KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – I NABÓR WNIOSKÓW
W ROKU 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy obejmujących:


kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019
ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych, weryfikowanych na podstawie BAROMETRU ZAWODÓW W POWIECIE KRAŚNICKIM
W 2019 ROKU (strona internetowa: https://barometrzawodow.pl//lublskie/prognozy-dla-powiatow);
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego,
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników
spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych
lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej (wykaz prac w szczególnych warunkach/prac o szczególnym charakterze stanowi załącznik nr 1 oraz
nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1924 z późn. zm.);
5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie
w zatrudnieniu;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Dofinansowanie ze środków KFS może wynosić 80% kosztów planowanych działań kształcenia ustawicznego.
Wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorstwa, gdzie dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców:
mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE OD 11.03.2019 r. DO 15.03.2019 r.
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRAŚNIKU (POK. NR 7)
W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.

Wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Szczegółowe informacje odnośnie środków KFS można uzyskać w pok. nr 412 (IV piętro) lub pod
numerem telefonu (81) 825 45 17

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców nie korzystających dotychczas
z dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ze środków KFS nie będą pokrywane następujące koszty:
- badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia;
- egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych;
- dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia;
- zakupu dodatkowych materiałów szkoleniowych;
- opłat rejestracyjnych (wpisowe);
- obowiązkowych szkoleń dla pracowników np. bhp, ppoż oraz szkoleń w zakresie KPA, pierwszej pomocy
przedmedycznej i ochrony danych osobowych;
- naliczonego podatku VAT;
- szkoleń metodą e-learningu, czyli za pomocą sieci komputerowych i Internetu;
- szkoleń okresowych;
- kursów językowych;
- szkoleń zagranicznych.
W przypadku kształcenia w kierunku zawodu deficytowego - kierowca samochodów ciężarowych będzie
możliwość sfinansowania kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną. Natomiast kurs prawa
jazdy kat. C+E lub/oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej będzie finansowany dla osób, które posiadają
prawo jazdy kat. C.
Obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli praktycznej nauki zawodu nie będą finansowane
w pierwszym naborze.

Finansowanie ze środków KFS nie jest możliwe dla osób:
- prowadzących działalność gospodarczą nie zatrudniających co najmniej jednego pracownika,
- współpracujących (za osobę współpracującą może zostać uznany małżonek, dzieci, dzieci drugiego małżonka,
dzieci przysposobione, rodzice, macocha albo ojczym przedsiębiorcy, którzy pozostają z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym i pomagają w prowadzeniu działalności),
- zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS nie może być realizowane przez:
- instytucję szkoleniową powiązaną z pracodawcą poprzez przynależność do tej samej grupy kapitałowej,
- pracodawcę, który jednocześnie zamierza być realizatorem szkoleń,
- inny podmiot powiązany z pracodawcą poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo, pozostający w związku
małżeńskim lub związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę następujące elementy:
- zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2019 rok,
- zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub
regionalnego rynku pracy,
- koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami
podobnych usług dostępnych na rynku,
- termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego oraz czas jego trwania,
- posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości
w/w oferowanych usług,
- w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie
którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
- plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym,
- udowodnienie celowości przeprowadzonego kształcenia ustawicznego.

Rozpatrywane będą wnioski tylko czytelnie wypełnione i kompletne tzn. zawierające wymagane
załączniki. Wszystkie wnioski złożone poza terminem trwania naboru pozostaną bez rozpatrzenia.
W przypadku kompletnego wniosku, który zawiera błędy, omyłki oraz informacje wymagające
uzupełnienia zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego
poprawienia.
Umowa może być zawierana tylko na kształcenie ustawiczne, które się nie rozpoczęło.

DRUKI WNIOSKU WRAZ Z DRUKAMI ZAŁĄCZNIKÓW MOŻNA POBRAĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH:
http://krasnik.praca.gov.pl
http://www.pup.krasnik.pl

