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Podstawa prawna funkcjonowania Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego 

 
 
 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, tekst jednolity z dnia 13 stycznia 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) 
 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.u. z 2014 r. poz. 639). 
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Od kiedy funkcjonuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy? 
 
 

Zapisy ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 598) powołują do życia nowy 
instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy (KFS). 
 



      Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? 
 
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć 
Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest 
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 
z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 
dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji 
w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm 
jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 
  
 Źródło - http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2014/ 
 



                 Przeznaczenie środków z Krajowego  
                         Funduszu Szkoleniowego 
  
 
Zgodnie z art. 69a ustawy, środki Funduszu Pracy w 
formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 
 



Przeznaczenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
c.d.  

 
 
  

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań 
obejmujących: 
1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z 
ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego 
zgodą, 

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

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

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 
kształceniem; 



                 Przeznaczenie środków z Krajowego  
                      Funduszu Szkoleniowego c.d. 
 
2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; 
3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS; 
4) promocję KFS; 
5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie   
 korzystania z KFS. 
  
Działania finansowane ze środków KFS, o których mowa w  pkt 2-
5, mogą być też realizowane przez ministra właściwego do spraw 
pracy lub wojewódzkie urzędy pracy. 
 



           Wysokość dofinansowania w ramach KFS 
 
Zgodnie z art. 69b ustawy, na wniosek pracodawcy, na podstawie 
umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie 
kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w wysokości 
80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w 
przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej 
jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 
jednego uczestnika. 
  
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z 
warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 
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                    Obowiązki i prawa pracownika 
 
Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane 
koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki 
stron. 
  
Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego 
ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub 
rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu 
pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie 
z pracodawcą. 
W takim przypadku, pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane 
na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w 
umowie. 
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Kontrola realizacji umowy i wydatkowania środków z KFS. 
 
 

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie 
przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania 
środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego 
dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych 
środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i 
udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli. 
 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy, a zwolnienia grupowe 
 
Zgodnie z art. 70 ustawy, pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 
50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z 
powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy 
lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i 
formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników 
niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności: 
1) pośrednictwa pracy; 
2) poradnictwa zawodowego; 
3) szkoleń. 
 



                      KFS, a zwolnienia grupowe c.d. 
 
W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć 
działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub 
będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku 
pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. 
Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub 
instytucję szkoleniową. 
  
Program może być finansowany: 
1) przez pracodawcę; 
2) przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej; 
3) na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy. 
  
Pracodawcy w ramach programu, mogą na wniosek pracownika finansować 
świadczenie szkoleniowe. 
 



                                 KFS, a zwolnienia grupowe c.d. 
 

Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na 
wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub 
stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 
  
W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu 
pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego 
udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika powiatowy 
urząd pracy. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe 
szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urząd pracy, 
na zasadach określonych w ustawie. 
  
 



KFS, a zwolnienia grupowe c.d. 

 
Po przyznaniu przez pracodawcę świadczenia szkoleniowego powiatowy urząd 
pracy refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
finansowane ze środków własnych pracodawcy, w wysokości określonej w 

odrębnych przepisach. 
  

Pracodawca wypłaca co miesiąc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie 
zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym pracownik rozpoczął 

szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wynagrodzeniu 
pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 

200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 



               Obowiązki samorządu powiatowego 
 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, Starosta niezwłocznie po uzyskaniu od 
marszałka województwa informacji o limicie środków KFS, o którym mowa 
w art. 109 ust. 2k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy:  
 
1. określa wysokość środków na realizację przez powiatowy urząd pracy 
poszczególnych zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy; 
 
2. organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na 
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a 
ust. 2 pkt 1 ustawy, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie 
powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem 
stron internetowych urzędu lub systemów teleinformatycznych. 
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         Obowiązki samorządu powiatowego c.d.  
 

Starosta przekazuje do ministra właściwego do spraw pracy oraz marszałka 
województwa informacje o zapotrzebowaniu na środki z KFS do wysokości 
wyznaczonych limitów sukcesywnie, w miarę pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków pracodawców. 
 
