Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

Nowa lista uprawnień "z mocy prawa"
[na podstawie §7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących
usługi rozwojowe (Dz.U. poz. 1678); dalej jako: rozporządzenie BUR]
Stan na dzień: 19.04.2021

L.p.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

1.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
a) jest instytucją certyfikującą - podmiotem, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.
który uzyskał uprawnienia do certyfikowania; z 2020 r. poz. 226)
art. 2 pkt 6 dla instytucji certyfikujących
Minister właściwy dla danej
b) jest podmiotem upoważnionym do
lub art. 47 ust. 2 dla podmiotów upoważnionych kwalifikacji
przeprowadzania walidacji przez instytucję
do przeprowadzania walidacji przez instytucję
certyfikującą
certyfikującą
§ 7 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia BUR

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Decyzja administracyjna
o nadaniu uprawnienia do
certyfikowania określonej
kwalifikacji
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Podmiot, który posiada akredytację
w zakresie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych
Kształcenie ustawiczne prowadzone przez
placówki kształcenia ustawicznego i centrum
kształcenia zawodowego w następujących
formach pozaszkolnych:
2.

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników;
5) oraz kurs umożliwiający uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych, jeżeli kształcenie
w tej formie jest prowadzone w oparciu
o programy określone na podstawie
odrębnych przepisów

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
z późn. zm.)
Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw Akredytacja przyznana
przez kuratora oświaty przed dniem 1 września
2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc
do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego
w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej
niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Administrator BUR 1 września 2021 r. dokona
blokady uprawnień załączonych w Karcie
Dostawcy, dotyczących akredytacji wydanych na
podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
§ 7 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia BUR

Akredytacja kuratora oświaty,
przyznana w drodze decyzji
administracyjnej na okres 5 lat.
Kurator oświaty właściwy ze
Akredytacja stanowi
względu na miejsce
potwierdzenie spełniania
prowadzenia kształcenia
określonych wymogów
ustawicznego w danej formie
i zapewniania wysokiej jakości
pozaszkolnej
kształcenia ustawicznego
prowadzonego w danej formie
pozaszkolnej
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji potwierdzonych dyplomami
mistrza i świadectwami czeladniczymi
wydawanymi po przeprowadzeniu
egzaminów w zawodach
3.
Egzaminy przeprowadzane w izbach
rzemieślniczych:
1) Mistrzowski (kwalifikacyjny),
2) Czeladniczy (kwalifikacyjny),
3) Sprawdzający

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Szczegółowy zakres zadań
izb rzemieślniczych określają
ich statuty.
uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych Izby rzemieślnicze są
prowadzących do zdobycia kwalifikacji
uprawnione do
potwierdzonych dyplomami mistrza
potwierdzania egzaminów
Statut izby rzemieślniczej
i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po
kwalifikacyjnych
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach,
świadectwami czeladniczymi
o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 i dyplomami mistrzowskimi
marca 1989 r. o rzemiośle
oraz do opatrywania ich
pieczęcią z godłem Państwa.
§ 7 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia BUR
art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159)
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Kwestie prowadzenia studiów podyplomowych
reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)

4.

Kształcenie na studiach podyplomowych
prowadzonych przez uczelnie

Zgodnie z przepisem art. 215 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
Minister właściwy ds.
poz. 1669, z późn. zm.), studia podyplomowe,
szkolnictwa wyższego
kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 1 (tj.
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce), stają się
odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi
formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy
§ 7 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia BUR

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)
Publiczna uczelnia akademicka
Akt prawny – ustawa oraz statut
Niepubliczna uczelnia
akademicka
Wpis do ewidencji uczelni
niepublicznych w drodze decyzji
administracyjnej ważny przez
okres 6 lat oraz statut
Uczelnia zawodowa niepubliczna
Wpis do ewidencji uczelni
niepublicznych w drodze decyzji
administracyjnej ważny przez
okres 6 lat oraz statut
Uczelnia zawodowa publiczna
Akt prawny - rozporządzenie
Ministra właściwego ds.
szkolnictwa wyższego oraz statut
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Kwestie prowadzenia studiów podyplomowych
oraz kursów dokształcających i szkoleń reguluje
obecnie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)

5.

