
 

 

Jak uzyskać 

dofinansowanie 

na szkolenia 

Dental Day? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
 

KFS stanowi wydzieloną cześć Funduszu 

Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie 

kształcenia   ustawicznego    pracowników i        

pracodawców,        podejmowanego  z 

inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Środki   

KFS   wydatkowane    są    zgodnie z 

priorytetami ustalonymi na dany rok. 

Wysokość dofinansowania wynosi 100 % 

dla mikroprzedsiębiorstwa, 80% dla 

pozostałych firm. 

 

 
Jeśli interesuje Cię udział w naszych 

szkoleniach i zastanawiasz się czy 

warto starać się o dofinansowanie. 

Poświęć 5 minut, by dowiedzieć się 

więcej. Przeczytaj artykuł. Wszystko 

stanie się jasne. 

 
 
 
 

Europejski Fundusz Szkoleniowy 
 

EFS to środki unijne. Ich dystrybucją 

zajmuje się PARP, poprzez wybranych 

operatorów. Ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego mogą skorzystać 

mikro, małe i średnie firmy. Maksymalny 

poziom dofinansowania  wynosi  do  80%, a   

wysokość   dotacji   wynosi   od   kilku do 

kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednym z 

celów Bazy Usług Rozwojowych PARP jest 

dofinansowanie wybranych usług 

rozwojowych pozwalających na nabycie lub 

potwierdzenie kwalifikacji pracowników. 

GDZIE? 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Zanim zaczniesz starać się o dofinansowanie na wybrane szkolenia musisz mieć pewność,    że 

będziesz mógł w nim uczestniczyć. Dlatego w pierwszej kolejności znajdź interesujące Cię 

szkolenia na stronie dentalday.pl, sprawdź dostępność miejsc, a następnie zapisz się. 
 

Jeśli na stronie szkolenia masz tylko możliwość zapisania się na listę rezerwową, oznacza to, 

że na dane szkolenie nie ma już wolnych miejsc. W takiej sytuacji zachęcamy do dokonania 

zapisu i kontaktu z nami. Ocenić czy są realne szanse na przejście z listy rezerwowej na listę 

zapisów aktualnych. 

UWAGA. Nasz system automatycznie będzie informował Cię o 2-dniowym okresie 

rozliczeniowym, ale po zgłoszeniu nam drogą mailową, że starasz się o dofinansowanie, 

odroczymy termin płatności. 

DLA KOGO? 

EFS - Dofinansowanie mogą uzyskać firmy 

prowadzące działalność we wszystkich 

województwach, oprócz mazowieckiego i 

pomorskiego. 

KFS – Dofinansowanie dotyczy firm, które 

zatrudniają na umowę o pracę co najmniej 

jedną osobę. 

 

KTO Z KIM? 

W obu przypadkach rozpoczęcie procesu 

oraz prowadzenie formalności 

w sprawie przyznania dofinansowania są 

podejmowane pomiędzy beneficjentem a 

instytucją przyznającą środki. Dental Day 

jako usługodawca nie jest stroną i nie 

odpowiada za wynik naborów do programu 

wsparcia dla firm. Natomiast bardzo 

chętnie służymy radą i wsparciem 



 

 
 
 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

SZKOLENIOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

Zarejestruj się i zapisz na szkolenie 

w Bazie Usług Rozwojowych. 

Skontaktuj się z Operatorem 

ze swojego województwa. 

 
Opłać kurs i weź w nim udział. 

Przekaż dokumenty rozliczeniowe 

do Operatora i otrzymaj dofinansowanie. 



 

 

W zależności od miejsca prowadzenia działalności lub zatrudnienia należy znaleźć odpowiedni, 

przypisany do danego regionu, podmiot odpowiedzialny za przyznawanie dofinansowań. 

Wykaz operatorów znajdziesz na stronie BIURA USŁUG ROZWOJOWYCH, klikając w 

odpowiednie pole na mapie. Wypełnij wniosek otrzymany od Operatora i podpisz umowę o 

dofinansowanie wybranego kursu. W tym miejscu, wszystko już zależy od operatora. Każdy 

operator posiada własny regulamin dotyczący prowadzenia naboru, formalności i rozliczania 

dofinansowań. 

