Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
Katowice, 2l -05-20l8

cM-051]_206/ls/18

ZAWIADOMIENIE
o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru ]nstytucji

Szkoleniow}ch

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach niniejszym zawiadamia,
że w dniu 21-05-2018 instytucja szkoleniowa:

INELO POLSKA SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI4
ul. Karpacka 24lU2B
43-300 Bielsko-Biała
została wpisana do Rejestru ]nstytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyj nym:

2.24l00186l20t8

Podsta\a Drawna:.rt.20 ust,4 ustRły zdnia 20 kwietnia 200,1r. o Promocj i żrtrudn ienit i instytucjlch rynku pracy
(tj, Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z póŹn. zm,),

Wojewódżki Urząd Pracy w Katówićdń ]en

jednołką organżdcnną żnarządu Wa]e$Ództwa Śląskiega,

4

Śtąskie.

Poucz€nie:

Wycią8
(1,j.

z uśa$yz dnia 20 kłiehia 2004L o

Dz, U. z2017 l- poz- 1065 z późn, zm,) att.20 ust 6 i 7

prumocii zatrudnienia

i

instnuciach rynku

praoy

6. Wojewódzki urząd piacy tvykleśla ins§4ucję sżkolenio}vą z lcicslru instytlcji szkolenio$}ch

]) na wnjosek hs§rucii szkoleniotvei]
2) w przypadlo stwierdżenia pra§omo.n}m łyrokicm narUsżenia prl€pisół uslarv!;
3) N Pżypadku zakończeniadziałalności plzcz nB§,tucję §żko]eniotvą:
4) N plz}padku niepołiadomienia vojelvódzl|e8o ulżędU Ilac) U konDnuo$JniU

d, alaIności Sżkoleniowej
$ kolejnym roku kalcndalzowyn.
7,Inst_ńucja szkolenioiva Da obowiąek informoilać wojesódżki urząd placy o żńianie sicdzib),, ot$afciu i likwidacji
oddziałów 1ub filii oraz o kofllynuorvaniu dzia]a]ności szkolcniolvej ł kolejnym roku kalendal4$yfi,
Wyciąg 2 rozporządreni. Minhtra Gospodarki
szkoleniowych (t.j. Dz. U. z z0|4r. poż.la1)
§

1.

l,

reje§tru instylucji

lnst).iucja szkoleniosa wpisana do lcjcstru infofillje. lv postaci papielowej lub elękhoDiczncj. w]aścis} wojełódzki

l)
2)

lilii Ntermińie 30dniod dnia $yśąpieniatrch okoliczDościi
kontynuowaniu działalnościszkoleniosej !v koleinym roku kaIcnddzoNyD. aklualizujac do ]1 srycznia dane ńa
zmianie siedziby, onvarciu i likwidacji oddzialó}v lub

lvniosku o wpis do rejeslru,

2,

i Pracy ż dnia z7 paźdżi.ńjk^ 2004r. w sprawi.

Wojewódzki urząd prac}

o których

nowa

s

na podstałie pżedlożonyoh pżcz nNrytucję s/].o]eliołą aktualnych

uśt-1, niezwłocznie dokonuje

ł rcicslrze

a}tuali?źcji danych otcj ins§łucji,

3, WojeBódzki Użąd prac} wykreślainśylucjęszkoleniową z rejestfu nieżlvlocznic po wvstąpieniu

o których morva

F art,20

uśt, ó usta\!y, o czym poqiadamia

|apiśmieinstyluqię szkolcniowq,

danych,

okoljczności.

