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Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie w terminie
od 25 stycznia do 12 lutego 2021 r. ogłasza nabór
wniosków o przyznanie środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawcy.
Priorytety wydatkowania KFS w roku 2021
Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2021 r:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń
zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb
socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób
chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub
osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze
sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i
narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub
świadectwa dojrzałości;
8. 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.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na:
1.
https://goleniow.praca.gov.pl/strona-glowna
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1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych,
3. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu,
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie: www.goleniow.praca.gov.pl można
pobrać:
1. Formularz Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawców,
2. „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne
pracowników oraz pracodawców obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie",
3. Informacje o zidentyfikowanych zawodach deficytowych w powiecie goleniowskim oraz w
województwie zachodniopomorskim dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://goleniow.
praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy oraz Strategia Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie lub w Filii PUP w
Nowogardzie:
1. W postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w
Goleniowie,
ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów, Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie, Plac Wolności 9, 72200 Nowogard.
2. Osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka
podawcza umieszczona przed wejściem do urzędu w godzinach od 7:00 – 15:00).
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
UWAGA!
1. Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2021 roku Pracodawcom, których wnioski
spełniają przynajmniej jeden priorytet z tzw. „puli ministra".
2. Ze środków KFS dofinansowane mogą być wyłącznie te formy kształcenia, które jeszcze się nie
rozpoczęły. Realizacja szkolenia (egzaminu, studiów podyplomowych, itp.) może nastąpić dopiero po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.
3. W przypadku dużego zainteresowania urząd zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych
kryteriów.
Dodatkowe informacje udzielane są wyłącznie w Filii PUP w Nowogardzie, pok. nr 11, tel. 091 39-21-376
wew. 228.
Załączniki
Zasady przyznawania środków z KFS 2021 (2).docx (docx, 75 KB)
Wniosek o przyznanie środków z KFS 2021 (1).docx (docx, 85 KB)
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie środków z KFS (1).docx (docx, 28 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie srodków z KFS (1).docx (docx, 26 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (xlsx, 77 KB)
https://goleniow.praca.gov.pl/strona-glowna
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