 
 

 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl - tutaj zakładasz konto dla swojego przedsiębiorstwa 

oraz wybierasz interesujące Cię szkolenia i zapisujesz się na nie. 

 

 

KROK 1: Skontaktuj się z Operatorem ze swojego województwa. 

KROK 2: Zarejestruj się i zapisz na szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych 

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


 

UWAGA. Pamiętaj że, zapisując się na szkolenie musisz mieć nadany numer ID wsparcia. 

Sprawdzisz to w podglądzie swojego konta. 
 

 
 
 

Szkolenie możesz opłacić dopiero po podpisaniu umowy z operatorem. Dane do przelewu 

znajdziesz w mailu od nas, potwierdzającym Twoją rejestracje na stronie dentalday.pl. 

Wyjątkiem są Operatorzy, którzy rozliczają się za pomocą bonów. W takiej sytuacji opłacasz 

tylko różnice (koszt szkolenia minus wartość przyznanych bonów) po szkoleniu. Numery 

bonów otrzymujesz od Operatora i przesyłasz nam przed szkoleniem. 
 
 

Na każdym szkoleniu otrzymujesz od nas pakiet dokumentów: faktura, certyfikat oraz 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo, po zakończonej usłudze udostępniamy Ci, 

w systemie biura usług rozwojowych, ankietę, której wypełnienie jest niezbędne do rozliczenia 

szkolenia. Dokumenty złóż jak najszybciej po odbytym szkoleniu. Operator na rozliczenie ma 

maksymalnie 21 dni. 

KROK 3: Opłać kurs i weź w nim udział. 

 

KROK 4: Przekaż dokumenty rozliczeniowe do Operatora i otrzymaj 

dofinansowanie. 



 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 
 
 
 
 

 

KROK 1: Zgłoś się do Powiatowego 
Urzędu Pracy. 
Zapytaj o odpowiednie wnioski, terminy ich 
składania oraz warunki przyznawania 
dofinansowań. 

 
 
 
 

 

KROK 2: Wypełnij dokumenty 
i złóż je w PUP. 
W celu uzyskania dofinansowania kosztów 
kształcenia    ustawicznego,     pracodawca, 
planujący  inwestowanie  w    kształcenie 
ustawiczne,    musi  złożyć   wniosek do 
powiatowego urzędu pracy właściwego ze 
względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce 
prowadzenia działalności. Wniosek można 
złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Formularze  wniosku,  dla   pracodawcy  o 
dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze 
środków KFS, powinny być dostępne na 
stronie internetowej powiatowego urzędu 
pracy. Doradca klienta w  powiatowym 
urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień 
lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia 
wniosku  o   dofinansowanie   i   możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków KFS. 
Po pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku, 
podpisz stosowną umowę z PUP. 

 
 
 

KROK 3: Opłać kurs 
i weź w nim udział. 
W ramach umowy podpisanej z KFS ustalona 
zostaje data przelewu zasilającego Twoje 
konto. Najczęściej jest to tydzień przed 
szkoleniem. Zatem opłata za szkolenie 
pochodzi bezpośrednio od Ciebie i powinna 
być zrealizowana przed szkoleniem. 

KROK 4: Przekaż dokumenty 
rozliczeniowe do PUP. 
Na każdym szkoleniu otrzymujesz od nas 
pakiet dokumentów: fakturę, certyfikat oraz 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jeśli 
Twój PUP wymaga dodatkowych dokumentów 
do rozliczenia, poinformuj nas o tym przed 
szkoleniem. 



 

KONTAKT DO NAS 

 
 

Jeśli masz pytania dotyczące 

dofinansowań do naszych szkoleń 

zadzwoń lub napisz      
 

telefon: 515 475 385 
 

e-mail: tomasz.breczewski@dentalday.pl 

 
Możesz również skorzystać z pomocy i 

usług ekspertów. Polecamy kontakt z 

Dominiką Jaworską tel. 601 355 154 

lub 

Maciejem Lubańskim tel. 604 702 760 

mailto:tomasz.breczewski@dentalday.pl

