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w trudnych sytuacjach,

• dowiesz się o światowych 
trendach HRM,

• zapoznasz się z najnowszymi 
wynikami badań dotyczącymi 
rynku pracy i wynagrodzeń,

• będziesz mógł skorzystać  
z gotowych narzędzi HRM.
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o zmianach w urlopach

macierzyńskich i rodzicielskich!
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NOWE URLOPY macierzyńskie i rodzicielskie
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i rodzicielskich oraz łączeniem pracy i jednoczesnym korzystaniem z tych urlopów,
  treść nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących uprawnień rodzicielskich 

pracowników,
  praktyczne przykłady obrazujące wprowadzone zmiany,
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a także łączenia pracy z ich jednoczesnym wykorzystywaniem.
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WSTĘP

Poradnik.jest.skierowany.do.pracodawcy,.którego.pracownicy.
podnoszą. kwalifikacje. zawodowe .. Przedstawiono. w. nim,. jak.
zastosować. w. praktyce. zasady. współpracy. między. pracodawcą.
a. kształcącym. się. pracownikiem .. Przygotowany. został. z. myślą.
o. pokierowaniu. pracodawcy,. począwszy. od. skierowania. lub.
wyrażenia.zgody.na.naukę.pracownika.przez.podpisanie.prawi-
dłowej.umowy.szkoleniowej,.jednocześnie.zabezpieczającej.inte-
resy. pracodawcy. do. finansowych. aspektów. z. tym. związanych ..
Ponadto.zawarte.w.nim.wskazówki.pozwolą.pracodawcy.podjąć.
decyzje,. które. nie. narażą. go. na. kary. ze. strony. Inspekcji. Pracy.
i. jednocześnie. ochronią. przed. pracownikami,. którzy. działają.
wbrew.interesom.firmy ..

OBOWIĄZKI PRACODAWCY  
WOBEC KSZTAŁCĄCEGO SIĘ PRACOWNIKA 

Podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.to.zdobywanie.lub.uzu-
pełnianie. wiedzy. oraz. umiejętności. z. inicjatywy. albo. za. zgodą.
pracodawcy.(art ..1031.§.1.ustawy.z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.
pracy.–.j .t ..DzU.z.1998.r ..nr.21,.poz ..94,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..
poz ..896,.dalej.k .p .) ..

Pracodawca. ma. obowiązek. ułatwiania. zatrudnionym. podno-
szenia. kwalifikacji. zawodowych. (art .. 17. i. art .. 94. pkt. 6. k .p .) ..
Obowiązek. ten. należy. rozumieć. jako. powinność. kształtowania.
przez. zakład. warunków. sprzyjających. dokształcaniu. się. załogi.
i. z. drugiej. strony. –. jako. niestwarzanie. nieuzasadnionych. prze-
szkód.z.jego.strony ..Jednak.nie.oznacza.to,.że.pracodawca.musi:
n. .organizować.na.własną.rękę.szkolenia.dla.zatrudnionych,
n. wysyłać.ich.na.naukę,
n. ponosić.koszty.takiej.edukacji .

Takie. poglądy. wyraził. Sąd. Najwyższy. m .in .. w. wyroku.
z.25.maja.2000.r ..(I.PKN.657/99,.OSNP.2001/22/660).i.w.uchwale.
wydanej. w. składzie. 7. sędziów. z. 10. marca. 2005. r .. (II. PZP..
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2/05,. OSNP. 2005/16/240);. patrz. również:. www .ekspert3 .infor-
lex .pl ..

Pracodawca nie ma obowiązku organizowania 
szkoleń ani finansowania kosztów nauki pracowni-
ków. 

Pracodawca.sam.decyduje.o.wysłaniu.pracownika.np ..na.kurs.albo.
tylko.zgadza.się.na.dokształcanie,.przychylając.się.do.prośby.zainte-
resowanego ..Wyłącznie.od.decyzji.szefa.zależy.to,.czy.i.ile.środków.
przeznaczy.na.dofinansowanie.kształcenia.pracownika ..

Przy. podejmowaniu. decyzji. o. udzieleniu. pomocy. pracowni-
kom.w.zdobywaniu.nowych.umiejętności,.pracodawca.musi.prze-
strzegać.zakazu.dyskryminacji.w.zatrudnieniu ..Pracownicy.mają.
bowiem. prawo. do. równego. dostępu. w. typowaniu. do. szkoleń.
i.partycypacji.w.nich.(art ..183a.k .p .) ..

