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ZAWIADOMIENIE O WPISIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ 

DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd 

Pracy w Kielcach zawiadamia, iż instytucja szkoleniowa : 

 

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, 

ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3 

25-734 Kielce 

 

 

 

 

 

została wpisana w dniu 21.02.2023 r. do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 

ewidencyjnym 2.26/00031/2023. 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
 

Agnieszka Kubicka 

WICEDYREKTOR 
 

Dokument podpisany elektronicznie: 21.02.2023 r.        
 

 

 



  

INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH: 

 

Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.)      

art. 20 ust 6 i 7  

6. Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji 

szkoleniowych: 

1) na wniosek instytucji szkoleniowej; 

2) w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy; 

3) w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową; 

4) w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu 

działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym. 

7. Instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy o zmianie 

siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii oraz o kontynuowaniu działalności 

szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym. 

 

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r.  

w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 781) 

§ 4. l. Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje, w postaci papierowej  

lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o: 

1) zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii - w terminie 30 dni  

od dnia wystąpienia tych okoliczności; 

2) kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, 

aktualizując do dnia 3l stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru. 

2. Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję szkoleniową 

aktualnych danych, o których mowa w ust. l, niezwłocznie dokonuje w rejestrze aktualizacji 

danych o tej instytucji. 

3. Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru niezwłocznie  

po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 6 ustawy, o czym powiadamia  

na piśmie instytucję szkoleniową. 

 

 

 

W razie pytań i wątpliwości informacji dotyczących rejestru udziela się pod numerem  

tel.: 41 36 41 611,  e-mail: wup@wup.kielce.pl 
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