
JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?  
KROK PO KROKU… 

 
KROK 1  
Określ swoje potrzeby szkoleniowe. Możesz to 
zrobić samodzielnie albo skorzystać z pomocy 
wybranej przez siebie firmy szkoleniowej 
 
KROK 2 
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków  
złóż do właściwego powiatowego urzędu pracy 
wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj, że szkolenie 
nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy 
z powiatowym urzędem pracy  
 
KROK 3 
Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony  
i podpiszesz umowę szkoleniową – zrealizuj 
szkolenia, a następnie rozlicz się z powiatowym 
urzędem pracy 
 
 
 

 pomoc w wypełnianiu wniosków  Bezpłatna
dla usług szkoleniowych świadczonych 

przez Uniwersytet Oświatowy 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIWERSYTET OŚWIATOWY 

64-920 Piła 
ul. Kossaka 118 

tel./fax: 67 351 27 27, 67 212 20 21 
e-mail: pila@uo.edu.pl 

www.uo.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 

 
PRZEDSIĘBIORCO 

  SKORZYSTAJ
Z 

 DOFINANSOWANIA
SZKOLEŃ 

  

http://www.uo.edu.pl/


  UNIWERSYTET OŚWIATOWY  

ośrodek szkoleniowy działający na rynku usług 

szkoleniowych od 1991 r. Placówka prowadzi 

doskonalenie i dokształcanie dorosłych  

w formach pozaszkolnych (kursy umożliwiające 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych). Realizowane formy 

umożliwiają osobom dorosłym (zarówno 

pracującym, jak  

i pozostającym bez pracy) zdobywanie, 

poszerzanie, odnawianie lub zmianę kwalifikacji 

zawodowych i specjalistycznych m 

.in. w zakresie: spawania, obsługi maszyn i 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych; obsługi urządzeń 

transportu bliskiego, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, praktycznej nauki zawodu. 

 
Ośrodek szkoleniowy posiada: 

- akredytację PARP (wpis do Bazy Usług 
Rozwojowych – możliwość realizacji szkoleń 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej) 

- akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

- atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 

- upoważnienie Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego (do szkolenia 
operatorów maszyn i urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych) 

- certyfikat Akademii UDT (do szkolenia i 
egzaminowania kierowców wózków jezdniowych) 

- certyfikat Rzetelna Firma 

- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

- wdrożony system zarządzania jakością ISO 
9001:2015 
 

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 
(KFS) 

środki finansowe, którymi dysponują powiatowe 

urzędy pracy; przeznaczone na dofinansowanie 

kształcenia pracowników i pracodawców, którzy 

potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia 

nowych umiejętności 

 

  priorytety wydatkowania środków 
KFS w 2019 r. 

a) wsparcie kształcenia ustawicznego  
w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 
województwie zawodach deficytowych, 

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, 
które nie posiadają świadectwa dojrzałości, 

c) wsparcie kształcenia ustawicznego 
pracowników pochodzących z grup zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zatrudnionych w podmiotach posiadających 
status przedsiębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przedsiębiorstw 
społecznych prowadzonej przez MRPiPS, 
członków lub pracowników spółdzielni socjalnych 
pochodzących z  grup, o których mowa w art. 4 
ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub 
pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej, 

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, 
które mogą udokumentować wykonywanie przez 
co najmniej 15 lat prac w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, a 
którym nie przysługuje prawo do emerytury 
pomostowej, 

e) wsparcie kształcenia ustawicznego 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia 
ustawicznego umożliwi im pozostanie w 
zatrudnieniu, 

f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób 
po 45 roku życia. 
 

Kto może ubiegać się o środki? 
O środki mogą się ubiegać pracodawcy,  
tj. podmioty zatrudniające co najmniej jednego 
pracownika (zatrudnienie na umowę o pracę)  
 

Jakie działania można dofinansować? 
W ramach KFS dofinansować można: 

 kursy 
 studia podyplomowe 
 egzaminy umożliwiające uzyskanie 

dokumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych 

 badania lekarskie lub psychologiczne 
wymagane do podjęcia kształcenia lub 
pracy zawodowej po ukończonym 
kształceniu 

 ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w związku z 
podjętym kształceniem 

 

Jaka jest wysokość wsparcia? 
100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli 
pracodawca należy do grupy 
mikroprzedsiębiorstw (tj. zatrudnia mniej niż 10 
pracowników) 

80% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli 
pracodawca nie należy do grupy 
mikroprzedsiębiorstw 
 

Gdzie składać wnioski? 
Wnioski składane są do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy 
lub miejsce prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
 

Kiedy składać wnioski? 
W odpowiedzi na ogłoszony przez powiatowy 
urząd pracy nabór wniosków o dofinansowanie. 
Informacje zamieszczane są na stronach 
internetowych urzędów. 


