Załącznik nr 2 do regulaminu
Informacja dotycząca priorytetów wydatkowania środków KFS w 2021 roku.*
Na rok 2021 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii określił następujące priorytety
wydatkowania środków KFS:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń
zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych,
psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczoleczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób
chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub
osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły
lub świadectwa dojrzałości;
8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar
podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz
szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Poniżej podano syntetyczną informację dotyczącą podstawowych zasad stosowania poszczególnych
priorytetów (opracowaną na podstawie kierunkowych wytycznych Ministerstwa).
Składany przez pracodawcę wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów
wydatkowania środków KFS.
PRIORYTET 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek
obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją
działalność.
Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały nałożone
ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowione
w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określone w przepisach
wydanych na podstawie przytoczonych niżej art.46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845
i 2112), które przyjęły brzmienie:
Art.46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze
i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej
i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze
rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
*

opracowana na podstawie kierunkowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

1

1. zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan
zagrożenia epidemicznego,
2. rodzaj stosowanych rozwiązań –w zakresie określonym w art.46b – mając na względzie zakres
stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
Art.46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art.46a, można ustanowić:
1. ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art.46 ust.4;
2. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3. czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4. obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych
i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5. obowiązek poddania się kwarantannie;
6. miejsce kwarantanny;
7. (uchylony)
8. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9. nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11. zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12. nakaz określonego sposobu przemieszczania się bądź wynikające z obostrzeń nałożonych przez
władze samorządowe.
Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian
umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić
nowych pracowników. Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy
o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/
przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis.
Nie ma potrzeby żądać dokumentów finansowych potwierdzających spadek obrotów itp.
PRIORYTET 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników
służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób
chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19
lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
Środki KFS w ramach niniejszego priorytetu są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób pracujących
z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID takich
jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp.
Warunkiem skorzystania z dostępnych środków jest oświadczenie pracodawcy o konieczności odbycia
wnioskowanego szkolenia lub nabycia określonych umiejętności.
Proszę pamiętać, że w tym przypadku do szkoleń zaliczyć można również szkolenia typu radzenia sobie
ze stresem, praca z trudnym pacjentem itp.
PRIORYTET 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Pracodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana
forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego obowiązującego na terenie miasta
Nowego Sącza.
W załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu został podany wykaz zawodów deficytowych
zidentyfikowanych w mieście Nowym Sączu opracowany na podstawie barometru zawodów
deficytowych dostępnych na stronie www.barometrzawodow.pl
Przyjęte sformułowanie priorytetu 3 pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie
umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane
aą one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.
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PRIORYTET 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób
wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez
pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.
Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia
umiejętności.
PRIORYTET 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Przyjęty zapis niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia
ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy
po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki
nad dzieckiem.
Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne
czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również
znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy
czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.
Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia
warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane
wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.
PRIORYTET 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
Pracodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu 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 osoby objęte
kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi
do wprowadzenia zmianami.
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie osobę, która
w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał
z nowych technologii i narzędzi pracy.
Jako potwierdzenie spełnienia wymagań niniejszego priorytetu pracodawca powinien przedstawić
wiarygodny dokument np. kopię dokumentów zakupu nowych maszyn lub narzędzi lub decyzji
dyrektora/zarządu
o wprowadzeniu norm ISO czy też innego dokumentu oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.
PRIORYTET 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia
szkoły lub świadectwa dojrzałości.
Ze wsparcia w ramach tego priorytetu mogą skorzystać osoby, które nie mają ukończonej szkoły
na jakimkolwiek poziomie lub nie mają świadectwa dojrzałości
Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik kierowany na wnioskowaną formę kształcenia
ustawicznego spełnia kryteria dostępu (np. oświadczenie).
PRIORYTET 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu
uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
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W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych
placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego
– prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia
ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu
lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu
uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów
na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
Na rok 2021 Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania rezerwy KFS:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców
b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw
społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych
lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
c) 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
d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych
Składany przez pracodawcę wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów
wydatkowania rezerwy KFS. (Wnioski pracodawców składane o środki z puli rezerwy, aby kwalifikowały
się do rozpatrzenia, nie muszą spełniać jednocześnie priorytetów Ministra i Rady Rynku Pracy).
Priorytet a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.
W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich
pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają
pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Proszę jednocześnie pamiętać, że szkolenia
dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają
oni kryteria w nich określone;
Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:
− doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie
w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
− doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania
określonego zawodu;
− ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
− rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność
dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów,
zatrudniających cudzoziemców
Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim
obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę
z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.
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Priorytet b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw
społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych
lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to:
a) Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez
MRPiPS – http:/www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl. W momencie składania wniosku należy
figurować na aktualnej liście przedsiębiorstw społecznych. Status przedsiębiorstwa społecznego
mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit,
spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.
b) Spółdzielnie socjalne - to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie
można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status
przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia
w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych,
o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa
społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.
c) Zakłady aktywności zawodowej - to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz
fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu
aktywności zawodowej wydaje wojewoda.
Priorytet c) 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.
Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie
i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.
Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).
Priorytet d) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane
ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane
są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.
Priorytet e) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić
posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie
o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.
Priorytet f) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
W ramach niniejszego priorytetu powinny być dofinansowywane formy kształcenia ustawicznego,
które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych
pracowników i pracodawców.
Składając stosowny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać,
że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego
szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
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