Krajowy Fundusz
Szkoleniowy
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?
Jakie są jego główne cele ?

Niedopasowanie
wykształcenia

Dezaktualizacja
wiedzy/ umiejętności

Nowe technologie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – rozwiązanie
systemowe - utworzony ze środków Funduszu
Pracy z myślą o wsparciu kształcenia
ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu
kompetencji nieadekwatnych do wymagań
zmieniającej się gospodarki - umożliwia
przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy/
umiejętności
Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy
powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i
samych pracowników na rynku pracy.

Podział środków KFS na poziomie krajowym
• KFS - 2% środków Funduszu Pracy
• 80% środków – dzielone na województwa proporcjonalnie
do wskaźnika zatrudnienia w województwie
• 20% środków - rezerwa KFS
do wydatkowania wg priorytetów ustalonych przez
Radę Rynku Pracy
+ niewielka pula środków na działania Ministerstwa i 16 WUP

Na co może przeznaczyć środki WUP ?

•

promocję KFS

•

określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy

•

badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS

•

konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie
korzystania z KFS

Podział środków KFS w latach 2014 - 2016

2014
Limit środków dla PUP - ogółem – 31 683 000 zł
Rezerwa – 7 917 000 zł
2015
Limit środków dla PUP - ogółem – 141 128 000 zł
Rezerwa – 35 282 000 zł
2016
Limit środków dla PUP ogółem – 150 814 000 zł
Rezerwa – 37 703 000 zł

Kto może ubiegać się o środki KFS ?
Jakie warunki należy spełniać ?

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są
pracownicy korzystający ze wsparcia

Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych
u beneficjenta

Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych
zasadach jak jego pracownicy

Należy pamiętać, że środki KFS stanowią pomoc de minimis

Na co pracodawca może przeznaczyć pieniądze ?
• 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,
• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia
ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego
kształcenia ze środków KFS.

Poziom dofinansowania
Na ile pieniędzy mogą liczyć pracodawcy?

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może
przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia
(to ok. 11-12 tys. zł).
W przypadku pracodawców
zatrudniających 10 i więcej
osób.

W przypadku pracodawców
zatrudniających do 9 osób
(mikroprzedsiębiorcy)

80 %

100 %

dofinansowania

dofinansowania

Ważne !
W 2014 oraz 2015 roku ze środków
KFS mogły skorzystać wyłącznie
osoby powyżej 45 roku życia.

Od 2016 roku limit wieku
został zniesiony.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS ?
Gdzie złożyć wnioski ?

Powiatowy urząd pracy ogłasza na swojej stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń nabór wniosków na
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Wypełniony przez pracodawcę wniosek (w wersji
papierowej bądź elektronicznej) należy złożyć w
powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na:
siedzibę pracodawcy,
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie
wniosku i udzielenie odpowiedzi pracodawcy.

Ważne

WNIOSKI PRACODAWCÓW
ROZPATRYWANE SĄ
ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ
ICH WPŁYWU
DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS

•

Rozpatrywanie wniosków przez PUP

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z
pracodawcą zostaje zawarta umowa na dofinansowanie ze
środków KFS.
Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub
niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku
pracodawcy, starosta uzasadnia odmowę.
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KFS w woj. kujawsko-pomorskim w 2014 r.
Z przyznanych we wrześniu 2014 r. przez MPiPS 1 470 000 zł limitu
środków, województwo kujawsko-pomorskie wykorzystało 760 759,65 zł
(51,75%).
Niewykorzystana kwota środków 709 240,35 zł została przekazana
przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego do
puli środków KFS tworzących rezerwę tego funduszu.

WUP w Toruniu otrzymał 23 530 zł
Przeznaczenie środków - promocja KFS:
⁻ Ogłoszenia oraz artykuł sponsorowany w Gazecie Pomorskiej
⁻ Emisja spotów reklamowych na antenie TVP Bydgoszcz
⁻ Produkcji oraz dystrybucja ulotek
Łącznie na akcje informacyjno-promocyjne wydano ponad 20 000 zł

KFS w woj. kujawsko-pomorskim w 2014 r.
Łącznie pracodawcy złożyli 98 wniosków – pozytywnie rozpatrzono 78
Ze środków skorzystało 59 pracodawców :
• 23 zatrudniających poniżej 10 pracowników (40%)
• 36 zatrudniających 10 i więcej osób (60%)
Z kształcenia ustawicznego sfinansowanego z KFS skorzystały 472 osoby:
• 432 osobom sfinansowano szkolenia,
•
28 osób otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe,
•
12 osobom sfinansowano egzaminy zawodowe dające kwalifikacje
na rynku pracy.

