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REGULAMIN
przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracownikóW i pracodawców
ze środków Kraiowego Funduszu szkoIeniowego

przez Powiatowy Urząd Pracy W Nysie

Podstawa prawna:

1.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016
poz.645 z późn.zm.).

2.

Rozporządzenie Ministra Pracy i PoIityki 5potecznej z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniające
rozporzqdzenie W sprawle przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szko|eniowego (Dz. U. 2016 r.
DOZ. f 1551.

3.

Rozporzqdzenie Komisji (UE) nr Mo7p0I3 z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.72.2073, str. Il.

4.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1a082013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352 224 .I2 .2OI3 , str.g\

5.
6.

r.

.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2oo4r. o postępowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy pub|icznej ( Dz.U.
z 2007r. Nr 59, poz. 4o4, z póŹn, zm,)'

Rozporzqdzenie Rady MinistróW zdnia24 października 2014 r. zmienia.jqce rozporządzenie W sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2074
r. ooz. 1545 J.

||ekroć w niniejszym RegU|aminie jest mowa o:

1.

KFS _ na|eży przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szko|eniowy.

2.

Urzędzie _ na|eży przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy W Nysie.

3.

Dyrektorze Urzędu

4.

staroście - należy przez to rozumieć starostę Nyskiego'

t.

Ustawie

6,

_

nalezy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
dziatającego z upoważnienia starosty Nyskiego.

-

na|ezy przez
i instytucjach rynku pracy

-

to rozumieć

Ustawę

z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji

( Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z póŹn 'zm

w

Nysie,

zatrudnienia

') '

na|eży przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Po|ityki spolecznej z dnia
Rozporzqdzeniu
16 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego (Dz. U. 2016 r. pot.21.55l'.

7.

Pracodawcy _ na|ezY przez to rozumieć jednostkę
organizacyjnq, chociażby nie posiadała osoboWości
prawnej, a także osobę fizycznq, jeirc|i zatrudniają
one co najmniej jednego pracownika, o którym

mowa w art. 2

ust 1 pkt 25 ustawy z dnia

o promocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy.

8.

kwietnia

20O4r.

Pracowniku _ na|eży przez to rozumieć osobę zatrudnionq
na podstawie umowy o pracę/ powolania,
wyboru, mianowania lub spółdzie|czej umowy o p,..ę,
o której mowa
z u,i.*v z dnia 26
czerwca I974 r. Kodekspracy(Dz. U. z 20L4 r. poz.
ISOZ ze

'..t.

zm.)

9'

20

Mikroprzedsiębiorstwie - na|eży przez to rozumieć przedsiębiorcę,
który W co najmnie.J jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia,l średniorocznie
mniej niż 10 pracowników oraz oslq*nął
roczny obrót netto ze sprzedaży towaróW, wyrobów
i ustug oraz operacji finansowych nie
przekraczający róWnowartości w złotych 2
m|n euro |ub sumy aktywóW jego bi|ansu sporzqdzonego
na
koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczajqcy róWnowartości
W zlotych 2 m|n euro - zgodnie z art. 1o4
ustawy z dnia 2|ipca 2oo4 r. o swobodzie d z iała
|nościgospoda rczej (Dz. U. 2013 poz' 672zpóźn.zm.).

10' Przeciętnym wynagrodzeniu _ należy przez
to rozumieć obowiqzujqce
o finansowanie dzia,tań w ramach KFs, przeciętne wynagrodzenie w dniu podpisania umowy
w poprzednim kwarta|e, od
pierwsze8o dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu pr,ćz Pre,esa Głównego Urzędu statystycznego
w Dzienniku Urzędowym RzeczypospoIitej Po|skiej
,,Monitor Po|ski',, na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy f dnia 17 gr'dnia ].998 r' o emeryturach
i rentach z Fundu.zu Ubezpieczeń
( Dz'
U . z 201'3 poz. 7440 z późn . zm .|
'

'połecznycn

_

11. Instytucji szkoIeniowej/reaIizator usługi
kształcenia ustaw.cznego
na|ezy przez to rozumieć
|nstytucję |ub ucze|nię, której Pracodawca zleci |ub powierzy
przeprowadzenie kursu, egzaminu lub
kształcenia w formie studiów podypIomowych.

