Nowe uprawnienia "z mocy prawa" dla podmiotów rejestrujących się w BUR od 2 września 2017 r.
(na podstawie §7 ust 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi
rozwojowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1678)

Stan na dzień: 6.08.2018 r.
Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym
innymi przepisami prawa, w których
L.p. określono wymagania w zakresie
świadczenia tych usług, nadane przez
zewnętrzny podmiot
(§7 ust 5 pkt 8 rozporządzenia BUR)

1.

art. 107a ust. 4 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. z 2016, poz.
2142)

str. 1 z 7

Zakres uprawnień

Szkolenie specjalizacyjne w ramach
kształcenia podyplomowego farmacja
apteczna prowadzone przez
podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni, które prowadzą studia na
kierunku farmacja, po uzyskaniu
akredytacji, udzielonej przez dyrektora
Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego (CMKP).

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Minister właściwy do
spraw zdrowia, za
pośrednictwem dyrektora
Centrum Medycznego
Kształcenia
Podyplomowego (CMKP)

Dokument poświadczający
uprawnienie

Wpis na listę jednostek
posiadających akredytację, wraz
z określeniem maksymalnej liczby
miejsc szkoleniowych w zakresie
danego szkolenia specjalizacyjnego
dla osób mogących odbywać
szkolenie specjalizacyjne

2.

Kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów prowadzone przez
uprawnione podmioty (tj.
art.19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 ustawy z
„organizatorów kształcenia") wpisane do
dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
Okręgowa lub Naczelna
rejestru podmiotów prowadzących
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997
Izba Lekarska
kształcenie podyplomowe lekarzy
nr 28, poz. 152 ze zm.)
i lekarzy dentystów: studia
podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne,
kursy medyczne

Zaświadczenie o wpisie do rejestru
działalności regulowanej
wystawiane przez organ prowadzący
rejestr

3.

art. 146 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2015 r., poz. 478, ze zm.)
oraz rozporządzenie Ministra Energii
w sprawie szczegółowych warunków
udzielania akredytacji organizatorom
szkoleń w zakresie odnawialnych
źródeł energii oraz szkoleń
i egzaminów dla osób ubiegających
się o wydanie lub przedłużenie
ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1034)

Rejestr akredytowanych
organizatorów szkoleń
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Szkolenia odpowiednie dla danego
rodzaju odnawialnego źródła energii na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. poz. 478, ze zm.)
akredytację przyznaje się
Urząd Dozoru
w następującym rodzaju instalacji
Technicznego
odnawialnego źródła energii:
-kotły i piece na biomasę
-systemy fotowoltaiczne
-słoneczne systemy grzewcze
-pompy ciepła
-płytkie systemy geotermalne

4.

art. 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089)

Szkolenia w ramach obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego biegłych
Krajowa Rada Biegłych
rewidentów w zakresie uchwalonym
Rewidentów
przez KRBR, na kolejny rok kalendarzowy

Szkolenia obligatoryjne mogą
przeprowadzać:
1) Polska Izba Biegłych Rewidentów
(w imieniu PIBR szkolenia prowadzą
Regionalne Oddziały PIBR oraz
Centrum Edukacji PIBR)
2) jednostka uprawniona - wpis na
listę jednostek uprawnionych do
prowadzenia szkoleń w ramach
obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego

5.

art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami. (Dz.U.2011
nr 30 poz. 151 z późn. zm.
art. 39 g ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. 2016.1907 z późn. zm.)

Szkolenie kierowców w zakresie
wskazanym na zaświadczeniu
/poświadczeniu wydawanym przez
starostę, zgodnie ze szczegółowym
zakresem wskazanym na ww.
dokumencie

Zaświadczenie/
Poświadczenie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców.

6.

art. 95a ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca
2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie
działalności szkoleniowej personelu
lotniczego podlegającej wpisowi do
rejestru podmiotów szkolących
(Dz. U. poz. 1068).

Szkolenia personelu lotniczego w celu
uzyskania świadectwa kwalifikacji
członka personelu lotniczego oraz
wpisywanych do niego uprawnień,
z wyjątkiem prowadzenia szkolenia
Urząd Lotnictwa
lotniczego w celu uzyskania świadectwa Cywilnego
kwalifikacji informatora służby informacji
powietrznej oraz informatora
lotniskowej służby informacji
powietrznej

str. 3 z 7

Starosta właściwy ze
względu na miejsce
prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców.

Zaświadczenie wystawione przez
Urząd Lotnictwa Cywilnego

7.

8.

szkolenia z zakresu ochrony roślin
prowadzone przez podmioty
art.75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18
prowadzące szkolenia w danym
grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. zakresie, figurujące w rejestrze
Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm.) podmiotów prowadzonym przez
oraz art. 64, art. 67 ustawy z dnia 8
wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin
marca 2013 r. o środkach ochrony
i nasiennictwa, ze wskazaniem zakresu
roślin (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1310) szczegółowego (np. obrót
i konfekcjonowanie środków ochrony
roślin)
kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych prowadzone przez
uprawnione podmioty
(tj. „organizatorów kształcenia”) art. 75 ust.1, art. 75 ust. 3 i art. 77
wpisane do rejestru prowadzonego przez
ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca
okręgową lub naczelną radę pielęgniarek
2011 r. o zawodach pielęgniarki i
i położnych - obejmujące następujące
położnej (Dz.U. 2011 Nr 174 poz.
rodzaje kształcenia podyplomowego:
1039 z późn. zm.)
- szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej
„specjalizacją”
- kurs kwalifikacyjny
- kurs specjalizacyjny
- kurs dokształcający
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Zaświadczenie o wpisie do rejestru
przedsiębiorców wykonujących
Wojewódzkie Inspektoraty działalność w zakresie prowadzenia
Ochrony Roślin i
szkoleń w zakresie ochrony roślin,
Nasiennictwa
wydane przez odpowiedni
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa

Okręgowa lub Naczelna
Rada Pielęgniarek i
Położnych

Zaświadczenie o wpisie do rejestru
podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych
prowadzonego przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych
właściwą dla miejsca prowadzenia
kształcenia oraz Naczelną Radę
Pielęgniarek i Położnych

9.

