
 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy o możliwości otrzymania dotacji na sfinansowanie szkoleń ze środków  KFS  

w 2023 roku dla pracodawców zatrudniających co najmniej 1 pracownika na podstawie umowy 

o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, 

współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy  

o dzieło.  

Ze środków KFS mogą skorzystać pracownicy i/lub pracodawcy, którzy wpisują się  

w min. jeden z priorytetów w ramach limitu podstawowego: 

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających 

cudzoziemców.  

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 

procesów, technologii i narzędzi pracy.  

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych. (http://barometrzawodow.pl/) 

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym 

zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.  

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin 

wielodzietnych.  

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności 

cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.  

 

Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%),  

nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego 

uczestnika (ok. 17-18 tys. zł). 

Informacja na temat dotacji na sfinansowanie szkoleń 

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku 

http://barometrzawodow.pl/


 

 

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. 

To pracodawca ubiega się o dofinansowanie na szkolenia lub innej formy kształcenia dla siebie 

i/lub dla swojego pracownika i w tym celu składa wniosek o dofinansowanie. Dokumentacja 

aplikacyjna, m.in. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, jest dostępna na stronie 

Urzędu Pracy odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia przez pracodawcę 

działalności gospodarczej. Dokumentację trzeba złożyć w terminie wskazanym przez Urząd 

Pracy, a obowiązująca dokumentacja będzie dostępna w momencie ogłoszenia naboru 

wniosków. Należy każdorazowo zapoznać się z Regulaminem KFS.  

Szczegółowe informacje o KFS 

Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne 

powiatowe urzędy pracy. Kliknij, aby przejść do informacji adresowych urzędów pracy  

Dlaczego szkolenia w EMT-Systems Sp. z o.o.? 

• jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który 

świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług, 

• posiadamy wpis do ewidencji Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

 

                        

 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy
https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

