Umowa o kosztach szkolenia
zawarta w dniu ............. r. w ................................ pomiędzy:
............................................. zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez
(oznaczenie pracodawcy)
.............................................,
a
............................................, zwanym/zwaną dalej Pracownikiem,
(oznaczenie pracownika)

§1
Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w tym celu od
dnia ............. rozpoczyna naukę w szkole ........................... na kierunku .................... ......, która
będzie przebiegać w systemie .............................. . Nauka ta objęta jest ..... letnim/semestralnym
programem nauczania.
§2
Pracodawca zobowiązuje się wobec Pracownika do:
a) skierowania na odbycie nauki w szkole i w zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy,
b) udzielenia w czasie odbywania w/w nauki następujących świadczeń:
•

•
•
•

płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze ............. dni w każdym roku nauki i w
wymiarze ............. dni w ostatnim roku nauki, który nie spowoduje utraty uprawnień
pracowniczych,
płatnego zwolnienia z części dnia roboczego w wymiarze ............. godzin w tygodniu,
pokrycia czesnego za naukę, po przedstawieniu faktury wystawionej przez szkołę,
inne ..........................................................................................................................
§3

1. Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczeń wymienionych w § 2 niniejszej umowy
jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kosztów tych świadczeń (w całości lub części), jeżeli
bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki w szkole lub tę naukę przerwie.
2. W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) nauki w szkole z powodu
niezadowalających wyników w nauce pracodawca może odmówić udzielania świadczeń
wymienionych w § 2 w okresie powtarzania roku (semestru).
§4
Pracownik jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę na jego szkolenie
w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki w terminie ............. (nie
dłuższym niż 3 lata) od ukończenia szkolenia:
1. rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

2. z którym Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy
§5
Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało
ono spowodowane:
1. szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie Pracownika, stwierdzonym
orzeczeniem lekarskim, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy
odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym
w orzeczeniu lekarskim,
2. brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na utratę zdolności do wykonywania
dotychczasowej pracy,
3. przeprowadzeniem się Pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca
zatrudnienia małżonka,
4. przeprowadzeniem się Pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku
małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.
§6
Niniejsza umowa wiąże Strony na okres ............. lat (maksymalnie do upływu okresu 3 lat od dnia
zakończenia nauki) od dnia ukończenia szkolenia.
§7
Pracodawca ma prawo wypowiedzieć niniejsza umowę w trybie natychmiastowym , bez podania
przyczyny
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr
103, poz. 472) oraz przepisy kodeksu pracy i kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
..................................... .
(podpis pracownika)

..............................................................
(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania pracodawcy)