§15 ust.1 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie organizacji, kwalifikacji
personelu, sposobu funkcjonowania
i rodzajów podmiotów leczniczych
wykonujących świadczenia
stacjonarne i całodobowe oraz
ambulatoryjne w sprawowaniu opieki
nad uzależnionymi od alkoholu oraz
sposobu współdziałania w tym
zakresie z instytucjami publicznymi
i organizacjami społecznymi
(Dz. U. poz. 734)

art. 12a, 12b, 12c ustawy z dnia 8
września 2006 r. o Państwowym
10.
Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, ze zm.)
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I etap programu szkolenia w zakresie
specjalisty psychoterapii uzależnień
oraz instruktora terapii uzależnień
wydawanych przez PARPA,
obejmującego szkolenie w zakresie
podstawowych umiejętności udzielania
pomocy psychologicznej oraz
nowoczesnych metod diagnozowania
i terapii uzależnienia i psychoterapii
członków rodzin, realizowanego przez
podmioty, które uzyskały akredytację
PARPY

Państwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
(PARPA)

kursy doskonalące dla ratowników
i dyspozytorów medycznych,
realizowane przez uprawnione
podmioty tj. wpisane na listę podmiotów Centrum Medycznego
uprawnionych do prowadzenia kursu
Kształcenia
doskonalącego prowadzoną przez CMKP, Podyplomowego (CMKP)
co poprzedzone jest złożeniem wniosku
do wojewody właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia kursu

Akredytacja na organizację szkolenia
udzielana przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na wniosek
zainteresowanego podmiotu
(organizatora szkolenia)

Zaświadczenie o wpisie na listę
podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kursu doskonalącego
prowadzoną przez Centrum
Medyczne Kształcenia
Podyplomowego

obligatoryjne szkolenia operatorów
maszyn roboczych wskazanych
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia
§ 25 Rozporządzenia Ministra
Ministra Gospodarki z dnia 20 września
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
i higieny pracy podczas eksploatacji
Instytut Mechanizacji
pracy podczas eksploatacji maszyn
maszyn i innych urządzeń technicznych
11.
Budownictwa i Górnictwa
i innych urządzeń technicznych do
do robót ziemnych, budowlanych
Skalnego
robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (np. koparkoładowarki,
i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. wózki dźwigowe). Ww. maszyny mogą
583)
być obsługiwane wyłącznie przez osoby,
które ukończyły dane szkolenie oraz
uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu
przeprowadzonego przez IMBiGS
art. 50 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o przewozie towarów
kursy z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. niebezpiecznych, prowadzone przez
Marszałek Województwa,
169 z poźń.zm.) oraz Rozporządzenie uprawnione podmioty wpisane do
właściwy ze względu na
Ministra Transportu, Budownictwa i
rejestru marszałka, realizowane zgodnie
12.
siedzibę albo miejsce
Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
ze szczegółowym zakresem wskazanym
zamieszkania podmiotu
2012 r. w sprawie prowadzenia
na zaświadczeniu wydanym przez ww.
prowadzącego kursy
kursów z zakresu przewozu towarów organ prowadzący rejestr (np. kursy ADR
niebezpiecznych (Dz.U. z 2012 r., poz. początkowe i doskonalące)
619 ze zm.)
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Potwierdzenie wydane przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego,
ze wskazaniem zakresu szkolenia

Zaświadczenie o wpisie do rejestru
podmiotów prowadzących kursy
z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych prowadzonego
przez Marszałka Województwa

Rozporządzenie KE nr 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 roku
ustanawiające wymagania techniczne
i procedury administracyjne
13. odnoszące się do załóg w lotnictwie
cywilnym z późn. zm. oraz Ustawa
z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo
lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183
z późn. zm.)
art. 61 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2017 r., poz. 978 z późń.zm)
oraz akty prawne powołujące WORD
14.
(np. zarządzenie, uchwała w sprawie
nadania statutu wojewódzkiemu
ośrodkowi ruchu drogowego) wraz ze
statutem WORD
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szkolenia lotnicze, w szczegółowym
zakresie objętym posiadanym
certyfikatem oraz dodatkiem do
certyfikatu wydanymi dla Zatwierdzonej Urząd Lotnictwa
Organizacji Szkolenia ATO,
Cywilnego
[np. szkolenia praktyczne (modułowe) do
uzyskania uprawnienia instruktora
samolotowego – FI(A)].

Certyfikat dla Zatwierdzonej
Organizacji Szkoleniowej PL/ATO
wraz dokumentem pn.
Zatwierdzenie kursu szkoleniowego
– dodatek do certyfikatu ATO

kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na
egzaminatorów i egzaminatorów
prowadzone przez wojewódzkie ośrodki
Ustawodawca
ruchu drogowego na mocy uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami

Akty prawne powołujące WORD
(np. zarządzenie, uchwała w sprawie
nadania statutu wojewódzkiemu
ośrodkowi ruchu drogowego) wraz
ze statutem WORD

