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I Streszczenie  

Informacje o badaniu 

Badanie finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dotyczyło 
oceny efektywności wsparcia finansowanego z KFS zrealizowanego w 2021 r.  
w województwie dolnośląskim. Celem badania była analiza i ocena z jednej strony 
powiatowych urzędów pracy biorących udział w przyznawaniu środków KFS,  
a z drugiej informacji uzyskanych od podmiotów korzystających w tym okresie 
ze wsparcia KFS. Wykorzystane zostały dwie metody badawcze, tj. wywiad 
telefoniczny CATI z przedstawicielami pracodawców i powiatowych urzędów pracy 
oraz wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami pracodawców. W badaniu wzięło 
udział 26 Powiatowych Urzędów Pracy oraz 453 pracodawców, co stanowiło 
25% podmiotów, które otrzymały w 2021 r. środki z KFS. W jego wyniku uzyskano 
zarówno informacje ilościowe, jak i jakościowe umożliwiające dokonanie analizy 
i oceny procesu przyznawania środków oraz ich wykorzystania, a także wypracowanie 
rekomendacji w tym zakresie.   

Wykorzystanie środków KFS 

W 2021 r. wszystkie powiatowe urzędy pracy w województwie dolnośląskim 
skorzystały ze środków KFS. Najwięcej funduszy z KFS w 2021 r. pozyskały powiaty, 
które są największymi ośrodkami miejskimi województwa dolnośląskiego, 
tj. wrocławski, legnicki, kłodzki, jeleniogórski i bolesławiecki. Dwanaście urzędów 
wnioskowało o dodatkowe środki przyznane w ramach rezerwy, a łączna kwota 
wsparcia z KFS obejmująca wartość limitu oraz rezerwy w 2021 r. wyniosła 17 545 000 
zł. 

Charakterystyka pracodawców 

W 2021 r. liczba pracodawców, którzy złożyli wniosek o przyznanie środków z KFS 
wyniosła 3 121, przy czym 1 806, a więc 57,9% z nich zostało objętych wsparciem. 
Jako główne przyczyny nieotrzymania środków z KFS wskazywano braki  
w dokumentacji i niespełnienie wymogów formalnych – łącznie 52,3% oraz rezygnacja 
samych wnioskodawców – 20%. Najwięcej podmiotów otrzymało dofinansowanie 
w PUP Wrocław – 319, a najmniej w PUP Lwówek Śląski – 16. Większość, bo aż 75,7% 
podmiotów, które skorzystały z KFS w 2021 r. funkcjonuje w sektorze prywatnym. 
Wśród nich najwięcej działa w branży usługowej, a także w sektorze opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (odpowiednio 23,2% oraz 16%). Dominowały 
mikroprzedsiębiorstwa, które stanowiły 61,4% ogółu podmiotów korzystających 
ze wsparcia. Małe przedsiębiorstwa to 18,1%, średnie 11,0%, a duże 9,5%. Podmioty 
z sektora publicznego stanowiły natomiast 24,3% odbiorców wsparcia.  
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Charakterystyka uczestników 

W 2021 r. łącznie w całym województwie dolnośląskim wsparciem KFS objęto 
7 100 osób, w tym 658 pracodawców (9,3%) i 6 442 pracowników (90,7%). 
W obu grupach najniższy odsetek stanowiły osoby w wieku 18-24 lata – 
2,1% dla pracodawców oraz 5,7% dla pracowników. Wśród pracowników najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku 45 lat i więcej, natomiast pracodawcy w równym 
stopniu reprezentowani byli przez osoby w wieku 35-44 lata oraz 45 i więcej 
(odpowiednio 39,5% i 39,4%). W obu grupach objętych wsparciem KFS dominowały 
osoby z wykształceniem wyższym – 51,1% wśród pracodawców i 49,4% wśród 
pracowników. 

Realizacja KFS i efekty wsparcia 

Zarówno pracodawcy jak i ich pracownicy skorzystali z dofinansowania takich form 
pomocy jak: kursy i studia podyplomowe, egzaminy zawodowe i kwalifikacyjne 
oraz badania lekarskie i psychologiczne. Z dofinansowania miał prawo skorzystać 
każdy pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, sektora 
własności oraz sektora działalności wg PKD. Dofinansowanie z KFS było równe 
ze względu na płeć oraz wiek oraz wykształcenie.  

KFS umożliwia realizację pięciu zadań, jednak w 2021 r. realizowano tylko jedno z nich 
– kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Było to wynikiem 
zapotrzebowania na formy wsparcia zgłaszanego przez pracodawców we wnioskach 
o dofinansowanie ze środków KFS. W efekcie wszystkie PUP-y dofinansowywały 
działania w zakresie realizacji kursów i studiów podyplomowych. Mniej popularne były 
egzaminy zawodowe oraz badania lekarskie (odpowiednio 46,2% i 30,8%). 
Największym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców 
cieszyły się kursy o bardzo zróżnicowanej tematyce – w obu przypadkach powyżej 
90%. Studia podyplomowe wybierane były w 1,1% przez pracowników oraz w 2% przez 
pracodawców. Obie formy wsparcia korzystający ocenili zdecydowanie pozytywnie. 
Respondenci objęci badaniem wskazywali, że usługi dydaktyczne świadczone były 
na wysokim poziomie, a zdobyta wiedza i umiejętności przełożyły się na polepszenie 
i rozwój świadczonych usług zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 
Udział w szkoleniach wpłynął pozytywnie na poprawę sytuacji firm/instytucji 
oraz pracowników. Pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nową wiedzę  
i umiejętności. Pracodawcy natomiast świadcząc profesjonalne usługi, stali się 
bardziej atrakcyjni dla klientów. 

Największym problemem dla przedstawicieli podmiotów objętych badaniem była 
biurokratyzacja procesu ubiegania się o środki (43,9%), a także niemożność 
skorzystania z interesującego kursu oraz zbyt krótki czas na poprawienie wniosków – 
w obu przypadkach 10,5%. Niemniej jednak zgodnie oświadczali oni, że z pomocą 
pracowników PUP poradzili sobie z problematycznymi kwestiami i nadal będą 
korzystali ze wsparcia KFS. Na skomplikowaną procedurę zwrócili także uwagę sami 
pracownicy urzędów pracy. 40% z nich na pytanie o rozwiązania usprawniające 
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realizację działań w ramach KFS wybrało odpowiedź „inne”,  
w ramach której wskazane zostały m.in. uproszczenie wniosku o dofinansowanie, 
ujednolicenie jego wzoru w skali kraju oraz możliwość aplikowania w formie 
elektronicznej. 

Rekomendacje i wnioski 

Wsparcie realizowane w ramach KFS cieszy się dużym zainteresowaniem podmiotów 
mogących skorzystać z dofinansowania. Przyczynia się ono do wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz profesjonalizacji pracowników. Nadal jednak 
znaczna część wnioskodawców nie może wziąć udziału w konkursie ze względu 
na braki formalne składanych aplikacji. Badani respondenci bardzo często wskazywali 
właśnie na dużą biurokrację jako powód trudności napotykanych podczas składania 
wniosków. Remedium mógłby być nowy, bardziej przejrzysty wzór wniosku, 
uproszczenie procedury, a także publikacja materiałów dydaktycznych zawierających 
jasne instrukcje co do spełnienia wymagań formalnych. 

Oprócz bardzo pozytywnej oceny współpracy z pracownikami Powiatowych Urzędów 
Pracy, respondenci wskazywali również na wysoki poziom oraz przydatność usług 
dydaktycznych realizowanych ze środków KFS. Biorąc także pod uwagę bardzo duże 
zainteresowanie w tym zakresie, należy rozważyć zwiększenie alokacji środków 
finansowych, by więcej podmiotów mogło skorzystać ze wsparcia, a wybierane usługi 
edukacyjne świadczone były na wymaganym przez rynek poziomie. 

W zakresie działań usprawniających funkcjonowanie KFS badani przedstawiciele 
urzędów pracy w 73,1% przypadków wskazali na konieczność przeprowadzania 
specjalistycznych szkoleń dla osób zaangażowanych w obsługę KFS, a co drugi  
z nich uznał, że konieczne byłoby zwiększenie liczby etatów dla osób zajmujących się 
Funduszem. Sprawne procedowanie udzielanego wsparcia wymaga dobrego 
przygotowania merytorycznego związanych z nim pracowników, a także 
odpowiednio rozplanowanego czasu ich pracy. Warto przeanalizować  
z pracownikami PUP rozwiązania, które pomogą w realizacji ich obowiązków.  

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wskazać mocne i słabe 
strony oferowanego wsparcia. Do mocnych zaliczyć należy dobrą współpracę  
z pracownikami PUP, ofertę dostosowaną do potrzeb podmiotów korzystających  
z dofinansowania, bezpośrednie przekazywanie środków do pracodawców oraz 
wysoki procent dofinansowania. Słabymi stronami były natomiast skomplikowana 
dokumentacja aplikacyjna, nadal niewystarczająca ilość środków finansowych, 
konieczność wniesienia wkładu finansowego, a także problemy w dostosowaniu 
godzin szkoleń do godzin pracy pracowników, co jednak nie jest zależne od instytucji 
dysponujących środkami KFS. Zwrócić należy uwagę, że pomimo ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19, badani nie wskazali by były one problemem w 
realizacji wsparcia. 
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Działania podejmowane w województwie dolnośląskim w ramach KFS angażują 
wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy oraz coraz większe środki finansowe. Odpowiada 
to rosnącemu zainteresowaniu na tę formę dofinansowania rozwoju zarówno wśród 
pracowników, jak i pracodawców. Jak wskazują sami badani, potrzeba dokształcania 
kadry wciąż nie została zaspokojona i nadal występuje potrzeba rynkowa 
kontynuowania podejmowanych do tej pory wysiłków wzmacniania podmiotów 
dolnośląskiego rynku pracy. 
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Summary 

Information about the study 

The aim of the study financed by the National Training Fund (KFS) was to assess 
the effectiveness of the support financed from the KFS implemented in 2021 
in the Dolnośląskie Voivodeship. The aim of the study was also to analyze 
and evaluate, on the one hand, the poviat labor offices involved in awarding KFS 
funds, and on the other, information obtained from entities using KFS support during 
this period. Two research methods were used, i.e. CATI telephone interview 
with representatives of employers and poviat labor offices (PUP) and in-depth (IDI) 
interviews with representatives of employers. The study covered 26 Poviat Labor 
Offices and 453 employers, which constituted 25% of entities that received funds from 
the KFS in 2021. As a result, both quantitative and qualitative information 
was obtained, enabling the in-depth analysis and evaluation of the process 
of granting funds and their use, as well as the development of recommendations 
in this regard. 

Use of KFS funds 

In 2021, all poviat labor offices in the Dolnośląskie Voivodeship benefited from the KFS 
funds. In 2021, the most funds from KFS were obtained by poviats that are the largest 
urban centers of the Dolnoląskie Voivodeship, i.e. Wroclaw, Legnica, Klodzko, Jelenia 
Góra and Boleslawiecki poviat. Twelve offices applied for additional funds allocated 
under the reserve, and the total amount of support from the KFS in 2021, including 
the value of the limit and the reserve, was PLN 17,545,000. 

