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ZAWIADOMIENIE

o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

Wojew6dzki Urzqd Pracy w Krakowie zawiadamia, 2e instytucja szkoleniowa:

NAVIGATE Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8a

30-415 Krakow

zostala z dniem 06.09.2017 r. wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych

pod n umerem ewidencyj ny m: 2.1 2l Q017 21 2017 .

Krerorrnik Ref ratl l(oordynccjl
Systemriw Zithezpi rponiaffipclecznego

Pouczenie

Wyciqg z ustawy z dnia 2O kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065
z p62n. zm.l

Wojew6dzki urzqd pracy wykreSla instytucjg szkoleniowq z rejestru instytucji szkoleniowych:
1) na wniosek instytucji szkoleniowej;
2) w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepis6w ustawy;
3) w przypadku zakofczenia dzialalnoSci przez instytucjg szkoleniowq;
4) w przypadku nie powiadomienia wojew6dzkiego urzgdu pracy o kontynuowaniu

kalendarzowym.
dzialalnoSci szkoleniowej w kolejnym roku

Wyciqg ztozpoz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia'16 czerwca 2014 r.w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
(Dz. U.2014 poz. 781 t. j.)

Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje w formie papierowej lub elektronicznej wlaSciwy wojew6dzki urzqd pracy o:l) zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddzial6w lub filii w terminie miesiqca od dnia wystqpienia tych okoliiznoScij2) kontynuowaniu dzialdlnoSci szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podajqc w teiminie d-o dnia 3l stycznia dane aktualne
w stosunku do zawaftych we wniosku o wpis do rejestru.

Wojew6dzki urzqd pracy na podstawie przedlo2onych przez instytucjq szkoleniowq aktualnych danych, o kt6rych mowa w ust. t,
niezwlocznie dokonuje w rejestrze aktualizacji danych o tej instytucji.
Wojew6dzki urzqd pracy wykre5la instytucjg szkoleniowq z rejestru niezwlocznie po wystqpieniu okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 20 ust. 6
ustawy, o czym powiadamia na pismie instytucjq szkoleniowq.
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