
Prawny miesięcznik EcoMS 

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.UE.L.2022.23.25

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/142 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie 

zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2019/1741 w odniesieniu do sprawozdawczości 

dotyczącej wielkości produkcji i w sprawie sprostowania tej decyzji wykonawczej

02.02.2022 02.02.2022

§ Dz.U.2022.258
Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw
03.02.2022 04.02.2022

§ Dz.UE.L.2022.26.19

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/162 z dnia 4 lutego 2022 r. ustanawiająca 

zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w 

odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania zmniejszenia stosowania 

niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i środków 

wprowadzanych przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia takiego 

zmniejszenia

07.02.2022 27.02.2022

§ Dz.UE.C.2022.69.8

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie 

do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006)

10.02.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.69.9

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie 

do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006)

10.02.2022  - 

§ Dz.U.2022.356

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących 

towary niebezpieczne

11.02.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.34.52

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/958 z dnia 31 maja 

2021 r. ustanawiającej format zgłaszania danych i informacji dotyczących 

wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi 

połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich i format 

sprawozdania z kontroli jakości zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 13 ust. 2 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

16.02.2022 15.06.2021

P/02/2022
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§ Dz.UE.C.2022.77.1

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi 

wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, 

Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, 

Rumunii i Finlandii do dziennika transakcji Unii Europejskiej

17.02.2022 akt indywidualny

§ Dz.UE.C.2022.77.19

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi 

dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału 

uprawnień Belgii, Niemiec, Grecji, Chorwacji, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Polski, 

Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

17.02.2022 akt indywidualny

§ Dz.UE.C.2022.77.213

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi 

dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego 

rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, 

Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, 

Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii 

Europejskiej

17.02.2022 akt indywidualny

§ Dz.UE.C.2022.81.115

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

18.02.2022  - 

§ Dz.U.2022.438

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków

22.02.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.455
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie 

danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
24.02.2022 25.02.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.25

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/274 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach fluorescencyjnych z zimną 

katodą i w lampach fluorescencyjnych z zewnętrzną katodą do celów specjalnych

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.29

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/275 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych wysokoprężnych lampach 

sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.32

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/276 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) 

lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego 

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.35

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/277 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) 

lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W z okresem 

trwałości wynoszącym 20 000 godzin lub więcej

24.02.2022 16.03.2022



§ Dz.UE.L.2022.43.38

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/278 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach metalohalogenkowych

24.02.2022 16.03.2022



§ Dz.UE.L.2022.43.41

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/279 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych lampach wyładowczych do 

celów specjalnych

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.44

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/280 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych niskoprężnych lampach 

wyładowczych

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.47

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/281 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) 

lampach fluorescencyjnych do celów specjalnych

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.51

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/282 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach innych niż liniowe z 

luminoforem trójpasmowym

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.54

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/283 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w wysokoprężnych lampach sodowych 

o podwyższonym wskaźniku oddawania barw na potrzeby oświetlenia ogólnego

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.57

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/284 z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w dwutrzonkowych liniowych lampach 

fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego

24.02.2022 16.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.43.64

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/287 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do 

wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach fluorescencyjnych na inne 

potrzeby ogólnego oświetlenia i do celów specjalnych

24.02.2022 16.03.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania chemikaliami

https://ecoms.pl/kategorie-szkolen/ochrona-srodowiska/


§ Dz.U.2022.248

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

02.02.2022 17.02.2022

§ Dz.U.2022.340

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

10.02.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

10.02.2022 11.02.2022

§ Dz.U.2022.354

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 

obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

10.02.2022 15.02.2022

§ Dz.U.2022.437
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy
22.02.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii

25.02.2022 28.02.2022

§ M.P.2022.287

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2022 r. w 

sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy 

pracy lub choroby zawodowej

28.02.2022 01.04.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

Publikator Tytuł
Data 

publikacji

Data wejścia 

w życie

https://ecoms.pl/kategorie-szkolen/bezpieczenstwo-pracy/


§ Dz.U.2022.234
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w 

sprawie procesów rynku energii
01.02.2022 16.02.2022

§ Dz.UE.L.2022.35.25

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania 

energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017)

17.02.2022 01.08.2017

§ Dz.U.2022.438

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków

22.02.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.41.37

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 

dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018)

22.02.2022 24.12.2018

§ Dz.U.2022.469
Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla 

sektorów i podsektorów energochłonnych 
25.02.2022 05.03.2022

§ Dz.U.2022.467

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

25.02.2022 26.02.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

Skontaktuj się z nami

                              Efektywność energetyczna

Publikator Tytuł
Data 

publikacji

Data wejścia 

w życie

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 101, 

50-016 Wrocław

T: +48 71 346 04 85

F: +48 71 346 04 87

www.ecoms.pl

https://ecoms.pl/szkolenia
https://ecoms.pl/kalendarz-szkolen/
https://ecoms.pl/
https://www.facebook.com/EcoMSConsulting
https://www.linkedin.com/company/ecoms-consulting-sp-z-o-o-/
https://www.youtube.com/channel/UC4-FOCZbswv-ObwMQNstC8A/about