Średni koszt szkolenia w roku 2014 wynosił 1 737,86 zł
(1764 zł – średnio w kraju)
Dla porównania :
koszt szkolenia bezrobotnego – 1534 zł – razem ze stypendium 2585 zł

Podział środków KFS w 2014 roku
L.P.

PUP

1PUP Aleksandrów Kujawski
2PUP Brodnica
3PUP Bydgoszcz
4PUP Chełmno
5PUP dla Miasta Torunia
6PUP dla Powiatu Toruńskiego
7PUP Golub Dobrzyń
8PUP Grudziądz
9PUP Inowrocław
10PUP Lipno
11PUP Mogilno
12PUP Nakło nad Notecią
13PUP Radziejów
14PUP Rypin
15PUP Sępólno Krajeńskie
16PUP Świecie
17PUP Tuchola
18PUP Wąbrzeźno
19PUP Włocławek
20PUP Żnin
Ogółem

30 300,00 zł
55 700,00 zł
490 500,00 zł
27 900,00 zł
100 000,00 zł
55 000,00 zł
22 400,00 zł
100 000,00 zł
116 500,00 zł
27 700,00 zł
27 500,00 zł
45 400,00 zł
25 600,00 zł
24 500,00 zł
25 000,00 zł
67 500,00 zł
27 400,00 zł
19 500,00 zł
143 500,00 zł
38 100,00 zł

Środki
wykorzystane
30 000,00 zł
0,00 zł
208 077,05 zł
27 900,00 zł
99 291,00 zł
55 000,00 zł
7 414,00 zł
99 991,80 zł
34 225,00 zł
0,00 zł
13 568,00 zł
9 568,00 zł
1 600,00 zł
15 360,00 zł
23 600,00 zł
18 305,20 zł
15 952,00 zł
0,00 zł
78 755,60 zł
22 152,00 zł

% wykorzystania
limitu KFS
99,01%
0,00%
42,42%
100,00%
99,29%
100,00%
33,10%
99,99%
29,38%
0,00%
49,34%
21,07%
6,25%
62,69%
94,40%
27,12%
58,22%
0,00%
54,88%
58,14%

1 470 000,00 zł

760 759,65 zł

51,75%

Limit KFS

Priorytety rezerwy KFS - 2014
• sukcesywne zaspokajanie zapotrzebowania województw/powiatów, które
będą wnioskowały o dodatkowe kwoty, przekraczające limit przyznanych
środków;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy
oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem
pracowników: np. rezerwa zasili branżę transportową w zawodach: kierowcy
ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO);
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej.
W pierwszej kolejności dodatkowe środki przekazane zostaną tym
zainteresowanym starostom, którzy sprawnie wykorzystali przyznane środki
KFS, określone limitem, lub wnioskują o dodatkowe środki na wsparcie
pracodawców w branżach borykających się z poważnymi trudnościami
kadrowymi.

KFS w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r.
Podział środków

16 listopada 2014 r. MPiPS dokonał podziału limitu środków z
KFS pomiędzy województwa.
Podział środków na PUP został dokonany w grudniu 2014 z
uwzględnieniem liczby pracujących w powiatach.
Dla województwa kuj.-pom. limit ten wynosił 6 562 000 zł
z ogólnej kwoty 141 128 000 zł (4,7%)
Pula środków rezerwy KFS dla Polski wynosiła 35 282 000 zł,
PUP woj. kujawsko-pomorskiego pozyskały 3 376 900 zł (9,6%)
WUP w Toruniu na działania promocyjne otrzymał 158 000 zł
W 2015 roku województwo kujawsko-pomorskie w ramach
limitów KFS otrzymało łącznie ponad 10 mln zł)

Środki KFS wydatkowane w 2015 r. przez WUP

WUP w Toruniu otrzymał 158 000 zł
Przeznaczenie środków :
⁻ produkcja ulotek, długopisów oraz roll-up’ów, które zostały przekazane
powiatowym urzędom pracy oraz urzędom skarbowym z województwa
kujawsko-pomorskiego
⁻ kampania promocyjną w prasie, radiu oraz TV
⁻ audycje w telewizji regionalnej
⁻ akcje promocyjne w lokalnych gazetach oraz stacjach radiowych skierowane
do konkretnych powiatów (na prośbę powiatowych urzędów pracy)
Łącznie na akcje informacyjno-promocyjne wydano ponad 90 000 zł.