Characteristics of employers 

In 2021, the number of employers who applied for funds from the KFS was 3,121, 
with 1,806 (57.9%) of them, covered by the support. Shortcomings and failure to meet 
formal requirements were indicated as the main reasons for not receiving funds from 
the KFS in the documentation. Most entities received co-financing from PUP Wrocław 
- 319, and the least from PUP Lwówek Śląski - 16. The majority, as much as 75.7% 
of entities that benefited from KFS in 2021, operate in the private sector. Among them, 
the most active is the service industry, as well as in the health care and social welfare 
sectors (23.2% and 16% respectively). Most enterprises were Micro-enterprises 
(61.4% of all entities using the support). Small enterprises account for 18.1%, medium 
enterprises 11.0% and large enterprises 9.5%. Public sector entities accounted 
for 24.3% of support recipients. 

Characteristics of the participants 

In 2021, 7,100 people, including 658 employers (9.3%) and 6,442 employees (90.7%), 
were supported by the KFS in the entire Dolnośląskie Voivodeship in total. In both 
groups, the lowest percentage was constituted by people aged 18-24 - 2.1% 
for employers and 5.7% for employees. People were the most numerous group among 
the employees aged 45 and more, while employers were equally represented 
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by people aged 35-44 and 45 and more (39.5% and 39.4% respectively). In both groups 
supported by KFS, people with higher education dominated - 51.1% among employers 
and 49.4% among employees. 

KFS implementation and effects of support 

Both employers and their employees benefited from co-financing of such forms 
of assistance as: courses and postgraduate studies, vocational and qualification exams 
as well as medical and psychological examinations. Each employer was entitled to use 
the subsidy, regardless of the number of employees, the ownership sector and 
the sector of activity according to the Polish Classification of Activities. Co-financing 
from KFS was equal in terms of sex, age and education. 

KFS enables the implementation of five tasks, but in 2021 only one of them was 
implemented - lifelong learning for employees and employers. It was a result 
of the demand for forms of support reported by employers in applications for co-
financing from KFS funds. As a result, all PUPs subsidized activities related 
to the implementation of courses and postgraduate studies. Occupational exams 
and medical examinations were less popular (46.2% and 30.8%, respectively). 
The courses on very diverse topics were the most popular forms, both among 
employees and employers - in both cases above 90%. Postgraduate studies 
were chosen in 1.1% by employees and in 2% by employers. Both forms of support 
were assessed positively by the users. The respondents surveyed indicated that 
the teaching services were provided at a high level. 

and the acquired knowledge and skills translated into the improvement 
and development of services provided both in the private and public sectors. 
Participation in the trainings had a positive impact on the improvement 
of the situation of companies / institutions and employees. Employees raised their 
qualifications and gained new knowledge and skills. Employers, on the other hand, 
have become more attractive to clients by providing professional services. 

The biggest problem for the representatives of the entities covered by the study 
was the bureaucratization of the process of applying for funds (43.9%), as well as 
the inability to take advantage of the interesting courses and too short time to correct 
the applications - 10.5% in both cases. Nevertheless, they agreed that with the help 
of PUP employees they coped with the problematic issues and will continue to use 
KFS support. The employees of labor offices themselves also drew attention 
to the complicated procedure. 40% of them, when asked about solutions to improve 
the implementation of activities under the KFS, chose the answer "other", under 
which the following were indicated, among others simplification of the application 
for co-financing, standardization of its formula on a national scale and the possibility 
of applying in electronic form. 
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Recommendations and conclusions 

The support provided under the KFS enjoys great interest from entities that can 
benefit from funding. It contributes to the increase in the competitiveness 
of enterprises and the professionalisation of employees. Still, a significant number 
of applicants cannot take part in the competition due to formal shortcomings 
of the submitted applications. The surveyed respondents very often pointed to a lot 
of bureaucracy as the reason for the difficulties encountered when submitting 
applications. The remedy could be a new, more transparent application template, 
simplification of the procedure, as well as the publication of teaching materials 
containing clear instructions on how to meet the formal requirements. 

In addition to a very positive assessment of cooperation with employees of Poviat 
Labor Offices (PUP), the respondents also pointed to the high level and usefulness 
of teaching services provided by KFS. Taking into account the very high interest in this 
area, an increase in the allocation of financial resources should be considered, 
so that more entities can benefit from the support, and the selected educational 
services are provided at the level required by the market. 

In terms of activities improving the functioning of KFS, the surveyed representatives 
of labor offices in 73.1% of cases indicated the need to conduct specialized training 
for people involved in the operation of KFS and considered that it would be necessary 
to increase the number of posts for people dealing with the Fund. Efficient processing 
of the support provided requires good substantive preparation of the employees 
associated with it, as well as properly planned time of their work. It is worth analyzing 
solutions with PUP employees that will help in the performance of their duties. 

On the basis of the results of the study, the strengths and weaknesses of the support 
offered can be identified. One of the strengths is good cooperation with PUP 
employees, an offer tailored to the needs of users from co-financing, direct transfer 
of funds to training entities and a high percentage of co-financing. The weaknesses 
were the complicated application documentation, still insufficient financial resources, 
the need to make a financial contribution, as well as problems in adjusting training 
hours to the working hours of employees, which, however, does not depend 
on the institutions that have KFS funds at their disposal. It should be noted that 
despite the limitations related to the COVID-19 pandemic, the respondents would not 
indicate they were a problem in the implementation of support. 

The activities undertaken in the Dolnośląskie Voivodeship as part of the KFS involve 
all Poviat Labor Offices (PUP) and increasing financial resources. This corresponds 
to the growing interest in this form of development co-financing among employees 
and employers. As the respondents themselves indicate, the need for additional 
training of staff has still not been satisfied and there is still a market need to continue 
the efforts made so far to strengthen the entities of the Lower Silesian labor market. 
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II Wprowadzenie  

Cele przeprowadzonego badania miały charakter opisowy (diagnostyczno-
oceniający). Założono bowiem dwutorowość celów prowadzonych badań: 

1. Analiza i ocena działań powiatowych urzędów pracy województwa 
dolnośląskiego podejmowanych w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w roku 2021. 

2. Analiza i ocena informacji uzyskanych od pracodawców, którzy skorzystali 
z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie 
dolnośląskim w roku 2021, tj. wśród 25 % ogółu pracodawców.  

Praktycznym celem badania były wnioski i rekomendacje dotyczące: 

a) działań powiatowych urzędów pracy finansowanych z KFS,  
b) opinii pracodawców na temat uzyskanego wsparcia finansowego z KFS,  
c) skuteczności, efektywności, trafności czy przydatność tej formy wsparcia 

dla poprawy pozycji firmy, jak i samych pracowników (w szczególności 
ich kompetencji) na rynku pracy. 

Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane w oparciu o poniższe kryteria ewaluacyjne: 

1. użyteczność – rozumianą jako ocena stopnia, w jakim efekty i rezultaty 
zrealizowanych działań w ramach projektów odpowiadają na potrzeby 
odbiorców wsparcia oraz dolnośląskiego rynku pracy; 

2. skuteczność – rozumianą jako ocena stopnia, w jakim udzielone w ramach 
projektów wsparcie wpłynęło na podniesienie kompetencji regionalnych 
zasobów ludzkich, w kontekście doskonalenia i rozwoju zawodowego osób 
dorosłych; 

3. efektywność – rozumiana jako stosunek poniesionych w ramach projektów 
nakładów finansowych na działania do stopnia otrzymanych rezultatów, 
w kontekście jakości zastosowanych działań; 

4. trwałość – rozumianą jako ocena stopnia, w jakim wsparcie udzielone  
w ramach projektów przyczyniło się do wzrostu kompetencji regionalnych 
zasobów ludzkich w regionie oraz jako ocena szans i możliwości na utrzymanie 
lub wzmocnienie osiągniętego stanu uzyskanych pozytywnych efektów, 
z uwzględnieniem możliwości wykorzystania interwencji KFS  
w przyszłym latach. 
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III Zastosowana metodologia badawcza 
3.1 Metody i techniki badawcze  

W badaniu zostały wykorzystane dwie metody badawcze: ilościowa CATI i jakościowa 
IDI on-line.  

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) to technika badań 
ilościowych polegająca na wykorzystaniu pracy ankieterów kontaktujących się 
z respondentami drogą telefoniczną i wspieranych oprogramowaniem 
komputerowym. Podczas kontaktu ankieter odczytuje respondentowi pytania 
zamieszczone w elektronicznej wersji kwestionariusza, w którym umieszcza również 
uzyskane odpowiedzi. Do przeprowadzenia badania wykorzystane zostało 
oprogramowanie CADAS, które umożliwia nie tylko jego realizację, ale także zapewnia 
stały nadzór i bieżącą kontrolę nad realizacją badania. 

Badanie CATI zostało zrealizowane z dwoma grupami respondentów:  

 przedstawicielami pracodawców, którzy otrzymali wsparcie KFS w 2021 r., 
 przedstawicielami pracowników powiatowych urzędów pracy. 

Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu standaryzowanych kwestionariuszy 
wywiadów odrębnych dla każdej grupy badawczej.  

IDI on-line – indywidualny wywiad pogłębiony realizowany on-line. 

Wywiady IDI to jedna z metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, 
wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie do precyzyjnych 
informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane są 
pytania o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia zjawisk, 
motywacji, postaw, zachowań. Przebieg wywiadu jest rejestrowany w formie audio, za 
zgodą respondenta. Kontakt z respondentem przeprowadzany był poprzez jedną  
z dostępnych platform komunikacyjnych typu Zoom, Skype, Teams itp. lub 
telefonicznie, jeżeli taka była wola respondenta. Podstawą interpretacji wyników jest 
pogłębiona analiza informacji uzyskanych w serii wywiadów. Z racji pandemii 
technika ta stała się popularną i bardziej wygodną formą realizacji wywiadu głównie 
ze względów bezpieczeństwa sanitarnego jak również ze względu na zwiększoną 
możliwość dostosowania się do preferencji czasowych respondenta. 

Wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami pracodawców w oparciu  
o opracowany scenariusz wywiadu.  

3.2 Wielkość i sposób doboru próby badawczej  

W ramach badania CATI z pracodawcami, którzy otrzymali wsparcia z KFS w 2021 r. 
zrealizowane zostały N=453 wywiady, co stanowi 25% populacji wszystkich 
pracodawców, którzy skorzystali w 2021 r. ze wsparcia KFS.  

Dobór próby miał charakter losowy. Operat losowania stanowiła baza pracodawców 
korzystających w 2021 r. z KFS pozyskana od Powiatowych Urzędów Pracy.  



                                                                                         

12 

 

W ramach badania CATI z przedstawicielami PUP-ów zrealizowano N=26 wywiadów. 
Dobór próby miał charakter pełny, tj. badaniem zostały objęte wszystkie powiatowe 
urzędy pracy z województwa dolnośląskiego.  

W ramach badania jakościowego zrealizowanych zostało N=26 wywiadów 
z przedstawicielami pracodawców, którzy w 2021 r. skorzystali z KFS.  

Dobór próby miał charakter celowy, a do badania został zaproszony przedstawiciel 
jednego pracodawcy z każdego powiatu województwa dolnośląskiego.  

3.3 Pytania badawcze  

W celu realizacji badania postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Jakie działania finansowane z KFS zrealizowano w powiatowych urzędach 
pracy w województwie dolnośląskim w roku 2021? 

