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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

idea i cele  

Niedopasowanie 
wykształcenia  

Dezaktualizacja  
wiedzy/ umiejętności 
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K F S: 
- rozwiązanie 
systemowe 
- adresowane do 
pracodawców  
- umożliwia 
przekwalifikowanie 
lub aktualizację 
wiedzy/ umiejętności 
- administrowany przy 
udziale partnerów 
społecznych 

E.Strojna, DRP  2 



  
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

zarządzanie 
 

• Minister w porozumieniu z Radą Rynku Pracy ustala: 

 pulę (1-1,5%) środków dla MPiPS i WUP  
na promocję, konsultacje i badania 
priorytety wydatkowania, wzór i podział 

  80% środków KFS 

– 2014-2015 środki na wsparcie osób w wieku 45+ 

– 2016  środki na wsparcie wg przyjętych priorytetów 

• Rada Rynku Pracy decyduje o wydatkowaniu  
20% rezerwy KFS, wskazując dodatkowe priorytety 
– wsparcie regionów, branż, grup osób i in. 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

podział środków 

 

Wydzielone środki dla MPiPS i 16 WUP na 
promocję, konsultacje, badania 

80% środków KFS podzielone 
wg wzoru na   
województwa -WUP 
 

 wg limitów  przekazywane do 
PUP zgodnie z zapotrzebowaniem 

20% rezerwa KFS – przekazywana do PUP na 
realizację priorytetów  Rady Rynku Pracy 

KFS 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

plan na 2015 r. 

 
 

2015 r. Plan wydatków KFS - 179, 096 mln zł. 

• 141, 128 mln zł. – na działania PUP w wyniku podziału 80% 
środków KFS, proporcjonalnie do wskaźnika zatrudnienia  
w województwie   

•   35, 282 mln zł. – rezerwa 20% środków KFS 
do wydatkowania wg priorytetów ustalonych przez  
Radę Rynku Pracy  

•    2, 686 mln zł. – na działania MPiPS i 16 WUP gł. w obszarze 
promocji; po 158 tys. zł.  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

priorytety rezerwy KFS 
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20% rezerwa KFS – przekazywana PUP po wykorzystaniu 
limitów, wydatkowana zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy 

1. sukcesywne zaspokajanie potrzeb województw/ 
powiatów wnioskujących o dodatkowe kwoty 

2. wsparcie pracodawców mających duże trudności  
z naborem kadr (np. transport, usługi opiekuńcze) 

3. wsparcie restrukturyzacji firm (np. górnictwo) 

4. wsparcie osób pracujących w szczególnych warunkach/ 
wykonujących prace o szczególnym charakterze  
bez prawa do emerytury pomostowej 

 

 



• określenie potrzeb szkoleniowych 

• KURSY 

• STUDIA PODYPLOMOWE 

• EGZAMINY 

• badania lekarskie i psychologiczne 

• ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków  
 

PUP  
finansuje 

 ze środków 
KFS 

kształcenie 
ustawiczne 

pracowników 
i pracodawcy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

przeznaczenie 
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• promocja KFS 

• określanie zapotrzebowania na 
zawody na rynku pracy 

• konsultacje i poradnictwo dla 
pracodawców w zakresie 
korzystania z KFS 

• badanie efektywności wsparcia 
udzielonego ze środków KFS 

Dodatkowe 
działania 

finansowane 
ze środków 

KFS 
przez MPiPS, 
WUP i PUP 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

przeznaczenie cd. 
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Wysokość wsparcia: 
 do 300% przec. wynagrodzenia na uczestnika rocznie 

80% kosztów kształcenia ustawicznego finansuje  KFS 

20% kosztów – to wkład własny pracodawcy  

100% kosztów KFS finansuje mikroprzedsiębiorstwom  

• Wsparcie dla przedsiębiorstw - udzielane na zasadach 
pomocy de minimis 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

zasady wsparcia pracodawcy 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

uprawnieni do skorzystania 

 
 

 O środki KFS do powiatowych urzędów pracy mogą 
wnioskować pracodawcy tj. jednostki organizacyjne, również 
nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne 
jeśli: 

 zatrudniają na umowę o pracę 
co najmniej jednego pracownika  

 Zatrudnienie (wg Kodeksu pracy):  
  stosunek pracy,  stosunek służbowy, praca nakładcza 
 
