STANOWISKO
woJEwÓDzKIEJ
RADY RYNKU PRACY w PoZNANIU
podjętew dniu |4 paździem1ka2016r.
w sprawie sposobu przyznawaniaprzez starostów środkówna kształcenieustawiczne
pracowników i pracodawców z KĘowego Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest instrumentemryŃu pracy, wprowadzonym w roku
2014 nowę|izacją ustawy o promocji zatrudnienia i insty'tucjach
rynku pracy (art. 69a i art.69b,
tj. Dz'U.20|6 r.) poz.645, ze zm.), adresowanymdo pracodawców i ich pracowników, który dał
możliwośćfinansowania kształcenia ustawicznego' poprzez przekwalifikowanie lub aktualizację
wiedzy i umiejętności.Częśó składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy jest
przęZnaczana na wsparcie ksaałcenia ustawicznego podejmowanego z inicjaty"wy |ub za zgodą
pracodawcy.
obieg środkówKFS i tryb ich przyznawania oraz szczegótowe procedury związane z obsługą
wniosków i rea|izacją umów reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
|4 maja 20|4r.

w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(Dz. U. 2014 r,, poz' 639). Powiatowe urzędy pracy w imieniu Starosty organizująnabór wniosków
pracodawców o przyznanie środków z KFS w ramach ustalonego odgórnie limitu na dany rok
budżetowy.
Zarówno przepisy ww. ustawy, jak i ww. Rozporządzenia,nie regulują bezpośredniokwestii
kryteriów rozpatrywania wniosków, ani sposobu podziafu środków KFS będących w dyspozycji
samorządu powiatowego. W związku z powyŻszym, w opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Poznaniu, w obliczu stosowanej zazwyczaj w ramach ww. naboru zasady kolejności zgłoszeń
wniosków, zasadne staje się wprowadzenie kryteriów jakościowych do procedury aplikowania
o środkiKFS.
W trosce o efektywnośćwydatkowania środkówKFS, WRRP w Poznaniu postuluje, aby,
obok priorytetów wydatkowania KFS na dany rok, kaŻdy powiatowy urząd pracy ustalił kryteria
oceny wniosków, które uwzględniĄby wskazniki wynikające z ana|izy sytuacji na lokalnym
rynku
pracy, uzasadnieniepotrzeb i możliwościutrzymania w zatrudnieniuprzeszkolonegopracownika oraz
doświadczeniei jakośószkoleń we wskazanej insty'tucjiszkoleniowej.
W związku z ww. propozycjq Rady, uzasadnione byłoby udzielanie wsparcia z KFS
pracodawcom organizującymszkolenia w jednostkach szkoleniowych posiadającychwpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych lub Bazy Usfug Rozwojowych.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu wnosi o tymczasowe stosowanie przez
samorządy powiatowe kryteriów oceny wniosków, do czasu wejściaw życie nowych rozwiązań
prawnych w tym obszarze. Stworzy to szansę na skuteczne wydatkowanie środków publicznvch
i wsparcie pracodawców w inwestowaniuw swój potencjałkadrowy
-rcy

