UMOWA
o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zawarta w dniu .................... roku w .................... pomiędzy:
…….................... . w ...................., ul. ........................................, reprezentowaną przez ....................,
zwaną dalej Pracodawcą,
a
Panią/Panem ............…………………………………......... zamieszkałym (ą) w .....………………………...............,
ul. .........………….…..........., legitymującym się dowodem osobistym serii ...................., o numerze
...................., zwanym dalej Pracownikiem
§1
1. Pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą Pracodawcy/ z inicjatywy
Pracodawcy*. W tym celu od dnia .................... rozpocznie naukę/szkolenie na .................... w
.................... na kierunku* .................... Kształcenie będzie odbywało się w systemie* ....................
2. Pracownik zobowiązuje się:
a. podjąć naukę w terminie określonym jako data rozpoczęcia szkolenia (....................) oraz
regularnie uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem (harmonogramem) szkolenia,
b. przyswoić wiedzę i umiejętności będące przedmiotem szkolenia, w zakresie
umożliwiającym pozytywne zakończenie zajęć w terminie przewidzianym dla szkolenia
objętego niniejszą umową,
c. pracownik jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia (certyfikatu, świadectwa)
poświadczającego ukończenie danego szkolenia,
d. w każdym przypadku pracownik jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej informacji
dotyczącej rezultatów szkolenia zgodnie w z wymogami określonymi w ....................
regulaminu szkoleń .....................
3. Ponadto, pracownik zobowiązuje się do przepracowania u pracodawcy .................... lat, licząc
od dnia zakończenia szkolenia (nie więcej niż 3 lata). Husteczki
§2
Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi następujących świadczeń:
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a. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze .................... na przystąpienie do egzaminów:
eksternistycznych; maturalnego; potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; na
przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego*),
b. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na
obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania,
c. opłacenie .................... czesnego za .................... studiów/kurs/szkolenie*),
d. zwrotu kosztów przejazdu do .................... na zajęcia według zasad jak przy podróżach
służbowych *),
e. zwrotu kosztów podręczników i innych materiałów*),
f. inne ....................*).
§3
1. Jeżeli w trakcie trwania szkolenia pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji jest
zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń
na ten cel za okres do momentu uzyskania przez pracodawcę wiedzy o zaniechaniu lub przerwaniu
podnoszenia kwalifikacji przez pracownika. Za przerwanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
uznaje się również nieprzystąpienie pracownika do egzaminu lub innej formy zaliczenia zajęć
przewidzianej w programie szkolenia.
2. Pracownik, który w czasie trwania szkolenia oraz w terminie określonym w umowie w § 1 ust. 3
rozwiąże stosunek pracy jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na
ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po
ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich
podnoszenia.
3. Obowiązek zwrotu kosztów na powyższych zasadach dotyczy również sytuacji, w której
pracodawca rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem - bez wypowiedzenia z jego winy - w trakcie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w czasie trwania szkolenia oraz w
terminie określonym w umowie w § 1 ust. 3.
§4
1. Niniejsza umowa obowiązuje strony z chwilą podjęcia nauki przez Pracownika.
2. Umowa traci ważność w razie nie rozpoczęcia przez pracownika podnoszenia kwalifikacji
zawodowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub organizatora szkolenia.
§5
Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone w formie aneksów podpisanych przez obie
strony.
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§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i
Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………
data i podpis pracownika

……………………………………………
data i podpis pracodawcy

* niepotrzebne skreślić
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