
Propozycja iI?/imnatji nt. KFS na stronę internetową

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców.

wspomaga.)ącym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy umiejętności osób

pracujących. Celem utworJ:enia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby

pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie

zmieniającej się gospodarki.

W 201S r. środki KFS będą pneznaezone wyłącznie na wsparcie kształcenia

ustawicznego osóh pracujących w wieku "S lat i więcej.

Pracodawca może otnymać środki na sfinansowanie:

ol' 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300%

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. pozostałe 20%

pokrywa pracodawca.

ol' 100% kosztów kształccnia ustawicznego, jeśli należy do grupy

mikro przedsiębiorców. nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można prJ:eznaczyć na:

l) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia zatrudnionych pracowni~ów.

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

3) egzamll1Y umożliwiającc uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie

umiejętności. kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy

zawodowej po ukończonym kształceniu.

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym

kształceniem.

O dofinansowanie powyższycb dzialań może wystąpić każdy pracodawca, który

zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracodawca zainteresowany skonystaniem z KFS powinicn zglosić się

do powiatowego unędu pracy właściwego ze względu na siedzi hę firmy albo miejsce

prowadzenia działalności w celu uzyskania aktualnycb informacji o dostępności

środków oraz złożcnia wniosku.

Na stronach interneto\\ych wszystkich urzedów pracy zostałY zamieszczone niezbedne

informacje na ten temat oraz wzorY wniosku. którY pOWllllen złożyć pracodawca

zainteresowany środkami KFS na dofinansowanie szkoleń.

Pliki do pobrania: ulotka. broszura. plakat.



I_ IWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

P CODAWCO!
Jeżeli chcesz podnieść lub zmienić

kwalifikacie pracowników,
skorzystai z dofinansowania

oferowanego przez

W latach 2014-2015 środki KFSbędą przeznaczone
na wsparcie kształcenia ustawicznego
osób pracujących w wieku 45 lat i więcej

Zgłoś się do
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

właściwego ze względu na siedzibę firmy
lub miejsce prowadzenia działalności
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