1.1 Ile powiatowych urzędów pracy w województwie dolnośląskim 
ubiegało się o środki z KFS? 

1.2 Z jakich powodów pracodawcy ubiegający się o środki finansowe 
z KFS ich nie otrzymali?  

1.3 Ile z przyznanych środków na KFS wykorzystano w ramach działań 
podjętych przez powiatowe urzędy pracy, a ile zwrócono? 

1.4 Czy i które powiatowe urzędy pracy wnioskowały o środki z rezerwy 
KFS? 

1.5 Ilu pracodawców ubiegało się, a ilu skorzystało z dofinansowania 
z KFS? 

1.6 W ramach jakich priorytetów korzystali pracodawcy z KFS?  
1.7 Ilu pracowników skorzystało ze wparcia z KFS ze względu na: 

 rodzaj przedsiębiorstwa – (wg PKD) 
 wielkość przedsiębiorstwa 
 wiek 
 płeć 
 wykształcenie 
 ilu pracodawców prywatnych, a ilu pracodawców 

z sektora publicznego/jst? 
1.8 Jaki rodzaj działań był najczęściej, a jaki najrzadziej finansowany z KFS 

przez powiatowe urzędy pracy w województwie dolnośląskim? - 
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają 
się: 

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

 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 
pracodawcy lub za jego zgodą, 
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 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; 

- określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; 
- badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS; 
- promocję KFS; 
- konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS 

1.9 Na jakie trudności najczęściej natrafiali pracownicy powiatowych 
urzędów pracy przy realizacji zadań związanych z działaniami 
finansowanymi z KFS? 

1.10  Jakie działania z dotychczas postulowanych przez powiatowe urzędy 
pracy powinny zostać wdrożone do praktyki celem usprawnienia 
funkcjonowania KFS?  

1.11 Jakie działania prowadzą powiatowe urzędy pracy w celu 
informowania o możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach 
KFS?  

1.12  Czy w badanym okresie dokonano oceny efektywności działań 
finansowanych ze środków KFS przez PUP 

1.13  Czy został określony oczekiwany/ zakładany poziom efektywności 
wsparcia udzielonego ze środków KFS w danym powiecie i w jakim 
stopniu został osiągnięty? 

2. Jakie są opinie pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia z KFS 
w województwie dolnośląskim w roku 2021, na temat poprawy pozycji firmy 
i kompetencji pracowników? 

1.1 Jak pracodawcy oceniają procedury przyznawania wsparcia z KFS? 
1.2 Jak pracodawcy oceniają nabyte kompetencje swoje i/lub swoich 

pracowników w ramach działań finansowanych z KFS? 
1.3 Jakie obszary tematyczne dotyczące nabywania/podnoszenia 

umiejętności/ kwalifikacji były preferowane przez pracodawców i ich 
pracowników? 

1.4 Jak pracodawcy oceniają użyteczność KFS-u ze względu na poprawę 
sytuacji własnej firmy jak i pracowników (w szczególności ich 
kompetencji)? 

1.5 Na jakie trudności najczęściej natrafiali pracodawcy przy ubieganiu 
się o środki z KFS? 

1.6 Jaka jest ocena efektywności wsparcia przez pracodawców? 
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Ponadto badanie obejmowało także dodatkowe zagadnienia: 

3.1 Czy, a jeśli tak to w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła 
na działania powiatowych urzędów pracy województwa 
dolnośląskiego podejmowanych w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w roku 2021 ? 

3.2 W jaki sposób pracownicy powiatowych urzędów pracy usprawniliby 
funkcjonowanie KFS w przyszłości? 

3.3 Z jakich działań finansowanych z KFS korzystali pracodawcy? 
Jaka jest ocena tych działań? Jakie inne działania zdaniem 
pracodawców mogłyby zostać wprowadzone w przyszłości? 

3.4 Jakie były przyczyny/motywacje pracodawców w zakresie ubiegania 
się i skorzystania ze wsparcia z KFS w województwie dolnośląskim 
w roku 2021? 

3.5 Czy, a jeśli tak to w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła 
na efektywność wsparcia otrzymanego przez pracodawców 
w ramach KFS? 
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IV. WYNIKI BADAŃ  

4.1 Działania finansowane z KFS zrealizowane w powiatowych urzędach 
pracy  

4.1.1 Wysokość środków KFS w 2021 r.  

Wszystkie 26 powiatowe urzędy pracy z województwa dolnośląskiego ubiegały się 
i otrzymały środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. Kryteriami podziału 
środków wg. art. 69 a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
są dane, które uwzględniają w powiecie:  

 liczbę osób pracujących w danym powiecie, według stanu na koniec września 
bieżącego roku, 

 wydatkowanie środków w ramach przyznanego limitu, według stanu na koniec 
października bieżącego roku, 

 złożone zapotrzebowanie w roku bieżącym. 

W całym województwie dolnośląskim kwota wsparcia z KFS w 2021 r. wyniosła 
17 545 000 zł (w ramach limitu i rezerwy). Najwięcej funduszy z KFS w 2021 r. pozyskały 
powiaty, które są największymi ośrodkami miejskimi województwa dolnośląskiego: 
wrocławski, legnicki, kłodzki, jeleniogórski i bolesławiecki. Przy czym najwyższa kwota 
wsparcia z KFS trafiła do powiatu wrocławskiego (3 665 000 zł) i stanowiła ona 
20,9% wszystkich środków z KFS przeznaczonych na wsparcie w województwie 
dolnośląskim. Najniższą kwotę wsparcia otrzymał powiat lwówecki (100 000 zł). 

Spośród powiatowych urzędów pracy pięć wydatkowało 100% otrzymanej kwoty, są to 
powiaty: jeleniogórski, lubański, milicki, świdnicki i zgorzelecki. Minimalnie poniżej 
100% wydatkowania dotyczyło powiatów: wałbrzyskiego (99,98%) i ząbkowickiego 
(99,95%).  

Najniższy procent wykonania miał powiat wrocławski – 78,91%.  W pozostałych 
powiatach odsetek wydatkowania pozyskanych środków plasował się powyżej 90%.  

Tabela 1. Otrzymana kwota wsparcia ze środków KFS w 2021 r. 
                                OTRZYMANA KWOTA   

PUP Limit (zł) Rezerwa (zł) 
Kwota 

ogółem (limit 
+ rezerwa) 

Stopień 
wykorzystania 

Bolesławiec 600 000,00 300 000,00  900 000,00  99,59% 
Dzierżoniów 400 000,00 100 000,00  500 000,00  90,91% 
Głogów 400 000,00 300 000,00  700 000,00  96,36% 
Góra 200 000,00 40 000,00  240 000,00  99,81% 

Jawor 400 000,00 120 000,00  520 000,00  97,67% 
Jelenia Góra 600 000,00 400 000,00  1 000 000,00  100,00% 
Kamienna Góra 200 000,00 0,00  200 000,00  95,15% 
Kłodzko 950 000,00 0,00  950 000,00  99,58% 
Legnica 1 000 000,00 300 000,00  1 300 000,00  97,98% 
Lubań 400 000,00 0,00  400 000,00  100,00% 



                                                                                         

16 

 

Lubin 825 000,00 0,00  825 000,00  98,55% 
Lwówek Śląski 100 000,00 0,00  100 000,00  97,39% 
Milicz 220 000,00 0,00  220 000,00  100,00% 
Oleśnica 300 000,00 0,00  300 000,00  99,91% 
Oława 450 000,00 100 000,00  550 000,00  97,36% 
Polkowice 750 000,00 120 000,00  870 000,00  99,74% 
Strzelin 250 000,00 0,00  250 000,00  97,94% 
Środa Śląska 350 000,00 50 000,00  400 000,00  92,48% 
Świdnica 700 000,00 0,00  700 000,00  100,00% 
Trzebnica 400 000,00 0,00  400 000,00  98,06% 
Wałbrzych 850 000,00 0,00  850 000,00  99,98% 
Wołów 325 000,00 20 000,00  345 000,00  98,04% 
Wrocław 3 665 000,00 0,00  3 665 000,00  78,91% 
Ząbkowice Śląskie 425 000,00 0,00  425 000,00  99,95% 
Zgorzelec 425 000,00 0,00  425 000,00  100,00% 
Złotoryja 450 000,00 60 000,00  510 000,00  98,87% 
Razem 15 635 000,00 1 910 000,00  17 545 000,00  94,37% 

Źródło: dane DWUP   

Spośród 26 powiatowych urzędów pracy 12 (46,2%) wnioskowało w 2021 r. o rezerwę 
z KFS. Rezerwa środków KFS ukierunkowana była na następujące formy pomocy: 

 wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców, 

 wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych  
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, 
członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów 
Aktywności Zawodowej, 

 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, 

 wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji 
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, 

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji 
cyfrowych. 

Najwyższą kwotę w ramach rezerwy otrzymały powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, 
głogowski i legnicki.  
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4.1.2 Liczba pracodawców wspartych ze środków KFS w 2021 r.  

W 2021 r. liczba pracodawców (podmiotów), którzy złożyli wniosek o przyznanie 
środków z KFS wyniosła 3 121. Liczba pracodawców (podmiotów), którzy otrzymali 
wsparcie ze środków KFS w 2021 r. w województwie dolnośląskim wyniosła 1 806. 
Wsparciem objęto 57,9% wnioskujących podmiotów.  

Najwięcej podmiotów otrzymało wsparcie w PUP Wrocław – 319, PUP Polkowice – 137, 
PUP Jawor – 120, PUP Bolesławiec – 118 i PUP Legnica – 105. Najmniej podmiotów 
zostało objętych wsparciem ze środków KFS w PUP Lwówek Śląski – 16, 
PUP Kamienna Góra –20, PUP Strzelin – 24, PUP Góra – 26 i PUP Milicz – 29. 
Należy jednak mieć na uwadze, że liczba podmiotów zainteresowanych wsparciem 
z KFS jest zależna od liczby podmiotów funkcjonujących na obszarze działania danego 
powiatowego urzędu pracy.  
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Tabela 2. Liczba podmiotów, które otrzymały ze środków KFS w 2021 r.  

PUP 
Liczba podmiotów, które 

otrzymały wsparcie  

Bolesławiec 118 
Dzierżoniów 45 
Głogów 53 
Góra 26 

Jawor 120 
Jelenia Góra 91 
Kamienna Góra 20 
Kłodzko 91 
Legnica 105 
Lubań 36 
Lubin 76 
Lwówek Śląski 16 
Milicz 29 
Oleśnica 46 
Oława 57 
Polkowice 137 
Strzelin 24 
Środa Śląska 38 
Świdnica 38 
Trzebnica 67 
Wałbrzych 52 
Wołów 41 

Wrocław 319 
Ząbkowice Śląskie 52 
Zgorzelec 61 
Złotoryja 48 
Razem 1806 

Źródło: dane DWUP   

Wśród podmiotów, którzy otrzymały wsparcie w ramach KFS w województwie 

dolnośląskim w 2021 r. dominowały mikroprzedsiębiorstwa, które stanowiły 

61,4% ogółu podmiotów korzystających ze wsparcia. Małe przedsiębiorstwa stanowiły 

18,1%, średnie 11,0%, a duże 9,5% podmiotów korzystających ze wsparcia KFS w 2021 r.  
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Wykres 1. Struktura wielkości podmiotów korzystających ze środków KFS w 2021 r.  

