
 

 

  

Powiatowy Urząd Pracy  
w Lubaniu 

 

ZAINWESTUJ W POTENCJAŁ KADROWY podnosząc kwalifikacje swoje 

i swoich pracowników 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie  
od 15.10.2018r. do 26.10.2018r. 

W roku 2018 środki z rezerwy KFS wydatkowane są według poniższych priorytetów: 
 
 

 
 
 
 

 

* barometr zawodów deficytowych dostępny na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz obowiązujące druki uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu 
pok. nr 4 (parter), tel. 75 722 35 19 wew. 255 i 259 oraz na stronie internetowej www.luban.praca.gov.pl w zakładce Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu ->  

Dla pracodawców i przedsiębiorców -> Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy -> Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 

PRIORYTET 1 

wsparcie zawodowego kształcenia 
ustawicznego  

w zidentyfikowanych w danym powiecie  
lub  województwie zawodach deficytowych* 

PRIORYTET 2 

wsparcie kształcenia ustawicznego 

osób po 45 roku życia 

Środki KFS można przeznaczyć na: 
✓ kursy i studia podyplomowe realizowane  

z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 
✓ egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów 

potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji 
lub uprawnień zawodowych, 

✓ badania lekarskie i psychologiczne wymagane do 
podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po 
ukończonym kształceniu, 

✓ ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Pracodawca może otrzymać  środki na 
sfinansowanie: 

✓ 80 % kosztów kształcenia ustawicznego,  
nie więcej jednak niż do wysokości 300 % 
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku  
na 1 uczestnika, 

✓ 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli 
pracodawca należy do grupy 
mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do 
wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia  
w danym roku na 1 uczestnika. 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP uwzględnia: 
o Zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; 
o Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego 

rynku pracy; 
o Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych 

usług dostępnych na rynku; 
o Posiadane przez realizatora usługo kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych 

usług kształcenia ustawicznego; 
o W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego 

prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 
o Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 
o Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków z rezerwy KFS. 

PONADTO: 
o Program kształcenia jako niezbędny załącznik powinien zostać: 

– wydany przez wybranego realizatora usługi, wskazanego we wniosku oraz podpisany i opieczętowany przez osoby 
   uprawnione (nie może być to wydruk ze strony internetowej, który nie jest podpisany przez instytucję szkoleniową ale 
   może to być skan), 
– potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę/ Pracodawcę;  
    

o Oferta instytucji szkoleniowej/ uczelni, potwierdzona przez osobę uprawnioną powinna zawierać: 
– cenę brutto i netto za działanie wraz z informacją czy jest zwolniona z podatku VAT; (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 
   rozporządzenia w sprawie zwolnień VAT od podatku usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,  
   które są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych), 
– zapis czy koszt usługi zawiera koszty  dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników kształcenia ustawicznego, 
– termin realizacji kształcenia.  
 

http://www.barometrzawodow.pl/
http://www.luban.praca.gov.pl/

