
                             

 

 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu z dofinansowania należy dokonać pełnej płatności wartości szkolenia, co 

wynika z wewnętrznego systemu zabezpieczeń firmy STI. W momencie uzyskania dofinansowania na 

wybrane szkolenie fakturę dostosujemy do wytycznych dostawcy dofinansowania – wykonamy 

edycję, bądź korektę ze zwrotem wpłaconych środków. W przypadku nieuzyskania dofinansowania 

możliwe jest wzięcie udziału w szkoleniu komercyjnie. Uczestnicy osobiście dopełniają formalności 

związanych z dofinansowaniem z organem, u którego starają się o dofinansowanie. Dokumentacja 

potrzebna do uzyskania dofinansowania może różnić się zależnie od województwa. Zapewniamy 

dostarczenie wzoru certyfikatu oraz dokument potwierdzający prowadzenie pozaszkolnych form 

kształcenia ustawicznego. 

 

 

 

 

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2022 roku 

powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy 

składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy. 

 

 

 

Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich 

wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym 

Urzędzie Pracy. O dofinansowanie ubiega się pracodawca.  

 

 

 

 

 



Jak uzyskać dofinansowanie: 

- zgłoś pracodawcy chęć wzięcia udziału w szkoleniu 

- pracodawca sprawdza, czy spełnia przynajmniej 1 z priorytetów KFS na dany rok (link) 

- pracodawca śledzi informacje o naborze wniosków i terminach na stronie internetowej Urzędu 

Pracy zgodnie z powiatem/województwem 

- pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej poprzez EPUAP: 

wejdź na stronę Twojego Urzędu Pracy 

wybierz sekcję dla pracodawców i przedsiębiorców 

wybierz sekcję podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy 

wybierz Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

wypełnij wniosek z załączników i dostarcz do UP 

 

- wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej 

-w ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź, czy dofinansowanie zostało przyznane 

-w przypadku pozytywnej decyzji pracodawca podpisuje umowę z KFS/PUP i przesyła skan 

podpisanej umowy na adres mailowy STI: kontakt@sti.edu.pl 

- PUP dokonuje przelewu środków na wskazane konto 

- realizacja szkolenia w STI 

- pracodawca dokonuje płatności za szkolenie 

  

 

W przypadku potrzeby uzyskania niezbędnych dokumentów do otrzymania dofinansowania 

(m.in. wzór certyfikatu szkoleniowego, dokument potwierdzający prowadzenie pozaszkolnych 

form kształcenia ustawicznego, faktura zawierającej określone dane zawarte w wymogach 

Urzędu Pracy, informacje o cenie porównywalnych usług). W razie pytań prosimy o kontakt 

mailowy pod adresem: kontakt@sti.edu.pl lub pod numerem telefonu +48 502 551 552. 

https://www.gov.pl/attachment/fe64f3d4-bee5-4fe8-94c7-102b7cc6d5c0
kontakt@sti.edu.pl
kontakt@sti.edu.pl

