
 

 

 

 

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 choćby w 1 z 7 

priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022r., tj.: 

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek 

pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej 

sytuacji rynkowej,  

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem  

Powrót do pracy w ciągu 1 roku przed datą złożenia wniosku. Nie ma znaczenia długość przerwy i czy 
jest to powrót do pracodawcy czy zatrudnienie u nowego. 

3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 

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

Przyjęte sformułowanie priorytetu nr 3 pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie 
umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z 
wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania 
priorytetu nr 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia dotyczy zawodu deficytowego na 
terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w 
oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz. 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin 

wielodzietnych, 
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5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów 

Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, 

członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w 

podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na 

liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS. 

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 

technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych, 

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 6 powinien udowodnić, że w ciągu jednego 
roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione 
nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci 
kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi 
do wprowadzenia zmianami. Stosowana decyzja ma zostać podjęta na podstawie jakiegokolwiek 
wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji 
dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. 
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w 
ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z 
nowych technologii i narzędzi pracy. 

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej 

O przynależności do branży motoryzacyjnej decydować będzie posiadanie jako przeważającego (wg. 
stanu na 01.01.2022r.) jednego z kodów PKD należącego do działu: 

� C. 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
� C. 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyjątkiem motocykli, 
� C. 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 
� G. 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych 

Z tego priorytetu mogą również skorzystać przedsiębiorstwa posiadające jako przeważający kod PKD z 
działu C. 27 Produkcja urządzeń elektrycznych i C. 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, o ile prowadzą produkcję dla branży motoryzacyjnej.  
 



 
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: 

� 80% kosztów szkolenia, ale nie więcej niż 300% wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 

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

osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż 300% wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

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. Wnioski można składać 

osobiście lub za pomocą platformy ePUAP (konieczne jest wtedy posiadanie ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego).  

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. 

 
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. 



 
Wniosek o kształcenie ustawiczne należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w 

wyznaczonym terminie, jednak nie wcześniej niż na 60 dni (w zależności od Urzędu Pracy) przed 

terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego (usługa nie może zostać rozpoczęta ani 

zakończona przed zakończeniem procedury oceny wniosku i podpisaniem umowy z PUP). Do 

wniosku konieczne będzie udokumentowanie wyboru danego wykonawcy usługi oraz 

zasadność kosztów kształcenia. 

Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku 

na jednego uczestnika, tj. ok. 16-17 tys. zł 

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 2022r. w 
zależności od Urzędu Pracy. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na szkolenia dla 

pracowników – prosimy o kontakt z naszym biurem. 

 

      

 