Priorytety dla środków z rezerwy KFS w 2015 r.
•

sukcesywne zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały
o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u
pracodawców;

•

wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy
oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem
pracowników, w szczególności rezerwa zasili branżę transportową w zawodach:
kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO) oraz branżę usług
opiekuńczych;

•

wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach
restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego;

•

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej.

Wykorzystanie KFS w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r.
Wykorzystanie środków KFS
% wykorzystania
Limit środków KFS (wraz z
L.P. Powiatowy Urząd Pracy
(wraz z przyznaną rezerwą –
przyznaną rezerwą)
Limitu KFS
13 PUP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PUP w Aleksandrowie
Kujawskim
PUP w Brodnicy
PUP w Bydgoszczy
PUP w Chełmnie
PUP dla Miasta Torunia
PUP dla Pow.Toruńskiego
PUP w Golubiu-Dobrzyniu
PUP w Grudziądzu
PUP w Inowrocławiu
PUP w Lipnie
PUP w Mogilnie
PUP w Nakle nad Notecią
PUP w Radziejowie
PUP w Rypinie
PUP w Sępólnie Krajeńskim
PUP w Świeciu
PUP w Tucholi
PUP w Wąbrzeźnie
PUP w Włocławku
PUP w Żninie

SUMA

355 200,00 zł

355 147,02 zł

99,99%

400 000,00 zł
2 332 100,00 zł
140 600,00 zł
965 600,00 zł
251 500,00 zł
155 300,00 zł
2 276 300,00 zł
430 000,00 zł
203 000,00 zł
80 000,00 zł
328 800,00 zł
147 800,00 zł
138 300,00 zł
135 700,00 zł
150 000,00 zł
142 200,00 zł
230 300,00 zł
884 900,00 zł
191 300,00 zł

382 625,00 zł
2 291 426,31 zł
140 600,00 zł
963 728,10 zł
174 113,70 zł
151 363,40 zł
2 276 300,00 zł
429 904,00 zł
203 000,00 zł
80 000,00 zł
328 800,00 zł
147 800,00 zł
138 300,00 zł
135 700,00 zł
144 383,70 zł
142 200,00 zł
230 300,00 zł
863 335,12 zł
97 257,60 zł

95,66%
98,26%
100,00%
99,81%
69,23%
97,47%
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,26%
100,00%
100,00%
97,56%
50,84%

9 938 900,00 zł

9 676 283,95 zł

97,36%

Powiatowe Urzędy Pracy (13), które
otrzymały środki z rezerwy KFS w 2015 r.

• PUP Grudziądz – 1 400 000 zł

• PUP Bydgoszcz – 600 000 zł
• PUP Włocławek – 250 000 zł
• PUP Aleksandrów – 200 000 zł
• PUP Brodnica – 200 000 zł
• PUP dla M. Torunia – 200 000 zł
• PUP Inowrocław – 200 000 zł

• PUP Nakło – 120 000 zł
• PUP Wąbrzeźno – 119 200 zł
• PUP Radziejów – 22 700 zł +11 1000 zł
• PUP Sępólno – 30 000 zł
• PUP Lipno – 20 000 zł
• PUP Golub Dobrzyń – 15 000 zł