W przypadku braku do dnia 31 października danego roku budżetowego 
wniosków ze strony pracodawców o przyznanie środków z KFS w wysokości 
zapewniającej wykorzystanie limitów marszałek województwa informuje 
ministra właściwego do spraw pracy o braku możliwości wykorzystania 
limitów na finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS. 
 



             Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia  
                                      ustawicznego z KFS? 
  
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na 
finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i 
pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia 
działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej 
zawierający: 
 



 
1) dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce 
prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer 
identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych 
pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do 
kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; 

 
2) wskazanie działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, 
liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i 
więcej, których wydatek dotyczy, oraz termin realizacji; 
 



3) określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, o 
których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, wnioskowaną 
wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego 
wnoszonego przez pracodawcę; 
4) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, 
przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy. 
 



Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej 
powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy 
udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia 
wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że 
środków KFS. 
 
Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie 
jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta 
uzasadnia odmowę. 
 
W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub 
niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na 
jego uzupełnienie. 
 
 



W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą 
umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i 
pracodawcy, określającą: 
 
1) strony umowy i datę jej zawarcia; 
2) okres obowiązywania umowy; 
3) wysokość środków z KFS na finansowanie działań, o których mowa we 
 wniosku; 
4) numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane 
 środki z KFS, oraz termin ich przekazania; 
5) sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów 
 potwierdzających wydatkowanie środków; 
6) warunki wypowiedzenia umowy; 
7) warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia 
 kształcenia ustawicznego przez uczestnika, z uwzględnieniem powodów 
 nieukończenia określonych w art. 69b ust. 4 ustawy; 
 



8) warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem; 
9) sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w wykonywaniu umowy; 
10) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki 
dopuszczalności pomocy de minimis;  
11) zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących: 
a) liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków z KFS, w podziale 
według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia 
oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym 
charakterze, 
b) liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu - 
finansowane z udziałem środków z KFS, 
c) liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub 
zdały egzamin - finansowane z udziałem środków z KFS. 
 
Do umowy dołącza się jako jej integralną część wniosek złożony wcześniej przez pracodawcę. 

 



                             Pomoc de minimis 

 
Zgodnie z § 8 Rozporządzenia, finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane 
pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w 
rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc 
de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii 
Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
 



Akty prawne powiązane z Krajowym Funduszem     
Szkoleniowym: 
 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) – art. 69a i 69b, art. 109 ust. 2d-2n, art. 22 ust. 1 
i 4 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit h-i (wskazuje zadania ministra właściwego do spraw 
pracy), art. 8 ust. 1 pkt 2a (określa zadania samorządu województwa), art. 9 ust. 1 pkt 
3c (określa zadania samorządu powiatu); 
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• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639); 
• ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 
późn. zm.); 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.); 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w 
sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.); 
 



 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), 
rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) 
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w 
ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6), 
załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 
 



Wysokość środków przyznanych na KFS w 2014 r. – podział i 
priorytety 
  

Przyjęto, że w latach 2014 – 2015 środki KFS przeznaczone zostały wyłącznie na 
kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Część środków KFS 
minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania: promocję 
KFS, badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców 
zainteresowanych środkami KFS, badania efektywności wykorzystania KFS.  Po 
wydzieleniu tej części - w stosunku do 80% środków KFS, priorytety 
wydatkowania, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania określa minister 
właściwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy, natomiast o 
priorytetach wydatkowania 20% tzw. rezerwy decyduje Rada Rynku Pracy. W 
2014 roku – wyjątkowo decyzje podejmuje wyłącznie minister właściwy do spraw 
pracy po uzyskaniu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia. 
 
(wg źródła-http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2014/) 
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W 2014 roku w planie Funduszu Pracy na finansowanie bądź 
współfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego przeznaczono kwotę 40 mln zł. Poniżej 
przedstawione zostały przyjęte przez ministra właściwego do 
spraw pracy priorytety wydatkowania KFS, wzór podziału 
środków i plan ich wydatkowania oraz dodatkowe priorytety 
podziału środków z rezerwy KFS na rok 2014. Uzyskały 
one  pozytywną opinię Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 7 
lipca 2014 roku, wyrażoną w uchwale Rady.   
 



