
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.UE.C.2022.379.7

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 z 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 )

03.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.379.8

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 )

03.10.2022 -

§ M.P.2022.969

 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2022 r. w 

sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

na rok 2023

10.10.2022 01.01.2023

§ Dz.UE.C.2022.388.6

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 )

10.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.390.2

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)

11.10.2022 -

§ Dz.U.2022.2131

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 

w powietrzu

18.10.2022 02.11.2022

§ Dz.U.2022.2127

 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej

17.10.2022 18.10.2022

§ Dz.U.2022.2088
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia 

przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024
12.10.2022 13.10.2022

§ Dz.UE.L.2022.269.17

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1953 z dnia 7 października 2022 r. w 

sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie 

za rok 2020

17.10.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.272.14

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1979 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

ustanawiająca formularz i bazy danych do przekazywania informacji, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z 

substancjami niebezpiecznymi oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 

2014/895/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6124) 

20.10.2022 -

§ Dz.UE.L.2022.274.1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1999 z dnia 19 

października 2022 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego 

transportu towarów niebezpiecznych (tekst jednolity)

24.10.2022 tekst jednolity

P/10/2022
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§ Dz.U.2022.2147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów 

niebezpiecznych

20.10.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2217

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu 

jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych 

substancji

28.10.2022 31.10.2022

§ Dz.U.2022.2186

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w 

sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach 

rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

26.10.2022 27.10.2022

§ Dz.U.2022.2185
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
26.10.2022 10.11.2022

§ M.P.2022.1030

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego 

planu gospodarki odpadami 2022

28.10.2022 tekst jednolity

§ M.P.2022.1009
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w 

sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023
26.10.2022 01.01.2023

§ Dz.UE.C.2022.412.9

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) 

27.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.412.10

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) 

27.10.2022 27.10.2022

§ Dz.UE.C.2022.412.11

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) 

27.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.414.40

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) 

28.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.414.41

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) 

28.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.414.42

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) 

28.10.2022 -

§ Dz.UE.C.2022.417.13

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) 

31.10.2022 -



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

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


§ Dz.U.2022.2189

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

26.10.2022 tekst jednolity

§ Dz.U.2022.2206
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce 

energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane
27.10.2022 28.04.2023

§ Dz.U.2022.2221

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego 

28.10.2022 31.10.2022

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.2022.2085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących 

po sobie latach kalendarzowych 2022–2027

12.10.2022 13.10.2022

§ Dz.U.2022.2088
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia 

przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024
12.10.2022 13.10.2022

§ Dz.U.2022.2206
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce 

energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane
27.10.2022 28.04.2023

§ Dz.U.2022.2208

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w 

sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych 

jednostek kogeneracji w roku 2023

27.10.2022 11.11.2022

§ Dz.U.2022.2213

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach 

energetycznych

28.10.2022 28.11.2022

§ Dz.U.2022.2228

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środkowiska z dnia 28 października 2022 r. w 

sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii 

gwarantowanej w roku 2023

31.10.2022 15.11.2022

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
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