KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
nowe możliwości dla pracodawców i pracowników

Co można sfinansować?
Środki z KFS przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników jak i samego pracodawcy,
na które składają się:

diagnozowanie
potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ze środków KFS,

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

egzaminy
umożliwiające uzyskanie dokumentów 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.

Kto może ubiegać się o te środki?
O wsparcie finansowe z KFS w zakresie kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować
w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.
W latach 2014-2015 środki te są dedykowane osobom, które ukończyły 45 rok życia.

Kwota dofinansowania
Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak
niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika (pracodawca pokryje
20% kosztów)
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy
do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do
wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
na jednego uczestnika.
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W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?
•

•

•
•

Pracodawca, który jest zainteresowany uzyskaniem wsparcia
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi złożyć wniosek
do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę
pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, odpowiedni
powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy.
Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, który będzie
szkolił się w ramach funduszy z KFS, gdzie zawarte zostają prawa
i obowiązki stron.
Pracownik, który nie ukończył 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 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach
określonych w umowie z pracodawcą.

Pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

Ważne!
Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub
przeprowadzającej egzamin jest pozostawiony pracodawcy.

Pomoc de minimis
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis,
o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy
de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy
na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające
na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?
Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają powiatowe urzędy pracy.

Szersze informacje również na stronie

www.wup.gdansk.pl/kfs

