
Dla kogo i ile środków można uzyskać?Dla kogo i ile środków można uzyskać?
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może
finansować  kształcenie  ustawiczne  pracowników.  O  środki  z  KFS
może  wystąpić  każdy  pracodawca  zatrudniający  co  najmniej
jednego pracownika na podstawie umowy o pracę (na pełen lub
część etatu).  Ze środków KFS może skorzystać także pracodawca
(jako  osoba  pracująca),  na  takich  samych  zasadach  jak  tego
pracownicy.

Możliwość sfinansowania:
 100% kosztów kształcenia ustawicznego – dla mikroprzedsiębiorców
 80%  kosztów  kształcenia  ustawicznego  –  dla  pozostałych  pracodawców  (20%  kosztów

kształcenia – wkład własny pracodawcy)

Szkolenia  dla  jednego  pracownika  nie  może  przekroczyć  w  danym  roku  300%  przeciętnego
wynagrodzenia. Wybór instytucji szkoleniowej należy wyłącznie do pracodawcy.

Jakie działania mogą być sfinansowane w ramach KFS?Jakie działania mogą być sfinansowane w ramach KFS?
 kursy i studia podyplomowe
 egzaminy  umożliwiające  uzyskanie  dyplomów  potwierdzających  nabycie  umiejętności,

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy

po ukończeniu kształcenia,
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 diagnoza potrzeb szkoleniowych w ramach kształcenia ustawicznego.

Jak należy ubiegać się o środki w ramach KFS?Jak należy ubiegać się o środki w ramach KFS?
Pracodawca:

 kontaktuje się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy
lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – celem uzyskania właściwego formularza
wniosku wraz z załącznikami,

 składa wypełnione dokumenty w siedzibie powiatowego urzędu pracy,
 oczekuje na rozpatrzenie złożonego wniosku,
 w przypadku pozytywnej odpowiedzi – podpisuje umowę z powiatowym urzędem pracy.

Nabór 2022 PoznańNabór 2022 Poznań
W celu wyszacowania zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na 2022 roku, Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu prosi o wstępne deklaracje zawierające nazwę i NIP Pracodawcy oraz planowaną kwotę
dofinansowania wraz z liczbą osób planowanych do kształcenia w terminie do 27.01.2022 roku. Czytaj
więcej tutaj.
Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie z rezerwy KFS zostanie umieszczona na stronie
internetowej Urzędu w 2022 roku (niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych
środków). Więcej informacji na stronie PUP Poznań.

https://poznan.praca.gov.pl/-/16834062-zapotrzebowanie-na-srodki-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-2022-rok
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

