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Krajowy Fundusz Szkoleniowy- szansa na rozwój
W 2014 roku do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono nową formę pomocy dla osób zagrożonych utratą pracy ze względu 
na posiadanie kwalifikacji nieadekwatnych do zmieniającej się gospodarki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), bo o nim mowa, został utworzony ze środków 
Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. W minionych dwóch latach w Małopolsce na ten cel przeznaczo-
no kilkanaście milionów złotych.

Celem funkcjonowania KFS jest zapobieganie utracie 
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kom-
petencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej 
się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w rozwój kadr 
powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych 
pracowników na rynku pracy.
Czego Jaś się nie nauczył, …tego nauczy się Jan
Kształcenie ustawiczne odgrywa coraz większą rolę 
w utrzymaniu dotychczasowej lub znalezieniu nowej 
pracy. W czasach, gdy zjawisko zmiany stanowiska 
pracy co kilka lat staje się coraz bardziej powszechne, 
szczególnego znaczenia nabiera uzupełnianie kwalifik-
acji przez pracowników. Niektórzy z nich przez wiele lat 
pracowali w jednej firmie, wykonując tę samą pracę. 
Szybki rozwój nowych technologii może skutkować 
tym, że pewne obszary wiedzy ulegają dezaktual-
izacji. Niedopasowanie wykształcenia i kompetencji 
do potrzeb pracodawcy może skutkować obniżeniem 
konkurencyjności firmy, a w skrajnych sytuacjach 
utratą pracy przez pracownika. Aby zapobiegać takim 
sytuacjom, powstał KFS, który ma pomóc pracodawcy 
sfinansować koszty kształcenia pracowników. Umożli-
wia on przekwalifikowanie się, nabycie nowej lub aktu-
alizację dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

Od momentu utworzenia w 2014 r. Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego, w Małopolsce pozytywnie roz-

patrzono około 650 wniosków pracodawców.

W latach 2014 – 2015, zgodnie z priorytetami przyjęty-
mi przez Krajową Radę Rynku Pracy, skoncentrowano 
się na wsparciu ze środków KFS pracowników, którzy 
ukończyli 45. rok życia. W kolejnych latach, zgodnie 
z deklaracją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
to ograniczenie ma zostać zniesione.

Kto skorzysta z KFS i co sfinansuje Fundusz

O dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca, 

który zatrudnia na umowę o pracę co najmniej jed-
nego pracownika. Nie ma tu znaczenia wymiar etatu 

zatrudnionej osoby.

Na wsparcie KFS może także liczyć sam pracodawca.

Z puli KFS można sfinansować:
•  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjaty-

wy pracodawcy lub za jego zgodą,
•  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów pot-

wierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych,

•  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do 
podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukońc-
zonym kształceniu,

•  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w związku z podjętym kształceniem,

•  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie ksz-
tałcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się 
o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS mogą sfinan-
sować nawet 100 procent kosztów kształcenia. Pozos-
tali pracodawcy starający się o dofinansowanie muszą 
wnieść wkład własny w wysokości 20 procent. Wtedy 
do 80 procent kosztów sfinansuje KFS. Co ważne, 
całość dofinansowania środkami KFS nie może prze-
kroczyć wysokości 300 procent przeciętnego wyn-
agrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 
Wsparcie ze środków KFS udzielane jest na zasadach 
pomocy de minimis.

Wnioskowanie krok po kroku

W celu uzyskania dofinansowania ze środków KFS, 
pracodawca planujący inwestowanie w swoich pra-
cowników musi złożyć wniosek do powiatowego 
urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę 
pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalnoś-
ci. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub 
elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że wnio-
sek w postaci elektronicznej należy podpisać bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisać potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

O środki z KFS można wnioskować w powiatowym 
urzędzie pracy działającym na terenie miasta (powia-
tu), w którym pracodawca ma siedzibę lub prowadzi 

działalność gospodarczą.

Formularz wniosku o dofinansowanie ze środków 
KFS dostępny jest na stronie internetowej każdego 
powiatowego urzędu pracy. Można go stamtąd po-
brać, wypełnić i w wersji papierowej złożyć w odpow-
iednim PUP. Szczegółowych informacji na temat 
dostępności środków, możliwości wnioskowania, czy 
procedury składania wniosku, należy szukać u do-
radców klienta we właściwym terytorialnie powia-
towym urzędzie pracy.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane wg kolejnoś-
ci zgłoszeń. Ich realizacja możliwa jest do wysokoś-
ci limitów środków KFS, jakimi dysponuje dany 
powiatowy urząd pracy. Na rozpatrzenie wniosku 
PUP ma 30 dni. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji co 
do przyznania dofinansowania, pracodawca zobow-
iązany jest do podpisania umowy ze starostą (reprez-
entowanym przez dyrektora PUP), w której szcze-
gółowo określono warunki wsparcia oraz obowiązki 
obu stron. Ponadto pracodawca musi podpisać umowę 
z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofi-
nansowanym ze środków KFS. Umowa taka powinna 
określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ 
nieukończenie przez niego dofinansowanej formy ksz-
tałcenia skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwro-
tu otrzymanych środków.

Działania informacyjne

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi dz-
iałania informacyjne dotyczące KFS. We współpracy 
z powiatowymi urzędami pracy w ostatnich miesiącach 
przeprowadzono m.in. spotkania z pracodawcami 
w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie i Nowym Targu. 
Podczas nich uczestnicy zapoznawali się z założeni-
ami Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zas-
adami wnioskowania o środki. Ponadto prezentacje 
dotyczące KFS przedstawiane są podczas wydarzeń 
związanych z tematyką rynku pracy, np. na Targach 
Pracy organizowanych przez powiatowe urzędy pracy 
z Małopolski.
– Chcemy z informacją o tej wciąż nowej formie wspar-
cia docierać do jak największej liczby pracodawców 
w naszym regionie – mówi Jacek Pająk, dyrektor WUP 
w Krakowie. – Zależy nam, aby firmy z Małopolski 
dostosowały kwalifikacje swoich pracowników do wy-

mogów rynku pracy i rozwijającej się gospodarki. Były 
tym samym konkurencyjne zarówno na krajowym, jak 
i zagranicznym rynku. 
Należy zaznaczyć, że ze środków KFS mogą również 
korzystać instytucje publiczne oraz organizacje 
pozarządowe, które spełniają definicję pracodawcy.
Informacje na temat Krajowego Funduszu Szkole-
niowego można znaleźć na stronie WUP w Krakowie 
www.wup-krakow.pl oraz na stronach internetowych 
poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Najbliższe spotkania informacyjne dotyczące 
KFS-u organizowane przez WUP w Krakowie:

20.11.2015 r. – WUP w Krakowie, plac Na Stawach 1, 
godz. 10.00,

20.11.2015 r. – WUP w Krakowie, plac Na Stawach 1, 
godz. 12.00.

Chęć udziału w nich można zgłaszać e-mailowo na 
adres: konferencja@wup-krakow.pl lub telefonicznie 

pod numerem 12 42 87 878.

Szczegółowych informacji na temat dostępności 
środków, możliwości wnioskowania czy procedury 

składania wniosku należy szukać u doradców klienta 
we właściwym terytorialnie powiatowym urzędzie 

pracy.

W spotkaniu z pracodawcami w Tarnowie  
uczestniczył dyrektor WUP w Krakowie Jacek Pająk.

W spotkaniu z pracodawcami w Tarnowie  
uczestniczył wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys.

W spotkaniu informacyjnym w Chrzanowie  
wzięło udział prawie 50 pracodawców.


