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Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Termin składania dokumentów: od 22 do 31 stycznia 2018 r.
Adresaci
Pracodawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Włocławka lub powiatu
włocławskiego.
Priorytety w roku 2018
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadził dla potrzeb KFS poniższe priorytety:

• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych zawodach deficytowych (barometr zawodów);
• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
• 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.
Wytyczne i kryteria
Przy rozpatrywaniu wniosków, urząd pracy będzie uwzględniał następujące czynniki:

• zgodność dofinansowywanych działań z powyższymi priorytetami MRPiPS;
• zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników z potrzebami rynku pracy;
• porównanie kosztów wnioskowanego kształcenia z cenami na rynku usług edukacyjnych;
• posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości usług edukacyjnych;
• w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora uprawnień do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia
ustawicznego;
• plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia osób, objętych kształceniem ustawicznym;

• możliwość sfinansowania z KFS działań wskazanych przez pracodawców, z uwzględnieniem limitu środków
finansowych przyznanych lokalnemu samorządowi na rok 2018.
https://wloclawek.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=Q6AgYRd8&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifec... 1/2
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Szczegółowe informacje w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
ul. Kapitulna 24, 87-800
tel.: 54 234-00-89, 54 234-00-90 wew. 47
e-mail: towl@praca.gov.pl
Dokumenty KFS są dostępne na stronie:

http://wloclawek.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompet
encji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Załączniki
Plakat PUP we Włocławku - informacja o KFS 2018.pdf (pdf, 276 KB)
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