Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków rezerwy Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Pracodawca składający
wniosek o środki w ramach tego 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.
b) wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
W ramach tego priorytetu powinny być dofinansowane formy kształcenia ustawicznego, które pomogą
zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników
i pracodawców. Składając wniosek o dofinansowanie w ramach tego priorytetu w uzasadnieniu należy
wskazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego
szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji
Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
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.
WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
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.
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co
najmniej 15 lat prac o szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie
przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie
i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.
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.
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019
nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pracodawcy aplikujący o środki w ramach tego priorytetu powinni do wniosku dołączyć oświadczenie
o niekorzystaniu ze środków KFS w latach 2017-2019. Złożone oświadczenie dotyczy wniosków składanych
na terenie całego kraju nie tylko do konkretnego powiatowego urzędu pracy.
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