_ na|eży przef to rozumieć rodzaj pozaszkolnego
szkolenia, mającego
na ce|u
.l"n""gJńv.l,'
uzyskanie,
-potrzeb
uzupełnienie Iub doskonalenie umiejętności i kwaIifika-cji
zawodowych
do
Wykonywania pracy _ zaplanowane i zrea|izowane
przez instytuc'ję szko|eniowq w okreś|onym
czaste'
Wedłu8 usta

12. Kursie

Ionego program

13, Pomocy

de minimis

-

'.

nale

dowo|nemu ooa.,o.o*' *o.'J:::1::.nJx1:T;:ff:::#T::x1,:,"'fi,;T'łi
transportu drogowego, w okresie trzech ko|ejnych
|at podatkowych. Pułapy te stosuje
się bez wzg|ędu
na formę i ce| pomocy de' minimis. Zasalę tę
stosuje s|ę do pomocy przyznawanej podmiotom
gospodarczym

:Tj.J:?,?T:

We Wszystkich sektorach, Z Wyjqtkiem: rybotówstwa
i.

.ń*.k'ń;;y' 1objęty.h
rozporzqdzeniem Rady (WE) nr LOĘOO'); proaukc.1i
podstawowe] produktóW ro|nych; przetwarzania
l Wprowadzania do obrotu pr:d:k]óy rolnych w następujqcych przypadkach:
wysokośc pomocy
usta|ana jest na podstawie ceny |ub i|ości
takich produktów nabytych od producentów podstawowycn

lub Wprowadfonych na rynek przez przedsiqbiorstwa
objęte pomocq; a,iJinJJ-)',ą,.n",
z WyWoZem do państw

trzecich'|ub państw cz,tonkowskich; pomocy
uwarunkowanej pierwszeństwem

korzystania z towaróW krajowych W stosunku
do towarów sprowadzanych z zagranicy.

s1
zAKREs WSPARC|A PRAcoDAWcY śRoDKAM| KFs

1. W 2017 roku będą obowiązywać następu'iqce priorytety Wydatkowania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i PoIityki 5połecznej:

środków KFs ustaIone Przez

1) wsparcie zawodowego ksztatcenia ustaWicznego W sektorach: przetWórstwo przemysłowe, transport
igospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawiczne8o
województwie zawodach deficytowych;

W zid

e

ntyfikowa nych w danym powiecie lub

3) wsparcie ksztatcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15
|at prac W szczegó|nych Warunkach Iub o szczegó|nym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
eme rytury pomostowel.

2' środki Funduszu Pracy W formie KFs

przeznacza się na finansowanie dziatań na rzecz kształcenia

ustawicznego PracownikÓW i PracodaWcÓW W tym na:

a)

okreś|enie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawiczne8o Wzwiqzku z ubie8aniem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFs,

b)

kursy i studia podyp|omowe reaIizowane z inicjatywy Pracodawcy |ub za jego zgodq,

c)

egzaminy umoiIiWiajqce uzyskanie dokumentóW potWierdzających nabycie umiejętności,
kwa Iifikacji Iub uprawnień zawodowych,

d)

badania lekarskie i psycho|ogiczne Wymagane do pod,jęcia kształcenia |ub pracy zawodowej po
ukończonym ksztatceniu,

e)

ubezpieczenie od następstw nieszczęś|iwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

3. o środkiKFs może ubiegać się Pracodawca, który zamierza inwestować w podnoszenie kwaIifikacji Iub
kompetencji własnych i zatrudnionych Pracowników, ce|em zapobie8ania utracie zatrudnienia przez osoby
pracujące z powodu kwalifikacji i umiejętności nieadekwatnych do wymagań konkurencyjnego rynku pracy tj.:

a)

niedopasowania wyksztatcenia do potrzeb aktualnego rynku pracy,

b)

dezaktuaIizacji Wiedzy, umiejętności, uprawnień,

c)

konieczności dostosowania wiedzy, umiejętności, uprawnień do potrzeb nowych techno|ogii.

