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Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie
kształcenia pracowników i pracodawców

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych
do wymagań dynamicznie zmieniającej  się  gospodarki.  Zwiększenie inwestycji  w potencjał  kadrowy powinno poprawić
zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA  -  jednostka  organizacyjna,  chociażby  nie  posiadała  osobowości  prawnej,  a  także  osoba  fizyczna,  jeżeli
zatrudnia  co  najmniej  jednego  pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami
KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto pracodawca również może skorzystać z kształcenia
ustawicznego na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

ŚRODKI KFS MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:

określenie  potrzeb  pracodawcy  w  zakresie  kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  ubieganiem  się  o  sfinansowanie
tego kształcenia ze środków z KFS;

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

egzaminy  umożliwiające  uzyskanie  dyplomów  potwierdzających  nabycie  umiejętności,  kwalifikacji  lub  uprawnień
zawodowych;

badana  lekarskie  i  psychologiczne  wymagane  do  podjęcia  kształcenia  lub  pracy  zawodowej  po  ukończeniu
kształcenia;

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Po  otrzymaniu  limitu  środków  na  finansowanie  zadań  realizowanych  w  ramach  KFS  Urząd  ogłosi  na  swojej
stronie  internetowej  i  na  tablicach  informacyjnych  w  swojej  siedzibie  nabór  wniosków  pracodawców  o
przyznanie środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA W RAMACH KFS

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, pracodawca może mieć przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:



do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w
danym roku na jednego uczestnika;

do 100% kosztów kształcenia ustawicznego (jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców), nie więcej
jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga!

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego;

nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu
ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów
delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy, itp.

DODATKOWE INFORMACJE

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę
określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik,  który  nie  ukończy kształcenia  ustawicznego finansowanego ze  środków KFS z  powodu rozwiązania  przez  niego
umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy,
zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty na zasadach określonych w umowie, a następnie pracodawca
zwraca je do Urzędu.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Do 30
dni od złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony
co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.

 

Szczegółowych informacji w sprawie realizowanych usług udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pokojach 9,10 i 11
lub pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/ 840-73-86 lub 74/840-73-51.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tj.Dz.U.2016 poz. 645 ze zm.);

rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.  w sprawie przyznawania środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 poz. 639);
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