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Na podstawie 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w
sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117)
Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS na
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujący następujące działania:
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu,
Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 15.02.2021 r. do 24.02.2021 r. w godzinach 7.00-15.00
Kwota jaka może być aktualnie przeznaczona na sfinansowanie działań wskazanych przez Pracodawców
w ramach wniosków złożonych w niniejszym naborze wynosi 510 tys. zł.
Wnioski należy składać:
1. w formie papierowej na dzienniku podawczym Sądeckiego Urzędu Pracy, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy
Sącz. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o złożeniu wniosku decyduje
data wpływu wniosku do urzędu.
2. drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wniosek złożony w postaci elektronicznej musi być
podpisany ważnym podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 może ubiegać się pracodawca,
którego wniosek spełnia warunki określone w podstawowych priorytetach Ministra, składane wnioski
muszą mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków KFS.
Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2021 określone przez Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii:
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
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;
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;
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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

Szczegółowe informacje dotyczące opisu obowiązujących w 2021 roku priorytetów zostały zawarte w
załączniku nr 2 do „Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Sądeckim Urzędzie Pracy w 2021 roku"
, a w załączniku nr 3 do w/w regulaminu został podany wykaz zidentyfikowanych zawodów
deficytowych w mieście Nowym Sączu.
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków
KFS w Sądeckim Urzędzie Pracy oraz obowiązujący wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
dostępne są na stronie internetowej Sądeckiego Urzędu Pracy pod adresem www.supnowysacz.praca.
gov.pl lub w siedzibie urzędu.
Wnioski o środki z KFS należy składać na formularzach stanowiących załącznik nr 1 (przedsiębiorcy) lub
załącznik nr 1a (pracodawcy niebędący przedsiębiorcami) do regulaminu.
Przy rozpatrywaniu wniosków i ich ocenie będą brane pod uwagę:
1. Elementy wskazane w 6 ust. 5 w/w rozporządzenia tj.
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na
dany rok,
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami
lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS,
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem
limitów dostępnych środków w danym roku.
2. Przedłożone uzasadnienie celowości i potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu
obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków
KFS.
3. Dodatkowe ustalone lokalnie zasady i kryteria wymienione w 5 ust. 14 w/w regulaminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy, ul. Zielona 55, 33-300
Nowy Sącz, pokój 103, I piętro lub telefonicznie pod nr tel. 18 44-89-307, 18 44-89-270, 18 44-89-291.
Załączniki
Zarządzenie Nr 3_2021 Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu z dnia 05.02.2021 r.
pdf (pdf, 168 KB)
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SUP-RPP-47-1 Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników - formularz przeznaczony dla
pracodawców będących przedsiębiorcami.doc (doc, 704 KB)
SUP-RPP-47-2 Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników - formularz przeznaczony dla
pracodawców niebędących przedsiębiorcami.doc (doc, 367 KB)
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Sądeckim Urzędzie Pracy.pdf (pdf, 462 KB)
Informacja dotycząca priorytetów wydatkowania środków KFS w 2021 roku.pdf (pdf, 256 KB)
Wykaz zawodów deficytowych zidentyfikowanych w mieście Nowym Sączu.pdf (pdf, 157 KB)
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