Kształcenie w innych formach kształcenia
prowadzonych przez uczelnie

Zgodnie z przepisem art. 215 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. 1669, z późn. zm.), studia podyplomowe,
kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 1 (tj.
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce), stają się
odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi
formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy
§ 7 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia BUR

Minister właściwy ds.
szkolnictwa wyższego

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)
Publiczna uczelnia akademicka
Akt prawny – ustawa oraz statut
Niepubliczna uczelnia
akademicka
Wpis do ewidencji uczelni
niepublicznych w drodze decyzji
administracyjnej ważny przez
okres 6 lat oraz statut
Uczelnia zawodowa niepubliczna
Wpis do ewidencji uczelni
niepublicznych w drodze decyzji
administracyjnej ważny przez
okres 6 lat oraz statut
Uczelnia zawodowa publiczna
Akt prawny - rozporządzenie
Ministra właściwego ds.
szkolnictwa wyższego oraz statut

6
Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

L.p.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

6.

Kształcenie na studiach podyplomowych
i w innych formach kształcenia na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
prowadzone w PAN

Art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz.
1796 r.)
oraz
Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
§ 7 ust. 5 pkt 6 rozporządzenia BUR

Statut PAN i jego zmiany
uchwala Zgromadzenie
Ogólne Akademii. Uchwały te
Statut PAN
podlegają zatwierdzeniu
przez Prezesa Rady
Ministrów
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7.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Kształcenie na studiach podyplomowych,
związane z prowadzonymi przez instytut
badaniami naukowymi i pracami
rozwojowymi oraz inne formy kształcenia
prowadzone przez instytuty badawcze

art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1383)
oraz
art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
§ 7 ust. 5 pkt 7 rozporządzenia BUR

Minister nadzorujący
(zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach
badawczych)
Statut uchwala rada
naukowa, a zatwierdza
minister nadzorujący

Statut
Instytut działa na podstawie
statutu, który określa przedmiot
i zakres działania instytutu
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

8.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach
kształcenia podyplomowego prowadzone
przez uczelnie, które prowadzą studia na
kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji,
udzielonej przez dyrektora Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego
(CMKP)

art. 107a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944
z późn. zm.)

Dyrektor Centrum
Medycznego Kształcenia
Podyplomowego (CMKP)

9.

Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów prowadzone przez uprawnione
podmioty (tj. „organizatorów kształcenia")

art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 159)

Okręgowa lub Naczelna Izba
Lekarska

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)
Wpis na listę jednostek
posiadających akredytację, wraz
z określeniem maksymalnej liczby
miejsc szkoleniowych w zakresie
danego szkolenia
specjalizacyjnego dla osób
mogących odbywać szkolenie
specjalizacyjne (na okres 5 lat)
Zaświadczenie o wpisie do
rejestru działalności regulowanej
wystawiane przez organ
prowadzący rejestr wraz
z uchwałą Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej (jeżeli z uchwały
wynika zakres i okres ważności
uprawnienia)
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10.

11.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Szkolenia
• podstawowe dla osób ubiegających się
o wydanie certyfikatu instalatora
mikroinstalacji, małej instalacji lub
instalacji odnawialnego źródła energii
o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie
większej niż 600 kW, w zakresie
dotyczącym instalowania danego rodzaju
instalacji odnawialnego źródła energii
• przypominające

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

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

art. 146 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r.
poz. 610)
Szczegółowe wymagania reguluje
rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych
Prezes Urzędu Dozoru
z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
Technicznego
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 2020 r. poz. 348)

art. 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415
z późn. zm.)

