
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.UE.L.2022.176.33

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1095 z dnia 29 czerwca 2022 r. 

zmieniająca dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

transportu lądowego towarów niebezpiecznych w celu zezwolenia na określone 

odstępstwa krajowe (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4302)  ( 1 )

01.07.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.270.31
Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Plan działania UE na rzecz eliminacji 

zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby
13.07.2022  - 

§ Dz.U.2022.1504
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

oraz niektórych innych ustaw
18.07.2022 19.11.2022

§ Dz.U.2022.1510
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy
19.07.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1494

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie 

metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich 

emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej 

energii elektrycznej

15.07.2022 30.07.2022

§ Dz.UE.C.2022.272.25

 Sprostowanie do komunikatu Komisji – Publikacja łącznej liczby uprawnień 

znajdujących się w obiegu w 2021 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w 

ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego 

dyrektywą 2003/87/WE oraz liczby nieprzydzielonych uprawnień w latach 

2013–2020 ( Dz.U. C 195 z 13.5.2022 )

15.07.2022 12.05.2022

§ Dz.UE.C.2022.275.95

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania 

odpadów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) nr 

2020/1056”[COM(2021) 709 final – 2021/0367 (COD)]

18.07.2022  - 

§ Dz.UE.C.2022.275.101

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji 

do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów »Gotowi na 55«: osiągnięcie unijnego celu 

klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej”[COM(2021) 

550 final]

18.07.2022  - 

§ Dz.U.2022.1549
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw
25.07.2022 09.08.2022

P/07/2022
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§ Dz.UE.L.2022.197.117

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1307 z dnia 22 lipca 2022 r. 

ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania 

obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE

26.07.2022  - 

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

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


§ Dz.U.2022.1385
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne 
01.07.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1392

 	Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

01.07.2022 02.07.2022

§ Dz.U.2022.1418

Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 

ratownictwa górniczego 

06.07.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1466

	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych 

12.07.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1504
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

oraz niektórych innych ustaw 
18.07.2022 19.10.2022

§ Dz.U.2022.1510
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy 
19.07.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1514
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym 
19.07.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.1557
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw 
26.07.2022 10.08.2022

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.2022.1385
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
01.07.2022 tekst jednolity

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

Skontaktuj się z nami

                             Efektywność energetyczna
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EcoMS Consulting Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 101, 

50-016 Wrocław
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F: +48 71 346 04 87
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