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Szanowni Państwo, 

 
W imieniu ośrodka Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt uprzejmie informuję, że tak jak w latach 
poprzednich istnieje możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach. 
 
Jedną z możliwości wsparcia jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS - (Szczegóły: http://msp-
pakt.med.pl/data/uploads/kfs-w-pytaniach-i-odpowiedziach-20152.pdf ) 

 

Środkami KFS dysponują Powiatowe Urzędy Pracy a wniosek o dofinansowanie można złożyć w terminie naboru 
ogłoszonego przez PUP oraz z uwzględnieniem określonych kryteriów. 

 

Wsparciem mogą zostać objęci Pracodawcy oraz ich Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę. 
 

W tym roku w przypadku KFS nabory prowadzone są w oparciu o następujące kryteria: 

 

Nabór prowadzony jest z limitu podstawowego lub z rezerwy (PUP informuje, który nabór jest ogłoszony): 
 
Limit podstawowy: kwalifikują się m.in. pracownicy posiadający umowę o pracę w przedziale wiekowym 45+ 
lub reprezentujący zawód deficytowy w powiecie/województwie 2021 (https://barometrzawodow.pl/ ) ; 
wsparcie jest także dla osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność oraz dla pracowników służb 
medycznych, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego 
przebiegu tej choroby. 
 

Rezerwa:  kwalifikują  się  m.in.  pracownicy  posiadający  umowę  o  pracę,  którzy  posiadają  orzeczenie 
o niepełnosprawności 
 
Limit dotyczący szkoleń: na 1 osobę wartość szkoleń nie może przekroczyć ok. 15 tys. zł (300% przeciętnego 
wynagrodzenia) - czasem PUP wprowadza ograniczenia dotyczące tej kwoty 
 
Wysokość dofinansowania: 100% dla mikroprzedsiębiorstw (tj. Pracodawca zatrudnia mniej niż 10 osób 
na umowę o pracę); 80% w pozostałych przypadkach 
 
Jednym z warunków przyznania środków jest także wysokość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis 
(limit: 200 tys. EUR z okresu rok bieżący oraz 2 lata poprzednie - https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary) 

 

Pula środków zawsze jest ograniczona, więc im szybciej wniosek zostanie złożony, tym większe szanse 
na uzyskanie dofinansowania - KFS jest konkursem 
 

Propozycja szkoleń MSP Pakt: http://msp-pakt.med.pl/kongresy_i_kursy/ 
 

W przypadku zainteresowania innymi tematami szkoleń prosimy o informację. Proponujemy także rozważenie 
opcji organizacji szkolenia w formie „zamkniętej” z tematyką oraz programem ściśle dostosowanym 
do indywidualnych potrzeb Państwa specjalistów i odbywających się w Państwa placówce. 
 
Jeżeli Państwo podejmą decyzję odnośnie szkoleń to będę wdzięczna za kontakt i dołożę wszelkich starań, 
by pomóc w uzyskaniu dofinansowania. 
 

Pozostaję z szacunkiem,  
 

Magdalena Pilch 

 

Kierownik ds. organizacji szkoleń 
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