Krajowa Rada Biegłych
Rewidentów

Akredytacja przyznawana
organizatorom szkoleń
Akredytacja jest ważna przez
okres 5 lat od dnia jej udzielenia
i podlega okresowej weryfikacji,
co najmniej raz w okresie
ważności udzielonej akredytacji

Szkolenia obligatoryjne mogą
przeprowadzać:
• Polska Izba Biegłych
Rewidentów (w imieniu PIBR
szkolenia prowadzą
Regionalne Oddziały PIBR
oraz Centrum Edukacji PIBR)
• jednostka uprawniona - wpis
na listę jednostek
uprawnionych
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12.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

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

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.
zm.)
Wymagania przy zaświadczeniu
art. 28 ust. 1 oraz 8
Wymagania dodatkowe przy poświadczeniu
art. 31 ust. 3 i 4

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców.
Starosta właściwy ze względu Poświadczenie (wydane w formie
na miejsce prowadzenia
decyzji administracyjnej)
ośrodka szkolenia kierowców potwierdzające spełnianie przez
ośrodek szkolenia kierowców
dodatkowych wymagań
w zakresie prawa jazdy kategorii
A, B, C lub D
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Wojewoda właściwy ze
względu na miejsce
wykonywania działalności
objętej wpisem

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia

Działalność w zakresie prowadzenia ośrodka
szkolenia w transporcie drogowym można
prowadzić w zakresie bloków programowych
określonych odpowiednio do kategorii prawa
jazdy:

13.

C1, C1+E, C i C+E – odpowiednie szkolenia
art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r.
w zakresie tego bloku skierowane są do osób
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
zamierzających lub wykonujących przewóz
2140 z późn. zm.)
drogowy rzeczy,
D1, D1+E, D i D+E – odpowiednie szkolenia
w zakresie tego bloku skierowane są do osób
zamierzających lub wykonujących przewóz
drogowy osób (uzyskanie kwalifikacji na
przewóz drogowy osób)
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

14.

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

art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku
Prezes Urzędu Lotnictwa
Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późń.
Cywilnego
zm.)

15.

Szkolenia z zakresu ochrony roślin:
• szkolenia w zakresie doradztwa
dotyczącego środków ochrony roślin
(podstawowe i uzupełniające),
• w zakresie stosowania środków ochrony
art. 64 oraz 67 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
roślin (podstawowe i uzupełniające),
o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz.
• w zakresie badań sprawności
2097)
technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony (wyłącznie
podstawowe)
• w zakresie integrowanej produkcji roślin
(podstawowe i okresowe)

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Wojewódzki inspektor
ochrony roślin
i nasiennictwa właściwy ze
względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę
przedsiębiorcy, z tym że
w przypadku gdy
przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna - miejsce
wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli jest inne
niż miejsce zamieszkania tej
osoby

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu
do rejestru podmiotów
szkolących

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność
w zakresie prowadzenia szkoleń
w zakresie środków ochrony
roślin
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

16.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych prowadzone przez uprawnione
podmioty
(tj. „organizatorów kształcenia”) - wpisane
do rejestru prowadzonego przez okręgową
lub naczelną radę pielęgniarek i położnych
lub wpisane do rejestru podmiotów
leczniczych - obejmujące następujące
rodzaje kształcenia podyplomowego:
• szkolenie specjalizacyjne, zwane
dalej „specjalizacją”
• kurs kwalifikacyjny
• kurs specjalizacyjny
• kurs dokształcający

art. 75 ust.1, art. 75 ust. 3 i art. 77 ust. 1 ustawy
z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479)

