
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.UE.C.2022.104.63

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/520 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania 

odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do 

pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli 

transgranicznego przemieszczania odpadów

01.04.2022 02.04.2022

§ Dz.UE.C.2022.145.6

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)

01.04.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.151.4

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)

06.04.2022  - 

§ Dz.UE.L.2022.112.6

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/586 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające 

załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

11.04.2022 01.05.2022

§ Dz.UE.L.2022.114.22

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/591 z dnia 6 kwietnia 2022 

r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 

2030 r.

12.04.2022 02.05.2022

§ M.P.2022.400

Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i 

Środowiska

12.04.2022 13.04.2022

§ M.P.2022.401
Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie 

Międzyresortowego Zespołu do spraw Pakietu Legislacyjnego „Gotowi na 55%”
13.04.2022 14.04.2022

§ Dz.UE.C.2022.160.104 - 160.105

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) 

13.04.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.163.4 - 163.5

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) 

19.04.2022  - 
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§ Dz.U.2022.855 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne 20.04.2022 21.04.2022

§ Dz.U.2022.897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony 

Środowiska

26.04.2022 11.05.2022

§ Dz.U.2022.898

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie 

towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

26.04.2022 27.04.2022

§ Dz.UE.L.2022.124.41

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/679 z dnia 19 stycznia 2022 r. 

ustanawiająca listę obserwacyjną substancji i związków wzbudzających 

zainteresowanie w odniesieniu do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184

27.04.2022 27.04.2022

§ Dz.U.2022.916
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
28.04.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.937

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym

29.04.2022 21.07.2021

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

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


§ Dz.U.2022.722

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i 

nadzorowanych 

04.04.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.727
Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz 

ustawy o transporcie kolejowym
04.04.2022 19.04.2022

§ Dz.U.2022.928

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

30.04.2022 30.04.2022

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

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa
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https://ecoms.pl/kategorie-szkolen/bezpieczenstwo-pracy/


§ Dz.U.2022.788
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w 

sprawie systemu pomiarowego
08.04.2022 23.04.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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