
Prawny miesięcznik EcoMS

Ochrona środowiska i gospodarka chemikaliami

§ Dz.U.2023.221
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców
02.02.2023 tekst jednolity

§ Dz.U.2023.244

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu 

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu”

07.02.2023 08.02.2023

§ Dz.U.2023.269

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 

2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w 

związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

09.02.2023 tekst jednolity

§ Dz.U.2023.295

 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz 

niektórych innych ustaw

14.02.2023 15.02.2023

§ Dz.U.2023.300
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
16.02.2023 17.02.2023

§ Dz.UE.C.2023.60.9

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)

17.02.2023 -

§ Dz.UE.C.2023.60.10

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)

17.02.2023 -

§ Dz.U.2023.322

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

21.02.2023 22.02.2023

§ Dz.U.2023.335
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
23.02.2023 24.02.2023

§ Dz.U.2023.350

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza

24.02.2023 25.02.2023

§ Dz.U.2023.357
 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zlewni
27.02.2023 tekst jednolity

§ Dz.UE.C.2023.70.28

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 2024 r. 

produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań 

laboratoryjnych i analitycznych w 2024 r.

27.02.2023 -

§ Dz.UE.C.2023.72.41

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)

28.02.2023 -

P/02/2023
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§ Dz.UE.C.2023.72.42

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)

28.02.2023 -

§ Dz.UE.C.2023.72.43

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)

28.02.2023 -

§ Dz.U.2023.369

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 lutego 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym

28.02.2023 01.03.2023

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

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


§ Dz.U.2023.215

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny 

zgodności 

01.02.2023
21.04.2023,

7.04.2023

§ Dz.U.2023.221
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców 
02.02.2023 tekst jednolity

§ Dz.U.2023.240 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 06.02.2023 tekst jednolity

§ Dz.U.2023.284

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 

środowisku pracy 

13.02.2023 28.02.2023

§ Dz.U.2023.291

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych 

14.02.2023 01.01.2023

§
Dz.U.2023.317

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na 

obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie 

pracownika

20.02.2023 21.02.2023

§ Dz.U.2023.334

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 

2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

23.02.2023 tekst jednolity

§
Dz.U.2023.338

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 

2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 

23.02.2023 tekst jednolity

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.2023.226

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 stycznia 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

02.02.2023 03.02.2023

Kliknij aby sprawdzić nasze szkolenia z zakresu efektywności energetycznej

Data 

publikacji

Data wejścia 

w życie
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