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Informacja dotycząca naboru wniosków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Ewa Wójcik Data publikacji: 26.10.2020
KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKW PRACODAWCW O PRZYZNANIE ŚRODKW KFS NA SFINANSOWANIE
KOSZTW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2020R.
Na podstawie 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz117.)
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z
Krajowego Funduszu szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.10.2020r. do dnia 30.10.2020r. do godz. 11.00
UWAGA!
Wnioski, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w
przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP). Wniosek w formie papierowej(podpisany przez osobę/y upoważnioną/e należy
składać w PUP Lipsko – sekretariat- II piętro, wniosek w formie elektronicznej należy wysłać za pomocą
systemu ePUAP ( www.epuap.pl) na adres: pup@puplipsko.pl.
Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie nie będą podlegać
rozpatrzeniu.
Zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wniosek
o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie urzędu w zakładce:
dokumenty do pobrania.
Informujemy, iż dostępny limit środków finansowych w ramach KFS w 2020r. wynosi
przeznaczeniem na następujące priorytety:

33495,20 zł. z

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie
związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem .
Przyjęty zapis priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia
ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po
przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (urlop macierzyński, wychowawczy),
która nieprzerwanie trwała minimum 90 dni.
Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad
dzieckiem.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu
do priorytetu.
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób po 45 roku życia .
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób
wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak
i pracowników).
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez
pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.
Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych .
Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien wskazać, że
https://lipsko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

1/3

17.01.2021

Informacja dotycząca naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego w powiecie lipskim lub
województwie mazowieckim. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki
„Barometru zawodów 2020" dla powiatu lipskiego oraz „Barometru zawodów 2020" województwa
mazowieckiego (wyniki badań zamieszczone na stronie https://barometrzawodow.pl ).
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w formach technologii i
zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy.
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 4 musi udowodnić, że w ciągu jednego roku
przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe
maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci
kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi
do wprowadzenia zmianami. Decyzja dotycząca uznania spełnienia wymagań priorytetu 4 zostanie
podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu przedstawionego przez Pracodawcę, np. kopii
dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp. oraz logicznego i
wiarygodnego uzasadnienia.
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu
wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
Przy zastosowaniu tego priorytetu Urząd będzie brał pod uwagę Strategię Rozwoju Powiatu Lipskiego na
lata 2008- 2020 – pobierz
Kluczową branżą wymagającą szczególnego wsparcia wynikającą z w/w strategii jest branża
budowlana i branża hotelarsko – gastronomiczo - turystyczna. Kursy, które mogą
być dofinansowane ze środków KFS muszą się wpisywać w branżę budowlaną oraz hotelarsko –
gastronomiczo-turystyczną.
Priorytet 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających
zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz
szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
1. W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych
placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego –
prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu.
2. Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia
ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów
przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
3. Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe z
dnia 14 grudnia 2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwienia
uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania
pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i
uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie
odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot
przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.
4. Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w 11 ust. 1
określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych,
którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne.

Przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i
nauczycieli praktycznej nauki zawodu należy wykazać w formie pisemnego oświadczenia do wniosku, że
https://lipsko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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wskazane szkolenia są branżowymi, realizowanym na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.
Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych
prze MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności
Zawodowej.
Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:
a. Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez
MRPiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
b. Spółdzielnie socjalne.
c. Zakłady aktywności zawodowej
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się :
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany
rok:
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami
lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z
kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;,
4) posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
5) w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na
podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS,
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów,
o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

UWAGA!!!
1. Środki KFS muszą zostać wydane i rozliczone w roku 2020.
2. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów.
W sytuacji gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków
przyznany na powiat:
a. będą finansowane wyłącznie kursy (nie będą finansowane studia podyplomowe, egzaminy
umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych, badania lekarskie lub psychologiczne, ubezpieczenie NNW, określanie
potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego),
b. pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający ze wsparcia
w ramach KFS
Informacji na temat przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego udziela specjalista ds.
rozwoju zawodowego pokój nr 11, tel. 48 3780 552 wew. 37 lub 48 3323 637.
Załączniki
Wniosek pracodawcy o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (zip,
473 KB)
https://lipsko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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