
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) 

 BYŁO, JEST, BĘDZIE… 

 

 

 

 

 

 



KFS 2016 ROK - JAK BYŁO ? – PROBLEMY: 

 

 
• brak informacji o naborze (strona www, tablica ogłoszeń) 

 

• system kolejkowy (nabory zamykane pierwszego dnia) 

 

• zróżnicowane wnioski/załączniki w poszczególnych PUP 

 

• uznaniowość urzędników + środki przyznawane administracji  

   publicznej/samorządom 

 



KFS 2016 ROK - JAK BYŁO ? – REKOMENDACJE: 

 

  Lepsze powiązanie KFS z potrzebami rynku pracy i rozwijającej się gospodarki 

a) zdefiniowanie celu KFS jako utrzymanie zatrudnienia i dostosowanie kompetencji do wymagań dynamicznie 

zmieniającej się gospodarki i rynku pracy, 

b) umożliwienie dofinansowania z KFS szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które są w coraz 

większym stopniu potrzebne na rynku pracy, 

 

Poprawa efektywności informowania o KFS, procesie naboru i dystrybucji środków 

a) Utworzenie centralnej platformy poświęconej KFS forów i list dyskusyjnych poświęconych kontaktom między 

pracodawcami zainteresowanymi skorzystaniem z KFS oraz pracownikami PUP-ów odpowiedzialnymi za KFS 

b) Upowszechnienie elektronicznych metod komunikacji z urzędami pracy w procesie naboru, oceny wniosku, a 

także na dalszym etapie  
 



KFS 2016 ROK - JAK BYŁO ? – REKOMENDACJE: 

 

 Poprawa jakości działań rozwojowych i efektywności wykorzystania KFS 

a) Szkolenia dofinansowane ze środków KFS powinny być prowadzone przez podmioty wpisane do Bazy Usług 

Rozwojowych 

b) Wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad prowadzenia kontroli wykonania usług rozwojowych 

dofinansowanych z KFS 

 

Ujednolicenie, uporządkowanie i standaryzacja dokumentów oraz procesu naboru 

wniosków, przyznania i rozliczenia dofinansowania. 

 

Zwiększenie dostępności środków KFS stopniowe zwiększanie limit środków KFS do 4% w 

2017 r.,  5% w 2018 r. i docelowo 6% w 2019 r. 



KFS 2017 ROK - JAK JEST ? – PROBLEMY: 

 

 Wejście w życie rozporządzenia Ministra spowodowało zwiększenie biurokracji i wymagań od 
Pracodawców- co wpłynęło na opóźnienia w ocenie  i uznaniowość w przyznawaniu 
dofinansowania.  
 

• brak celu umocowanego w ustawie, 

• trudności związane ze składaniem wniosków KFS, brak jednolitych formularzy i załączników,  

• duża liczba załączników do wniosku oraz elementy wniosku, które wymagają bardzo 

szczegółowych uzupełnień, 

• publikowanie dokumentów w formacie pdf – wersje nieedytowalne dla Pracodawców, 

• brak szczegółowych informacji dotyczących zasad oceny wniosków, bądź kryteria oceny 

niezgodne z przepisami i wytycznymi,  

• naruszenie przepisów i publikowanie zasad w trakcie trwania naboru wniosków, 

• naruszanie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 

 



KFS 2017 ROK - JAK JEST ? – REKOMENDACJE: 

 

 • Zdefiniowanie celu w Ustawie KFS jako utrzymanie zatrudnienia i dostosowanie kompetencji do 

wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy 

 

• ujednolicony centralnie wzór wniosku wraz z załącznikami 

 

• ograniczenie liczby załączników i informacji, które można złożyć po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku przy podpisywaniu umowy z Urzędem 

 

• edytowalne wersje dokumentów udostępnianych przez Urzędy 

 



KFS 2017 ROK - JAK JEST ? – REKOMENDACJE: 

 

 • publikowanie jasnych zasad oceny wniosku wraz z podaniem wagi punktowej poszczególnych 

elementów oceny 

 

• umożliwienie dofinansowania kształcenia z tzw. „umiejętności miękkich”, które często są 

kompetencjami zawodowymi niezbędnymi na danym stanowisku pracy 

 

• ustalanie takich priorytetów, które nie eliminują pracodawców  nie wpisujących się w ustalone 

branże, tak by instrument zgodnie z założeniami dostępny był dla wszystkich opłacających składki 

 



KFS – PODJĘTE DZIAŁANIA: 

 

 

  

W 2016 roku w PIFS powstaje zespół, który analizuje 

dokumentację KFS i opracowuje rekomendacje zmian, którą 

przekazuje do Konfederacji Lewiatan oraz Ministerstwa Pracy. 

