-EN 12831:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego. 

PN-EN 14337:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie i montaż 

elektrycznych instalacji do bezpośredniego ogrzewania 

pomieszczeń. 

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - Część 1: Wymagania i warunki techniczne. 

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

[1]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [1] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw z 2002,  Nr 75  

poz.690 (z późniejszymi zmianami) 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 

świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

[3]. Rozporządzenie UE nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych 

bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. 

[4]. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania       

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 
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