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
Zewnętrzny podmiot
dokumentu (jeżeli okres ważności
nadający uprawnienia
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)
1. Zaświadczenie o wpisie do
rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek
i położnych prowadzonego
przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych
1. Okręgowa lub Naczelna
właściwą dla miejsca
Rada Pielęgniarek i Położnych
prowadzenia kształcenia lub
2. w przypadku podmiotów
Naczelną Radę Pielęgniarek
leczniczych: Wojewoda
i Położnych
i Centrum Kształcenia
2. W przypadku podmiotów
Podyplomowego Pielęgniarek
leczniczych: wpis do
i Położnych (CKPPiP)
prowadzonego przez
wojewodę rejestru
podmiotów leczniczych
i zaświadczenie o wpisie do
ewidencji organizatorów
kształcenia prowadzonej
przez CKPPiP
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17.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

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

§ 14 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
Państwowa Agencja
publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. Rozwiązywania Problemów
poz. 734) *akt utracił moc
Alkoholowych (PARPA)
Zakres i termin obowiązywania uprawnienia
reguluje
§ 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15
grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania
podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad
uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2018 r. poz.
2410 oraz z 2020 r. poz. 850)

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Akredytacja na organizację
szkolenia udzielana na wniosek
organizatora szkolenia,
przyznawana na okres 3 lat
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18.

19.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Kursy doskonalące dla ratowników
i dyspozytorów medycznych, realizowane
przez uprawnione podmioty tj. wpisane na
listę podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kursu doskonalącego
prowadzoną przez CMKP, co poprzedzone
jest złożeniem wniosku do wojewody
właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia kursu
Obligatoryjne szkolenia operatorów maszyn
roboczych wskazanych w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (np. koparkoładowarki, wózki dźwigowe).

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

art. 12a, 12b, 12c ustawy z dnia 8 września 2006 Dyrektor Centrum
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. Medycznego Kształcenia
U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.)
Podyplomowego (CMKP)

Zaświadczenie o wpisie na listę
podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kursu
doskonalącego

§ 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.)

Potwierdzenie wydane przez Sieć
Badawcza Łukasiewicz - Instytut
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego,
ze wskazaniem zakresu szkolenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

20.

Kursy z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych na:
• ADR (początkowy i doskonalący),
• eksperta ADN,
• eksperta ADN ds. przewozu gazów,
• eksperta ADN ds. przewozu
chemikaliów,
• dla doradców
realizowane zgodnie z zakresem wskazanym
na zaświadczeniu (np. kursy ADR początkowe
i doskonalące)

art. 50 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 154 z poźń.zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29
maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 555 z późn. zm.)

Marszałek Województwa
właściwy ze względu na
siedzibę albo miejsce
zamieszkania podmiotu
prowadzącego kursy

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru podmiotów
prowadzących kursy z zakresu
przewozu towarów
niebezpiecznych prowadzonego
przez Marszałka Województwa
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

21.

Szkolenia lotnicze, w szczegółowym zakresie
objętym posiadanym certyfikatem oraz
dodatkiem do certyfikatu wydanymi dla
Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia ATO
[np. szkolenia praktyczne (modułowe) do
uzyskania uprawnienia instruktora
samolotowego – FI(A),
szkolenia dla osób ubiegających się o
uzyskanie licencji zawodowej cpl (a) – pilota
samolotowego zawodowego oraz uprawnień
mep (l) – do samolotów wielosilnikowych
tłokowych lądowych i ir/me – do lotów
według wskazań przyrządów/samolotów
wielosilnikowych].

Rozporządzenie KE nr 1178/2011 z dnia 3
listopada 2011 r. ustanawiające wymagania
techniczne i procedury administracyjne
odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym
(Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 311 z późn. zm.) oraz
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.)

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego

Certyfikat dla Zatwierdzonej
Organizacji Szkoleniowej PL/ATO
wraz dokumentem
pn. Zatwierdzenie kursu
szkoleniowego – dodatek do
certyfikatu ATO
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

22.

Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na
egzaminatorów i egzaminatorów
prowadzone przez wojewódzkie ośrodki
ruchu drogowego

art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o
kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1268 Sejmik Województwa
z późn.zm.)

