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Nazwa kursu* 
 

 

KFS w 2022 r. w praktyce Urzędów Pracy  
– zmiany w priorytetach wydatkowania środków  

oraz wytycznych ministerstwa 
 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia- specjaliści ds. rozwoju zawodowego, 
doradcy klienta instytucjonalnego, kadra kierownicza PUP. 
 

Cel szkolenia 
Zapoznanie uczestników z nowymi  priorytetami przyznawania środków KFS na 2022 
rok oraz praktycznymi zasadami ich stosowania. Uczestnictwo w szkoleniu przybliży 
uczestnikom procedurę przyznawania środków KFS, w tym zasady zawierania umów o 
finansowanie kształcenia ustawicznego, prawidłowej ich realizacji, rozliczania i 
kontroli 

Tematyka 
1. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego 

- wytyczne ministerstwa 

2. Nowe priorytety przyznawania środków KFS na 2022 rok  

-  praktyczne wskazówki dotyczące ich stosowania. 

3. Zasady zawierania umów  

- obowiązki stron umowy  

- sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków  

- warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy 

4. Zasady zwrotu pomocy  

– omówienie typowych sytuacji i przypadków konieczności zwrotu środków  

z KFS  

5. Zasady przeprowadzania kontroli realizacji umowy i wykorzystania środków KFS 

- uprawnienia do kontroli  

- zakres kontroli  

- stosowana dokumentacja  

Prowadzący 
Lidia Kaczmarek - certyfikowany trener, długoletni pracownik PSZ - od 18 lat kieruje 
Działem Instrumentów Rynku Pracy, od 2008 roku prowadzi szkolenia w obszarze 
realizacji usług i instrumentów rynku pracy, pomocy de minimis, KFS, obsługi klienta, 
udzielania pomocy de minimis. Socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na 
kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi z prawem pracy”,„Zarządzanie w 
jednostkach samorządu terytorialnego” oraz „Zarządzanie projektami i pozyskiwanie 
funduszy z Unii Europejskiej” 
 

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji, indywidualne konsultacje 
mailowe do 14 dni po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie 
ukończenia szkolenia MEN 

Termin szkolenia 
8 lutego 2022r.      godz. 12.00 /dostępne inne terminy 
 

Cena** 
380 zł/osoba  Przy zgłoszeniu większej liczby Pracowników rabat! 

Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 19 05 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 

Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych, a w 
trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za pomocą łącza internetowego 
(video konferencja). W celu sprawnej realizacji szkolenia wymagany jest dostęp uczestników 
do komputerów wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe. 
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