Jaka jest procedura rozpatrywania
wniosku o dofinansowanie
kształcenia ustawicznego?

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
oferuje pracodawcom:
- konsultacje i poradnictwo
w zakresie korzystania z KFS,
- pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego
pracodawcy i jego pracowników
poprzez poradę indywidualną.
W celu skorzystania z ww. form wsparcia należy
skontaktować się telefonicznie lub mailowo:
tel. (41) 36 41 611, e-mail: ciz@wup.kielce.pl

Wykaz powiatowych urzędów pracy
województwa świętokrzyskiego
Busko - Zdrój

ul. Różana 2,
28-100 Busko - Zdrój

(41) 378-30-54

Jędrzejów

ul. Okrzei 49B,
28-300 Jędrzejów

(41) 386-54-92

Kazimierza
Wielka

ul. Partyzantów 29,
28-500 Kazimierza Wlk.

(41) 352-29-91

MUP Kielce

ul. Szymanowskiego 6,
25-361 Kielce

(41) 340-60-55

PUP Kielce

ul. Kolberga 4,
25-620 Kielce

(41) 367-11-00

Końskie

ul. Staszica 2,
26-200 Końskie

(41) 260-43-62

Opatów

ul. Partyzantów 13,
27-500 Opatów

(15) 868-03-00

Ostrowiec
Świętokrzyski

Aleja 3-go Maja 36,
27-400 Ostrowiec Św.

(41) 265-42-08

Pińczów

ul. Złota 7,
28-400 Pińczów

(41) 357-26-40

Sandomierz

ul. Mickiewicza 34,
27-600 Sandomierz

(15) 644-14-45

Skarżysko-Kamienna

ul. 1- go Maja 105,
26-110 Skarżysko-Kam.

(41) 251-73-00

Starachowice

ul. Radomska 76,
27-200 Starachowice

(41) 273-62-01

Staszów

ul. Szkolna 4,
28-200 Staszów

(15) 864-38-85

Włoszczowa

ul. Strażacka 11,
29-100 Włoszczowa

(41) 394-35-40

Pracodawca zainteresowany skorzystaniem
z KFS powinien zgłosić się do powiatowego
urzędu pracy w celu uzyskania informacji
o dostępności środków.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86, tel. (41) 36 41 600
e-mail: wup@wup.kielce.pl
www.wup.kielce.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- czym jest i w jakim celu
został utworzony?

Jakie działania są finansowane
ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego?

Jakie dokumenty
musi złożyć pracodawca
ubiegając się o środki z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) przeznaczony jest na finansowanie kształcenia ustawicznego
pracodawców i ich pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS przeznaczone na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawcy można wydatkować na:

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego składa w powiatowym urzędzie pracy
właściwym ze względu na siedzibę firmy albo
miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej zawierający:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie
kształcenia zatrudnionych pracowników,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane
do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015
środki KFS będą przeznaczone na wsparcie
kształcenia ustawicznego osób pracujących
w wieku 45 lat i więcej.

Zasady finansowania kształcenia ustawicznego
i przeznaczenie środków KFS regulują:
•

•

art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
nie więcej jednak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika, pozostałe 20%
pokrywa pracodawca,
2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego,
jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości
300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

a) podstawowe dane pracodawcy, m.in.: nazwę,
adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, numer
telefonu i adres poczty elektronicznej;
b) działania do sfinansowania z udziałem KFS,
liczbę osób według grup wiekowych, których
wydatek dotyczy oraz termin realizacji;
c) całkowitą wysokość wydatków, która będzie
poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana kwota
z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
d) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia
ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych
lub przyszłych potrzeb pracodawcy.

Uwaga:
Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do
wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie
kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