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

Szkolenia z zakresu sztucznego
unasienniania poszczególnych gatunków
zwierząt gospodarskich na mocy uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 10 grudnia
2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich [np. szkolenia dla
podmiotów wykonujących usługi w zakresie
sztucznego unasienniania bydła]

art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36)
ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2132)

23.

Minister właściwy do spraw
rolnictwa

Decyzja Ministra właściwego do
spraw rolnictwa na prowadzenie
szkoleń z zakresu sztucznego
unasienniania zwierząt
gospodarskich
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

24.

Szkolenia praktyczne osób posiadających
uprawnienia do kierowania pojazdem
silnikowym, realizowane na mocy uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.):
• doskonalenie techniki jazdy kierowców
posiadających prawo jazdy kategorii, A1,
A2, A, B1, B lub B+E,
art. 112 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
• prowadzenie praktycznego szkolenia
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz.
w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
1268 z późn.zm.)
• doskonalenie techniki jazdy kierowców
posiadających prawo jazdy kategorii C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E,
• prowadzenie kursu dla kierujących
pojazdami uprzywilejowanymi,
• prowadzenie kursu dla osób ubiegających
się o uprawnienia instruktora techniki
jazdy.

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Wojewoda

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek
doskonalenia techniki jazdy

20
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

25.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu
organizacji pomocy społecznej realizowane
przez jednostki prowadzące kształcenie lub
doskonalenie zawodowe

art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876
z późn.zm.)

Minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego
w rozumieniu ustawy
o pomocy społecznej

Zgoda ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia
społecznego na prowadzenie
szkolenia z zakresu organizacji
pomocy społecznej

Sejmik Województwa

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

26.

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem
drogowym

art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz.
450 z późn. zm.)

21

L.p.

27.

28.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla
egzaminatorów

Organizowanie egzaminów państwowych
sprawdzających kwalifikacje osób
ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

art. 117 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 Sejmik Województwa
r. poz. 450 z późn. zm.)

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

art. 117 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 Sejmik Województwa
r. poz. 450 z późn. zm.)

Akty prawne powołujące WORD
(uchwała w sprawie nadania
statutu wojewódzkiemu
ośrodkowi ruchu drogowego)
wraz ze statutem WORD
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29.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy medycznej prowadzony przez
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.); art. 117 ust. 3
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450
z późn. zm.)

art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.)

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Sejmik Województwa

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

Wojewoda właściwy
miejscowo ze względu na
siedzibę podmiotu

30.

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy

31.

1. Starosta właściwy ze
1. art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy
1. kurs dla kandydatów na instruktorów1.
względu na miejsce
z
dnia
5
stycznia
2011
r.
o
kierujących
nauki jazdy
prowadzenia ośrodka
pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.
oraz
szkolenia kierowców
zm.)
2. warsztaty doskonalenia zawodowego dla
2. kurator oświaty właściwy
2. art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r.
instruktorów
miejscowo dla siedziby
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
danej placówki
2140 z późn. zm.)

Zatwierdzenie programu kursu
z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy (Każda zmiana
programu kursu obejmująca
zakres merytoryczny powoduje
obowiązek ponownego uzyskania
zatwierdzenia programu)
1. Zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców
2. Decyzja administracyjna
przyznająca akredytację
placówce prowadzącej
kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych (na
okres 5 lat)
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

32.

Formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli
a) zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół
i placówek korzystających z oferty
placówki doskonalenia,
b) sprzyjające rozwojowi zawodowemu
nauczycieli, szkół i placówek
korzystających z oferty placówki
doskonalenia
w tym m.in.:
➢ kurs dla nauczycieli z zakresu
pierwszej pomocy,
➢ kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu [§ 22
Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. poz. 1045)]

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Kurator oświaty właściwy
miejscowo dla siedziby danej
placówki doskonalenia
nauczycieli

Decyzja administracyjna
o przyznaniu akredytacji
potwierdzającej wysoką jakość
prowadzonych form doskonalenia
nauczycieli. Ważność dokumentu
- na okres 5 lat.

art. 183 ust. 1 oraz art. 184 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020
r. poz. 910 z późn. zm.)
Rozszerzenie zakresu uprawnień dla placówek
doskonalenia nauczycieli
UWAGA!
Podmioty posiadające akredytację przyznaną
placówce doskonalenia zawodowego
nauczycieli na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia
2020 r. Przepisy art. 184 ust. 8 ustawy - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) stosuje się
odpowiednio.
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

33.