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  

Wśród podmiotów, które skorzystały w 2021 r. ze wsparcia KFS najwięcej funkcjonuje 
w branży Pozostała działalność usługowa – 23,2%. Blisko 16% firm działa w branży 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 12,2% w branży przetwórstwa przemysłowego, 
a 12,0% w branży Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Wśród firm 
wspartych środkami z KFS w 2021 r. nie znalazły się żadne reprezentujące organizacje 
i zespoły eksterytorialne oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 
W niewielkim stopniu ze środków KFS korzystały firmy z obszarów: górnictwo 
i wydobycie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo.  

61,4
18,1

11,0

9,5

mikro (0-9 pracowników) małe (10-49 pracowników)

średnie (50-249 pracowników) duże (250 i więcej pracowników)
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Wykres 2. Struktura branżowa podmiotów korzystających ze wsparcia KFS w 2021 r.  

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  

Zdecydowana większość podmiotów, które skorzystały z KFS w 2021 r. 
w województwie dolnośląskim funkcjonuje w sektorze prywatnym – 75,7%. 
Podmioty z sektora publicznego stanowiły 24,3% odbiorców wsparcia.  
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12,2
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Górnictwo i wydobywanie

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Działalność niezidentyfikowana

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Informacja i komunikacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

Transport i gospodarka magazynowa

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

Budownictwo

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

Edukacja

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Przetwórstwo przemysłowe

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Pozostała działalność usługowa
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Wykres 3. Struktura własności podmiotów korzystających ze środków KFS 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453 

4.1.3 Osoby, które skorzystały ze wsparcia KFS w 2021 r.  

Wsparciem w ramach środków KFS objęci mogli być zarówno pracodawcy, 
jak i pracownicy. Łącznie w całym województwie dolnośląskim wsparciem objęto 
7 100 osób, w tym 658 pracodawców (9,3%) i 6 442 pracowników (90,7%). 
Wśród pracowników 68,0% stanowiły kobiety.  

Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia w: PUP Wrocław – 1 122 osoby, PUP Legnica – 
589 osób, PUP Bolesławiec – 533 osoby i PUP Kłodzko – 492 osoby. Wynika to z faktu, 
że są to obszary miejskie, z których ze wsparcia skorzystała największa liczba 
podmiotów. Najmniej osób skorzystało ze wsparcia w: PUP Góra – 67 osób, PUP Milicz 
– 71 osób, PUP Lwówek Śląski – 73 osoby i PUP Strzelin – 74 osoby.  

Analizując wyłącznie liczbę pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach 
KFS w 2021 r. należy wskazać, że najwięcej było ich w obrębie: PUP Wrocław – 124, 
PUP Polkowice – 52, PUP Legnica – 44, PUP Jelenia Góra – 41, PUP Jawor – 39 
i PUP Kłodzko – 37. Najmniej zaś w: PUP Milicz – 4, PUP Kamienna Góra – 5, PUP 
Lwówek Śląski – 6 i PUP Góra – 9.  

Tabela 3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia KFS w 2021 r.  

PUP 
Osoby objęte wsparciem KFS w 

2021 r. 
Pracodawcy Pracownicy Razem  

Bolesławiec 24 509 533 
Dzierżoniów 14 224 238 
Głogów 29 144 173 
Góra 9 58 67 
Jawor 39 172 211 
Jelenia Góra 41 260 301 
Kamienna Góra 5 107 112 
Kłodzko 37 455 492 

75,7%

24,3%

Prywatny Publiczny
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Legnica 44 545 589 
Lubań 15 113 128 
Lubin 35 223 258 
Lwówek Śląski 6 67 73 
Milicz 4 67 71 
Oleśnica 13 298 311 
Oława 25 177 202 
Polkowice 52 381 433 
Strzelin 18 56 74 
Środa Śląska 15 144 159 
Świdnica 10 363 373 
Trzebnica 12 146 158 
Wałbrzych 21 362 383 
Wołów 16 105 121 
Wrocław 124 998 1122 
Ząbkowice Śląskie 11 98 109 
Zgorzelec 22 152 174 
Złotoryja 17 218 235 
 658 6442 7100 

Źródło: dane DWUP  

Struktura wieku osób korzystających ze wsparcia KFS była zbliżona w obu grupach, 
tj. pracodawców i pracowników. Najmniej liczną grupą w obu grupach były osoby 
z najmłodszego grupy wiekowej 18-24 lata – 2,1% wśród pracodawców i 5,7% wśród 
pracowników.  

Wśród pracodawców dwie najstarsze grupy wiekowe były reprezentowane 
przez niemal tę samą liczbę osób. Osoby w wieku 35-44 lata stanowiły 39,5%, a osoby 
w wieku 45 i więcej lat 39,4% ogółu pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia KFS.   

Wykres 4. Struktura wieku pracodawców korzystających ze wsparcia KFS  

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  
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Natomiast wśród pracowników dominującą grupą były osoby w wieku 45 lub więcej 
lat, które stanowiły 39,3% ogółu korzystających ze środków KFS pracowników. 
Osoby w wieku 35-44 lat stanowiły ok. 30%, a osoby w wieku 25-34 lat niemal 
25% tej populacji.  

Wykres 5. Struktura wieku pracowników korzystających ze wsparcia KFS 

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  

Struktura wieku kobiet uczestniczących w formach wsparcia dofinansowywanego 
w ramach KFS jest zbliżona do struktury wieku ogółu pracowników. Dominują kobiety 
w wieku 45 i więcej lat (42,5%), a najmniej licznie reprezentowaną grupą wiekową są 
kobiety w wieku 18-24 lata (5,7%).  

Wykres 6. Struktura wykształcenia kobiet korzystających ze wsparcia KFS 

  
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  
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W obu grupach objętych wsparciem KFS dominowały osoby z wykształceniem 
wyższym – 51,1% wśród pracodawców i 49,4% wśród pracowników.  

Spośród pracowników, którzy uczestniczyli w formach wsparcia dofinansowywanych 
ze środków KFS blisko 20% posiada wykształcenie policealne lub średnie 
zawodowe/branżowe, 15,2% zasadnicze zawodowe/branżowe, a 14,1% średnie 
ogólnokształcące.  

Wykres 7. Struktura wykształcenia pracodawców korzystających ze wsparcia KFS 

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  

Podobnie kształtuje się struktura wykształcenia wśród pracowników, 
którzy skorzystali w 2021 r. ze wsparcia w ramach środków KFS. Niemal 27% stanowią 
osoby z wykształceniem policealny lub średnim zawodowym/branżowym, 
ok. 13% osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym, ok. 9% osoby 
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Wśród pracowników były również 
osoby mające wykształcenie gimnazjalne/podstawowe lub niższe – 2,1%.  

Wykres 8. Struktura wykształcenia pracowników korzystających ze wsparcia KFS 

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  
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Wśród kobiet, które skorzystały ze wsparcia KFS dominującą grupą były kobiety 
z wykształceniem wyższym – 57,1%. Nieco ponad ¼ stanowiły kobiety 
z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym/branżowym. Kolejne 
pod względem liczebności grupy stanowiły kobiety posiadające wykształcenie 
średnie ogólnokształcące – 8,8% i zasadnicze zawodowe/branżowe – 6,9%. 
Kobiet z najniższym stopniem wykształcenia, tj. gimnazjalnego/podstawowego 
lub niepełnego było 1,2%.  

Wykres 9. Struktura wykształcenia kobiet korzystających ze wsparcia KFS 

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  

Charakteryzując odbiorców wsparcia ze środków KFS należy wspomnieć o tym, 
że 1,6% pracowników i 1,1% pracodawców wykonuje pracę w szczególnych warunkach 
oraz pracę o szczególnym charakterze. Wśród kobiet osoby wykonujące tego rodzaju 
pracę stanowiły 0,8%.  

Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa dostrzegalny jest wzrost tendencji 
kierowania wsparcia w ramach KFS wyłącznie do pracowników. Tylko pracownicy 
objęci byli wsparciem ze środków KFS w przypadku 30,4% mikroprzedsiębiorstw, 
73,3% małych przedsiębiorstw i aż 82,0% średnich i 88,9% dużych przedsiębiorstw.  

Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa obniża się odsetek deklaracji 
wskazujących na korzystanie ze wsparcia dofinansowanego ze środków KFS obu grup 
odbiorców, tj. pracowników i pracodawców. Wśród mikroprzedsiębiorstw na objęcie 
wsparciem obu grup wskazywało 50,4% podmiotów, podczas gdy wśród małych 
podmiotów było to 22,9%, wśród średnich 14,0%, a wśród dużych jedynie 5,6%.  

Wsparcie kierowane wyłącznie do pracodawców jest domeną mikroprzedsiębiorstw. 
Spośród nich takie rozwiązanie zastosowało 19,3%, podczas gdy w podmiotach 
pozostałych klas wielkości odsetek wynosi od 5,6% (duże) do 3,8% (małe). 
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Wykres 10. Grupy odbiorców wsparcia ze środków KFS w podmiotach poszczególnych wielkości 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Uwzględniając formę własności podmiotów korzystających ze wsparcia KFS i grupy, 
do których to wsparcia było kierowane można zauważyć, że sektor prywatny częściej 
niż sektor publiczny kierował wsparcie ze środków KFS zarówno do pracodawców 
i pracowników, jak i wyłącznie do pracodawców. Z kolei sektor publiczny w większym 
stopniu niż sektor publiczny obejmował wsparciem wyłącznie pracowników.  
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Wykres 11. Grupy odbiorców wsparcia ze środków KFS w podmiotach poszczególnych form własności 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

4.1.4 Przyczyny nieotrzymania środków z KFS  

Nie każdy wnioskujący o dofinansowanie z KFS pracodawca je otrzymał. Najczęstszą 
przyczyną nieotrzymania środków była rezygnacja pracodawcy (20,0%) 
oraz niekompletność złożonej dokumentacji (19,2%). Częsty powód nieprzyznania 
środków to również niespełnienia wymogów formalnych (16,9%) oraz nieuzupełnienie 
dokumentacji (16,25) w wyznaczonym terminie. Najrzadziej odmowa dotyczyła 
zawyżonych cen szkoleń. 

Wykres 12. Główne przyczyny nieotrzymania środków z KFS 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453 
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4.2 Formy i wielkość wsparcia 

Pracodawcy mogli ubiegać się o wsparcie ze środków KFS w 14 priorytetach.  

Zdecydowanie najwięcej środków finansowych przeznaczonych zostało na działania 
w dotyczące kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 
lub województwie zawodach deficytowych (65,3%), a w ramach rezerwy kształcenia 
ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych (69,2%). Najmniej 
natomiast na 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 (0,4%) oraz w przypadku rezerwy na 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 (1,1%). 