4. Pracodawca może otrzymać środkiz KFS na sfinansowanie:

a| 70o% kosztów
wynagrodzenia

nie więcej jednak niż 300% przeciętnego
danym roku na jednego pracownika _ jeże|i na|eży do grupy

ksztatcenia ustawicZnego,

w

mikroprzedsiębiorców

b)

80% kosztów ksztatcenia ustawicznego, nie Więcej jednak niż do wysokości3oo% przeciętne8o
Wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika
jeże|i nie na|eży do grupy

-

mikroprzedsiębiorców.

). Przy Wy|iczaniu Wkładu Własnego Pracodawcy, uwzględnia się Wyłqcznie koszty samego kształcenia
ustawicznego. Nie uwzg|ędnia się innych kosztów, które Pracodawca ponosi W związku z udziałem
pracowników W kształceniu Ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności
w pracy
W zwjqzku z uczestnictwem W zajęciach, kosztóW de|egacji w przypadku konieczności doiazdu
do
miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

b.

Finansowanie kosztóW ksztatcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawcy, udzielane Pracodawcom
prowadzącym działa|nośćgospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej,
stanowi
pomoc de minimis, o której mowa we właściwychprzepisach prawa Unii Europejskiej
dotyczących
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w roInictwie Iub rybo,tówstwie ijest udzie|ane
zgodnie
z Warunkami dopuszczaIności pomocy de minimis.

S2
WN|osK| PRAcoDAWcÓW o PRZYZNAN|E śRoDKóW KFs

1.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
ipracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwymze wzg|ędu na siedzibę
Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działa|ności Wniosek W postaci papierowej |ub e|ektronlczne]
pracownikÓW

zaWierający:

dane Pracodawcy: nazwę Pracodawcy, adres siedziby imiejsce prowadzenia działaIności'numer
identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny W krajowym rejestrze urzędowym podmiotóW

gospodarki narodowej REGoN oraz oznaczenie przeważajqcego rodzaju prowadzonej

działaInościgospodarczej według PKD, PEsEL W przypadku osób fizycznych Iub wspó|ników
spółki cywilnej, informację o Iiczbie zatrUdnionych pracowników, imię i nazwisko osoby
Wskazanej przez pracodawcę do kontaktóW numer te|efonu oraz adres poczty elektronicznej,
nr rachunku bankowego' na który przekazane zostanie dofinansowanie ze środkóW KFs,
D)

wskazanie dziatań objętych kształceniem ustawicznym pracowników i/|ub pracodawcy, |iczbę
osÓb wedtug grup wieku 75-24 |ata, 25-34 |ata,35-44 |ata, 45 |at i więcej, których wydateI

dotyczy, form kształcenia ustawicznego, kosztóW k'ztałcenia ustaWicznego na jednego
uczestnika oraz terminu realizacji wskazanych działań,

całkowitą wysokośćwydatków na działania obejmujqce kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy, Wnioskowaną wysokośćśrodków z KFs oraz wysokośćwkładu własnego'
Wnoszonego przez Pracodawcę,

d)

uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzg|ędnieniu obecnych |ub
przyszłych potrzeb Pracodawcy oraz obowiązujących priorytetóW wydatkowania środków
KFS,
a przypadku środków z rezerwy KFs-dodatkowo priorytetóW wydatkowania środków rezerwv
KFS,

uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
Wraz z następujqcymi informacjami:
nazwa

i

siedziba reaIiZatora ustugi kształcenia ustaWicznego,

posiadanie przez reaIizatora usługi kształcenia ustaWicznego certyfikatóW .iakości
oferoWanych usłu8 kształcenia UstaWiczne8o, a przypadkóW ku rsów- posiada n ie
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkoIne formy kształcenia
ustawicznego, jeżeIi informac.ja ta nie jest dostępna w publicznych re.iestrach
elektronicznvch,
nazwa i Iiczba godzin kształcenia ustawicznego,

cena usługi kształcenia ustaWicznego

w

porównaniu

z

ceną podobnych

usług

oferowanych na rynku, o i|e sq dostępne,
program kształcenia ustawicznego Iub zakres egzaminu,

Wzór dokumentu potwierdzajqcego kompetencje nabyte przez uczestnikóW
wystawionego przez realizatora ustugi ksztatcenia zawodowego, o ile nie wynika to
z przepisów powszechnie oboWiqZUjących

'

informacje o p|anach dotyczących da|szego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem
ustaWicznym finansowanym ze środków KFS

g) kopię dokumentu

potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia|aIności-

w przypadku braku wpisu do KRS lub CE|DG.
2.