KFS - wykorzystanie środków przez PUP w 2015 r.
W 2015 roku pracodawcy złożyli do PUP 1050 wnioski o dofinansowanie
kształcenia ustawicznego z czego pozytywnie rozpatrzono 775.
Ze środków KFS 687 pracodawców otrzymało dofinansowanie KFS w
tym:
• 276 zatrudniających poniżej 10 osób (40%),
• 411 zatrudniających 10 osób i więcej (60%).
Z kształcenia ustawicznego sfinansowanego z KFS skorzystało 4 322
osób:
• 4 296 osobom sfinansowano szkolenia,
•
131 osób otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe,
•
151 osobom sfinansowano egzaminy zawodowe dające
kwalifikacje na rynku pracy.
W 2015 roku średni koszt wsparcia z KFS na osobę wyniósł 2 205,94 zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2015 r.
Szkolenia na które najczęściej pracodawcy składali wnioski:
• Szkolenia językowe (j. angielski, j. niemiecki)
• Szkolenia dla księgowych
• Szkolenia dla sprzedawców/handlowców
• Szkolenia dla operatorów urządzeń (ładowarki, koparki, pompy)
• Szkolenia dla kierowców (+ADR)
• Szkolenia komputerowe (podstawowa obsługa, elementy grafiki)
• Szkolenia z bezpieczeństwa pracy
Najczęściej wybierane kierunki studiów podyplomowych:
• Bezpieczeństwo, Higiena i Ochrona Środowiska Pracy,
• Administracja publiczna,
• Arteterapia i terapia zajęciowa,
• Przygotowanie pedagogiczne, Muzyka, Surdopedagogika i tyflopedagogika,
Neurodydaktyka (pedagogika specjalna),
• Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów
publicznych,
• Rachunkowość,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Zamówienia publiczne.

KFS w woj. kujawsko-pomorskim w 2016 r.
Podział środków

W listopadzie 2015 r. MRPiPS dokonało podziału limitu środków z
KFS pomiędzy województwa.
Dla woj. kujawsko-pomorskiego limit ten wynosi 7 800 000 zł z
ogólnej kwoty 150 814 000 zł (4,7%)
Pula środków rezerwy KFS dla Polski wynosiła 37 703 000 zł
PUP województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały 2 141 700 zł
(5,7%)
WUP w Toruniu na działania promocyjne otrzymał 168 900 zł

W 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie w ramach limitów
KFS otrzymało łącznie ponad 10 mln zł.

Środki KFS wydatkowane w 2016 r. przez WUP

WUP w Toruniu otrzymał 168 000 zł
Przeznaczenie środków :
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował promocję KFS w postaci:
- Produkcja 9 000 szt. ulotek
- Artykuły sponsorowane w Gazecie Pomorskiej
- Badanie pracodawców
- Konferencja podsumowująca
Łącznie na akcje informacyjno-promocyjne i badanie wydano ponad 130 000 zł

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2016 rok

wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj.
pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub
zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie
kompetencji do celów zawodowych,
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a
którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
wsparcie młodych, nowozatrudnionych
pracowników na podstawie umów, o których mowa
w art. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

Priorytety z rezerwa KFS w 2016 r.
Środki z rezerwy mogły zostać wykorzystane na poniższe priorytety:
• wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie
pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają
trudności z zatrudnianiem pracowników;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w
zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach
restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu
utrzymania zatrudnienia;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu
utrzymania zatrudnienia;

Rezerwa KFS w 2016 r.
23 marca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował
o środkach z rezerwy KFS dla samorządów powiatów.
Warunkiem ubiegania się o środki z rezerwy KFS w 2016 roku było
wykorzystanie przyznanych limitów środków (na podstawie
zawartych umów z pracodawcami).
Dnia 14 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przesłał do
MRPiPS - po pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 wniosków o dodatkowe
środki z rezerwy KFS.
Wnioski powiatowych urzędów pracy w: Aleksandrowie-Kujawskim,
Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Lipnie, Mogilnie,
Radziejowie, Rypinie, Sępólnie Krajeńskim, dla powiatu toruńskiego
oraz dla Miasta Torunia opiewały na łączną kwotę 5 649 700 zł –
otrzymaliśmy 2 141 700 zł (38%)

Środki KFS w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
L.P.