 Nie mogą ubiegać się o środki KFS prowadzący  działalność 

gospodarczą, kontraktujący  wykonawców na podstawie umów 
cywilno- prawnych, tj. umowy- zlecenie, umowy o dzieło    
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

reguły korzystania 

 
 

  Ze środków KFS można opłacić kształcenie ustawiczne: 
pracowników 
pracodawcy 

   realizowane przez instytucje szkoleniowe 
  
 Nie jest możliwe opłacenie kształcenia realizowanego  

przez firmę pracodawcy wnioskującego o środki KFS 
 
 Wkład własny wnosi pracodawca, nie pracownik  
  
 Koszty kształcenia powyżej limitu 300% przeciętnego  
 wynagrodzenia w roku na osobę pokrywa pracodawca 

(niezależnie od wkładu własnego)  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

wniosek o środki 
 

 

 

 

Wniosek pracodawcy 

Dane 
pracodawcy: 

nazwa, REGON, 
NIP, działalność 
wg PKD, liczba 
zatrudnionych, 

kontakt   

Działania do 
sfinansowania 
przy pomocy 

KFS, liczba 
uczestników wg 

grupy wieku, 
termin 

realizacji 

Całkowita 
wysokość 

wydatków,  
wnioskowana 

wysokość 
środków KFS 

oraz wysokość 
wkładu 

własnego 

Uzasadnienie 
wniosku 

+  

 w załączeniu 
dokumenty 

dot. pomocy 
publicznej  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

przyznawanie środków 
 

 

 

 

PUP  

rozpatruje 
wnioski 

 zgodnie  

z 
kolejnością 
ich wpływu  

w terminie 
30 dni 

informuje  

o decyzji 

wniosek 
nieprawidłowo 
wypełniony lub 
niekompletny 

zwraca do 
uzupełnienia  
w ciągu 7 dni 

uzasadnia 
odmowę 

gdy 
decyzja 

negatywna 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

umowa z pracodawcą 

Umowa z pracodawcą 

• oznaczenie stron, data zawarcia umowy, okres realizacji 

• wysokość przyznanych środków z KFS i numer konta firmy 

• sposób i termin rozliczenia środków KFS oraz dokumenty 
potwierdzające wydatki 

• warunki wypowiedzenia umowy i zwrotu środków 

• sposób kontroli wykonywania umowy 

• odwołanie do rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki 
dopuszczalności pomocy de minimis 

• zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty 
danych o liczbie osób i rodzaju  
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

promocja 2014   

 
 

2014 r. MPiPS - promocja KFS  
 

1. Informacja na Wortalu PSZ   
2. Ulotka nt KFS 
3. Broszura: Pomoc dla pracodawców i ich pracowników 

oferowana przez urzędy pracy  i/ lub finansowana  
z Funduszu Pracy 

4.  7 broszur tematycznych, w tym:   
 Broszura Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS, Trójstronne 

umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych 
 

Przekazane do  partnerów społecznych, WUP/ PUP 
Dostępne na wortalu www.psz.praca.gov.pl 
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http://www.psz.praca.gov.pl/


  
Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

plan wydatków MPiPS 2015r. 
 

 

2015 r. Działania MPiPS 

• Reklama w mediach: ogłoszenie w Rzeczypospolitej 

• Ulotka KFS – priorytety wydatkowania 20% rezerwy 

• Broszura dla urzędów pracy, wydanie 2 uzup. 

• Wsparcie działań promocyjnych realizowanych przez 
partnerów społecznych  

• Zamówienie badania oceniającego funkcjonowanie KFS 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

informacja o środkach na 2015 
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Na stronie www.mpips.gov.pl 

 
 

• Baner dolny - informacja Ministra  
priorytety, wzór podziału i plan wydatków KFS  
 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

informacja na WORTALU PSZ 
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Na stronie www.psz.praca.gov.pl 

• Informacje o możliwościach wsparcia w bloku  
dla pracodawców lub wyszukiwanie wg hasła KFS  

• Publikacje – broszury i ulotki do pobrania 



Dziękuję za uwagę 
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