Pracodawca może Wnioskować

o

dofinansowanie ze środkóW KFs jeszcze nie rozpoczętej formy

ksztatce nia.
3.

Urząd nie finansuje ksztatcenia, które rozpoczę,ło się przed zawarciem umowy między starostq
a Pracodawcq.

Kształcenie, o które wnioskuje Pracodawca musi rozpocząć się W tym samym roku ka|endarzowym,
w którym złożono wniosek gdyż środkiKFs są przyznawane na dany rok budżetowy.
5.

6.

środkiKFS przyznawane Pracodawcom w danym roku powinny być Wydatkowane w tym roku, na który
zostały przyznane' W przypadku form kształcenja ustawicznego obejmujących okres dłuższyniż 1rok,
środki mogq być przekazywane W transzach w okresie obejmujących ki|ka |at. Daty przekazywania transz
środków powinny być dostosowane do płatnościWynikających z faktur/rachunków a dokonane
w danym roku w ramach usta|onego |imitu środkóW na finansowanie zadań W ramach KFs.

Urzqd nie finansuje ze środków KFs ksztatcenia ustawicznego Pracodawcom

zamierzającym

samodzieInie reaIizować usługi edukacyjne dla własnych pracownikÓW.
7.
8.

Urzqd finansuje kształcenie ustaWiczne, odbywające się wyłącznie na terenie RzeczypospoIjtej Polskiej.

Koszty dojazdu, wyżywienia izakwaterowania w związku z kształceniem ustawicznym nie pod|ega.jq
fina nsowa niu ze środków KFS.

o

Wniosek powinien wptynqć do Urzędu najpóźniej 30 dni przed pIanowanym terminem rozpoczęcia
kształcenia ustaWicznego objęte8o dofinansoWaniem z KFS.
Do wniosku, o którym mowa W ust' 1' Pracodawca dołqcza:

a)

wszvstkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakle otrzymał W roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciqgu 2 poprzedzajqcych go |at albo oświadczenjao wie|kości pomocy de

mlnlmls otrzymanej W tym okresie, a|bo ośWiadczen|e
o nieotrfymaniu takiej pomocy W tym
okresie,

b)

formu|arz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimi., o ktÓrym mowa
w rozporzqdzeniu Rady MinistróW z dnia 24 października zot+ r.
znieniajqcym rozporzqdzenie
W sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegajjry się o pomoc de
minimis ( Dz. U. z 20j.4 r. poz. 1-543
),

c)

ofertę/oferty instytucji szkoleniowych Iub organizatora
studióW podyp|omowych reaIizujqcych
wnioskowane formy.ksztalcenia ustawicznego zawierajqce
program, harmonogram zalęĆ oraz
wskaza nie miejsca odbywania kształcenia.

11. Wniosek złoźonyw formie e|ektronicznej musi posiadać:

a) bezpieczny podpis e|ektroniczny weryfikowany za pomocą
Ważnego
z zachowaniem
zasad przewidzianych w przepisach o podpisie
elektronicznym,

certyfikatu

b) podpis potwierdzony profi|em zaufanym e|ektronicznej
p|atformy usług administracji
pu blicznej.
12. Wnioski Pracodawców rofpatrywane sq
do wyczerpania Iimitu środków KFS, jakim dysponuje
UrZqd
W danym roku budżetowym.
13.

W przypadku gdy wniosek Pracodawcy jest nieprawidłowo
wypełniony, Urząd Wyznacza Pracodawcy
termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższyniż 14 dni do jego popraw|enia.