Powiatowy Urząd Pracy

1. PUP w Aleksandrowie Kujawskim
2. PUP w Brodnicy
3. PUP w Bydgoszczy
4. PUP w Chełmnie
5. PUP dla Miasta Torunia
6. PUP dla Powiatu Toruńskiego
7. PUP w Golubiu-Dobrzyniu
8. PUP w Grudziądzu
9. PUP w Inowrocławiu
10. PUP w Lipnie
11. PUP w Mogilnie
12. PUP w Nakle nad Notecią
13. PUP w Radziejowie
14. PUP w Rypinie
15. PUP w Sępólnie Krajeńskim
16. PUP w Świeciu
17. PUP w Tucholi
18. PUP w Wąbrzeźnie
19. PUP w Włocławku
20. PUP w Żninie
SUMA

Limit
Środki z
środków
rezerwy (13)
145 543 zł
160 000 zł
281 222 zł
116 800 zł
2 441 679 zł 360 000 zł
136 613 zł
1 101 160 zł 120 000 zł
255 367 zł
138 200 zł
127 458 zł
490 260 zł
500 000 zł
561 613 zł
120 000 zł
139 157 zł
100 000 zł
225 393 zł
100 000 zł
225 393 zł
85 924 zł
100 000 zł
118 269 zł
59 500 zł
105 134 zł
264 000 zł
333 624 zł
135 419 zł
95 512 zł
3 200 zł
703 971 zł
184 153 zł
7 800 000 zł 2 141 700 zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2016 roku
Wykorzystanie środków przez PUP na koniec listopada 2016 roku

W 2016 roku pracodawcy złożyli do PUP 1856 wnioski o dofinansowanie
kształcenia ustawicznego z czego podpisano 962 umów.
Liczba odrzuconych wniosków wynosiła 894.
828 pracodawców otrzymało dofinansowanie KFS w tym:
404 zatrudniających poniżej 10 osób (49%),
424 zatrudniających 10 osób i więcej (51%).
Z kształcenia ustawicznego sfinansowanego z KFS skorzystało 5 538 osób:
5 413 osobom sfinansowano szkolenia,
156 osób otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe,
307 osobom sfinansowano egzaminy zawodowe dające kwalifikacje
na rynku pracy.

W 2016 roku średni koszt wsparcia z KFS na osobę wyniósł 1 747 zł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2016 roku.
Szkolenia na które najczęściej pracodawcy składali wnioski:
• Obsługa maszyn ciężkich/drogow. – 168
• Szkolenia Komputerowe - 123
• Kwalifikacje wstępne/prawo jazdy - 91
• Spawanie - 68
• Księgowość/Rachunkowość - 64
• Prawo pracy/podatkowe - 55
• Język angielski - 51
• Mechanika samochod./Diagnostyka - 47
• Kosmetyka - 44
• Kucharski/Gastronomiczny/Kelnerski - 43
• Wózki jezdniowe - 37
• Grafika komputerowa - 35
• Kadrowe - 33
• Sprzedawca - 24
• Roboty budowlane/monterzy - 22
• Uprawnienia energetyczne - 21

• Menagerskie/Zarządzanie ludźmi - 19
• Fryzjerstwo - 18
• Antynapadowe/Bezpieczeństwo - 16
• Stomatologiczne - 16
• Pierwsza pomoc/pielęgniarskie - 15
• Rehabilitacja/Fizjoterapia - 14
• Elektryka - 14
• Maszyny CNC - 13
• Bezpieczeństwo informacji/Ochrona
danych osobowych - 12
• Szwaczki/Kurs szycia - kroju - 11
• Audyt - 11

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2016 roku.
Studia podyplomowe, na które najczęściej pracodawcy składali wnioski:
• Kadry

i płace – 21
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – 9
• Rachunkowość – 8
• Administracja oraz administracja i zarządzanie – 8
• Administrator Bezpieczeństwa Informacji/ Ochrona danych osobowych – 7
• Pozyskiwania i Zarządzania Funduszami Unijnymi – 6
• Prawo pracy – 4
• Logopedia – 4
• Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna – 4
• Zarządzanie projektami – 4
• Zarządzanie zasobami ludzkimi – 4
• Akademia menagera – 3
• Coaching – 3
• Integracja sensoryczna – 3
• Marketing – 3
• Organizacja pomocy społecznej – 3
• Zarządzanie jakością – 3

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2016 roku.

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających
nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych:

• Prawo

jazdy C/C+E/B/D- 68
• Obsługa maszyn/koparek/walców/suwnic - 46
• Świadectwo kwalifikacji zawodowej - 16
• Spawanie - 22
• Uprawienia energetyczne - 10
• Wózki jezdniowe - 4
• Kuchnia Fusion - nowoczesne menu na przyjęcia okolicznościowe - 4
• Kwalifikacja wstępna - 4
• Uprawnienia operatora podestu kat. IP - 4
• Szkolenie antynapadowe - 4

Co dalej ?