Tabela 4. Priorytety, w ramach których pracodawcy ubiegali się o wsparcie 

Priorytety, w ramach których pracodawcy ubiegali się o wsparcie  
Procentowy 

udział 
priorytetu 

Priorytety w ramach tzw. „puli Ministra” 
wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 
lub województwie zawodach deficytowych 

65,3% 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 15,6% 

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach 
nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi 
cyfrowych 

5,6% 

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 

5,6% 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na 
skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-
19, musiały ograniczyć swoją działalność 

3,3% 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa 
ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości 

2,6% 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po 
przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem 

0,7% 

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 

0,4% 

Rezerwa KFS 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu 
kompetencji cyfrowych 

69,2% 
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wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w 
podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez 
MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników 
Zakładów Aktywności Zawodowej 

10,2% 

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji 
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej 

7,6% 

wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców 

7,3% 

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności 

1,4% 

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 

1,1% 

Źródło: dane DWUP 

PUP-y mogły finansować 5 rodzajów działań w ramach KFS: kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy, określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, 
badania efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS, promocję KFS 
i konsultacje oraz poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.  

Wszystkie dolnośląskie urzędy pracy wskazały tylko na jedną formę działań 
finansowanych ze środków KFS w 2021 r. jaką było kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy. W ramach tego działania pracodawcy mogli skorzystać 
z 5 form wsparcia: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 
ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia 
ze środków KFS, 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 oraz ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.  

Wszystkie PUP-y dofinansowywały działania w zakresie realizacji kursów i studiów 
podyplomowych. Pozostałe formy wsparcia były realizowane w mniejszym stopniu: 
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych dofinansowano 46,2% PUP-ów, 
a badania lekarskie i psychologiczne w 30,8%. W żadnym PUP-ie nie realizowano 
wsparcia w obszarze określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 
ustawicznego i ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku 
z podjętym kształceniem.  
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Wykres 13. Formy wsparcia dofinansowywane ze środków KFS przez PUP-y 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PUP N=26 

Z kursów w równie dużym stopniu korzystali zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. 
Nieznacznie częściej korzystali z nich pracodawcy (różnica 2,5 pp.). Z pozostałych form 
wsparcia obie grupy korzystały w niewielkim stopniu. Pracownicy częściej 
niż pracodawcy korzystali ze wsparcia w formie egzaminów i badań lekarskich 
i/lub psychologicznych, a pracodawcy ze studiów podyplomowych.  

Wykres 14. Formy wsparcia z KFS, z których korzystały poszczególne grupy odbiorców 

 
Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  

Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS była różnorodna. 
Największy odsetek realizowanych form kształcenia ustawicznego zakwalifikowano 
do innej tematyki kształcenia ustawicznego – 19,4%. Kolejnym najczęściej 
wskazywanym obszarem tematycznym była opieka zdrowotna – 15,7%. 
Niemal co dziesiąty kurs/szkolenie/studia podyplomowe dotyczyło usług fryzjerskich 
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i/lub kosmetycznych, a blisko 9% rachunkowości, księgowości, ubezpieczeń, analizy 
inwestycyjnej oraz informatyki i wykorzystywania komputerów. Pozostałe obszary 
tematyczne były mniej popularne.  

Tabela 5. Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS 
Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS 

inna tematyka kształcenia ustawicznego 19,4% 
opieka zdrowotna 15,7% 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne 9,6% 
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza 
inwestycyjna 8,8% 
informatyka i wykorzystanie komputerów 8,5% 
pozostałe usługi 5,1% 
opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
starszymi, dziećmi, wolontariat) 4,7% 
technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, 
energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i 
konserwacja pojazdów) 4,2% 
doskonalenie nauczycieli i nauka o kształceniu 4,1% 
zarządzanie i administrowanie 3,8% 
usługi gastronomiczne 3,2% 
usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy 3,1% 
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 3,1% 
rozwój osobowościowy i kariery zawodowej 1,3% 
architektura i budownictwo 0,8% 
nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, 
socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) 0,7% 
prawo 0,7% 
usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 0,6% 
języki obce 0,4% 
z tego podstawowe programy ogólne (w tym: kształcenie umiejętności 
pisania, czytania i liczenia 0,4% 
usługi krawieckie, obuwnicze 0,3% 
prace sekretarskie i biurowe 0,2% 
weterynaria 0,1% 
dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 0,1% 
ochrona własności i osób 0,1% 
ochrona środowiska 0,1% 
usługi stolarskie, szklarskie 0,1% 
sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 0,0% 
nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, chemia, 
fizyka) 0,0% 
górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł spożywczy, lekki, 
chemiczny) 0,0% 

Źródło: sprawozdanie MRPiT za 2021 r.  
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4.3 Ocena wsparcia ze środków KFS 

Odbiorcy wsparcia realizowanego w ramach KFS w 2021 r. zostali poproszeni o ocenę 
wsparcia, z którego skorzystali. Ocena każdej formy wsparcia jest pozytywna.  

Średnia ogólna ocena wsparcia otrzymanego ze środków KFS w 2021 r. wynosi 9,6 
w 10-stopniowej skali, a więc plasuje się bardzo wysoko. Aż 78,6% uczestniczących 
w badaniu pracodawców wystawiło otrzymanemu wsparciu najwyższą notę, tj. 10. 
Odsetek niższych not był niewielki.  

Wykres 15. Ogólna ocena wsparcia otrzymanego ze środków KFS w 2021 r. 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Pracodawcy zostali poproszeni o ocenę otrzymanego wsparcia w 4 aspektach: 
efektywności, użyteczności, trafności i jakości. We wszystkich tych aspektach wsparcie 
zostało ocenione bardzo dobrze. Blisko 80% pracodawców wystawiło otrzymanemu 
wsparciu maksymalną notę. Użyteczność, trafność i jakość wsparcia została oceniona 
średnio na 4,8 pkt w 5-punktowej skali. Efektywność nieznacznie, bo o 0,1 pkt niżej. 
Dane te jednoznacznie wskazują na zaspokojenie potrzeb odbiorców przez oferowane 
w ramach KFS wsparcie.  

Tabela 6. Ocena wsparcia otrzymanego z KFS w 2021 r.  
 Bardzo 

źle 
Raczej 
źle 

Ani 
dobrze, 
ani źle 

Raczej 
dobrze 

Zdecydowanie 
dobrze 

Średnia ocena 
(w 5-
punktowej 
skali)  

Efektywności 
wsparcia 

0,0% 0,0% 1,3% 
 

24,5% 
 

74,2% 4,7 

Użyteczności 
wsparcia 

0,0% 0,0% 0,9% 20,3% 
 

78,8% 4,8 

Trafności 
wsparcia 

0,0% 0,0% 1,3% 
 

19,4% 
 

79,2% 4,8 

Jakości 
wsparcia  

0,0% 0,0% 1,5% 
 

20,1% 
 

78,4% 4.8 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

1,51,8 2,2

78,6

Ocena od 4 do 5 Ocena od 6 do 7 Ocena od 8 do 9 Ocena 10
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4.3.1 Ocena poszczególnych form wsparcia realizowanego w ramach KFS  

Także ocena pracodawców dotycząca poszczególnych form wsparcia jest bardzo 
dobra. Żadna forma nie została oceniona negatywnie, a jedynie w przypadku kursów 
i studiów podyplomowych pojawiły się pojedyncze średnie oceny (ani dobrze, ani źle). 
Nie wpłynęło to w znaczący sposób na średnią ocenę tej formy wsparcia, bo jest ona 
bardzo wysoka – 4,8 pkt w 5-punktowej skali. Także pozostałe formy wsparcia 
otrzymały tak wysokie oceny, tylko w przypadku badań lekarskich 
i/lub psychologicznych średnia ocena jest nieznacznie niższa i wynosi 4,7 pkt. 
Dane te wskazują na wysoką jakość realizowanego w ramach KFS wsparcia, 
które odpowiada na potrzeby jego odbiorców.  

Tabela 7. Ocena poszczególnych form wsparcia finansowanego z KFS  
 Bardzo 

źle 
Raczej 
źle 

Ani 
dobrze, 
ani źle 

Raczej 
dobrze 

Bardzo 
dobrze 

Średnia 
ocena (w 5-
punktowej 
skali) 

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

0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 
 

76,9% 4,8 

Kursy i studia 
podyplomowe realizowane 
z inicjatywy pracodawcy lub 
za jego zgodą 

0,0% 0,0% 0,7% 
 

20,0% 
 

79,3% 4,8 

Egzaminy umożliwiające 
uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji 
lub uprawnień 
zawodowych 

0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 
 

85,0% 4,8 

Badania lekarskie i 
psychologiczne wymagane 
do podjęcia kształcenia lub 
pracy zawodowej po 
ukończonym kształceniu 

0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 4,7 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Ocenę wsparcia ze środków KFS oparto również na analizie konkretnych efektów jakie 
ono przyniosło pracodawcom i pracownikom. Efekty te analizowano w odniesieniu 
do sytuacji przedsiębiorstwa/instytucji, które skorzystały ze środków KFS 
oraz w odniesieniu do sytuacji pracowników/osób korzystających ze wsparcia, 
głównie kursów i szkoleń, które stanowiły znamienitą większość realizowanych form 
wsparcia.  
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4.3.2 Wpływ wsparcia KFS na sytuację firmy i pracowników  

Ponad 90% pracodawców korzystających w 2021 r. ze środków KFS oceniło, 
że otrzymane wsparcie wpłynęło na poprawę sytuacji ich firmy. Odmiennego zdania 
było 6,0% badanych. 

Wykres 16. Ocena wpływu wsparcia KFS na poprawę sytuacji firmy 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Pozytywny wpływ wsparcia płynącego ze środków KFS odczuwany był 
przez pracodawców przede wszystkim w poprawie jakości oferowanych przez nich 
usług – na ten aspekt wskazało 85,9% badanych. Nieco ponad 30% pracodawców 
wskazało, że dzięki uzyskanemu wsparciu z KFS, a więc nabytym przez pracowników 
kompetencjom i kwalifikacjom zawodowym zwiększyła się ilość klientów. 
Blisko 30% przedstawicieli pracodawców wskazało, że dzięki efektom uzyskanego 
wsparcia poszerzyli działalność swojej firmy. W znacznie mniejszym stopniu wsparcie 
KFS miało wpływ na zwiększenie zatrudnienia, uruchomienie nowego działu firmy 
czy wejście na nowe rynki, chociaż i w tych obszarach pojawiały się pojedyncze 
odpowiedzi wskazujące na zaobserwowanie takich rezultatów.  

Wykres 17. Wpływ wsparcia KFS na poprawę sytuacji firmy 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

90,3

6,0
3,8

Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć

5,1%

5,4%

5,9%

27,1%

32,0%

85,9%

Wejście na nowe rynki

Uruchomienie nowego działu

Zwiększenie zatrudnienia

Poszerzenie działalności (nowe produkty/usługi)

Zwiększenie ilości klientów

Poprawa jakości usług
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Pracodawcy bardzo pozytywnie oceniają nabyte w toku realizacji wsparcia ze środków 
KFS kompetencje zawodowe swoich pracowników. Dobrze ocenia je 98,0% 
pracodawców, z czego 71,5% zdecydowanie dobrze.  

Wykres 18. Ocena kompetencji nabytych przez pracowników w efekcie wsparcia z KFS 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Wpływ wsparcia KFS na sytuację pracowników szacowany był dwojako – 
w odniesieniu do zagadnień tzw. miękkich w 5-punktowej skali oraz dychotomicznie 
w odniesieniu do zaistniałych zmian w sytuacji pracowników.  

