
                             

Dofinansowanie zależne jest od udzielającego go podmiotu. W każdym województwie zasady, które 

regulują dofinansowania, są ustalane indywidualnie. Ponadto obowiązuje rejonizacja terytorialna. 

 

 

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 Operatora – 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 Operatora i województwa. 

 

 

Jak uzyskać dofinansowanie w 7 krokach? 

1. Przedsiębiorca wybiera szkolenie z Bazy Usług Rozwojowych: 

 https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

2. Przedsiębiorca zgłasza się do Operatora PFS i dokonuje wyboru właściwego dla swojego 

województwa (link) – w celu uzyskania numeru ID wsparcia  

3. Po uzyskaniu numeru ID wsparcia od Operatora przedsiębiorca klikając na pole „zapisz 

się na usługę”  dokonuje zapisu na wybrane szkolenie z BUR 

(film instruktażowy zapisu na usługę przedsiębiorstwa z użyciem ID wsparcia – link)  

4. Podpisanie umowy z Operatorem 

5. Wpłata wkładu własnego  

6. Realizacja szkolenia 

7. Ocena usługi w BUR i złożenie wniosku rozliczeniowego do Operatora przez 

przedsiębiorcę 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf
https://www.youtube.com/watch?v=JpjaTz3RRSo&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=6


 

Środki można zyskać na jeden z dwóch sposobów: 

1) uzyskanie funduszy na szkolenie oferowane przez określony podmiot. Po jego zakończeniu 

należy się rozliczyć, zestawiając koszty szkolenia z uzyskanym dofinansowaniem. 

 

2) podpisanie z odpowiednim operatorem dofinansowania umowy o wsparcie. Następnie 

należy wybrać odpowiednie szkolenia oraz opłacić je ze środków własnych. Po jego 

zakończeniu należy przesłać dokumenty świadczące o jego zakończeniu oraz fakturę do 

operatora. Po otrzymaniu dokumentów operator zwraca koszty poniesione na edukację 

pracowników. 

 

 

 

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. 

file:///C:/Users/konta/Desktop/DOFINANSOWANIA/KFS-PUP/kontakt@sti.edu.pl

