
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy Państwa o możliwości otrzymania dofinansowania na szkolenia 

pracowników, które na dzień złożenia wniosku są zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, wpisujące się 

w priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019 r., tj.: 

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 

powiecie lub województwie zawodach deficytowych; http://barometrzawodow.pl/  

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 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. 

Informacja na temat dotacji na sfinansowanie szkoleń 
pracowników i pracodawcy ze środków KFS 

http://barometrzawodow.pl/


 

 

 

 

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. 

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający 

pracowników na podstawie umowy o pracę1 . 

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy stanowi 

pomoc de minimis, której wartość w okresie 2 kolejnych lat podatkowych i w okresie 

bieżącym nie przekracza kwoty 200 000 EUR lub 100 000 EUR dla firm z branży 

usług transportowych. 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie: 

 100% kosztów szkolenia  – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób 

zatrudnionych), lecz nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia 

w danym roku na jednego uczestnika. 

 80% kosztów szkolenia – pozostali przedsiębiorcy,  lecz nie więcej niż 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym 

roku na jednego uczestnika, tj. ok. 12 tys. PLN. 

Powiatowe Urzędy Pracy mogą zastosować limity kwotowe przypadające na 1 

pracownika i na firmę lub wprowadzić pierwszeństwo przyznania środków z KFS 

podmiotom, które jeszcze nie korzystały z tej formy wsparcia.  

                                                 
1
 Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o 

pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. 



 

 

 

 

Pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, 

która zrealizuje usługę szkoleniową, ale instytucja ta musi posiadać certyfikat jakości 

oferowanych usług, a w przypadku kursów – posiadać dokument potwierdzający 

uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 

EMT-Systems Sp. z o.o. posiada System Zarządzania Jakością zgodny 

z normami: PN-EN ISO 9001:2015 i ISO 29990:2010. 

Pracodawca powinien złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS wraz 

z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu 

na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.  

Przewidywany termin uruchomienia środków to I  kwartał 2019r., w zależności 

od Urzędu Pracy. 

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na szkolenia dla 

pracowników – prosimy o kontakt z naszym biurem:  

Katarzyna Miłoszewska, Specjalista ds. dofinansowania, tel. 506 589 491 

 

 

       


