
Wyciąg z Ustawy o promocji zatrudnienia … dot. KFS 

 art. 69a i 69b mówi  o utworzeniu i przeznaczeniu środków KFS,  

 Art. 69a. 1. Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie 

działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 

 2. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań 

obejmujących: 

 1)kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 

 a)określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z 

ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

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

 c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

 d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

 e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem; 

 2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; 

 3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS; 

 4) promocję KFS; 

 5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS. 

 3. Działania finansowane ze środków KFS, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5, mogą 

być też realizowane przez ministra właściwego do spraw pracy lub wojewódzkie 

urzędy pracy. 

 Art. 69b. 1. Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać 

środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, 

w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,  

a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 

300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

 2. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności 

pomocy de minimis. 

 3. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty 

kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. 

 4. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków 

KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy 

o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest 



obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w 

umowie z pracodawcą, o której mowa w ust. 3. 

 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pracodawca zwraca staroście środki KFS 

wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie, o 

której mowa w ust. 1. 

 6. Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania 

postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, wydatkowania środków KFS zgodnie 

z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych 

i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania 

wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli. Do kontroli przeprowadzanej 

przez starostę przepisy art. 111 stosuje się odpowiednio. 

 7. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb przyznawania środków z KFS, w tym: 

 1) zakres informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o przyznanie środków 

z KFS, 

 2) elementy umowy, o której mowa w ust. 1 

 – mając na względzie prawidłowość wydatkowania środków, a także konieczność 

zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami dopuszczalności pomocy 

de minimis.
1) 

 

 art. 109 ust. 2d-2n określa zasady podziału środków KFS, 

 

 

2d. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym 

zadań realizowanych w ramach KFS, zwane dalej „środkami KFS”, są określane w planie 

Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów 

Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed 

rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy Funduszu Pracy.
 

2e. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym 

na finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w 

ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2, z wyłączeniem kwot środków na 

finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez 

ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków 

ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. 

2f. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra informację o priorytetach, wzorze podziału i planie wydatkowania 

                                                 
1) 

 Dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) 



środków KFS w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych priorytetach wydatkowania 

lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, o których mowa w ust. 2e.  

2g. Minister właściwy do spraw pracy określa w planie wydatkowania środków KFS 

wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2–5, 

realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy i wojewódzkie urzędy pracy.  

2h. Środki, o których mowa w ust. 2g, przeznaczane są w równej wysokości na realizację 

działań finansowanych w ramach środków KFS przez urząd obsługujący ministra właściwego 

do spraw pracy i każdy wojewódzki urząd pracy. 

2i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszałka województwa 

środki, o których mowa w ust. 2g, na realizację działań finansowanych w ramach KFS przez 

wojewódzki urząd pracy, na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa. 

2j. Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach 

priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa 

dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na działania na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których mowa w art. 69 ust. 2.  

2k. Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie 

działań, o których mowa w art. 69 ust. 2, na podstawie informacji marszałka województwa o 

podziale dokonanym na podstawie ust. 2j. 

2l. Kwoty środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2k, są przekazywane, na 

wniosek starosty powiatu, przez ministra właściwego do spraw pracy, na wyodrębniony 

rachunek bankowy samorządu powiatu. 

2m.
 
Samorząd powiatu za pośrednictwem marszałka województwa może wnioskować o 

dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w ust. 2e, na finansowanie zadań realizowanych 

w ramach KFS, po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitów, o których mowa 

w ust. 2k. 

2n. W przypadku przekazania do ministra właściwego do spraw pracy informacji o braku 

możliwości wykorzystania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o 

której mowa w ust. 2e.
2) 

 

 art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4 określa zadania Rady Rynku Pracy,  

 Art. 22. 1. Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra 

właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem 

stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy 

KFS, o której mowa w art. 109 ust. 2e. 

 opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy 

priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania; 

                                                 
2)

 Dodany przez art. 1 pkt 81 lit. a ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) 



 4) ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów 

wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych 

środków zgodnie z przyjętymi priorytetami; 

 art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. h - i wskazuje zadania ministra właściwego do 

spraw pracy,  

 h) realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o którym 

mowa w art. 69a ust. 1, zwanym dalej „KFS”, w szczególności ustalanie, w 

porozumieniu z Radą Rynku Pracy, priorytetów, wzoru podziału środków KFS i 

planu ich wydatkowania, 

 i) podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów wydatkowania środków z 

rezerwy KFS lub o przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku 

Pracy nie ustali tych priorytetów lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS 

w terminie do dnia 30 czerwca danego roku;
3) 

 

 art. 8 ust. 1 pkt 2a określa zadania samorządu województwa,  

 

2a) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy 

powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy;
4) 

 

art. 9 ust. 1 pkt 3c określa zadania samorządu powiatu 
3c) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom 

poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
5) 

 

                                                 
3)

 Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) 
4)

 Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) 
5)

 Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….) 


