DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.
Poz. 2262

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO ZWO J U I FINANSÓ W 1)
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
do uznawania kwalifikacji zawodowych
Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 543, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych:
1)

pirotechnika;

2)

rusznikarza;

3)

specjalisty do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;

4)

technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;

5)

operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)
Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

1)

2)

3)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów
(Dz. U. poz. 1595).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954,
1961, 2003 i 2260.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia
do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. poz. 377),
które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 87 pkt 2 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).

