Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy moŜe finansować działania
na rzecz kształcenia ustawicznego Pracodawcy i jego Pracowników w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) Środki KFS moŜna przeznaczyć na:
•

•
•
•
•

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków
KFS,
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za
jego zgodą,
egzaminy umoŜliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia
lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem.

•

Pracodawca moŜe otrzymać środki na sfinansowanie:
•
•

80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niŜ do wysokości
300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeŜeli naleŜy do grupy mikro
przedsiębiorców, nie więcej jednak niŜ do wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS składa
odpowiedni wniosek.
•

•
•

•

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie
z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złoŜenia wniosku
informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę.
W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony
lub niekompletny, Urząd wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin
na jego uzupełnienie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera
z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy. Pracodawca natomiast zawiera
z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia
ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pomoc udzielana pracodawcom w ramach KFS jest udzielana zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy ( art. 69a i 69b)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