Lp.   
Kwota  

KFS 
Podmioty Kwota na działania MPiPS i WUP określone w art. 69a ust. 2 pkt. 2-5* 

Kwota na działania PUP 

wg  województw określone w art. 69a ust. 2** 

1. Środki na zadania WUP i PUP 
  

32 083,0 
  

  

400,0 

  

31 683,0 

      

MPiPS 23,52 0,0 

Dolnośląskie 23,53 2 184,0 

Kujawsko-Pomorskie 23,53 1 470,0 

Łódzkie 23,53 2 575,0 

Lubelskie 23,53 1 931,0 

Lubuskie 23,53 833,0 

Małopolskie 23,53 2 686,0 

Mazowieckie 23,53 4 803,0 

Opolskie 23,53 708,0 

Podkarpackie 23,53 1 645,0 

Podlaskie 23,53 962,0 

Pomorskie 23,53 1 843,0 

Śląskie 23,53 3 847,0 

Świętokrzyskie 23,53 1 163,0 

Warmińsko-Mazurskie 23,53 1 113,0 

Wielkopolskie 23,53 2 728,0 

Zachodniopomorskie 23,53 1 192,0 

2. Rezerwa KFS***   7 917,0     

3. ŁĄCZNIE 40 000,0     

Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (KFS) w roku 2014, w tys. zł. 
  

 



*środki wyłączone z kwoty KFS ujętej w  planie Funduszu Pracy na 2014 
rok na działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) i 
wojewódzkich urzędów pracy (WUP) (art. 109 ust. 2e ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 
** środki (limity) wynikające z przyjętego wzoru podziału na 
województwa 80% kwoty KFS na 2014 rok, po wyłączeniu kwoty na 
działania MPiPS i WUP (art. 109 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy) 
 



Priorytety wydatkowania środków przeznaczonych w roku 2014 na KFS 
W 2014 roku środki KFS zostały przeznaczone wyłącznie na kształcenie 
ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej, zgodnie z zapisem ustawowym. 
Żadne dodatkowe priorytety nie zostały określone.   

  
Podział i plan wydatkowania środków zapisanych na wydatki KFS w roku 

2014 
Środki w wysokości 1%, czyli 400 tys. zł, będą w równych częściach 
przeznaczone dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 16 województw na 
realizację zadań określonych w art. 69a ust. 2 pkt. 2-5 znowelizowanej ustawy, tj. 
na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, 
konsultacje i poradnictwo dla pracodawców, badanie efektywności udzielonego 
wsparcia. Oznacza to, że ministerstwo oraz każdy wojewódzki urząd pracy w roku 
bieżącym będą mieć do dyspozycji kwotę23,53 tys. zł na realizację tych zadań. 
 



Z pozostałej puli (39,6 mln zł.)  
80% środków, czyli 31,683 mln zł, 
zostało przeznaczone do podziału na województwa 
na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy, 
określonych w art. 69a, ust. 2 znowelizowanej 
ustawy, tj. na całość działań możliwych do 

sfinansowania 
 



  Dodatkowe priorytety i kryteria podziału środków z rezerwy KFS 
 
 

W roku 2014 środki z puli 20% rezerwy KFS w wysokości 7,917 mln zł. 
Przeznaczono na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników, 
podejmowane po wyczerpaniu limitów środków rozdysponowanych na 
województwa i na powiaty zgodnie z postanowieniem zarządów województw. 
Środki rezerwy KFS mogły być wydatkowane w 2014 roku przy uwzględnieniu 
następujących priorytetów: 
- 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. 
 
Oznacza to, że w pierwszej kolejności dodatkowe środki przekazane były 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 



Plan wydatkowania środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego w 2015 r. w 
załączonym pliku PDF – wg źródła MPiPS.  
 



Dziękuję za uwagę  
Andrzej Jankowski  

 


