
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.UE.L.2022.104.46

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2023 r. przywozić do Unii 

Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają 

warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2023 r. 

produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań 

laboratoryjnych i analitycznych

04.03.2022  - 

§ Dz.UE.L.2022.79.1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/388 z dnia 8 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 w sprawie 

monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na 

podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

09.03.2022 01.01.2022

§ Dz.UE.L.2022.83.64

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1297 z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do perfluorowanych kwasów karboksylowych 

zawierających od 9 do 14 atomów węgla w łańcuchu (PFCA C9-C14), ich soli oraz 

substancji pochodnych PFCA C9-C14

10.03.2022 25.08.2021

§ Dz.U.2022.606

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

15.03.2022 16.03.2022

§ Dz.U.2022.614

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji

16.03.2022 16.04.2022

§ Dz.U.2022.652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 

formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz 

formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

22.03.2022 23.04.2022

§ Dz.UE.L.2022.93.1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/455 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu 

operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą 

wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego 

państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

22.03.2022 26.03.2022

§
Dz.UE.C.2022.130.5 - 

130.16

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)

23.03.2022  - 

§ Dz.U.2022.673

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji

25.03.2022 tekst jednolity

P/03/2022
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§ Dz.U.2022.676

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

25.03.2022 26.03.2022

§ Dz.UE.L.2022.98.38

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/477 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające 

załączniki VI–X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 

w zakresie chemikaliów (REACH)

25.03.2022
14.04.2022, 

14.10.2022 

§ Dz.U.2022.699
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
29.03.2022 tekst jednolity

§ Dz.UE.L.2022.103.17

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 

2021 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) 

w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

31.03.2022 30.12.2022

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

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


§ Dz.U.2022.504

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

02.03.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.558

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin 

09.03.2022 10.03.2022

§ Dz.U.2022.679

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

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii

25.03.2022 28.03.2022

§ Dz.U.2022.715

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w 

sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie

31.03.2022 03.04.2022

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.2022.553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 

08.03.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.631 Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 18.03.2022 26.03.2022

§ Dz.U.2022.703

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie 

dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz 

rozliczeń spółdzielni energetycznych

30.03.2022 01.042022 

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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