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Krajowy Fundusz Szkoleniowy
WYJAŚNIENIA PRIORYTETÓW REZERWY KFS 2019
I.

Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Środki te przyznawane są zgodnie
z ustalonymi priorytetami.

W ROKU 2019 Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania
tzw. rezerwy KFS:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
technologii i narzędzi pracy.

II.

ZAKRES PRIORYTETÓW:

PRIORYTET a – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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W ramach tego priorytetu wspierani będą pracownicy Centrów Integracji Społecznej (CIS),
Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).
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1) CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty kościelne
lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i kluby integracji społecznej zatrudniają kadrę
odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.
2) Wojewoda decyduje o przyznaniu statusu CIS a także prowadzi rejestr tych podmiotów.
Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
3) CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność
wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych
za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz
inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
4) WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ
zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość
dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
5) W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw
rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza,
pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania warsztatu.
6) 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 b – wsparcie
niepełnosprawności.

kształcenia

ustawicznego

osób

z

orzeczonym

stopniem

Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien
udowodnić (przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź

oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia) posiadanie przez kandydata na szkolenie
orzeczenia o niepełnosprawności.
PRIORYTET c – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach
nowych technologii i narzędzi pracy.
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr c) 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 (na podstawie dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów
zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego
i wiarygodnego uzasadnienia), a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą
wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia
zmianami.
WAŻNE: Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr c) można objąć jedynie
pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy
korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.
K
Kryteria oceny wniosków
1. Przy opiniowaniu oraz rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców bierze się pod uwagę:
a) zgodność
dofinansowywanych
działań
wydatkowania środków KFS na dany rok,

z

ustalonymi

priorytetami



zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego rynku pracy – 10 pkt.,



zgodność nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami regionalnego rynku pracy– 5 pkt.,
 bak zgodności nabywanych kompetencji przez uczestników kształcenia
ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – 0 pkt.

c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze
środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku:




najniższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany
przez Pracodawcę – 10 pkt.
pośrednia cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany
przez Pracodawcę – 0 pkt.
najwyższa cena usługi kształcenia ustawicznego, którą oferuje realizator wskazany
przez Pracodawcę – minus 10 pkt.

d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze
środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia
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b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia
ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – zgodnie
z klasyfikacją zawodów i specjalności z wykorzystaniem „Monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych” (Raport lub Informacja sygnalna), „Barometru
zawodów” dla powiatu pszczyńskiego i województwa śląskiego lub „Zawodów
i specjalności, w których występują braki kadrowe w pszczyńskich
przedsiębiorstwach” (opracowanych w wyniku badań pn. „Rynek pracy powiatu
pszczyńskiego a aktywizacja zawodowa ludności przez edukację” sfinansowanych ze
środków KFS, Katowice/Pszczyna 2017):
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ustawicznego albo w przypadku kursów posiadanie dokumentu, na podstawie
którego realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
 posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze
środków KFS certyfikatów jakości usług dostępnych na rynku albo w przypadku
kursów dokumentu, na podstawie którego realizator prowadzi pozaszkolne
formy kształcenia ustawicznego – 10 pkt.
 brak certyfikatu albo w przypadku kursów dokumentu, na podstawie którego
realizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego – 0 pkt.
e) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem
ustawicznym finansowanym, ze środków KFS (jeżeli w ocenianej formie wsparcia
przewidziano udział kilku osób ocena będzie dotyczyła każdej osoby, a liczba
przyznanych punktów będzie stanowiła ich średnią):



Pracodawca planuje dalsze zatrudnienie osób, które zostaną objęte kształceniem
ustawicznym – 10 pkt.
Pracodawca nie planuje dalszego zatrudnienia osób, które zostaną objęte
kształceniem ustawicznym – 0 pkt.

f) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów środków KFS będących w dyspozycji Powiatowego
Urzędu Pracy w Pszczynie:



Pracodawca nie korzystał do tej pory ze środków KFS – 10 pkt.
Pracodawca korzystał ze środków w latach ubiegłych – 0 pkt.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie będzie przyznawał wsparcie w pierwszej kolejności
Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w przynajmniej jednym
z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS obowiązujących w roku 2019 określonych
przez Radę Rynku Pracy.
Każda usługa kształcenia wskazana we wniosku (kurs/studia podyplomowe/egzamin) będzie
podlegać ocenie według powyższych kryteriów. Do realizacji będą kierowane te formy wsparcia
które otrzymają najwyższe oceny i kwota realizacji tych form wsparcia w kolejności od najwyżej
ocenianych będzie się mieściła w ramach przyznanego limitu.
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W przypadku posiadania tej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski
pracodawców, którzy do tej pory nie korzystali ze środków KFS.
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 210 27 48 lub w pok. nr 22 II piętro.

