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Nowa lista uprawnień ,,z mocy prawa’’, objaśnienia 
1. Nowa lista uprawnień z mocy prawa została uzupełniona o uprawnienia z pkt 1-7 z § 7 

ust. 5 rozporządzenia BUR. Obecnie lista odnosi się do całego ust. 5 z § 7 

rozporządzenia BUR. Uprawnienia z pkt 1-7 z § 7 ust. 5 znajdują się odpowiednio 

w pkt 1-7 listy. Akty prawne, z których wynikają uprawnienia, o których mowa w pkt 

1-7 rozporządzenia BUR częściowo utraciły moc obowiązywania, wobec czego 

dostosowano je do obowiązujących przepisów prawa [patrz Art. 215 Ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

,,Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) 

stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia 

w rozumieniu tej ustawy’’], 

Obecne uregulowania z Rozporządzenia BUR wraz z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów prawa 

Uznaje się, że podmiot, który: 

1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub podmiotem działającym na 

podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy, 

zmiany mają charakter wyłącznie legislacyjny. W przepisach tych są zawarte 

nieaktualne dane dotyczące publikacji aktu prawnego 

2) posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 i 949), 

zmiany mają charakter wyłącznie legislacyjny. W przepisach tych są zawarte 

nieaktualne dane dotyczące publikacji aktu prawnego, ale! W tabeli umieszczono 

również informacje dotyczące ,,wygaszenia’’ akredytacji wydanych na podstawie art. 

68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nadal występujących 

w obrocie prawnym. 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 
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załączonych w Karcie Dostawcy, dotyczących akredytacji wydanych na podstawie art. 

68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi 

wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 

ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz 

z 2017 r. poz. 60), 

zmiany mają charakter wyłącznie legislacyjny. W przepisach tych są zawarte 

nieaktualne dane dotyczące publikacji aktu prawnego 

4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – przepis uchylony  

Art. 215 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce ,,Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone 

w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1668) stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi 

formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy’’ 

5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia 

lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających 

i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym – przepis uchylony  

Art. 215 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce ,,Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone 

w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1668) stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi 

formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy’’ 

6) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089),  

W tym przepisie, poza zmianą tekstu jednolitego, doprecyzowano, że kształcenie 

w innych formach kształcenia będzie prowadzone przez Akademię na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
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wyższym i nauce. Zmiana, choć merytoryczna, nie ma wpływu na moc obowiązywania 

uprawnienia 

7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń 

i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) 

W tym zakresie również została dokonana zmiana merytoryczna, wskazano na jakich 

zasadach instytut może prowadzić inne formy kształcenia oraz wykreślono przykłady 

tych form kształcenia (szkolenia i kursy dokształcające). 

8) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym 

innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia 

tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot 

Poprzednia lista uprawnień z mocy prawa odnosiła się tylko do powyższego punktu. 

Nowa lista uprawnień ,,z mocy prawa’’ zastępuje dotychczas obowiązującą listę 

i dostosowuje uprawnienia do obowiązujących przepisów prawa. 

spełnia wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie tych 

usług. 

W zakresie uprawnień znajdujących się na starej liście uprawnień z mocy prawa, nowa lista 

zostaje zaktualizowana o następujące informacje (dotychczasowe uprawnienia pozostają 

w mocy, pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią 

inaczej): 

2. Pkt 8  

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego farmacja apteczna 

doprecyzowanie okresu ważności akredytacji oraz zaktualizowanie danych 

dotyczących publikacji aktu prawnego 

3. Pkt 9 

Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 

uzupełnienie w zakresie wymaganego dokumentu poświadczającego uprawnienie – 

uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej (jeżeli z uchwały wynika zakres i okres 

ważności uprawnienia) oraz zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu 

prawnego 

4. Pkt 10 

Szkolenia odpowiednie dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii 
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doprecyzowanie organu nadającego uprawnienia oraz wykreślenie z podstawy 

prawnej nieaktualnego rozporządzenia 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). Obecne uregulowanie - 

rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. 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 2020 poz. 348), 

