POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM
UL. KS. STOLARCZYKA 14
34-500 ZAKOPANE

TEL/FAX 18 20 154 79
EMAIL: krza@praca.gov.pl
zakopane.praca.gov.pl

Szczegółowe
wytyczne
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w
Zakopanem
dot. wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2021 r.
Nabór wniosków
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do punktu
oddawczego Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14,
34-500 Zakopane w godzinach przyjęć stron, tj. od 08:00 do 14:00 w terminie od 15.02.2021 r.
do 26.02.2021 r. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską,
o złożeniu wniosku decydować będzie data wpływu wniosku do PUP Zakopane. Wnioski
złożone poza wskazanym terminem oraz niekompletne tj. z brakującymi załącznikami
pozostaną bez rozpatrzenia. W razie niewykorzystania całkowitej kwoty, przeznaczonej na
realizację ww. wniosków, ogłoszony zostanie kolejny nabór.
Odbiorcy
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2021) na sfinansowanie kształcenia
ustawicznego, podejmowanego przez siebie i swoich pracowników, może otrzymać
pracodawca (zatrudniający przynajmniej jedną osobę) w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej, niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy1, ale nie
więcej, niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego
uczestnika.

•

Dodatkowe kryteria
•
•
•

max dofinansowanie: 6 000,00 zł/os;
pracownik wskazany we wniosku zatrudniony na przynajmniej ½ etatu;
zawody deficytowe (dot. priorytet 3) na podstawie barometru zawodów dla powiatu
tatrzańskiego lub województwa małopolskiego;

Przeznaczenie środków
1. Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:
•

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo , które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
1
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kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem;

2. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP w Zakopanem można przeznaczyć na
finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników
i pracodawców zgodnych z poniższymi priorytetami:
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.
Wyjaśnienia do priorytetów
PRIORYTET nr 1 wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach,
które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19,
musiały ograniczyć swoją działalność
Do wsparcia w ramach tego priorytetu mają prawo wszyscy pracodawcy, na których zostały
nałożone ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
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ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
określone w przepisach wydanych na podstawie przytoczonych niżej art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–
12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), które przyjęły brzmienie:
Art.46a.Wprzypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów
administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może
określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego
do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan
zagrożenia epidemicznego,
2) rodzaj stosowanych rozwiązań –w zakresie określonym w art.46b – mając na względzie zakres
stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
Art.46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art.46a, można ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art.46 ust.4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych
i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
7) (uchylony)
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych
obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
bądź wynikające z obostrzeń nałożonych przez władze samorządowe.
Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego mają wspomagać wprowadzenie zmian
umożliwiających utrzymanie się na rynku czy pozwalających uniknąć zwolnień czy wręcz zatrudnić
nowych pracowników.
Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności
nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem/ przekwalifikowaniem
obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis. Nie ma potrzeby żądać
dokumentów finansowych potwierdzających spadek obrotów itp.

PRIORYTET nr 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;
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Środki KFS w ramach niniejszego priorytetu są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób
pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu
COVID takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp.
Warunkiem skorzystania z dostępnych środków jest oświadczenie pracodawcy o konieczności
odbycia wnioskowanego szkolenia lub nabycia określonych umiejętności.
Proszę pamiętać, że w tym przypadku do szkoleń zaliczyć można również szkolenia typu radzenia
sobie ze stresem, praca z trudnym pacjentem itp.

PRIORYTET nr 3 wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych
Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego
w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane
są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.
Należy zwrócić uwagę, że granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. „miękkimi” nie jest
jednoznaczna. Przykładowo: szkolenie dotyczące umiejętności autoprezentacji i nawiązywania
kontaktów interpersonalnych dla sprzedawcy czy agenta nieruchomości jest jak najbardziej
szkoleniem zawodowym. Podobnie przy szkoleniach językowych – dla kierowcy TIR-a jeżdżącego
na trasach międzynarodowych kurs języka obcego jest szkoleniem zawodowym. W takich
przypadkach kluczową rolę odgrywa uzasadnienie odbycia szkolenia i na tej podstawie powiatowy
urząd pracy będzie mógł podjąć decyzję co do przyznania dofinansowania
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić,
że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego
powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany dla miejsca wykonywania pracy
jako deficytowy w oparciu o barometr zawodów dla powiatu tatrzańskiego lub województwa
małopolskiego (www.baromertzawodow.pl).

PRIORYTET nr 4 wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób
wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez
pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.
Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia
umiejętności.

