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Jakie masz możliwości finansowania czesnego? 

 

1. Obecny pracodawca 

a. Jeśli pracujesz, zapytaj swojego pracodawcę (dział HR / kadry / kierownik) o fundusz 

szkoleniowy w Twojej firmie. W ECD możesz otrzymać fakturę za opłatę za udział w 

kursie, bez względu na to w ilu ratach zapłacisz. Niektórzy pracodawcy zwracają koszt 

programu lub jego część pracownikowi na konto, inni wpłacają niezbędną kwotę 

bezpośrednio za pracownika na konto ECD.  

b. Pracodawcy mogą się ubiegać, dla siebie i dla swoich pracowników o sfinansowanie 

kosztów kształcenia w ramach środków KFS. W ramach tych środków mogą być 

sfinansowane m.in. kursy, koszty egzaminów. Mikroprzedsiębiorstwom Urząd Pracy 

może sfinansować 100 % kosztów kształcenia, natomiast, małym, średnim i dużym 

przedsiębiorcom do 80%. Pracodawcy powinni wystąpić do Urzędów Pracy pod, które 

podlegają ze względu na siedzibę swojej firmy z wnioskiem o sfinansowanie kosztów 

w terminie ogłaszanych naborów. Należy sprawdzić czy trwa aktualnie nabór w danym 

UP. Organizatora kształcenia wybiera i wskazuje pracodawca. 

Więcej informacji o KFS: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

2. Przyszły pracodawca 

Pracownicy branży ICT są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w całej Polsce. 

Wiele firm wydaje znaczące sumy na rekrutację doświadczonych pracowników, coraz częściej 

firmy te są skłonne do inwestowania w nowych kandydatów. Warto podczas rozmów 

rekrutacyjnych dopytać o możliwość finasowania / współfinansowania czesnego przez przyszłego 

pracodawcę w zamian za zobowiązanie pracy dla niego przez określony okres po ukończeniu 

studiów.  

3. Dofinansowanie z Urzędu Pracy 

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą ubiegać się dofinansowanie na szkolenie 

pokrywające nawet do 100% kosztów. W tym celu należy otrzymać skierowanie na szkolenie z 

Urzędu Pracy, w którym jest się zarejestrowanym. Należy pamiętać żeby upewnić się, że Urząd 

Pracy dysponuje środkami finansowymi na wybraną formę wsparcia, gdyż środki te szybko się 

wyczerpują. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w dalszej kolejności UP skontaktuje 

się z jednostką szkoleniową i poprosi o przesłanie potrzebnych dokumentów. 

4. Środki własne w ratach 

Pamiętaj, że możemy rozłożyć Twoją płatność za kurs na raty, aby ułatwić Ci ich uregulowanie. 

Standardowo są to max. 3 lub 4 raty, w uzasadnionych przypadkach możemy wyrazić zgodę na 

rozłożenie płatności na większą ilość rat.  
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