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Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i
jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne
pracowników i swoje własne.
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kwota dla wszystkich
województw w 2018 r. wynosi: 84 078 400 zł):
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach
nowych technologii i narzędzi pracy;
3. 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 Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (kwota dla
wszystkich województw w 2018 r. wynosi: 21 019 600 zł):
1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zdefiniowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o
promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy
o pracę. 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 może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego
podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
http://supnowysacz.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=W0cjDA8p&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_life... 1/2
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• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do
10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:
1. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki
środkom KFS,
2. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
4. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w
kształceniu ustawicznym.
Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie
ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę
pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z terminami naboru
określonymi przez PUP.
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