
 

 
……………………………..                                      …………………………… 
 (pieczęć  Pracodawcy)                                          (miejscowość, data) 
 

Powiatowy Urząd Pracy 

                                                                                                     w Przemyślu 

WNIOSEK  

pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (KFS)             

na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników  

w wieku  45 lat i więcej. 
na podstawie art. 69a do 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  ( Dz. U. z 2014 r.                   

poz. 639) wnioskuję o przyznanie  środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników  i/lub pracodawcy*. 

(właściwe zaznaczyć): 

 Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą - beneficjentów pomocy publicznej  

w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (jt. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 późn. zm.) 

 Pracodawca, którego nie dotyczy pomoc publiczna . 

I. Dane pracodawcy 

a) Nazwa pracodawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Adres siedziby pracodawcy………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Numer telefonu ……………………………………………………………….,  fax.…………………………………………………………………..… 

e) Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

g) REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h) Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………………………………........................... 

i) Data rozpoczęcia prowadzenia działalności……………………………………………………………………………………………………… 

j) Oznaczenie przeważającego rodzaju działalności gospodarczej według PKD……………………………………………………. 

k) Liczba zatrudnionych pracowników ogółem : ………………w tym :  zatrudnionych na umowę o prace na czas 

określony ……………,  zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony………….. 

l) Nazwisko i imię osoby wskazanej do kontaktów…………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej) 
ł) numer rachunku bankowego pracodawcy ………………………………………………………………………………………………………….     
m) Ogólna liczba pracowników i/lub  pracodawcy planowanych do objęcia wsparciem ogółem  :………………….. 

 45 lat i więcej……………………………………., w tym pracodawca…………………………………………….. 

 
II. Informacje o planowanym kształceniu ustawicznym pracowników lub pracodawcy 

Całkowita wartość  działań związanych z kształceniem ustawicznym:…………………………………………………………….. 
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słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    w tym:  

                    Wnioskowana  wysokość środków z KFS                                                   ………………………………………..zł         

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                    wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę*:            ………………………………………….zł. 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*nie dotyczy mikroprzedsiebiorstw (mikroprzedsiebiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO. 

Wysokość i harmonogram wsparcia 

1. Termin realizacji……………………………………………………………………………………….. 

2.  Informacje o uczestnikach kształcenia ustawicznego : 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

 
Liczba osób planowanych do objęcia 
wsparciem   w wieku 45 lat i powyżej 

 

Wysokość 
wydatków 

według 
działań 

 

ogółem W tym: 
pracodawcy 

W tym: 
pracownicy 

Objęci wsparciem ogółem      

            
Według rodzaju 

wsparcia 

Określenia potrzeb pracodawcy w zakresie 
Kształcenia   ustawicznego 

    

Kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy 
lub za jego zgodą 

    

Studia podyplomowe realizowane                                
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą 

    

Egzaminy umożliwiające uzyskanie 
dokumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 
zawodowych 

    

Badania lekarskie i/lub psychologiczne 
wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym kształceniu 

    

Ubezpieczenie NNW w związku z podjętym 
kształceniem 

    

Według grup 
wiekowych 

45 lat i więcej     x 

Według poziomu 
wykształcenia 

gimnazjalne i poniżej    x 
zasadnicze zawodowe    x 

średnie ogólnokształcące    x 

policealne i średnie zawodowe    x 

wyższe    x 
* Środki Krajowego Funduszu szkoleniowego w latach 2014 i 2015 przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 

w wieku co najmniej 45 lat.  
 
3.  Wykaz osób, które będą objęte działaniami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie                   
z załącznikiem nr 5. 
Uzasadnienie wniosku 
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(opis obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy w obszarze kształcenia ustawicznego i niezbędnych 
środków na finansowanie tych działań, uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przy 
uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..............................................                                                   ...................................................... 
       /miejscowość, data/                                                                                                                /podpis i pieczęć Pracodawcy 

                                                                                                                                                                lub osoby  uprawnionej 

                                                                                                                                                       do reprezentowania Pracodawcy/ 

Do wniosku pracodawca dołącza :  
1/ Załącznik nr 1 – oświadczenie wnioskodawcy ( wg. załącznika nr 1), 
2/ Załącznik nr 2 – oświadczenie wnioskodawcy ( wg. załącznika nr 2), 
3/ Załącznik nr 3 – oświadczenie( wg. załącznika nr 3), 
4/ Załącznik nr 4 – oświadczenie (wymagany w przypadku przedsiębiorcy powiązanego z pracopodawcą) , 
5/ Załącznik nr 5 -  wykaz osób , które  zostaną objęte działaniami finansowymi w ramach KFS ( wg. załącznika 
nr 5),   
6/ wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – wzór 
formularza dostępny w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej, 
7/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy – pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba 
podpisująca wniosek jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w  dokumencie 
rejestracyjnym. 
8/ Kserokopię umowy spółki cywilnej wraz z aneksami , w przypadku pracodawców działających w formie 
spółki cywilnej. 
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III. Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy  