14. Dopuszcza się negocjacje pomięduy starostq
a Pracodawcq treściwniosku, W ce|u usta|enia
ceny Uslugi
ksztalcenia ustawicznego, Iiczby osób objętych
kształceniem ustaWicznym, reaIizatora usługl, programu
kształcenia ustawicznego |ub zakresu egzaminu,
z uwzg|ędnieniem zasady zapewnienia najwyższej
jakoścIusługi oraz zachowania racjonaInego
wydatkoWania"środ ków pubIicznych.

15' Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o
czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

o

o

nlepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
niedołqczenia zaświadczenia Iub oświadczenia pomocy
o
de minimis.

16. W terminie do 30 dni od dnia złożeniaprawidłowo
Wypełnionego, komp|etnego Wniosku Dyrektor
Urzędu informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia
,ło)onego wniosku. W przypadku ne'aTywnego
rozpatrzenia Wniosku Dyrektor Urzędu uzasadnia
odmowę.

t7. Przy rozpatrywaniu wniosku Urzqd uwzględnia:

.
.
.

zgodnośćdofinansowanych działań z ustalonymi pr|orytetami
Wydatkowania środków KFS na
oany rok,
zgodnośćkompetencji nabywanych przez
uczestników kszta|cenia ustawicznego z potrzebami
lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

koszty usługi kształcenia ustaWicznego wskazanej

do

sfinansowania

w porównaniu z kosztami podobnych usług
dostępnych na rynku,

ze

środkóW KFs

posiadanie przez rea|izatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
certyfikatóW jakości oferowanych ustug kształcenia ustaWicznego,

w

przypadków kursów-posiada

nie przez

reaIizatora ustugi ksztatcenia ustawicznego

dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkoIne formy kształcenia ustaWicznego,

plany dotyczqce dalsze8o zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanvm ze środków KFS,

o

moż|iwośćsfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzg|ędnieniem
IimitóW na 2oI7 |ok.

18' Pierwszeństwo mają Pracodawcy wniosku.jqcy o szko|enia zawodowe, nadające kwaIifikacje
iuprawnienia w zawodzie związanym z profi|em/ branżą firmy oraz wysokośćkosztów kształcenia:
jednostkowa cena zostanie poddana analizie w oparciu o ceny na rynku edukacy.inym.

s3
UMoWA o PRZYZNANIE śRoDKÓW KFs
przypadku pozytywne8o rozpatrzenia wniosku Dyrektor Urzędu ZaWiera z Pracodawcą umowę
o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, która okreś|a:

1' W

a)

oznaczenie stron umowy oraz datę i miejsce jej Zawarcia,

b)

warunki wypowiedzenia Iub odstqpienia od umowy,

c)

okres obowiązywania umowy,

d)

wysokość środków KFs przeznaczonych na finansowanie dzialań, o których mowa We Wniosku,

e)

numer rachunku bankowego Pracodawcy, na który zostaną przekazane środkiz KFs oraz termin
ich przekazania,

f)

sposób

i

termin rozIiczenia otrzymanych środków KFS oraz dokumenty potwierdzające

wydatkowanie środkóW KFs'

g) warunki Zwrotu przez Pracodawcę środków KFS W przypadku nieukończenia

kształcenia

UstaWicznego przez pracownika i PracodaWcę,

h) warunki zwrotu przez Pracodawcę środkóW KFs

n

iewykorzysta nych

lub wykorzystanych

niezgod nie z przeznaczeniem,

i)

Warunki zwrotu przez Pracodawcę środków KFs w przypadku Ztożenia niezgodnych z prawdą
oświadczeń, zaświadczeń |ub informacji Iub naruszenia innych warunków umowy,

j) sposób

kontroIi wykonywania umowy

i

postępowania

w

przypadku stwierdzenia

nieprawidłowościW WykonyWaniu umowy,

k)

rozporządzenia komls,jl (UE), która okreś|a warunki dopuszcza|ności
odwołanie do właściwości
pomocy de minimis,

|)

zobowiązanie Pracodawcy do przekazania na żądanie urzędu danych dotyczących:

