Zasady przyznawania środków na kształcenie w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w 2019 roku
(zaopiniowane pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 17.01.2019r.)
Niniejsze zasady przyznawania środków KFS mają na celu wprowadzenie jednolitych
i obiektywnych zasad rozpatrywania wniosków. Kierując się zasadą celowości
i racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz priorytetami Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w 2019r. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie będą
finansowane:
1. szkolenia/kursy wynikające z obowiązku pracodawcy (bhp, ochrona danych osobowych,
minimum sanitarne, kosztów badań wstępnych i okresowych pracowników, o których
mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu Pracy itp.),
2. formy kształcenia ustawicznego realizowanych samodzielnie przez pracodawcę dla
swoich pracowników,
3. prawo jazdy kat. B,
4. szkolenia/kursy przechodzące na kolejny rok budżetowy oraz rozpoczętej lub
zakończonej formy kształcenia ustawicznego przed złożeniem wniosku
i podpisaniem umowy z Urzędem,
5. koszty semestrów studiów podyplomowych rozpoczynających się w kolejnym roku
kalendarzowym,
6. koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania związane z określoną formą
kształcenia,
7. zajęcia integracyjne, koszty konferencji branżowych i kongresów naukowych,
8. formy kształcenia ustawicznego osób współpracujących,
9. kształcenia ustawicznego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10. koszty specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w art. 67 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435,
z późn. zm.) oraz kosztów specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w
ustawie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz.U. z 2013, poz. 26).
II. Nie będą rozpatrywane wnioski Pracodawców, którzy nie rozliczyli wcześniej zawartej
umowy w ramach KFS.
III. PUP będzie rozpatrywał tylko wnioski pracodawców, w których wskazane osoby do objęcia
kształceniem ustawicznym pracują u pracodawcy w ramach umowy o pracę w wymiarze
co najmniej ½ etatu.
IV. W 2019 roku PUP będzie się kierował zasadą – na jedną osobę przypada jedna forma
kształcenia (np. na jedną osobę przypada jedno szkolenie/kurs).
V. W 2019 roku w ramach KFS istnieje możliwość sfinansowania: szkoleń/kursów, egzaminów
i studiów podyplomowych
VI. PUP będzie finansował koszty kształcenia maksymalnie w kwocie 6.000,00 zł na osobę,
co oznacza, że wartość szkolenia/kursu nie może przekroczyć 6.000,00 zł na osobę,
tj. mikroprzedsiębiorca otrzyma 100 % kosztów kształcenia ustawicznego tj. 6.000,00 zł,
a pozostali pracodawcy 80% od maksymalnej kwoty dofinansowania, tj. 4.800,00 zł.
Wnioski, których wartość przekracza 6.000,00 zł zostaną rozpatrzone negatywnie.
VII. Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– wsparcie kształcenia ustawicznego dotyczy tylko zawodów deficytowych
zidentyfikowanych w powiecie Żory - https://barometrzawodow.pl
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