
Ryki, dn. 29.09.2020r. 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ogłasza nabór wniosków 

pracodawców  o przyznanie środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 

osób, będących pracownikami lub pracodawcami.  

 

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawcy tj.: 

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z 

ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

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

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów 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. 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 

roku: 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po 

przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

3) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 

powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i 

zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy; 

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju 

powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 

6) 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; 

7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach 

posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście 

przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników 

spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 
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UWAGA: 

Przy rozpatrywaniu wniosku urząd weźmie pod uwagę następujące elementy: 

 - czy Pracodawca otrzymał już w roku bieżącym i w latach ubiegłych dofinansowanie 

w ramach KFS-u 

- zgodność dofinansowywanych działań z priorytetami wydatkowania KFS,  

- potrzeby lokalnego rynku pracy,  

- koszty usługi w relacji do kosztów podobnych usług na rynku co oznacza, że     

  we wniosku należy przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnej formy  

  kształcenia ustawicznego i jej realizacji przez wybranego realizatora z  

  uwzględnieniem porównania cen podobnych ofert,  

- posiadanie przez wybranego realizatora usługi certyfikatów jakości i  

  uprawnień do prowadzenia działalności pozaszkolnej,  

- plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników objętych  

  wsparciem,  

- ograniczenia finansowe w postaci pozostających do dyspozycji starosty  

   limitów środków KFS. 

 

PRIORYTET nr 1  

 W ramach priorytetu nr 1 pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kosztów 

kształcenia ustawicznego dla osób (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają 

na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.  Priorytet 

adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki 

nad dzieckiem. W celu spełnia warunku dostępu do priorytetu Wnioskodawca składa 

oświadczenie określające datę powrotu osoby objętej wsparciem na rynek pracy oraz czas 

trwania przerwy spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 

PRIORYTET nr 2 

  

 W ramach priorytetu nr 2 będą mogły być finansowane koszty kształcenia 

ustawicznego osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracowników, jak i 

pracodawców). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w 

momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie. Pracodawca składa 

oświadczenie, że osoba planowana do kształcenia na dzień składania wniosku posiada 

ukończone 45 lat. 

 

PRIORYTET nr 3 

 Składając wniosek o dofinasowanie z KFS w ramach priorytetu 3 należy powoływać 

się na wykaz zawodów deficytowych dla terenu powiatu ryckiego. Oznacza to zawód 

zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/ analiz, 

takich jak np.:  

- „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (Raport lub Informacja sygnalna, 

znajdujący się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: 

http://wuplublin.praca.gov.pl/), 

 - „Barometr zawodów”, znajdujący się na stronie internetowej  https://barometrzawodow.pl/, 

- zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

według zawodów i specjalności, znajdujący się na stronie internetowej: 

http://ryki.praca.gov.pl/, 

Zawody deficytowe w powiecie ryckim; brukarze, elektrycy, elektromechanicy i   

elektromonterzy, fryzjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 
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siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji 

odzieży, lakiernicy, lekarze, magazynierzy, monterzy instalacji budowlanych, murarze  i 

tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do  robót 

ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy ds. rachunkowości i 

księgowości, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy 

budowlani, spawacze, ślusarze.  

 

PRIORYTET nr 4  

 Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 4 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 

dodatkowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą 

wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia 

zmianami. 

Decyzja czy złożony wniosek wpisuje się w wymagania priorytetu nr 4 będzie podjęta na 

podstawie załączonego do wniosku wiarygodnego dokumentu np. kopii dokumentu zakupu, 

decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp. oraz logicznego i wiarygodnego 

uzasadnienia.  

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 4 można objąć jedynie osobę, 

która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub 

będzie korzystała z wdrożonych technologii i narzędzi pracy. 

PRIORYTET nr 5  

W oparciu o „Strategię Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2015-2022": 

https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 

 

PRIORYTET nr 6   

 Priorytet ten pozwala na skorzystanie z dofinansowania do różnych form 

kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej 

nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia takiego zajęcia, opiekunów praktyk 

zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub 

pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące 

indywidualne gospodarstwa rolne. Ta część priorytetu nie dotyczy nauczycieli. 

  

Zgodnie z art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1148) staż uczniowski jest to staż odbywany w rzeczywistych warunkach pracy jak i w celu 

ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych 

niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie 

nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący 

młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad 

uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun 

stażu uczniowskiego. 

Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w § 11 

ust. 1 określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, 

którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby 

prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. 
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W ramach tego priorytetu ze środków KFS będzie można sfinansować również 

obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych 

i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia 

ustawicznego i w oublicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno 

przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przy występowaniu o wsparcie na 

szkolenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu należy wskazać, w formie pisemnego oświadczenia załączonego do wniosku, 

że wskazane szkolenia są szkoleniami branżowymi realizowanymi na podstawie przepisów 

ustawy o systemie oświaty. 

  

PRIORYTET nr 7  

Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to: 

a) Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną 

przez MRPiPS – lista ta jest dostępna pod adresem 

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych. 

b) Spółdzielnie socjalne - to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Niektóre 

spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji 

ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić 

na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na 

to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona 

uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu. 

c) Zakłady aktywności zawodowej - to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, 

powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu 

statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje Wojewoda. 

2) Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy 

Przedsiębiorstw społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych. 

  

Nabór wniosków odbywa się w terminie: 05.10.2020r. - 09.10.2020r. 

Kwota do dyspozycji: 47.178,31 zł 

Wnioski prosimy składać w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach. 

Formularze wniosków oraz "Regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego" dostępny jest na stronie internetowej urzędu pracy: 

http://ryki.praca.gov.pl/ oraz w siedzibie urzędu. 

 

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, do limitu 

wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych.   

   

Dodatkowe pytania prosimy kierować po numerem tel. 81-865-33-46 

 


