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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA
ROK 2018
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.).
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w
sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U.
2018, poz.117 z poźn.zm.).
3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.
885 z późn. zm.).
4. wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OGÓLNE ZASADY NABORU WNIOSKÓW
16.04.2018r. – 04.05.2018r.
Termin naboru
wniosków:

Wnioski złożone poza terminem naboru, określonym powyżej nie
będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.

Gdzie można
pobrać wniosek
wraz z
załącznikami?

• Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14,
pokój nr 210 bądź 101
• strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w
zakładce Dokumenty do pobrania

Gdzie należy
złożyć wniosek
wraz z
załącznikami?

W Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu – pokój
nr 108.
W przypadku wniosków nadanych pocztą, pod uwagę będzie
brana data wpływu do Urzędu.

Kto może złożyć
wniosek?

Pracodawca - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji
zatrudnienia instytucjach rynku pracy to jednostka
organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a
także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego
pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność
gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika w ramach
umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem,
zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
W 2018 roku finansowaniu ze środków KFS będą
podlegały koszty kształcenia;
a) pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy przez okres
co najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
b) pracodawcy posiadającego status pracodawcy przez okres co
najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Maksymalna
wysokość środków
KFS, jakie Urząd
Nie więcej niż 7500,00 zł na jednego pracownika i 15 000,00 zł
przyznawać
na jedną firmę.
będzie jednemu
pracodawcy:

Zakres działań, na
które można

• określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia
ustawicznego w związku
z
ubieganiem się o finansowanie tego 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