2017 rok
Limit środków dla PUP ogółem – 157 275 400 zł
Rezerwa – 39 318 900 zł
Limit środków dla kujawsko-pomorskiego – 8 388 900 zł

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017 r.
PUP
PUP Aleksandrów Kujawski
PUP Brodnica
PUP Bydgoszcz
PUP Chełmno
PUP dla Miasta Torunia
PUP dla Powiatu Toruńskiego
PUP Golub Dobrzyń
PUP Grudziądz
PUP Inowrocław
PUP Lipno
PUP Mogilno
PUP Nakło nad Notecią
PUP Radziejów
PUP Rypin
PUP Sępólno Krajeńskie
PUP Świecie
PUP Tuchola
PUP Wąbrzeźno
PUP Włocławek
PUP Żnin

Podział środków w 2017
155 100,00 zł
305 200,00 zł
2 619 200,00 zł
153 000,00 zł
1 162 600,00 zł
272 800,00 zł
143 800,00 zł
515 000,00 zł
595 500,00 zł
179 800,00 zł
144 800,00 zł
241 800,00 zł
87 600,00 zł
133 300,00 zł
116 800,00 zł
361 700,00 zł
147 800,00 zł
103 000,00 zł
751 900,00 zł
198 200,00 zł

8 388 900,00zł

•

3
5

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2017 r.
• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
• przetwórstwo przemysłowe,
• transport i gospodarka magazynowa,
• opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w
zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
• 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.

Priorytety wydatkowania rezerwy KFS w 2017 r.

•

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają
kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(nie mają matury);

•

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

•

wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

•

wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których
wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r., poz. 978).

Najczęściej zgłaszane przez partnerów społecznych i PSZ uwagi i
postulaty dot. poprawy funkcjonowania KFS:
- Uszczegółowienie przepisów prawnych (PSZ)
- Ujednolicenie procedur i dokumentacji dot. wnioskowania i
rozliczenia środków KFS (partnerzy społeczni)
- Minimalizacja uznaniowości w ocenie wniosku (partnerzy s.)
- Rozszerzenie katalogu podmiotów mogących korzystać z KFS
(np. o samozatrudnionych) (partnerzy społeczni)
- Zapewnienie wysokiej jakości szkoleń poprzez ograniczenie
podmiotów mogących świadczyć usługi szkoleniowe lub
zwiększenie kontroli realizatorów szkoleń (PSZ)
- Przeciwdziałanie zawyżaniu cen (PSZ)
- Wzrost puli środków KFS – do 6% (partnerzy społeczni)

Rozporządzenie MRPiPS zmieniające rozporządzenie
w sprawie przyznawania środków z KFS - trwa proces legislacyjny
PO STRONIE PUP:
• Przestaje obowiązywać zasada kolejności wpływu wniosków,
• Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:
• zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS
na dany rok;
• zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia
ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
• koszty usługi wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami
podobnych usług dostępnych na rynku;
• posiadanie przez realizatora certyfikatów jakości oferowanych usług;
• wykonywanie przez realizatora analiz skuteczności oferowanych usług.
• plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem
ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
• możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym
przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2 pkt 2l
i 2m ustawy.
• Umowy mogą być zawierane na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły

PO STRONIE PRACODAWCY :
Uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje:
• Należy podać informację o formie kształcenia ustawicznego oraz kosztów
kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika
• Należy uzasadnić wybór realizatora usługi finansowanej z KFS, ze wskazaniem
nazwy i siedziby realizatora, nazwy kształcenia ustawicznego i liczby godzin oraz
ceny usługi w porównaniu z podobnymi usługami oferowanymi na rynku;
• Należy umieścić informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób,
które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
• Należy dołączyć :
– kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej
działalności w przypadku braku wpisu do KRS lub rejestru ewidencji
gospodarczej;
– wzór dokumentu wystawianego przez realizatora usługi potwierdzającego
kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia ustawicznego;
– program kształcenia lub zakres egzaminu;

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Beata Piskorska

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
Tel.: 56 669-39-00
e-mail: wup@wup.torun.pl