PRIORYTET nr 5 wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek
pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
✓ Przyjęty zapis priorytetu nr 5 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia
ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy
po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
✓ Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem
opieki nad dzieckiem.
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✓ Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy
był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również
znaczenia długość przerwy w pracy jak również to
czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.
✓ Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia
spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za
dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

PRIORYTET nr 6 wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi
cyfrowych
✓ Należy pamiętać, że przez „nowe technologie czy narzędzia pracy” w niniejszym priorytecie
należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego
rynku. Przykładowo maszyna istniejąca na rynku od bardzo wielu lat ale nie wykorzystywana do
tej pory w firmie wnioskodawcy jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy”.
✓ Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu
jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu
zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie
i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane
z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Należy jednak pamiętać,
że wskazane wyżej terminy nie są sztywne. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do urzędu
pracy i zależy przede wszystkim od jednostkowej oceny sytuacji (np. termin dostawy sprzętu,
dostępne terminy szkolenia).
✓ Nie przygotowano zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy
ma zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 4. Stosowna decyzja ma zostać
podjęta na podstawie jakiegokolwiek wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez
wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm
ISO, itp., oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Decyzja należy do urzędu.
✓ Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 4 można objąć jedynie osobę, która
w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie
korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy.
✓ Ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących niniejszego priorytetu przypominamy, że ze
środków KFS mogą korzystać zarówno pracodawcy jak i pracownicy – bez względu jak jest
sformułowany sam priorytet tzn. jego zapis może sugerować że dotyczy tylko pracowników.

PRIORYTET nr 7 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają
świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
Ze wsparcia w ramach tego priorytetu mogą skorzystać osoby, które nie mają ukończonej szkoły
na jakimkolwiek poziomie lub nie mają świadectwa dojrzałości
Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik kierowany na wnioskowaną formę kształcenia
ustawicznego spełnia kryteria dostępu (np. oświadczenie).
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PRIORYTET nr 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
✓ W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia
branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki
zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w
publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia
zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
✓ Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia
ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących
uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
✓ Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu
ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do
wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie
technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami.
W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez
podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.
✓ Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w § 11 ust. 1
określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi
mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne
gospodarstwa rolne.

Proces rozpatrywania wniosków
Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117) i poddane ocenie
formalnej i merytorycznej.
I etap - ocena formalna wniosku
Kryteria oceny:
a) czy wniosek jest prawidłowo wypełniony tj. złożony na właściwym druku, zawierający
wszystkie obowiązkowe dane i informacje wskazane w § 5 ust. 1 Rozporządzenia MRPiPS
oraz pozostałe dane i informacje wymagane we wniosku, oraz załącznikach – nie zawiera
żadnych braków, omyłek i jest czytelnie wypełniony;
b) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS;
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c) czy wniosek jest podpisany przez osobę uprawnioną;
d) czy do wniosku dołączono wszystkie obowiązkowe załączniki wymienione w § 5 ust. 2
Rozporządzenia MRPiPS tj.:
•

•
•

•
•

zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362);
informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej
działalności- w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu;
wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników,
wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika
on z przepisów powszechnie obowiązujących;

II etap - ocena merytoryczna wniosku
Po pozytywnej weryfikacji wniosku w trakcie etapu I, w etapie II uwzględnia się:
a) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z PUP;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e)

w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia
ustawicznego;

f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
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uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych
lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania
środków KFS, a w przypadku środków z rezerwy KFS - dodatkowo priorytetów
wydatkowania środków rezerwy KFS.

Dodatkowymi kryteriami preferencyjnymi przy rozpatrywaniu wniosku będą:
•
•
•

max dofinansowanie: 6 000,00 zł/os;
pracownik wskazany we wniosku zatrudniony na przynajmniej ½ etatu;
zawody deficytowe (dot. priorytet 3) na podstawie barometru zawodów dla powiatu
tatrzańskiego lub województwa małopolskiego;

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza
to, że działania, o których sfinansowanie występują pracodawcy, muszą zostać rozpoczęte,
zakończone i opłacone w roku, na który zostały przyznane tj. w 2021 r. (dopuszcza się
zakończenie studiów podyplomowych w roku 2022).
Zgodnie z art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie
w ramach KFS jest instrumentem fakultatywnym, co oznacza, że wniosek może zostać przyjęty
do realizacji, odrzucony, uzupełniony lub poprawiony w wyniku negocjacji w celu ustalenia:
ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, realizatora usługi,
programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawca otrzyma pisemną informację
z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy w 2020 r. nie
otrzymali dofinansowania w PUP Zakopane, na kształcenie ustawiczne ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
Istnieje możliwość sfinansowania kształcenia ustawicznego w zakresie tzw. kompetencji
miękkich, o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.
Ponadto, Urząd nie sfinansuje szkoleń realizowanych za granicą.
W sytuacji, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin nie
krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 na jego poprawienie. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia,
gdy nie zostanie poprawiony przez pracodawcę w wyznaczonym terminie.