ROZPATRZENIE WNIOSKU   

1. Sprawdzono pod względem 
formalnym    i merytorycznym / 
data i podpis/ 

 
 
 

2.Wezwanie do uzupełnienia / data                
i podpis/ 

 
 
 

3. Wpływ  uzupełnienia 
 

 

4. Rozpatrzony pozytywnie / data i 
podpis/ 
 

 

5. Rozpatrzony negatywnie / data i 
podpis/ uzasadnienie odrzucenia 
wniosku. 
 

 

6. Decyzja Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy : 
 
 
 
 

Przyznaję środki Funduszu Pracy w formie KFS z przeznaczeniem na 

finansowanie działań na rzecz Kształcenia ustawicznego 

pracowników/pracodawców dla ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………   
( nazwa firmy) 

 
w kwocie:………………………………………………………………………………………….. 
 
słownie:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
..............................................                                                                                        …………………………......................................................                
/miejscowość, data/                                                                                                     /pieczęć i podpis Dyrektora Powiatowego  Urzędu Pracy/ 
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ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)  

W URZĘDZIE PRACY W PRZEMYŚLU 

     Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015 roku, 
poz. 149) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2014r.,  poz. 639) 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1); 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, str. 9); 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej   (Dz. U.                  
z 2007r. Nr 59 poz . 404 z późn. zm.); 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm); 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa                                       
i akwakultury(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 ), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810); 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2013r., poz. 672  z późn. zm.). 
 

1. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznacza się na finansowanie działań na rzecz 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. O dofinansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich 
własnych kompetencji lub kompetencji osób zatrudnionych w firmie. 

2. Pracodawca może wnioskować o środki KFS z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących: 
1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: 

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się 
o sfinansowanie tego szkolenia ze środków KFS,  

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po 

ukończonym kształceniu, 
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; 

3. Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Urząd Pracy może przyznać środki KFS na sfinansowanie 
kosztów,  o których mowa powyżej, w wysokości:  
1) 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego 

uczestnika.  
2) w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 
4. Środki z KFS przyznane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc 

udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 
5. Zwolnione jest od podatku od towarów i usługi kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, 

finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostaw towarów ściśle              
z tymi usługami związane. 

6.  Działania  w ramach  KFS mają być   zlecenia zewnętrznej jednostce  (usługi zakupione na rynku).  
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7. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, 
umowę określającą prawa i obowiązki stron.  

8. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego  finansowanego ze środków KFS z powodu 
rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych 
kosztów na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W takim wypadku pracodawca zwraca do 
Powiatowego Urzędu Pracy  środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach 
określonych w umowie, o której mowa w ust. 2. Zwrot środków przez pracodawcę następuje niezależnie 
od uregulowania kwestii zwrotu środków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 

9. U pracodawcy może odbyć się kontrola w zakresie: przestrzegania postanowień umowy, o której mowa w 
ust.3, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz 
rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków. W tym celu może żądać danych, dokumentów                    
i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.  

10. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014 i 2015 przeznacza się na wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.  

11. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawcy składa w Urzędzie Pracy,  wniosek wraz z załącznikami w postaci papierowej 
lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać: 
1) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany z pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu                   

z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym  albo 

2) podpis potwierdzony profilem zaufanym  elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 
12. Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu. W terminie 30 dni 

od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. W 
przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca otrzyma pisemną informację wraz z 
uzasadnieniem. W przypadku złożenia przez pracodawcę nieprawidłowo wypełnionego lub 
niekompletnego wniosku, pracodawcy zostanie wyznaczony 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie 
działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. 
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Załącznik nr 1 

………………………………………………..       
(pieczęć firmowa wnioskodawcy)    

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art. 233           
§ 1 Kodeksu karnego, oświadczam w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentuję, co następuje: 

1. Zalegam / Nie zalegam* w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z 
opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz 
innych danin publicznych 

2. W okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku  zostałem/nie zostałem* ukarany lub skazany 
prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy, jestem/ nie jestem* objęty 
postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy, 

3. Spełniam / Nie spełniam warunków /Nie dotyczy* warunki,  o których mowa w Rozporządzeniu 

Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1)* 

4. Spełniam  / Nie spełniam /Nie dotyczy* warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 

1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.9)*;  

5. Spełniam / Nie spełniam/Nie dotyczy* warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 

czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), 

6. Otrzymałem/Nie otrzymałem * decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej 
w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, *  

7. Otrzymałem/Nie otrzymałem/* pomocy de minimis *, pomocy de minimis w rolnictwie/  
w rybołówstwie i akwakulturze*  w wysokości ………………….. euro w bieżącym roku podatkowym oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, 

8. Otrzymałem/Nie otrzymałem*  pomocy de minimis*/ pomocy de minimis w rolnictwie/ 
w rybołówstwie i akwakulturze*  ani innej pomocy publicznej* w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
wnioskowana pomoc de minimis  w wysokości ………………..…..……. euro z przeznaczeniem na 
…………………………………………………………………………………………………………, 

9. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych 
dotyczących mojej osoby/podmiotu przez Powiatowy Urząd Pracy  dla celów związanych                      
z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa   w rozporządzeniu  MPiPS z dnia 
19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 
639), zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r.  
Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.); 

10. Zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia w PUP Przemyśl oświadczenia o otrzymaniu pomocy 
publicznej lub wszelkiej pomocy de minimis  w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia 
umowy w ramach KFS. 

