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Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy
KFS
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z
rezerwy KFS (kwota środków 50 tys. zł.) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których
mowa w art. 69a ust. 2, pkt 1 ustawy, zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy.
Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Termin naboru wniosków: 04.08.2022r. od 7.30 do godziny 14.30.
(decyduje data wpływu do urzędu)
Uzupełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie naboru w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach – sekretariat pokój nr 17 (I piętro). Wnioski można złożyć
elektronicznie. W przypadku formy elektronicznej można skorzystać z: ePUAP lub z serwisu praca.gov.pl
(Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu - Pismo do Urzędu (PSZ-PU)). Należy pamiętać, że w przypadku
formy elektronicznej konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np. profilu zaufanego.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niedołączenia załączników wymaganych zgodnie
z 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 117):
oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt.
2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),
informacja określona w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),
kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w
przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej,
program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,
wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez
realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie
obowiązujących.
Dodatkowe informacje:
Pracodawca w trakcie naboru składa jeden wniosek z kompletem załączników.
Składany wniosek musi mieścić się w obszarze co najmniej jednego z priorytetów wydatkowania
środków rezerwy KFS ustalonych na dany rok. Wniosek, który nie wpisuje się w żaden z
priorytetów zostanie rozpatrzony negatywnie.
Cena kształcenia ustawicznego musi być ceną rynkową, wniosek którego usługi kształcenia
ustawicznego znacznie odbiegają od kosztów podobnych usług dostępnych na rynku, zostanie
rozpatrzony negatywnie.
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W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, które są kompletne oraz nie
wymagają uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień.
Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru lub bez wymaganych załączników
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Z środków KFS mogą być finansowane jedynie nierozpoczęte formy kształcenia.
W planowanych terminach rozpoczęcia kształcenia należy uwzględnić termin rozpatrywania
wniosków oraz podpisanie umowy z PUP.
Wydatki na kształcenie ustawiczne ponoszone są w 2022 roku.
W pierwszej kolejności będą przyznawane środki na kształcenie dla pracodawców, pracowników,
którzy nie korzystali z finansowania KFS w 2022r. (dotyczy również przyznanych środków na
kształcenie, które dopiero się odbędzie).
Wnioski przekraczające kwotę 50 tys. zł. zostaną rozpatrzone negatywnie.
Zasady przyznawania środków KFS zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy - zasady
Karta oceny wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS - karta
Załączniki
wniosek _rezerwa KFS_2022.doc (doc, 100 KB)
wniosek _rezerwa KFS_2022.pdf (pdf, 218 KB)
załącznik_1_KFS_2022_Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań kształcenia
ustawicznego.docx (docx, 21 KB)
załącznik_1_KFS_2022_Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań kształcenia
ustawicznego.pdf (pdf, 224 KB)
oświadczenie do zał. nr 1_priorytet_1_2022_rezerwa.pdf (pdf, 114 KB)
oświadczenie do zał. nr 1_priorytet_2_2022_rezerwa.pdf (pdf, 113 KB)
oświadczenie do zał. nr 1_priorytet_3_2022_rezerwa.pdf (pdf, 109 KB)
KFS_2022_ oświadczenie_de minimis.pdf (pdf, 132 KB)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 145 KB)
Klauzula informacyjna_2022.pdf (pdf, 157 KB)
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