KOMENTARZ DO PRIORYTETÓW REZERWY KFS
WAŻNE: Pracodawca aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić
wyłącznie wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy ,określonych przez
Radę Rynku Pracy.
PRIORYTET a)–wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności –bez zmian w stosunku do 2019
1)Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu
powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o
niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.
PRIORYTET b)–wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych
1)W ramach niniejszego priorytetu powinny być dofinansowywane formy
kształcenia ustawicznego, które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu
luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników i pracodawców.
2)Składając stosowny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu
powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które
objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą
wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
3)W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze
kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw.
miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również
zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z
mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w
formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.
PRIORYTET c) -wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów
Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii
Zajęciowej –bez zmian w stosunku do roku 2019.
1)CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe,
podmioty kościelne lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i kluby
integracji społecznej zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację
społeczną i zawodową uczestników.
2)Wojewoda decyduje o przyznaniu statusu CIS, a także prowadzi rejestr tych
podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.

3)CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz
działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia
pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto
pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące
reintegrację społeczną i zawodową.
4)WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.
Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu
umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów
utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.
5)W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści
do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać:
pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także
inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
6)Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że
współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia
kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS,
KIS lub WTZ.
PRIORYTET d-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–bez zmiany w stosunku do lat ubiegłych;
1)Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach
niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają
prawa do emerytury pomostowej (w stosunku do lat poprzednich nie ma tu
żadnych zmian).
2)Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o
szczególnym charakterze -załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku
o emeryturach pomostowych(Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)
PRIORYTET e –wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u
pracodawców, którzy w latach 2017 –2019 nie korzystali ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
1)Priorytet ten ma stanowić zachętę dla pracodawców, którzy nie mieli okazji
lub ochoty na sięganie po środki KFS w ciągu ostatnich trzech lat.

2)Aby móc aplikować o środki z powyższego priorytetu wystarczy do wniosku
dołączyć oświadczenie o niekorzystaniu ze środków KFS w latach 2017-2019.
Nie ma znaczenia czy w tym czasie pracodawca składał wniosek i nie otrzymał
środków czy też w ogóle nie był zainteresowany KFS. Złożone oświadczenie
dotyczy wniosków składanych na terenie całego kraju nie tylko do konkretnego
powiatowego urzędu pracy

