
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 października 2016 r. 

Poz. 1773 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 21 października 2016 r. 

w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień  
inspektora dozoru jądrowego2) 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb uznawania oraz maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej w zawodzie  
inspektora dozoru jądrowego odbytej w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim  
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, albo w państwie niebę-
dącym państwem członkowskim. 

§ 2. 1. Postępowanie w sprawie uznania praktyki zawodowej przeprowadza Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 
zwany dalej „Prezesem Agencji”, w toku postępowania o nadanie uprawnień inspektora dozoru jądrowego. 

2. Wnioskodawca składa do Prezesa Agencji wniosek o uznanie praktyki zawodowej, wraz z dokumentami potwier-
dzającymi odbycie praktyki, jej zakres, nabyte umiejętności, czas trwania oraz miejsce odbycia. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na 
język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim. 

4. W przypadku przekazania wniosku w postaci elektronicznej załączone dokumenty mogą być przekazane w postaci 
kopii elektronicznej, pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP. 

5. W przypadku gdy złożona kopia elektroniczna, o której mowa w ust. 4, nie pozwala na weryfikację autentyczności 
oraz integralności załącznika lub jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy, Prezes Agencji może żądać przedło-
żenia oryginału dokumentu. 

§ 3. 1. Datą wszczęcia postępowania jest dzień otrzymania wniosku przez Prezesa Agencji. 

                                                           
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 
i 2095). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 
z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 
z 16.10.2007, str. 18 i Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 
z 01.08.2008, str. 10 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 
z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21 i Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 
z 10.06.2013, str. 368 i Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115/1, Dz. Urz. UE L 177 
z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135). 
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2. Prezes Agencji dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny Prezes Agen-

cji wzywa do jego uzupełnienia, wyznaczając termin uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpozna-
nia. 

§ 4. 1. Prezes Agencji może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę w celu ustalenia szczegółowego przebiegu 
praktyki zawodowej. 

2. O konieczności przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się wnioskodawcę w formie  
pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, wraz ze wskazaniem terminu rozmowy. 

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie może stawić się na rozmowę w terminie określonym w ust. 2, Prezes Agencji 
wyznacza nowy termin. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie stawi się na rozmowę, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji rozpatruje wniosek na pod-
stawie informacji zawartych we wniosku i dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2. 

§ 5. Maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądro-
wego, odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim, wynosi 6 miesięcy. 

§ 6. Postępowanie w sprawie uznania praktyki zawodowej kończy się nie później niż z upływem 90 dni od dnia 
wszczęcia postępowania. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Środowiska: J. Szyszko 
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