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: 20.12.2017 r.

L.p.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym
innymi przepisami prawa, w których
określono wymagania w zakresie
świadczenia tych usług, nadane przez
zewnętrzny podmiot
(§7 ust 5 pkt 8 rozporządzenia BUR)

Zakres uprawnień

Zewnętrzny podmiot nadający uprawnienia

Dokument poświadczający uprawnienie

1.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia
podyplomowego FARMACJA APTECZNA
art. 107a ust. 4 ustawy z dnia 6 września
- jest prowadzone przez podstawowe jednostki
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016, organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na
poz. 2142)
kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji,
udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Wpis na listę jednostek posiadających
akredytację, wraz z określeniem
Minister właściwy do spraw zdrowia, za pośrednictwem
maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w
dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego
(CMKP)
dla osób mogących odbywać szkolenie
specjalizacyjne

2.

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

Okręgowa lub Naczelna Izba Lekarska

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)

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

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 w następującym rodzaju instalacji
odnawialnego źródła energii:
Urząd Dozoru Technicznego
- kotły i piece na biomasę
- systemy fotowoltaiczne
- słoneczne systemy grzewcze
- pompy ciepła
- płytkie systemy geotermalne

Rejestr akredytowanych organizatorów
szkoleń

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 rewidentów w zakresie
uchwalonym przez KRBR, na kolejny rok
kalendarzowy.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

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 wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym.Dz. U. 2016.1907 z
późn. zm.

Szkolenie kierowców w zakresie wskazanym na
zaświadczeniu /poświadczeniu wydawanym przez
starostę.

Starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
ośrodka szkolenia kierowców.

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

6.

art. 95 a ust 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002
roku prawo lotnicze, 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.

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

Zaświadczenie wystawione przez Urząd
Lotnictwa Cywilnego