Wg niemal wszystkich pracodawców pracownicy uczestniczący we wsparciu 
dofinansowanym ze środków KFS podnieśli kompetencje potrzebne w ich codziennej 
pracy – zdecydowanie przekonanych o tym jest 88,5% pracodawców, a 9,4% raczej 
zgadza się z tą opinią. W opinii 77,3% pracodawców pracownicy dzięki wsparciu 
KFS zdecydowanie usprawnili swoją pracę, a wg 18,1% raczej nastąpiła taka zmiana. 
Natomiast wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy w następstwie 
wsparcia z jakiego skorzystali zdecydowanie dostrzega 60,7% pracodawców, 
a 25,5% raczej dostrzega tę zmianę.  

0,2 1,8

26,5

71,5

Zdecydowanie źle Ani dobrze, ani źle

Raczej dobrze Zdecydowanie dobrze
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Tabela 8. Ocena wpływu wsparcia z KFS na sytuację pracowników  
 Zdecydowanie 

się nie 
zgadzam 

Raczej 
się nie 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam  

Raczej 
się 
zgadzam  

Zdecydowanie 
się zgadzam  

Nie wiem/ 
trudno 
powiedzieć 

Średnia 
ocena 
wpływ (w 
5-
punktowej 
skali) 

Pracownicy 
firmy 
podnieśli 
kompetencje 
potrzebne w 
ich 
codziennej 
pracy 

0,5% 0,8% 0,5% 9,4% 88,5% 0,3% 4,9 

Pracownicy 
usprawnili 
swoją pracę 

1,5% 0,3% 2,6% 18,1% 77,3% 0,3% 4,7 

Wzrosła 
satysfakcja 
pracowników 
z 
wykonywanej 
pracy 

1,0% 1,0% 4,1% 25,5% 60,7% 7,7% 4,6 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Wsparcie KFS w mniejszym stopniu przyniosło wymierne efekty dla pracowników, 
którzy z niego skorzystali. Wśród częściej występujących (53,3% wskazań) efektów 
należy wymienić wzrost wynagrodzenia pracowników w związku z nabytymi 
kompetencjami i kwalifikacjami. Blisko 20% pracodawców wskazało, że pracownicy 
w efekcie udziału we wsparcia ze środków KFS awansowali, a 14,3% wskazało 
na zmianę stanowiska.  

Wykres 19. Ocena wpływu wsparcia z KFS na sytuację pracowników 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

14,3 19,9

53,3

83,9 77,3

42,3

1,8 2,8 4,3

Pracownicy zmienili stanowisko Pracownicy dostali awans Wzrosło wynagrodzenie
pracowników w związku z

nabytymi kompetencjami i
kwalifikacjami

Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć
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Ponadto należy podkreślić, że bardzo pozytywnie oceniona została współpraca  
z powiatowymi urzędami pracy na każdym etapie realizowanych działań. 
Respondenci docenili kompetencje pracowników PUP, ich zaangażowanie 
oraz łatwość kontaktu. 

„Można było się mailowo kontaktować w razie jakichś tam niedomówień, 
pytań. Także wszystko naprawdę przebiegało bez zarzutu”. 

IDI_2 

„Na pewno pani z urzędu pracy, jak już była umowa podpisana też dawała 
taką informację i była też akurat w takim fajnym kontakcie, że gdzieś tam 
była czujna, żeby kontrolować to, czy jak już było po terminie, czy blisko 
terminu, to gdzieś to weryfikowała, czy faktycznie się on odbędzie, że trzeba 
donieść te umowy, trzeba donieść harmonogramy”. 

IDI_3 

„Tutaj, jeżeli chodzi o kompetencje osób w urzędach, to są osoby takie, 
wiadomo, wiedzą o czym mówią, można się do nich poradzić w jakiej 
sprawie, wątpliwościach. Tutaj nie ma problemu.” 

IDI_5 

4.3.3 Ocena efektywności wsparcia KFS  

Pracodawcy oceniali wsparcie KFS także w zakresie jego efektywności uwzględniając 
adekwatność poniesionych nakładów finansowych, czasu i pracy w kontekście 
uzyskanych rezultatów.  

We wszystkich tych aspektach nakłady zostały pozytywnie ocenione 
przez pracodawców korzystających ze wsparcia KFS w 2021 r., co jednoznacznie 
świadczy o wysokiej efektywności oferowanej pracodawcom pomocy.  

Stosunek poniesionych nakładów finansowych do uzyskanych rezultatów bardzo 
dobrze ocenia niemal połowa pracodawców, a kolejnych 45,0% ocenia je raczej 
dobrze. Jest to o tyle istotne, że skorzystanie ze środków KFS wymaga wniesienia 
wkładu własnego przez przedsiębiorcę.  

Także stosunek poniesionych nakładów czasu i pracy w odniesieniu do uzyskanych 
rezultatów jest oceniany dobrze – bardzo dobrze ocenia je odpowiednio 44,6% 
i 47,5% pracodawców. Jedynie w przypadku oceny nakładów czasowych najczęściej 
padającą oceną było raczej dobrze, a nie bardzo dobrze. Jednak ogólna średnia ocena 
tego aspektu efektywności utrzymuje się na takim samym poziomie 
jak w pozostałych aspektach, tj. 4,4 pkt w 5-punktowej skali.   
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Tabela 9. Ocena efektywności wsparcia ze środków KFS 
 Bardzo 

źle 
Raczej 
źle 

Ani 
dobrze, ani 
źle 

Raczej 
dobrze 

Bardzo 
dobrze 

Średnia ocena (w 
5-punktowej skali) 

Nakłady 
finansowe 

0,2% 0,0% 5,5% 45,0% 49,2% 4,4 

Nakłady 
czasu 0,0% 0,2% 4,6% 50,6% 44,6% 4,4 

Nakłady 
pracy  

0,0% 0,2% 4,6% 47,7% 47,5% 4,4 

Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Reasumując kwestie dotyczące oceny efektywności należy podkreślić, że chociaż 
skorzystanie ze wsparcia dofinansowanego ze środków KFS wymagało 
od pracodawców zaangażowania środków finansowych, a od uczestników wsparcia 
zaangażowania czasu i pracy, to efekty wsparcia równoważą poniesione koszty, 
a sądząc po wysokich ocenach wręcz je przewyższają. Warto mieć na uwadze, 
że oddelegowanie pracownika na kurs/szkolenie/studia podyplomowe zawsze wiąże 
się z obciążeniem pracodawcy wynikającym z koniecznością zapewnienia 
pracownikowi możliwości uczestnictwa w tych formach rozwoju, w tym reorganizacji 
pracy pod nieobecność pracownika. Mimo tych trudności wsparcie oceniane jest 
bardzo pozytywnie.  

Zdobyta wiedza pozytywnie przełożyła się na prowadzoną działalność oraz zakres 
świadczonych usług. Zauważyli to nie tylko przedsiębiorcy, ale także przedstawiciele 
administracji publicznej.  

„Ja mówię, ta moja wiedza na pewno jest większa, poszerzona. 
Tym bardziej mamy tutaj jeszcze materiały ze szkolenia, więc są nam 
bardzo przydatne”. 

IDI_2 

„No bardzo użyteczne, bo pozwala nam się rozwijać, wprowadzać nowe 
usługi, no i uczyć się od najlepszych. To w tym zawodzie moim zdaniem 
najważniejsze”. 

IDI_1 

Nowe umiejętności pracowników, to realne oszczędności dla organizacji. 
Niektóre branże bardzo szybko to odczuwają. Pracodawcy mają tego świadomość, 
a środki z KFS zmniejszają bariery finansowe planowanych w tym zakresie inwestycji. 

„Dla nas też to są oszczędności, bo my już nie musimy transportu 
na przykład wózkami załatwiać, bo nieraz trzeba było, że przez halę, 
czy gdzieś chciał od razu samochód transportowy jechać wózkiem 
widłowym. Bo tak się zdarzało. A teraz mamy swoje, jest to i dla 
pracowników lżej, i jakby więcej możemy jako my. My możemy więcej 
zaoferować”. 

IDI_7 
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Przedstawiciele badanych podmiotów zauważyli w przeprowadzonych wywiadach, 
że z możliwości uczestnictwa w szkoleniach zadowoleni byli również sami pracownicy 
biorący w nich udział. Dodatkowa wiedza, to większa konkurencyjność na rynku pracy, 
możliwość podniesienia zarobków, a także uzyskanie awansu. 

„Oni byli zadowolenia, bo gdzieś tam zwiększyli swoje kwalifikacje i mają 
po prostu papier dodatkowy, który uprawnia ich do dodatkowej pracy”. 

IDI_4 

„Bo to z jednej strony jakby podnosi kwalifikacje moich pracowników. 
Też w jakiś sposób integruje personel”. 

IDI_17 

„Zwiększenie wachlarza usług i tak, jak mówię, bardziej się pracownicy stali 
specjalistami w tej właśnie dziedzinie”. 

IDI_19 

Uczestnictwo w szkoleniach umożliwiło przedsiębiorcom rozwój działalności  
i zdobywanie nowych klientów. Badani zwrócili jednak uwagę, że działa 
w tym przypadku zjawisko skali i realnie pozytywne rezultaty będą widoczne 
po zainwestowaniu – w zależności od branży – odpowiednio wysokich środków 
finansowych. 

„Mała kwota, bo mówię, w tych początkowych okresach, kiedy to wchodziło 
w ogóle, to mieliśmy jakieś 30, nawet 35000 mogliśmy pozyskać 
i to uważam było już w skali zaplanowanych wszystkich szkoleń, 
już pokaźna kwota. Natomiast teraz uzyskujemy to na poziomie 7000, 8, 10 
nie przekracza.” 

IDI_5 

Respondenci zwrócili uwagę, że chętnie korzystaliby ze szkoleń również  
w zakresie, który nie jest obecnie przewidziany w kryteriach KFS. Ich zdaniem 
wsparcie zawodów deficytowych, to nie tylko szkolenie pracowników w takich 
zawodach, ale pomoc pracodawcom, których profil działalności sprawia, że nie mogą 
oni znaleźć osób chętnych do podjęcia u nich pracy. Przykładem może być 
administracja publiczna, w której coraz niższe zainteresowanie zawodem urzędnika 
nie sprzyja uzupełnianiu pojawiających się wakatów.  
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Dla nas generalnie, na dzień obecny, to jest tak, na pewno obszar tak, jak 
tutaj grafiki komputerowej, czy marketing. Bo to u nas taki dział marketingu 
jest, i też rozmawialiśmy na temat właśnie dofinansowania. Ale nie wiem, 
czy takie stanowiska by były brane pod uwagę, bo wiem, 
że te dofinansowania są dla pracowników, żeby te stanowiska zachować, 
jest grupa zawodów, która jest preferowana, tak. A nie zawsze te stanowiska 
są preferowane, ale może kiedyś będą”. 

IDI_7 

„Powiem panu, że wszystkie kwestie. Tylko nie wszystkie działy się wpinają 
w te działy deficytowe. (…) I właśnie, żeby ten KFS też się dostosował 
do rynku. Żeby można było pozyskiwać tych pracowników i ewentualnie 
ich szkolić w jakimś tam kierunku”. 

IDI_11 

Niemniej jednak badane podmioty zgodnie oceniły, że jeśli w następnych latach będą 
miały możliwość skorzystania ze wsparcia KFS, na pewno złożą kolejne wnioski. 

