
KRAJOWY FUNDUSZ 
SZKOLENIOWY 

Wsparcie skierowane dla pracowników 
i pracodawców



Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

◦ stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy;

◦ Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów

kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS;

◦ w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do

10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia

ustawicznego;

◦ całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300%

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach

pomocy de minimis.



Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu 
pracy pracodawca może przeznaczyć na: 

◦ określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być

dofinansowane,

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

◦ egzaminy umożliwiające 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.
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Jak można starać się o dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący 

inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego 

ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. 

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek składa się w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania 

limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.
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Jak można starać się o dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego z KFS?
Pracodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego: 

◦ dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w 

przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą); 

◦ kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku 

braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

◦ program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu; 

◦ wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez 

realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie 

obowiązujących. 
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Jak można starać się o dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego z KFS?
Weryfikacja wniosku:

• zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany 

rok; 

• zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia z potrzebami lokalnego lub 

regionalnego rynku pracy; 

• koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu 

z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku 

• posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, certyfikatów 

jakości oferowanych usług kształcenia; 

• w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na 

podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia; 

• plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym 

finansowanym ze środków KFS; 
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Obowiązki pracodawcy w związku z 
uzyskaniem dofinansowania kształcenia 
ustawicznego
Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo 
warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

W umowie określa się: 

◦ oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia; 

◦ okres obowiązywania umowy; 

◦ wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku 
o dofinansowanie; 

◦ numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich 
przekazania; 

◦ sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków; 

◦ warunki wypowiedzenia umowy; 

◦ warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy w trybie dyscyplinarnym; 

◦ warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 

◦ sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy; 

◦ odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 
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Obowiązki pracodawcy w związku z 
uzyskaniem dofinansowania kształcenia 
ustawicznego
◦ zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących: 

 liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, 

grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz; 

 liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS; 

 liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane

z udziałem środków KFS.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS stanowi załącznik 

do umowy.

Uwaga!!! Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym 

środkami KFS. 

Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego 

finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.
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Priorytety wydatkowania KFS w roku 
2021

KFS

Priorytety tzw. „puli Ministra”

Limit podstawowy Funduszu 
Pracy

Priorytety Rady Rynku Pracy 
tzw. rezerwy KFS 

Środki dodatkowe 
uruchamiane po 

zaangażowaniu limitu 
podstawowego
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Priorytety tzw. „puli Ministra”

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność; 

2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, 
terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz 
innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na 
COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; 

3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 

4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki 
nad dzieckiem; 

6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także 
technologii i narzędzi cyfrowych; 

7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości; 

8. 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. 
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Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS 

1.wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; 

2.wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status 

przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez 

MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności 

Zawodowej; 

3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 

15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo 

do emerytury pomostowej; 

4.wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 

Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

5.wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

6.wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych. 
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SZKOLENIA 
OSÓB BEZROBOTNYCH 

POD POTRZEBY 
PRACODAWCÓW



SZKOLENIA 
POD POTRZEBY PRACODAWCÓW
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SZKOLENIA 
INDYWIDUALNE

SZKOLENIA 
GRUPOWE

UMOWY 
TRÓJSTRONNE



Co to jest trójstronna umowa 
szkoleniowa ?

Trójstronna umowa szkoleniowa jest zawierana pomiędzy starostą (PUP),

pracodawcą i instytucją szkoleniową w celu przygotowania bezrobotnych do

podjęcia zatrudnienia na konkretnych stanowiskach pracy.

W ramach umowy:

- starosta (PUP) zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania kosztów

szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych,

- instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie

z programem uzgodnionym z pracodawcą i ściśle dostosowanym do jego potrzeb,

- pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu

szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy.
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SZKOLENIE

◦ oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania

pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

◦ ze środków Funduszu Pracy wspierane są szkolenia realizowane w formie kursu, według

przyjętego programu kształcenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach

uzasadnionych programem nie dłużej niż 12 miesięcy.

◦ szkolenie osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy,

a w sytuacjach uzasadnionych programem – nie dłużej niż 24 miesiące. Szkolenie

powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu,

chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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◦ Szkolenia indywidualne – finansujemy do 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Stypendium szkoleniowego wynosi 120% podstawowego zasiłku dla

bezrobotnych. Warunek – 150 godzin szkolenia w miesiącu. W przypadku

niższego wymiaru stypendium wypłaca się proporcjonalnie. Finansujemy

również koszty egzaminów, w tym prowadzących do uzyskania

uprawnień/licencji zawodowych.

◦ Szkolenia grupowe – organizowane na podstawie zgłaszanych potrzeb osób

poszukujących pracy, pracodawców, badań rynku pracy.
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DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ


