
 

   
 

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ 

 

 

Dofinansowania do szkoleń są atrakcyjną i korzystną możliwością rozwijania umiejętności. 

Pozwalają zwiększyć kompetencje kadry, nabyć nowe kwalifikacje, podnieść efektywność 

i wydajność pracy całego zespołu. Aktualnie obowiązują trzy możliwości dofinansowań do 

szkoleń: 

 

          

 

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA  

DO SZKOLEŃ? 
 

 
Najbardziej uprzywilejowaną grupą przedsiębiorstw są firmy z sektora MŚP - mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw (w tym osoby prowadzące jednoosobowe działalności, osoby 

samozatrudnione i freelancerzy). To do nich kierowana jest największa pula środków. 

Właściciele i pracownicy dużych firm mogą korzystać z dofinansowania wyłącznie w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Z dofinansowania na szkolenia mogą korzystać zarówno właściciele firm (niezależnie od 

formy prawnej działalności), jak i pracownicy zatrudnieni w tych firmach. W zależności od 

programu dofinansowań do szkoleń, mogą to być pracownicy zatrudnieni na etacie (w pełnym 

i niepełnym wymiarze), a w przypadku wybranych programów również pracownicy 

zatrudnieni na umowy zlecenie i o dzieło. 

 

 



 

   
 

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI? 
 

 
Dofinansowanie może być przeznaczone na różne formy rozwoju umiejętności. Środki można 

wykorzystać m.in. na: 

 szkolenia stacjonarne i wyjazdowe (otwarte i zamknięte) 

 szkolenia e-learningowe 

 kursy zawodowe 

 studia podyplomowe 

 doradztwo, mentoring, coaching 

W ramach dofinansowania na szkolenia nie można korzystać z kursów i szkoleń wymaganych 

przez prawo, takich jak kursy pomocy, szkolenia BHP itp. 

 

JAKI JEST POZIOM I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA NA 

SZKOLENIA? 
 
Pula środków na dofinansowanie do szkoleń pracowników (i pracodawców) uzależniona jest 

od wielu czynników. Każdy program musi realizować swoje cele. Poziom dofinansowania 

zależy od m.in.: 

✓ Programu, w ramach którego przydzielane są środki 

✓ Regionu Polski (niektóre z nich są szczególnie uprzywilejowane – np. tzw. „ściana 

wschodnia”) 

✓ Priorytetów (np. osoby 50+, kobiety, osoby z niskim wykształceniem, wybrane 

zawody, niektóre branże itp.) 

Poziom dofinansowania szkoleń waha się od 50% do 80% wartości usługi, a w niektórych 

przypadkach może wynosić nawet do 100%! Środki w ramach dofinansowania na szkolenia 

mogą mieć formę gotówkową (przelewem na konto) lub w formie tzw. bonów rozwojowych. 

Wartość dofinansowania może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na osobę. 

 



 

   
 

 

 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ – JAK UZYSKAĆ ŚRODKI? 
 

Uzyskanie dofinansowania do szkoleń pracowników zazwyczaj zaczyna się od wybrania 

odpowiednich usług, udania się do instytucji, która zajmuje się dystrybucją środków w ramach 

danego programu, a następnie zapisie na szkolenie. 

 

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla siebie lub Twoich pracowników możesz 

samodzielnie poszukać możliwości w ramach swojego regionu. Informacje na ich temat 

znajdziesz w Internecie, w Urzędach Pracy lub u Operatorów, czyli instytucji powołanych 

m.in. do tego celu.  

Aby oszczędzić czas, zwrócić się do nas.  Jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili wszystkie 

możliwości dofinansowania szkoleń dla Ciebie i Twojej firmy, wypełnij formularz weryfikacji, 

a my wrócimy do Ciebie z informacją w ciągu 48h (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) 

lub skontaktuj się bezpośrednio:  

 

Kamil Pękala 

Menager ds. Projektów Dofinansowanych 

M: +48 726 207 324  

E: k.pekala@leanpassion.pl 
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