„Bardzo dobrze. Jakby korzystamy z tego, z tych instrumentów. Póki będą 
dostępne, to będziemy z tego korzystać”. 

IDI_17 

„Powiem tak, że nawet się nie spodziewałam, że tak fajnie będzie”. 

IDI_16 

Zwrócono także uwagę na wysoki poziom merytoryczny szkoleń, ponieważ to sami 
zainteresowani wybierali odpowiednią dla siebie zarówno tematykę, jak i firmę 
szkoleniową. Przedsiębiorcy najlepiej orientują się kto w ich branży dysponuje 
poszukiwaną przez nich wiedzą, lecz ze względu na wysokie koszty nie zawsze mogą 
z niej skorzystać. 

„Dobra jakość szkoleń. Bo to jest szkolenie u mistrzyni świata. I wiadomo, 
że to są kosztowne szkolenia. A że można mieć 100% refundacji, no to 
wiadomo, że chciałam skorzystać”. 

IDI_1 

„(…) godzin było dużo i wystarczająco. Sam zakres też był duży.” 

IDI_15 

„Bo generalnie chciałabym rozwijać firmę. Niestety czasy są takie, jakie są 
i nie stać mnie na to, żeby kilka, albo kilkanaście po prostu wyłożyć tak 
naraz na szkolenie”. 

IDI_9 
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4.3.4 Ocena procedur przyznawania wsparcia KFS 

Procedury przyznawania wsparcia KFS oceniane są przez pracodawców dobrze. 
Taką opinię wyraża 85,2% spośród nich, z czego 35,5% ocenia je zdecydowanie dobrze, 
a 49,9% raczej dobrze. Odmiennego zdania jest 3,5% pracodawców. Należy jednak 
pamiętać, że w badaniu uczestniczyli wyłącznie pracodawcy, których wnioski 
o dofinansowanie zostały rozpatrzone pozytywnie, a ocena procedury przyznawania 
wsparcia może być odmiennie postrzegana przez pracodawców, którym wsparcia 
nie przyznano. W celu uzyskania rzeczywistej oceny przebiegu tejże procedury 
należałoby objąć badaniem także podmioty, które nieskutecznie wnioskowały 
o wsparcie z KFS.  

Wykres 20. Ocena procedury przyznawania wsparcia KFS 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

4.4 Trudności w realizacji wsparcia z KFS    

Blisko 60% pracodawców deklarowało, że w trakcie realizacji wsparcia ze środków KFS 
nie spotkało się z żadnymi trudnościami, co świadczy o wysokim poziomie 
przygotowania tej pomocy i jej wysokiej jakości.  

Wśród pojawiających się trudności wskazywano przede wszystkim na konieczność 
nanoszenia poprawek we wnioskach o dofinansowanie ze względu na ich braki 
formalne (31,6%). Na braki merytoryczne we wniosku wskazywało 19,1% doznających 
trudności pracodawców. Nieco ponad 9% wskazało na trudności z określeniem 
czy spełniają kryteria skorzystania ze wsparcia. W minimalnym stopniu pracodawcy 
borykali się z problemem baku chętnych wśród pracowników (1,4%) czy brakiem 
środków na wkład własny (4,2%).  
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Wykres 21. Trudności, z którymi w realizacji wsparcia z KFS spotkali się pracodawcy 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami pracodawców N=453  

Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie o trudności była odpowiedź 
inne, wskazująca na wystąpienie barier nie ujętych w kafeterii odpowiedzi. 
Uszczegóławiając swoją wypowiedź respondenci wskazywali na następujące 
trudności:  

 zbyt duża i trudna dokumentacja/wniosek, 
 zbyt krótki czas na poprawienie wniosków, 
 niemożność skorzystania z interesującego kursu, 
 zbyt długi czas oczekiwania na decyzję, 
 wpływ pandemii (odwołanie szkoleń), 
 trudności techniczne, 
 mniejsze wsparcie niż zakładano, 
 brak istotnych informacji. 

Również respondenci biorący udział w wywiadach stosunkowo często zwracali uwagę 
na rozbudowany pod względem biurokratycznym proces aplikowania o środki KFS,  
a także długi czas oczekiwania na wyniki naborów. Postulowano o uproszczenie 
procedury, zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów, a także zwiększenie 
częstotliwości ogłaszania konkursów. 

„Wie pan co, procedura jest za skomplikowana jak dla mnie. Ja się zajmuję 
finansami i gdyby nie pomoc dyrektora, to sama bym nie wypełniła tego 
wniosku. (…) Powinnam dostarczyć dokumenty swojej firmy, powinnam 
wypełnić informację, co to za szkolenie i czemu ma służyć, na tym się 
powinno skończyć. I w drugą stronę powinien dostarczyć ten, co organizuje 
szkolenie, informację o całym zakresie, kogo będzie zatrudniał i tak dalej 
i dziękujemy”. 

IDI_8 
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„Strasznie dużo papierów było pamiętam, że tam było tego dużo 
wypełniania. Tego było dużo, nie powiem. Trochę mnie zniechęciło, ale jak już 
się zdecydowałam, to już to uzupełniałam dalej”. 

IDI_13 

„My składamy wniosek w marcu, jest czerwiec, a jeszcze nic nie wiadomo 
z urzędu pracy, żadnej wiadomości nie ma. Jak próbujemy się tam 
skontaktować, to mamy czekać na telefon. (…) I ciężko jest tym 
szkoleniowcom zagwarantować taką samą cenę”. 

IDI_12 

„Ogłosić konkurs 3 razy do roku”. 

IDI_21 

Zakres wymaganej dokumentacji w połączeniu z terminami naborów oraz okresem 
oczekiwania na wyniki sprawiają problemy podmiotom objętym badaniem. Zarówno 
oferta studiów, jak i szkoleń zmienia się w ciągu roku. Czasami terminy najbardziej 
wartościowych szkoleń nie pokrywają się z okresem, w ramach którego mogą być 
wykorzystane środki z KFS. Również duża część uczelni nie dysponuje na początku 
roku kalendarzowego ofertą obejmującą nowy rok akademicki. 

„Zmieniłabym przede wszystkim załączanie tych programów, które musimy 
załączać bezpośrednio z uczelni, czy z instytucji kształcenia. Tym bardziej, 
że w momencie, kiedy zaaplikujemy, czyli na początku roku, jeszcze może się 
zdarzyć tak, że wiele instytucji nie ma dokładnych harmonogramów 
czy programów, są nawet uczelnie, bo przecież studia podyplomowe można 
dofinansowywać w ramach tego, że nie mają na aktualny rok jeszcze oferty”. 

IDI_18 

„Za krótki czas. I też to nie jest tak, że firmy szkoleniowe robią sobie jakieś 
harmonogramy, czy takie kalendarium roczne, że w tym miesiącu to i to. 
Bo w trakcie roku pojawiają się bardzo ciekawe szkolenia, na które 
już po prostu my nie mamy środków, nie możemy się na to załapać. I jest 
bardzo krótki czas aplikowania. Nie możemy skorzystać ze szkoleń, 
które trafiają do nas oferty w trakcie roku kalendarzowego”. 

IDI_21 

Szczególnie trudną sytuacją w ocenianym okresie była trwająca epidemia COVID-19 
Większość badanych uznało jednak, że ze względu na możliwość uczestnictwa  
w formie zdalnej, pandemia COVID-19 nie była przeszkodą w realizacji szkoleń. 
Związane z nią perturbacje wpływały jednak np. na zmiany w harmonogramach zajęć, 
które musiały być adaptowane do możliwości zarówno uczestników, jak i firm 
szkoleniowych. Choć były również podmioty korzystające ze spotkań stacjonarnych, 
to podkreślano jednak zalety udziału przez pracowników w zajęciach on-line. 
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„Znacząco się czasami przesuwały terminy i trzeba było korekty gdzieś tam 
zgłaszać”. 

IDI_3 

„Wie pan co, jeśli chodzi wtedy o Covid, to był taki czas, że rzeczywiście 
w cudzysłowie firma stanęła i oni nie pracowali, ludzie. Dlatego akurat 
pod tym kątem to gdzieś tam pomogło, bo mówię, mieli mniej obowiązków 
i mogli jakby w ten sposób zapewnić czas tymi szkoleniami. Także jakby 
tutaj ten Covid nie przeszkodził, wręcz odwrotnie, mieli jakby więcej czasu, 
żeby to po prostu przepracować”. 

IDI_4 

„No u nas bardziej ułatwiło, bo no wiadomo, jak jest to szkolenie online, 
to więcej osób może z niego korzystać”. 

IDI_12 

Niemniej jednak osobiste spotkania, to zawsze wymiana doświadczeń  
i kontaktów, a także integracja środowiska. 

„Fajnie po prostu czasami zmienić miejsce i poznać nowych ludzi. Bo na tym 
szkoleniu też były inne dziewczyny, więc też gdzieś tam wymiana 
doświadczeń”. 

IDI_9 

O trudności w realizacji wsparcia ze środków KFS zapytano także pracowników PUP-
ów. Wśród najczęściej wymienianych przez tę grupę trudności znalazły się błędy 
formalne we wnioskach o dofinansowanie ze środków KFS, na które wskazało 
aż 92,3% przedstawicieli PUP-ów. Świadczy to o dużym problemie pracodawców 
w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków i może wymagać podjęcia 
dodatkowych działań informacyjnych w celu zwiększenia wiedzy pracodawców w tym 
obszarze. Wśród istotnych trudności wymieniano brak znajomości przepisów 
dotyczących KFS przez pracodawców (61,5%) oraz trudności ze składaniem wniosków 
przez instytucje szkoleniowe (53,8%).  

Z kolei blisko połowa przedstawicieli dolnośląskich PUP-ów napotkała trudność 
związaną z nieznajomością zapisów umów wśród pracodawców, a niemal 
40% borykało się z brakami kadrowymi w urzędzie.  

Zakres napotykanych trudności jest dość szeroki, jednak warto podkreślić, 
że na wystąpienie większości z nich pracownicy PUP nie mieli wpływu, gdyż są one 
efektem czynników zewnętrznych, np. wiedzy i umiejętności podmiotów 
wnioskujących o wsparcie w ramach KFS.  
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Wykres 22. Trudności w realizacji wsparcia ze środków KFS zaobserwowane przez przedstawicieli PUP 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PUP N=26 

Jednym z czynników, który generował pojawienie się trudności w realizacji wsparcia 
ze środków KFS była trwająca od 2020 r. pandemia COVID-19. Wśród przedstawicieli 
dolnośląskich PUP-ów 65,4% oceniło jej wpływ na realizację wsparcia jako negatywny. 
Pozostałe 34,6% określiło ten wpływ jako neutralny, a żaden PUP nie dostrzegł 
pozytywnego wpływu pandemii na realizację działań w ramach KFS.  
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Wykres 23. Ocena wpływu pandemii COVID-19 na realizację wsparcia ze środków KFS w 2021 r. 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PUP N=26 

Najczęściej wskazywanym negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na realizację 
wsparcia ze środków KFS było przesuwanie terminów kursów/szkoleń (88,2%). 
Pośród innych przejawów negatywnego wpływu wskazywano trudności 
ze zrealizowaniem kursów/szkoleń (58,8%), brak możliwości promowania KFS podczas 
osobistych spotkań z pracodawcami (52,9%) oraz obniżenie jakości kursów/szkoleń 
realizowanych w formie zdalnej (47,1%).  