 

W roku 2017 w województwie dolnośląskim z inicjatywy 

organizacji pracodawców, wojewódzkiego urzędu pracy i 

powiatowych urzędów pracy obowiązuje jednolity wzór wniosku. 

•  

 



KFS – PODJĘTE DZIAŁANIA: 

 

 

  

Dobre praktyki województwa dolnośląskiego pozwalają stworzyć 

grupę roboczą w województwie mazowieckim. 

 

W skład grupy wchodzą: PIFS jako przedstawiciel firm 

edukacyjnych, Lewiatan jako przedstawiciel pracodawców, 

wojewódzki urząd pracy i kilka PUP jako instytucje przydzielające 

fundusze. 

 

Celem prac grupy jest m.in.: współpraca i wypracowanie 

jednolitego wzoru wniosku dla województwa. 

 

 



KFS – PODJĘTE DZIAŁANIA: 

 

 

  

Wrzesień 2017: 

- Udział w Konferencji podsumowującej wdrażanie KFS w 

województwie mazowieckim – wystąpienie dotyczy jakości oraz 

kompetencji przyszłości, 

- Opracowanie opinii w zakresie priorytetów na rok 2018 

 

Działania podejmowane są wspólnie z Konfederacją Lewiatan, 

której przedstawiciel jest Przewodniczącym Rady Rynku Pracy.  

 

W 2017 roku planowany jest udział PIFS w konwentach 

dyrektorów PUP oraz europejskich dniach pracy. 

 

 



KFS 2018 – JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ ?  

 

 

  

 Zgodnie z informacjami  przedstawionymi przez Ministerstwo Pracy  w projekcie nowej 
ustawy wykorzystane zostaną propozycje zmian zgłaszane w trakcie konsultacji. 
 

Najistotniejsze zmiany: 
 

• Zdefiniowany cel KFS w Ustawie  

 

• KFS dla wszystkich opłacających składki na Fundusz Pracy, w tym dla osób 

prowadzących samodzielną działalność gospodarczą oraz wykonujących pracę na 

podstawie umów cywilno-prawnych  

 

• Zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudniania pracownika (co najmniej 6 

miesięcy) bądź niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (co najmniej 6 

miesięcy)  

 

• Wprowadzony zostanie limit wsparcia na pracodawcę w ciągu roku  
 

•  



KFS 2018 – JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ ?  

 

 

  

  

 
 
 
• Obniżony limit dofinansowania na jednego pracownika  

 

• Finansowanie z KFS szkoleń realizowanych wyłącznie przez firmy posiadające wpis 

do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) lub Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)  

 

 

Plan budżetu na rok 2018 jest obecnie w konsultacjach, według ostatnich danych 

wszystkie środki na instrumenty wspierające rynek pracy zostały zmniejszone. 

 

Budżet KFS został zmniejszony do kwoty ok. 100 mln zł. 

 

Organizacje zrzeszające pracodawców (Rada Dialogu Społecznego) po zapoznaniu 

się z projektem ustawy budżetowej i planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 

wyraziła swój sprzeciw wobec zakładanych na przyszły rok kierunków wydatkowania 

środków Funduszu Pracy. 

 

 

 



KFS 2018 – JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ ?  

 

 

  

  

 
 
 

Propozycja Priorytetów wydatkowania środków: 

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub 

zawodem, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji niezbędnych na danym 

stanowisku pracy do celów zawodowych; 

 2) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca 

pracy i zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników; 

 3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mają powyżej 45 roku życia. 

 

Propozycja Priorytetów wydatkowania rezerwy: 

a) 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; 

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych; 

c) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców mające na celu uzyskanie lub 

uaktualnienie kompetencji w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 
Joanna Dębek 

Członek Zarządu 

Polska Izba Firm Szkoleniowych 

Biuro Zarządu PIFS: ul. Londyńska 19 lok. 1, 03-921 Warszawa 

tel.: 22 616 27 63, fax: 22 616 27 64,  

biuro@pifs.org.pl, www.pifs.org.pl 
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