Szkolenia w zakresie zawodów związanych
z wykonywaniem prac podwodnych, m.in.:
1. na dyplom nurka III klasy,
2. dyplom kierownika prac podwodnych III
klasy,
3. świadectwo operatora systemów
nurkowych,
4. dla odnowienia dyplomu nurka dla osób
spełniających wymagania do
przedłużenia ważności dyplomu oraz
5. dla odnowienia dyplomu nurka dla osób
niespełniających wymagań do
przedłużenia ważności dyplomu

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

art. 24 ustawy z dnia 17 października 2003 r.
o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 612) oraz rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r.
Dyrektor Urzędu Morskiego
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób
w Gdyni
ubiegających się o uprawnienia do wykonywania
prac podwodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 856
z późn. zm.)

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)
Decyzja o uznaniu ośrodka
szkoleniowego wydana na okres
24 miesięcy, na wniosek ośrodka
szkoleniowego, po
przeprowadzeniu kontroli i oceny
tych szkoleń oraz przedstawieniu
certyfikatu potwierdzającego
spełnianie wymagań systemu
zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy, który wydany jest
przez jednostkę certyfikującą
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34.

35.

Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Szkolenia osób obsługujących zwierzęta
podczas transportu

art. 6 lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia UE nr
1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas transportu związanych
z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie
(WE) nr 1255/97 oraz
art. 24c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)

powiatowy lekarz
weterynarii właściwy ze
względu na miejsce
prowadzenia szkolenia

upoważnienie do prowadzenia
szkolenia osób wydane w trybie
decyzji administracyjnej

Prezes Głównego Urzędu
Miar

Decyzja Prezesa Głównego
Urzędu Miar, przyznająca
certyfikat do prowadzenia
szkoleń dla kandydatów na
techników warsztatu oraz dla
techników warsztatu. Ważność
dokumentu - na okres 3 lat od
dnia jego wydania.

Szkolenia dla kandydatów na techników
art. 35 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
warsztatu (podstawowe) oraz dla techników
o tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900)
warsztatu (okresowe)
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Uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych, o których mowa
w rozporządzeniu BUR
Zakres uprawnień

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
z których wynikają uprawnienia

36.

art. 22a ust. 4c ustawy z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym:
1) szkolenie i egzaminowanie kandydatów
na maszynistów ubiegających się o uzyskanie
licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy
zawodowej,
2) szkolenie i egzaminowanie kandydatów na
maszynistów ubiegających się o uzyskanie
świadectw maszynisty w zakresie wiedzy
i umiejętności dotyczących:
a) infrastruktury kolejowej,
b) pojazdu kolejowego,
3) przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów
wiedzy i umiejętności maszynistów, lub
4) szkolenie i egzaminowanie maszynistów
z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej w zakresie ogólnych
kompetencji językowych, zasad ruchu
kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej
Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 43 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz.
162) w związku z art. 22a ust. 1 pkt 2 i ust. 4a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn.
zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i rozwoju z dnia 23 października
2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia
i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów
na maszynistów (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.)

Zewnętrzny podmiot
nadający uprawnienia

Dokument poświadczający
uprawnienia
wraz z okresem ważności
dokumentu (jeżeli okres ważności
dokumentu wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego
prawa)

Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu
do rejestru ośrodków szkolenia
i egzaminowania podmiotu
zarejestrowanego, wydane przez
Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego; ważne
bezterminowo

