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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/, jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących  w kształcenie 

ustawiczne pracowników. Pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie kształcenia podejmowanego przez 

siebie i swoich pracowników w wysokości: 

• 80% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym 
roku na jednego pracownika ,  

• 100% kosztów  kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorców /do 10 osób 
zatrudnionych/,  ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia  w danym roku na jednego 
uczestnika. 
               
Pracodawca może przeznaczyć środki z KFS na: 

• doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, 
• kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą, 
• badania lekarskie i psychologiczne, jeżeli okażą się niezbędne, 
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu 

ustawicznym. 
Zainteresowani tą formą wsparcia pracodawcy winni wystąpić z odpowiednim wnioskiem do właściwego Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

 
Nasza rola 

 po konsultacji z pracodawcą/przedsiębiorcą oferujemy przygotowanie stosownego wniosku i złożenie 
go w Powiatowym Urzędzie Pracy,  

 oferujemy realizację szkoleń w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Informacje dotyczące wydatkowania środków KFS w 2020 r. wskazane przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Poznaniu  
 

 Wartość szkolenia ogłoszona przez PUP nie może przekroczyć 6 000,00 zł. na osobę. 

 Priorytety wydatkowania środków z KFS 

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych ( określonych na podstawie Barometru Zawodów 2020 dla Miasta 

Poznania i Powiatu Poznańskiego); 

4. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii     i 

zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy; 

5. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w obszarach / branżach kluczowych dla rozwoju 

powiatu / województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 

6. 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; 

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status 

przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez 

MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności 

Zawodowej. 
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