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Szanowni Państwo!

Jeżeli chcielibyscie Państwo podnieść lub uaktualnić swoje kompetencje i/lub
pracowników zachęcamy do wypełnienia niniejszego formularza! 

Zyskaj dofinansowanie nawet do 100 % na szkolenia lub inne formy kształcenia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i mając duże doświadczenie w pozyskiwaniu
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia

merytorycznego, a także z bogatej oferty szkoleniowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani składaniem w 2016 roku wniosku o wsparcie z KFS, prosimy o
wypełnienie formularza, który pomoże w określeniu zapotrzebowania na środki w naszym regionie.

Formularz ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron!

Zachęcamy zatem do wypełnienia!

Ankieta badająca zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Nazwa pracodawcy: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Dane osoby upoważnionej do kontaktu:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

 

http://www.medprogress.pl/
http://www.medprogress.pl/


                                                                                                                

Wielkość przedsiębiorstwa*:
□ duże przedsiębiorstwo  (powyżej 250 pracowników na umowę o pracę)                 
□ średnie przedsiębiorstwo  (mniej niż 250 pracowników na umowę o pracę)         
□ małe przedsiębiorstwo  (mniej niż 50 pracowników na umowę o pracę)     
□ mikroprzedsiębiorca  (mniej niż 10 pracowników na umowę o pracę)

(* należy zaznaczyć właściwe)

Zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracodawców i
pracowników  w 2016r.:

L.P. Liczba osób 
(pracodawców i pracowników 
obejmowanych wsparciem) 

Nazwa kursu/szkolenia

1.

2.

3.

4.

5.

L.P. Liczba osób 
obejmowana wsparciem
(pracodawców
 i pracowników)

Kierunek studiów podyplomowych 

1.

2.

3.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres:
   i.trzesniewska@medprogress.pl

do dnia 
11  . grudnia 2015
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Krajowy  Fundusz  Szkoleniowy to  część  Funduszu  Pracy  przeznaczona  na
dofinansowanie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  i  pracodawców,
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest
zapobieganie  utracie  zatrudnienia  przez  osoby  pracujące  z  powodu  kompetencji
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 

Standardowe dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 80%, a
w przypadku firm mikro 100%. 

Na jedną osobę (pracownika lub pracodawcę)  można dostać  nawet  12 tys.  zł  na
szkolenia, kursy i studia podyplomowe, egzaminy potrzebne do uzyskania dyplomu,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy, a
nawet na badanie potrzeb szkoleniowych firmy. 

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016:

Wsparcie z KFS w 2016 roku będzie można otrzymać na:

 wsparcie  zawodowego  kształcenia  ustawicznego,  tj.  pozostającego  w
bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub
uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

 wsparcie  kształcenia  ustawicznego  pracowników,  którzy  mogą
udokumentować wykonywanie przez co najmniej15 lat prac w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej;

 wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o
których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (osób poniżej 30 roku życia) 
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