Wyjaśnienia do stosowania priorytetów wydatkowania
środków KFS na 2020r.

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek
pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego
osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie
spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad
dzieckiem.
Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był
to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również
znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy
czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.
Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia
spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane
wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób
wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez
pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP. Temat szkolenia/kursu nie jest narzucony z góry. W
uzasadnieniu należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności.

Priorytet
3. Wsparcie
zawodowego
kształcenia
ustawicznego
w
zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w
zakresie umiejętności ogólno-zawodowych, o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w
zawodzie deficytowym. Kluczową rolę odgrywa uzasadnienie odbycia szkolenia i na tej podstawie
powiatowy urząd pracy będzie mógł podjąć decyzję co do przyznania dofinansowania
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić,
że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego
powiatu bądź województwa. Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie podstawą identyfikacji
zawodów deficytowych stanowi „Barometr zawodów 2020 " dostępny na stronie:
https://barometrzawodów.pl

Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na
terenie innego powiatu/ województwa niż siedziba powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest
wniosek o dofinansowanie, powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania
pracy.

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach
technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
Przez „nowe technologie czy narzędzia pracy" w niniejszym priorytecie należy rozumieć technologie,
maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Przykładowo maszyna
istniejąca na rynku od bardzo wielu lat ale nie wykorzystywana do tej pory w firmie wnioskodawcy
jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy".
Wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu
trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą
wdrożone nowe technologie i systemy. Wsparciem kształcenia można objąć jedynie osobę, która w
ramach wykonywania swoich zadań zawodowych / na stanowisku pracy korzysta lub będzie
korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy.
Podstawą weryfikacji będą wiarygodne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, np. kopie
dokumentów zakupu, decyzja dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logiczne i
wiarygodne uzasadnienia.

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/ branżach
kluczowych dla rozwoju powiatu/ województwa wskazanych w dokumentach
strategicznych/ planach rozwoju;
Priorytet oferuje możliwość wsparcia kształcenia ustawicznego w obszarach / branżach, które są
zdefiniowane jako najbardziej tego wsparcia potrzebujące na lokalnym rynku pracy.
Przy ocenie wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie brał pod uwagę
Strategię Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2023
W powiecie wyodrębniono kluczowe gałęzie gospodarki (kolejność wg skali ważności):
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (26%); budownictwo
(16%); przetwórstwo przemysłowe (14%); transport i gospodarka magazynowa oraz
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8% w każdej).
Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach niniejszego priorytetu musi wskazać
obszar / branże, określić dokument źródłowy i uzasadnić potrzebę wsparcia kształcenia.

Priorytet 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk
zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla
nauczycieli kształcenia zawodowego;
W ramach priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych
placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego –

prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia
ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu
uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na
staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwienia
uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania
pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum
i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami.
W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot
przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.
Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu § 11 ust. 1 określa,
że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych
są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub
wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.

Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w
podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na
liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub
pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności
Zawodowej.
Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:
a) Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez
MRPiPS – lista ta jest dostępna pod adresem http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w
formie interaktywnej bazy danych. Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez
MRPiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na
potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do
uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku
figuruje on na aktualnej liście PS. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in.
organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie
socjalne, a także kościelne osoby prawne.
b) Spółdzielnie socjalne - to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej
podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą
uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do
skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy
przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia
socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze
środków w ramach tego priorytetu.
c) Zakłady aktywności zawodowej - to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę,
powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu
statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy Przedsiębiorstw
społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.