Iiczby osób objętych dziataniami finansowanymi z udziatem środków z KFs, W podzia|e
według tematyki ksztatcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15_24 |ata,25-34 |ata, 35_
44 |ata, 45 lat i Więcej, poziomu Wykształcenia oraz Iiczby osób pracujących
w szczegó|nych warunkach Iub wykonujących pracę o szcze8ó|nym charakterze,
Iiczbv osób, które rozpoczęty kurs, studia podyp|omowe |ub przystąpi,ty do egzaminu _
finansowane z udziałem środków z KFS,

liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyp|omowe |ub
zdały egzamin _ finansowane z udziałem środków z KFS.
oświadczenie o ca,fkowitym koszcie poniesionym W zakresie kształcenia ustawicznego
pracowników Iub pracodawcy'

2.

Pracodawca zawiera z Pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego,
umowę okreś|a,iącq prawa iobowiqzki stron zwiqzane z odbywającym się kształceniem. Pracownik,
który został objęty ksztatceniem ustawicznym mUsi posiadac umowę o pracę co najmniej na caty czas

trwania kształcenia oraz musi świadczyćpracę (tzn' nle przebywać na ur|opie wychoWaWczym,
macierzyńskim, tacierzyńskim, bezpłatnym).

3'

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego z udziałem środków KFs
z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę |ub rozwiqzania z nim umowy o pracę na podstawie
art. 52 Kodeksu Pracy, jest zobowiązany do zwrotu Pracodawcy poniesionych kosztóW na zasadach
okreś|onych W umowie, o której mowa ust.2.

4. W

przypadku okreś|onym W ust. 3 Pracodawca zwraca na rachunek bankowy wskazany przez Urzqd
środkiKFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach okreś|onych W umowie.

5. W

ceIu rozliczenia umowv Pracodawca winien udokumentować Wszystkie działania zreaIizowane
w ramach przyznanych środków KFS w postaci kserokopii zaświadczeń, certyfikatóW |ub innych
dokumentów potwierdzajqcych ukończenie podjętych form ksztatcenia ustawicznego przez
pracowników, z którymizostaty zawarte umowy o których mowa W ust 2.

6.

Urząd może przeprowadzić kontro|ę u Pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy,
o której mowa W ust. 1, Wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, Wtaściwego
dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i Wydatkowanych środków iW tym ceIu może żądać
danych, dokumentóW iudzie|ania wy.jaśnień objętych zakresem kontro|i. Do kontro|i przeprowadzonej
przez Urząd stosuje 5ię odpowiednio przepisy art' 111 ustawy.
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WYDATKoWAN|E

I

RozL|czAN|E śRoDKÓW KFs

1.

Pracodawca jest zobowiązany roz|iczyć i udokumentować wydatkowanie otrzymanych środków KFS
W terminie Wskafanym W umowie, o której mowa W 5 3 ust.1

2.

PnYznane Pracodawcy środkiKFS zostaną uznane za prawidłowo Wydatkowane jeże Ii:

a)

będą zgodne z zawartą umową

b)

zostaną prawidłowo udokumentowane tj. przedłożone kserokopie faktur |ub rachunków
oznaczone będą datq i potwierdzone za zgodnośćz oryginałem przez sktadającego
rozlicze nie,

c)

kserokopie faktur |ub rachunków z potwierdzeniem dokonania płatnościzawierać będq
informację o nazwie usługi, dacie sprzedaży iformie ptatności, przy czym:

_

dla formy ptatności gotówkowych na fakturze/rachunku powinien znajdować się zapis
,,Zapłacono Gotówką,,,,,Zapłacono,,,

dIa formy płatnościkartq płatniczq do faktury/rachunku naIeży dołączyć Wyciąg
z rachunku bankowego (płatnościmogą być dokonywane wyłqcznie z rachunku
bankowego na który przekazane fostało dofinansowanie ze środków KFS),

dla formy p,łatnościprze|ewem do faktury należy dotĘczyć potwierdzenie dokonania
prze|ewu tj. Wyciąg z rachunku bankowego, na który przekazane zostało
dofinansowanie ze środków KFs Iub druk po|ecenia prze|ewu - na potwierdzeniu
powinien znajdować slę numer opłacanej faktury/rachunkU.

