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Nabór wniosków KFS
Data publikacji: 17.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie
ustawiczne
pracodawcy i pracowników w terminie
17.01.2019 r. – 06.02.2019 r.
Informujemy, iż decyzją Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Powiatowy
Urząd Pracy w Lesznie otrzymał limit środków w wysokości 687.200 zł na działania
związane z kształceniem ustawicznym, zgodne z ustalonymi przez MPRiPS priorytetami
wydatkowania środków KFS w 2019r.
W związku z powyższym wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania
określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych; *
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 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.
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.
* Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2019.
Lista zawodów deficytowych znajduje się w pliku: Barometr Zawodów 2019.
** Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 3 i 5. Pracodawca winien złożyć
oświadczenie (wzory oświadczeń dla poszczególnych priorytetów stanowią załącznik
do wniosku).
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na
sfinansowanie:

http://leszno.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=5xqKi5ut&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle...
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• kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za
jego zgodą,
• egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.
Pracodawca może otrzymać środki z KFS w wysokości:
1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł
na jednego uczestnika na dany rok kalendarzowy
2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy
mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł na jednego uczestnika
na dany rok kalendarzowy
Uwaga! Osoby, które były objęte wsparciem ze środków KFS w lach 2014 –
2018 nie mogą korzystać ze środków KFS w roku bieżącym.
Przy rozpatrywaniu wniosku PUP w Lesznie uwzględnia następujące kryteria
zgodne z Rozporządzeniem w sprawie przyznawania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego :
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania
środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków
KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze
środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia
ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy
kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem
ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

UWAGA!!! Przed wypełnieniem wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców należy zapoznać się z Zasadami przyznawania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Lesznie w 2019 r. zostało wprowadzone kilka zmian.
Wniosek należy wypełnić na jeden kurs lub kierunek studiów podyplomowych
(może dotyczyć większej liczby uczestników), z wyszczególnieniem
egzaminu, badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków jeżeli są one wymagane do podjęcia kursu lub pracy. W przypadku
wnioskowania o więcej niż jeden kurs lub kierunek studiów podyplomowych
http://leszno.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=5xqKi5ut&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle...
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należy złożyć odpowiednio dwa lub więcej wniosków.
Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Powiatowego
Urzędu Pracy w Lesznie, przy ul. Śniadeckich 5 lub w pok. nr 5, wejście A do dnia
06.02.2019 r. do godziny 14.00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu
składania wniosku ma data i godzina wpływu wniosku w miejscu wskazanym, a nie
data jej wysłania przesyłką pocztową lub inną.
Bliższych informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udziela pracownik
urzędu pod numerem telefonu: 65 529 94 33
Więcej szczegółów znajduje się w zakładce poświęconej: Krajowemu Funduszu
Szkoleniowemu
Załączniki
Zasady przyznawania środków z KFS przez PUP w Lesznie w 2019 roku (pdf)
Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców 2019 (pdf)
Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców 2019 (doc)
załącznik nr 1 - 2019 (pdf)
załącznik nr 1 - 2019 (docx)
załącznik nr 2 - 2019 (pdf)
załącznik nr 2 - 2019 (doc)
Załącznik nr 3a - 2019 (pdf)
załącznik nr 3a - 2019 (xlsx)
załącznik nr 3b - 2019 (pdf)
załącznik nr 5 - 2019 (pdf)
załącznik nr 5 - 2019 (docx)
załącznik nr 9 - 2019 (pdf)
załącznik nr 9 - 2019 (docx)
załącznik nr 10 - 2019 (pdf)
załącznik nr 10 - 2019 (docx)
Barometr zawodów 2019 m. Leszno i powiat leszczyński (pdf)
Barometr zawodów 2019 województwo wielkopolskie (pdf)
Klauzula informacyjna pracownicy pracodawcy KFS (pdf)
Klauzula informacyjna dla instytucji szkolących (pdf)

http://leszno.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=5xqKi5ut&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle...
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