5. Pkt 11 

uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

6. Pkt 12  

Szkolenie kierowców na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami 

wykreślenie z podstawy prawnej dodatkowego (zbędnego, stanowiącego osobną 

podstawę prawną) art. 39g ustawy o transporcie drogowym oraz zaktualizowanie 

danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

7. Pkt 13  

uprawnienie wynikające z art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym 

przeniesienie w osobne miejsce w tabeli uprawnienia wynikającego z art. 39 g ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, doprecyzowanie zakresu 

uprawnień (do odpowiednich bloków szkoleń) oraz zaktualizowanie danych 

dotyczących publikacji aktu prawnego 

8. Pkt 14 

Szkolenia personelu lotniczego 

usunięcie z podstawy prawnej rozporządzenia 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. 
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2013 poz. 1068). Pozostawienie podstawy prawnej widniejącej na zaświadczeniu oraz 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

9. Pkt 15 

Szkolenia z zakresu ochrony roślin 

zmiana podstawy prawnej uprawnienia - ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 

roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm.) uchylona. Podstawa prawna wynika 

z ustawy o środkach ochrony roślin. Wydane przez odpowiednie Inspektoraty Ochrony 

Roślin zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, 

nie tracą ważności i ich obowiązywanie wpisuje się w treść ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o środkach ochrony roślin, która określa zobowiązania podmiotów 

prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, 

10. Pkt 16  

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

11. Pkt 17  

Szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii 

§ 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 publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 

734) *akt utracił moc 

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) 

1. Szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie 

instruktora terapii uzależnień rozpoczęte na podstawie programu szkolenia 

opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są 

prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, przy czym: 

1) akredytacje udzielone na prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych 

umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod 
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diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin oraz na 

prowadzenie stażu klinicznego zachowują ważność na okres, na jaki zostały 

wydane; 

2) podmioty, których akredytacje na prowadzenie szkolenia w zakresie 

podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz 

nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii 

członków rodzin oraz na prowadzenie stażu klinicznego wygasają w trakcie 

szkolenia, mogą na zasadach obowiązujących do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia uzyskać kolejną akredytację na okres nie dłuższy niż do dnia 31 

grudnia 2023 r.; 

3) osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych 

na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoje uprawnienia; 

4) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje, na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zaświadczenia potwierdzające status 

uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, stanowiące podstawę do 

uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od 

alkoholu i psychoterapii członków rodzin, ważne nie dłużej jednak niż do dnia 31 

grudnia 2023 r.; 

5) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza 

egzaminy certyfikacyjne nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. 

12. Pkt 18  

Kursy doskonalące dla ratowników i dyspozytorów medycznych 

doprecyzowanie organu nadającego uprawnienia oraz zaktualizowanie danych 

dotyczących publikacji aktu prawnego 

13. Pkt 19 

Obligatoryjne szkolenia operatorów maszyn roboczych 

zmiana organu nadającego uprawnienia (§ 23 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 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. 

(Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2020 r.), 

14. Pkt 20 
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Kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 

doprecyzowanie zakresu uprawnień zgodnie z ustawą o przewozie towarów 

niebezpiecznych 

15. Pkt 22 

Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

16. Pkt 23 

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 – dostosowanie do obowiązującego aktu 

prawnego [ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) utraciła moc obowiązywania] 

Podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zgodę na 

prowadzenie szkoleń dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie sztucznego 

unasienniania na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 55 uznaje się za 

podmiot, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 30 ust. 3 niniejszej ustawy 

17. Pkt 24 

Szkolenia praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem 

silnikowym 

doprecyzowanie zakresu uprawnień, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.zm.) 

18. Pkt 25 

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

19. Pkt 26 

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

20. Pkt 27 

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów 
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zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

21. Pkt 28 

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

22. Pkt 29 

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej prowadzony przez 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

23. Pkt 30 

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

24. Pkt 31 

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów 

zaktualizowanie danych dotyczących publikacji aktu prawnego 

25. Pkt 33 

Szkolenia w zakresie zawodów związanych z wykonywaniem prac podwodnych 

doprecyzowanie okresu ważności uprawnienia do Szkolenia w zakresie zawodów 

związanych z wykonywaniem prac podwodnych [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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