3.

W przypadku, gdy po zrea|izowaniu przez Pracodawcę Wszystkich przewidzianych umową działań,
pozostanq na rachunku bankowym niewykorzystane środkiKFs, Pracodawca powinien zwrócić je na
rachunek bankowy Urzędu W terminie okreś|onym W umowie, o której mowa W5 3 ust.1.

Ss
oBc|ĄŹENIE PoDATKIEM VAT
KszTAŁcENIA USTAW|czNEGo FINANsoWANEGo z KFs

1'

Jeżeli nabywana w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ustuga:

a)

stanowi usługę kszta,łcenia zawodowego Iub przekwa |ifikowa nia zawodowego (zgodnie z
definicjq zawartq W art. 44 rozporzqdzenia wykonawczego Rady (UE) nr z8a2011 z dnia 15

marca 2011 r usługi w zakresie kształcenia zawodowego Iub przekwa Iifikowania
świadczone na warunkach okreś|onych W art. 132 ust. 1|it. i dyrektywy z)oqr7uwE
obejmują nauczanie pozostajqce w bezpośrednim zwiqzku z branżq |ub zawodem, jak
róWnież nauczanie majqce na ceIu uzyskanie Iub uaktuaInienie Wiedfy do celów

zawodowych; czas trwania kursu

w zakresie

ksztatcenia zawodowego lub

przekwa lifikowa nia nie ma w tym przypadku znaczenia),

b) jest w całości|ub w wysokościco najmniej

70% finansowana ze środków pub|icznych

(przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 |it' c ustawy o VAT, przepis 0 3 ust. 1 pkt 14 rozporzqdzenia
Ministra Finansów W sprawie zwoInień od podatku od towaróW i usług oraz warunków
stosowania tych zwo|nień |Dz. U. z 2073

r.

poz. 1722, z późn ' zm.),

wówczas do tej us,ługi ma zastosowanle zwo|nienie od podatku od towarów i usług.

2' z

uwa1i na różnorodność egzaminów, a także różnorodnośćpodstaw prawnych oraz trybu ich
przeprowadza nia, jak róWnież charakteru opłat oraz podstaw prawnych ich pobierania, nie jest
moŹliwe jednoznaczne okreś|enie kwestii sposobu opodatkowania egzaminów. W przypadku gdy

egzamin będzie integra|ną częściqusługi szko|eniowej, wówczas moŹ|iwe będzie skorzystan.e ze
zwolnienia, o ile jest ono przewidziane dla tej ustugi szkoleniowej.

3.

Badania Iekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia Iub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu nie pod|egajq zwolnieniu od podatku od towarów iustug.
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PosTANoW|EN|A KoŃcoWE
1.

Wnioski
i

o

przyznanie środków z

KFs na

kształcenie ustawiczne

pracodawcy na|eży składać W Powiatowym Urzędzie Pracy W Nysie,

Wnioski

o przyznanie środków z KFS

u|.

pracownikóW

słowiańska 19.

na|eży składać na formu|arzach zgodnych ze Wzorem

zamieszczonym na stronie Powiatowego Urzędu Pracy W Nysie www.pup.nvsa.pI
3.

Wniosek na|eży wypełnić elektronicznie Iub czyteInie odpowiadając na Wszystkie zawarte We
wniosku ovta nia.

n

Wszystkie miejsca, W których naniesiono poprawki Iub zmiany powinny być parafowane.

5.

W

sprawach

nie

unormowanych

W niniejszym

Regu|aminie mają zastosowanie przepisy

Wymienione na Wstępie Regu|aminu, a w sprawach dotyczqcych umów o finansowanie działań
obejmujących kształcenie ustaWiczne pracowników
pracodawcy, mają także zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

i

6.

Niniejszy Regulamin wchodui W życie z dniem 02 stycznia 2017 roku
.l()\!,/
t'rita,y

Nysa, dnia 0Z stycznia ZO77 r.

/podpis
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