Załącznik nr 4 do umowy

………………………………………………….
Pracodawca

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu – Zdroju

Przekazywane przez Pracodawcę informację do celów statystycznych w związku
z realizacją umowy nr ……… ….z dnia …………….
w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Tabela 1 Informacja o działaniach związanych z KFS
liczba osób, które pojęły działania finansowane z KFS
wg rodzaju wsparcia
ogółem

kursy studia podyplomowe

egzaminy

liczba osób, które zakończyły udział w działaniach
zw. z KFS z wynikiem pozytywnym*
wg rodzaju wsparcia
ogółem
studia
kursy
egzaminy
podyplomowe

*pod pojęciem "wynik pozytywny" należy rozumieć uzyskanie przez osoby dokumentu potwierdzającego
zdobycie wiedzy/kwalifikacji/uprawnień
Tabela 2 Finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia ustawicznego ze środków (KFS)
Pracodawcy
Pracodawcy
w tym
(podmioty), którzy
(podmioty), którzy
na badanie
złożyli wniosek
otrzymali środki
potrzeb
Ogółem
o przyznanie
z KFS
szkoleniowych
środków z KFS
w okresie sprawozdawczym
0
1
2
3
Ogółem
01
1 - 9 osób
02
z tego
10 - 49 osób
03
zatrudniają
50 - 249 osób
04
cy
250 i więcej osób
05
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
06
rybactwo
x
Górnictwo i wydobywanie
07
x
z tego wg
Przetwórstwo przemysłowe
08
x
sekcji PKD Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
09
wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
x

Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz
działalność związana z
rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych, włączając
motocykle
Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Transport i gospodarka
magazynowa
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna,
naukowa
i techniczna
Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Działalność związana z kulturą,
rozrywką
i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące
usługi
na własne potrzeby
Organizacje i zespoły
eksterytorialne
Działalność niezidentyfikowana

10
11

x
x

12
x
13
x
14
15
16
17

x
x
x
x

18
x
19
x
20
21
22

x
x
x

23
24

x
x

25
x
26
27

x
x

Tabela 3 Uczestnicy działań finansowanych ze środków KFS
Liczba
pracodawców

0

1

według grup wielkich zawodów i specjalności według poziomu wykształcenia według rodzaju wsparcia

Objęci wsparciem KFS ogółem

z wiersza 28

Liczba pracowników
razem
kobiety
w okresie sprawozdawczym
2
3

Wyszczególnienie

28

kursy

29

studia podyplomowe

30

egzaminy

31

badania lekarskie i/lub psychologiczne

32

ubezpieczenie NNW

33

gimnazjalne i poniżej

34

zasadnicze zawodowe

35

średnie ogólnokształcące

36

policealne i średnie zawodowe

37

wyższe

38

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy

39

Specjaliści

40

Technicy i inny średni personel

41

Pracownicy biurowi

42

Pracownicy usług i sprzedawcy

43

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

44

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

45

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

46

Pracownicy przy pracach prostych

47

Siły zbrojne

48

Bez zawodu

49

wykonujący pracę w szczególnych warunkach
oraz pracę o szczególnym charakterze

50

W wierszu 28 należy podać liczbę osób, które rozpoczęły udział w kształceniu ustawicznym ze środków KFS,
o którym mowa w art. 69a ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. W wierszu 50 należy określić liczbę osób, które w momencie rozpoczęcia kształcenia ustawicznego ze
środków KFS, wykonują prace w szczególnych warunkach oraz prace o szczególnym charakterze. Prace
o powyższym charakterze określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.).

Tabela 4 Uczestnicy wg tematyki kształcenia
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Liczba
pracodawców

Nazwa tematyki kształcenia

Liczba
pracowników

Nauka aktywnego poszukiwania pracy
BHP
Architektura i budownictwo
Dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł
spożywczy, lekki, chemiczny)
Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja
Nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w
tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia,
etnologia, geografia)
Informatyka i wykorzystanie komputerów
Inne
Języki obce
Usługi krawieckie, obuwnicze
Matematyka i statystyka
Podstawowe programy ogólne (w tym: kształcenie
umiejętności pisania, czytania i liczenia)
Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej
Prawo
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia,
analiza inwestycyjna
Sprzedaż, marketing, public relations, handel
nieruchomościami
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
Prace sekretarskie i biurowe
Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami
niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat)
Ochrona środowiska
Usługi stolarskie, szklarskie
Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu
Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne
Technika i handel artykułami technicznymi (w tym:
mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika,
telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja
pojazdów)
Usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy)
Usługi gastronomiczne
Pozostałe usługi
Weterynaria
Ochrona własności i osób
Opieka zdrowotna
Zarządzanie i administrowanie
Nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia,
zoologia, chemia, fizyka)

……………………………………………………………………
/pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania pracodawcy/

w tym
kobiet

