MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARAMENT RYNKU PRACY
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 461 64 02
www.gov.pl/web/rodzina; e-mail:drp@mrpips.gov.pl

DRPII.4044.97.2020.EW
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Dyrektorzy
Wojewódzkich Urzędów Pracy
Powiatowych Urzędów Pracy

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
W odpowiedzi na często zadawane pytania, przekazuję poniższe wyjaśnienia związane
z dostępem do środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetu (e) tj.
”wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach
2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.
Czy Pracodawca, który w roku bieżącym (2020) złożył wniosek KFS w ramach
ogłoszonego naboru wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego (powołał się na
jeden z 7 obowiązujących Priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
i została podpisana z nim umowa, a który nie korzystał ze środków KFS w latach 20172019 może ponownie w obecnie ogłoszonym naborze złożyć wniosek o finansowanie
kształcenia powołując się tym razem na priorytet e) Priorytet Rady Rynku Pracy czyli
”wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w
latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Cytowany w pytaniu priorytet jednoznacznie określa, że kryterium dostępu jest
niekorzystanie ze środków KFS w latach 2017-2019. Oznacza to, że otrzymanie wsparcia na
dofinansowanie/finansowanie form kształcenia ustawicznego w roku 2020 nie stanowi
przeszkody w ubieganiu się o kolejne środki. Ważne jest, aby wnioskodawca nie korzystał ze
środków KFS w latach 2017-2019.
Czy Pracodawca, który otrzyma wsparcie na podstawie priorytetu e) w kolejnych
naborach w roku bieżącym ogłoszonych w oparciu o Priorytety Rady Rynku
Pracy wskazując ponownie we wniosku priorytet e) może wielokrotnie złożyć wnioski
na różne szkolenia dla swoich pracowników i otrzymać wsparcie, czy może zrobić to
tylko raz?
W żadnych regulacjach dotyczących KFS nie jest wskazane, ile szkoleń rocznie może zostać
sfinansowanych dla tych samych pracowników/pracodawców czy ile wniosków o różne
formy kształcenia może złożyć jeden pracodawca. Kryterium, którego należy przestrzegać

stanowi zapis art. 69b ust 1 określający, że starosta może przyznać środki KFS na
dofinansowanie wybranych form kształcenia ustawicznego w kwocie 80 lub 100% kosztów
szkolenia (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) jednak nie większej niż 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Czy Pracodawca który nie korzystał ze środków KSF w latach 2017-2019 może złożyć
wniosek na finansowanie kształcenia ustawicznego (wskazując w nim priorytet e) i
wskazując siebie we wniosku jako uczestnika kształcenia może otrzymać finansowanie?
W priorytecie e) wskazano, że jest to wsparcie kształcenia osób zatrudnionych
u pracodawców.
Zapis artykułu 69a ustęp 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy…, który stwierdza, że środki KFS przeznaczone są na szkolenia
dla pracodawców i pracowników oznacza, że każdy kto jest pracodawcą może korzystać ze
środków KFS i w żadnym przypadku przyjęte na dany rok priorytety wydatkowania KFS nie
mogą tego zapisu zmieniać.
Z poważaniem,
Mirosław Przewoźnik
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