11.  Informacje zawarte w formularzu i w załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

Punkty od 3 do 8 wypełniają beneficjenci pomocy publicznej. 

* niepotrzebne skreślić 
 
         ………………………………………………                                    ………………………………..………............................ 

( miejscowość, data)                                                        ( podpis i pieczęć  Pracodawcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania Pracodawcy) 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art. 233 § 
1 Kodeksu karnego, oświadczam , że w ciągu bieżącego roku oraz 2 lat poprzedzających go lat 
podatkowych. 

 otrzymałem środki stanowiące pomoc de minimis*  

 nie otrzymałem środków stanowiących pomoc de minimis*  

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć kopię 

zaświadczeń o otrzymanej pomocy. 

 

L.p. 

 

Organ udzielający 

pomocy 

 

Podstawa 

prawna 

 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

 

Wartość 

pomocy w 

euro 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Łącznie 

  

  

Oświadczam, że otrzymałem inną pomoc publiczną* / nie otrzymałem innej pomocy publicznej*                        

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis. 

 

W przypadku otrzymania innej pomocy publicznej należy wypełnić formularz informacji  

o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 …………………………………... 

(data, podpis i pieczęć 

Pracodawcy lub osoby  uprawnionej 

do reprezentowania Pracodawcy) 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. 

poz.1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

realizacji działań i rozliczenia wydatków finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

 

1. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
           Miejscowość                        Data                                      Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 
 

2*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
          Miejscowość                        Data                                       Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 
 

3*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
             Miejscowość                        Data                                     Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 

 

4*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
             Miejscowość                       Data                                     Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 
 

5*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
             Miejscowość                        Data                                     Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 
 

6*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
                Miejscowość                        Data                                    Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 
 

7*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
              Miejscowość                         Data                                           Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 

 

8*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
           Miejscowość                        Data                                     Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 
 

9*. ……………………             ……………………..                 ……………………………………………………………………………… 
           Miejscowość                        Data                                     Czytelny podpis osoby objętej działaniami   w ramach KFS 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

 

 
 ………………………………..  

/imię i nazwisko lub nazwa/  

………………………………..  

/adres/  

………………………………..  

/NIP/  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU LUB NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORCĘ POWIĄZANEGO Z PRACODAWCĄ 

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 
Karnego, zgodnie z treścią którego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód                                        
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę, lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oświadczam co 
następuje:  
otrzymałem / nie otrzymałem* pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de 
minimis w rybołówstwie i akwakulturze* w wysokości ………………………. euro w bieżącym roku 
podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych.  
 
 
 
………………………………                                                          ………………………………………………………….…………  
(miejscowość, data)                                                       (pieczątka i podpis przedsiębiorcy powiązanego )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 5 

Wykaz osób, które będą  objęte działaniami w ramach   Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
Lp.  

Imię i nazwisko 

P
o

zi
o

m
 w

yk
sz

ta
łc

e
n

ia
 

 

1. Rodzaj umowy                
o prace (tj. czas 

nieokreślony, 
określony) 
2. Termin 

obowiązywania 
umowy  na czas 

określony 

1.    Nazwa i zakres działania 
( tj. nazwa   i tematyka szkoleń, studiów 
podyplomowych egzaminu , wskazanie 

rodzaju  badań lekarskich, 
ubezpieczenia) 

2. Termin płatności 

3. Działanie  zlecenia zewnętrznej 
jednostce świadczącej takie usługi  na 

rynku  TAK/NIE* 

 

Osoba 
wykonuje pracę  
w szczególnych 

warunkach 

TAK/NIE*  

 
 

Osoba 
wykonuje 

pracę  
o szczególnym 

charakterze 
TAK/NIE* 

 

Wnioskowana 

wysokość KFS 

w roku 2015 

w zł 

Wysokość 
wkładu 

własnego 
wnoszonego 

przez 
pracodawcę 
w roku 2015 

w zł  

Całkowita 

wysokość 

wydatków 

w roku 

2015 

w zł 

Miejsce                          

i Termin 

realizacji                         

( miesiąc , rok) 

 

1.  

 

   

 

 

      

2.  

 

   

 

 

      

3.  

 

   

 

 

      

4.  

 

   

 

      

* wpisać właściwe  

…………………………………... 
(data, podpis i pieczęć 

Pracodawcy lub osoby  uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy) 


