
Środki KFS można przeznaczyć na: 

1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku 

z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

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

3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień  zawodowych, 

4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem; 

 

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie: 

a) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; 

b) 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – jeżeli należy do grupy 

mikroprzedsiębiorców. 

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. 

 

PRACODAWCA 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 (zgodnie z 

definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy). 

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawcy składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy 

właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. 

 

Pracodawca zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od 

dnia złożenia wniosku: 

 w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę, 



 w przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub 

niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego 

uzupełnienie, 

 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą 

umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników 

i pracodawcy. 

 

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia 

ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył 

kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego 

umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o prace na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych 

kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W takim przypadku pracodawca 

ma obowiązek zwrócić staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika. 

 

Starosta może przeprowadzać kontrole u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień 

umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego 

dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może 

żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli. 

 

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane 

pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii 

Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa 

Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na 

dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania 

warunków dopuszczalności pomocy de minimis. 

 

Do wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawca 

będący przedsiębiorcą dołącza: 

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 

37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); 



2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

Wzory formularzy niezbędnych do przekazania powyższych informacji dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce 

pomoc publiczna/ informacje dodatkowe/ formularze informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późń. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 

639); 

4. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  z 2010 r. 

Nr 53, poz. 311, z późń. zm.); 

5.  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  2013r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352/1); 

6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania  art. 107 108 Traktatu i funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9); 

7. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca2014 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014); 

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11  czerwca 2010r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).  

 

 


