
    
 

OGŁOSZENIE  NABORU DODATKOWEGO WNIOSKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZE 
ŚRODKÓW  KFS  NA ROK 2017 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na podstawie art.109  ust.2m ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r.,poz.645, t.j)  

OGŁASZA 

Nabór dodatkowy  wniosków z limitu podstawowego o przyznanie środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców . 

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż kwota pozostała w limicie podstawowym to 13 000 zł. 

                                                                 TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać od dnia 27.04.2017 r do 28.04.2017r w godzinach od 07.30 do 15.30, w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32 –sekretariat  ( I piętro). Powiatowy Urząd 

Pracy w Brzegu rozpatruje wnioski  złożone w terminie ogłoszenia naboru. 

     Ocena złożonych  wniosków  będzie dokonana  zgodnie z postanowieniami art.22 ust.1 oraz ust.4 pkt4 

ustawy, otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na  finansowanie działań związanych z 

kształceniem  ustawicznym pracowników zgodnych z priorytetami, tj. na: 

Priorytet 1 –   wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach : przetwórstwo 
przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna; 

Priorytet 2 –    wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 

Priorytet 3 –      wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować 
wykonywanie przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze , a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

  
Finansowane będą wyłącznie formy kształcenia kończące się otrzymaniem uprawnienia, certyfikatu lub 

innego dokumentu, potwierdzającego uzyskania     lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.   

                              

 Starosta może przyznać środki na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwotach określonych w art.69 b 

ust.1 ustawy , przy czym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa   Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, średni koszt  

kształcenie ustawicznego  finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika w urzędzie pracy nie 

może  przekroczyć kwoty 4 055,04 zł 

Środki KFS przyznane na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników stanowią pomoc de 

minimis. 

Termin naboru wniosków  od ogłoszenia do wyczerpania limitu środków Limitu Podstawowego  KFS. 

 

 

Informacji szczegółowych udzielają doradcy klienta pokój nr 29 tel. 77.444 13 93 w. 159 

                                  