Wykres 24. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 na realizację wsparcia ze środków KFS 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PUP N=26 
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4.5 Promocja KFS  

Promocja KFS realizowana jest przez powiatowe urzędy pracy z wykorzystaniem 
różnych kanałów. Wszystkie PUP-y informowały o możliwości skorzystania ze środków 
KFS na swoich stronach internetowych. Niemal 60% PUP-ów zamieściło informację 
o KFS na innych stronach i portalach internetowych. Spotkania informacyjne 
dla przedsiębiorców organizowało 42,3% PUP-ów. Warto zauważyć, że część PUP-ów 
wskazywało, że niemożność organizacji tego typu spotkań było sporym 
ograniczeniem wynikającym z trwającej pandemii COVID-19, co może świadczyć 
o dużej wadze tej formy promowania i informowania o KFS.  

Niemal 35% PUP-ów do promocji KFS stosowało plakaty/ulotki oraz mailing. 
W najmniejszym stopniu, ale wcale nie przez mały odsetek PUP-ów, realizowana była 
promocja w prasie lokalnej.  

Wykres 25. Formy promocji KFS 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PUP N=26 

O skuteczności i trafności podejmowanych działań promocyjno-informacyjnych 
świadczy fakt dużego zainteresowania skorzystaniem ze środków KFS wśród 
pracodawców czego przejawem jest dużo wyższa liczba podmiotów ubiegających się 
o wsparcie w stosunku do udzielonego wsparcia w ramach założonych limitów.  

4.6. Działania usparawniające funkcjonowanie KFS 

Przedstawiciele PUP-ów zostali poproszeni o wskazanie rozwiązań, które w ich opinii 
usprawniłyby funkcjonowanie KFS w przyszłości. Wśród najczęściej (73,1%) 
wskazywanych rozwiązań, których wdrożenie warto rozważyć wskazywano 
specjalistyczne szkolenia dla osób zaangażowanych w obsługę KFS. Wśród innych 
istotnych zmian, które pracownicy PUP-ów chcieliby, aby zostały wdrożone znalazł się 
również obowiązek posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 
realizatorów szkoleń oraz ustalenie progów dostępów, limitów, ograniczeń w ramach 
przeprowadzanych naborów wniosków (po 61,5% wskazań). Połowa przedstawicieli 
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PUP, którzy są zaangażowani w realizację KFS wskazała na konieczność zwiększenia 
liczby etatów dla osób obsługujących KFS.  

Wykres 26. Rozwiązania, które mogą usprawnić realizację wsparcia w ramach KFS 

 
Źródło: badanie CATI z przedstawicielami PUP N=26 

Niemal 40% przedstawicieli PUP wskazała na inne rozwiązania niż ujęte w kafeterii 
odpowiedzi. Doprecyzowując wskazywano na takie rozwiązania jak: 

 współpraca PUP-ów przy udziale DWUP, 
 ujednolicony wzór wniosku w skali kraju,  
 możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, np. mailowo lub przez 

dedykowany portal (np. praca.gov.pl), 
 zmniejszenie zakresu dokumentacji,  
 klarowne opisy priorytetów,  
 uproszczenie wniosku o dofinansowanie.  
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V Wnioski i rekomendacje odnoszące się do praktycznych celów 
badania 
Główne wnioski z realizacji badania zawierają zarówno odniesienie do motywacji 
podmiotów starających się o przyznanie środków finansowych w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego jak również napotkanie trudności.  

Za główne czynniki motywujące do korzystania ze środków finansowych ankietowani 
w ramach przeprowadzonej ewaluacji wskazali:  

 dobrą jakość oferowanych szkoleń prowadzonych przez 
wykwalifikowanych specjalistów, 

 możliwość podniesienie kwalifikacji i kompetencji zarówno kadry 
zarządzającej jak również pracowników fizycznych i umysłowych oraz 
możliwość zdobycia nowej wiedzy, 

 możliwość uzyskania certyfikatu, zaświadczenia, dyplomu 
potwierdzającego dane kwalifikacje i umiejętności, 

 chęć rozwoju firmy, 
 chęć aktualizacji wiedzy (m.in. w związku ze zmieniającymi się 

przepisami prawa), 
 pozytywna ocena jakościowa prowadzonych szkoleń (w sytuacji 

ponownego aplikowania o środki), 
 dobra współpraca z urzędem, bardzo dobry kontakt (możliwość 

kontaktu telefonicznego, e-mailowego i osobistego), 
 szybkość rozpatrywania wniosków, 
 użyteczność wsparcia, pozwalająca się rozwijać, wprowadzać nowe 

usługi, 
 adekwatna oferta szkoleniowa, dostosowana do aktualnych potrzeb 

rynku, 
 wysoki poziom dofinansowania (nawet 100%)  

Udział w szkoleniach wpłynął zarówno na pracowników indywidualnie jak również 
na całe instytucje i podmioty.  

a) pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nową wiedzę i umiejętności, 
zwiększali swoje uprawnienia, doskonalili się w swoich branżach, niektórzy 
pracownicy otrzymali awans co pozwoliło na podniesienie ich statusu 
materialnego  

b) przedsiębiorcy podnieśli prestiż miejsc świadczących usługi (wykwalifikowana 
kadra) co przyczyniało się do wzrostu zainteresowania i ilości klientów, 
co przekłada się na wzrost zysków 
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Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość badanych nie wskazało na fakt 
napotkania ewentualnych trudności. Trwająca w okresie ewaluacyjnym pandemia 
COVID-19 nie miała znaczącego wpływu na poprawność realizacji projektu. Szkolenia 
odbywały się albo za pomocą platform i narzędzi online, albo z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej. Jedynym mankamentem wsparcia 
wymienionych przez uczestników badania był brak środków na wkład własny 
niezbędny do udziału w szkoleniach oraz zbyt mała ilość środków finansowych 
przeznaczonych na poszczególnych uczestników szkoleń.  

Uczestnicy badania bardzo wysoko ocenili użyteczność wsparcia, efektywność 
(efektywność finansowa oraz nakładu pracy) oraz trafność. Zdecydowana większość 
wskazywała na użyteczność wsparcia, które pozwoliło zarówno na rozwój 
pracowników jak również pozwoliło wprowadzić nowe usługi.  

Na podstawie przeprowadzonego badania można wskazać mocne i słabe strony 
oferowanego wsparcia.  

Mocne strony Słabe strony 

+ Dobra współpraca z urzędem, bardzo 
dobry kontakt (możliwość kontaktu 
telefonicznego, e-mailowego 
i osobistego) 

- Skomplikowana dokumentacja 
aplikowania o środki (głównie 
dla podmiotów ubiegających się 
o dofinansowanie po raz pierwszy  

+ Adekwatna oferta szkoleniowa 
dostosowana do aktualnych potrzeb 

- Brak wystarczającej ilości środków 
na planowane zapotrzebowanie 

+ Wysoki poziom dofinansowania 
(nawet 100%)  

- Konieczność włożenia wkładu 
własnego 

+ Dostępność informacji na temat 
oferowanego wsparcia  

- Niedostosowanie godzin szkoleń do 
godzin pracy (organizacja szkoleń dla 
pracowników w godzinach ich pracy)  

Głównymi kanałami informacji o szkoleniach były:  

 informacje wysyłane e-mailem, 
 akcje promocyjne prowadzone przez instytucje szkoleniowe,  
 informacje z Powiatowego Urzędu Pracy, 
 strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy, 
 prywatne firmy szkoleniowe (głównie telefony informujące o możliwości 

pozyskania dofinansowania na konkretne szkolenie).  
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W poniższej tabeli zaprezentowano główne rekomendacje związane  
z wynikami przeprowadzonej ewaluacji.  

Tabela wdrażania rekomendacji 
Lp. Treść rekomendacji Sposób wdrożenia 

1.  Uproszczenie dokumentacji Zasadnym wydaje się opracowanie 
nowego uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie w całym województwie  

2.  Umożliwienie składania 
wniosków o szkolenia dla 
pracowników jednej instytucji 
na jednym formularzu (w 
przypadku, gdy osoby te 
zamierzają uczestniczyć w 
innych szkoleniach)  

Należy rozważyć umożliwienie składania 
jednego wniosku przez daną instytucję 
niezależnie od ilości szkoleń i zgłaszanych 
do osób  

3.  Udzielenie większego 
wsparcia podmiotom 
aplikującym o środki po raz 
pierwszy  

Podmioty składające wnioski po raz 
pierwszy borykają się z największymi 
problemami w opracowaniu wniosków. 
Zasadnym wydaje się zatem wsparcie 
takich podmiotów zarówno w formie 
doradztwa jak również w formie publikacji 
materiałów pomocniczych 

4.  Opracowanie aplikacji 
wskazującej poziom realizacji 
zgłoszenia szkoleniowego 

Na ten moment po złożeniu wniosku nie 
jest wiadomo na jakim etapie 
proceduralnym znajduje się on w danym 
momencie. Rozważyć należy opracowanie 
aplikacji (zarówno na urządzenia mobilne 
jak i komputery) pozwalającej 
zweryfikować etap procedury złożonego 
wniosku 

5.  Stworzenie bazy e-mailowej 
firm korzystających ze szkoleń 
w latach ubiegłych i wysyłanie 
informacji o kolejnych 
edycjach dofinansowania 

Każdy podmiot składający wniosek 
o dofinansowanie podaje w nim swoje 
adresy e-mail. Zasadnym byłoby ich 
wykorzystanie także w przyszłości w celu 
kontaktu z podmiotami np. w związku 
z planowanym kolejnym naborem 
(z zachowaniem przepisów związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych) 

6.  Zwiększenie kwoty na 
dofinansowanie szkoleń 

W miarę możliwości i dostępności środków 
zasadnym jest zwiększanie alokacji 
dla podmiotów. Niejednokrotnie zdarza się 
aktualnie tak, że przeznaczone limity są 
zbyt niskie (szczególnie dla dużych 
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przedsiębiorców, gdzie zatrudnionych jest 
spora grupa pracowników) 

7.  Poszerzenie grupy odbiorców, 
którzy mogą skorzystać z 
dofinansowania  

Wprowadzenie możliwości uzyskania 
dofinansowania dla osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą  

8.  Zwiększenie alokacji środków  Należy rozważyć zwiększenie alokacji 
środków finansowych, by więcej 
podmiotów mogło skorzystać ze wsparcia 

9.  Przeanalizowanie z 
pracownikami PUP rozwiązań 
usprawniających realizację ich 
obowiązków  

W zakresie działań usprawniających 
funkcjonowanie KFS badani wskazali na 
konieczność przeprowadzania 
specjalistycznych szkoleń dla osób 
zaangażowanych w obsługę KFS, a także 
zwiększenie liczby etatów dla osób 
zajmujących się Funduszem. Sprawne 
procedowanie udzielanego wsparcia 
wymaga dobrego przygotowania 
merytorycznego związanych z nim 
pracowników, a także odpowiednio 
rozplanowanego czasu ich pracy. Warto 
przeanalizować z pracownikami PUP 
rozwiązania, które pomogą w realizacji ich 
obowiązków 
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