Pracodawca, który przy typowaniu pracowników 
na szkolenia i przyznawaniu im dofinansowania 
złamie zakaz równego traktowania w zatrudnieniu, 
naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą 
z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu.

 
PRAWO DO URLOPU SZKOLENIOWEGO

Pracownicy. podnoszący. kwalifikacje. zawodowe. z. inicjatywy.
pracodawcy,. jak. i. za. jego. zgodą. mają. równe. uprawnienia ..
Przysługują.im.odpłatne.urlopy.szkoleniowe.na.tych.samych.zasa-
dach.i.w.identycznym.wymiarze ..Nie.ma.znaczenia,.gdzie.odbywa.
się. edukacja. (placówka. systemu. oświaty,. uczelnia,. prywatna.
firma). oraz. jej. forma. (kurs,. szkolenie,. studia,. studia. podyplo-
mowe) ..Jednak.rozróżnienie.to.ma.znaczenie.przy.zaliczaniu.bądź.
nie.danej.formy.nauki.do.czasu.pracy.i.czasu.delegacji.służbowej.
(zob .. rozdział. „Czas. pracy. i. delegacje. służbowe”,. na. str .. 33) ..
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Dlatego.warto.wyraźnie.wskazać.w.umowie.szkoleniowej,.o.którą.
formę.edukacji.chodzi.–.czy.z.inicjatywy.pracodawcy,.czy.za.jego.
zgodą ..

Zawarcie.umowy.o.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.na.
piśmie.nie.zawsze.jest.obligatoryjne.(nie.jest.obowiązkowe,.gdy.
pracodawca.nie.zamierza.zobowiązać.pracownika.do.odpracowa-
nia. nauki. i. ewentualnego. zwrotu. kosztów) .. Forma. pisemna.
została. zastrzeżona. wyłącznie. w. celach. dowodowych .. Gdy. nie.
będzie.pisemnej.umowy.szkoleniowej,.mogą.wystąpić.trudności.
w.zakwalifikowaniu.współpracy.stron.do.nauki.z.inicjatywy.pra-
codawcy.czy.jedynie.za.jego.zgodą .

Umowę szkoleniową ze względów dowodowych 
najlepiej sporządzić na piśmie. 

W.razie.braku.w.umowie.o.podnoszeniu.kwalifikacji.zawodo-
wych.zastrzeżenia.co.do.rodzaju.nauki.(z.inicjatywy.pracodawcy.
czy. za. jego. zgodą). należy. przyjąć,. że. w. wątpliwych. sprawach.
będzie.dopuszczalne.dorozumienie.odbywania.edukacji.za.zgodą.
pracodawcy ..

PRZYKŁAD
2 września 2013 r. pracownik podpisał z firmą umowę szkoleniową, na mocy 
której będą mu przysługiwać płatne urlopy szkoleniowe i pokrycie połowy 
opłat za kurs komputerowy. Nie otrzyma jednak odpłatnych zwolnień z części 
lub całości dnia pracy w celu wzięcia udziału w obowiązkowych zajęciach. 
W tych okolicznościach nie można uznać, że zatrudniony uczy się z własnej 
inicjatywy. Skoro pracodawca obiecał mu urlop szkoleniowy i dopłaty za 
kurs, to w sposób dorozumiany akceptuje kształcenie się pracownika. 
Dlatego trzeba przyjąć, że mamy do czynienia z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych przynajmniej za zgodą pracodawcy. Wbrew umowie szkolenio-
wej podwładnemu należy się nie tylko urlop szkoleniowy w pełnym wymia-
rze, ale i zwolnienia z całości bądź części dnia pracy pozwalające na punktu-
alne przybycie na zajęcia i uczestniczenie w nich, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. 
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Urlop. szkoleniowy. przysługuje. wyłącznie. na. przygotowanie.
pracy.dyplomowej.i.przystąpienie.do.egzaminów.określonej.kate-
gorii ..Nie.wolno.go.udzielać.na.udział.w.zajęciach ..Pracodawca.
musi.też.zwalniać.pracownika.z.całości.lub.części.dnia.pracy,.tak.
aby.umożliwić.mu.punktualne.przybycie.na.obowiązkowe.zajęcia.
i.wzięcie.w.nich.udziału ..

WYMIARY URLOPÓW SZKOLENIOWYCH

Istnieją. dwa. wymiary. urlopu. szkoleniowego. –. 6. lub. 21. dni.
roboczych. w. zależności. od. rodzaju. egzaminu,. do. którego. pra-
cownik.przystępuje ..Pojęcia,. jakimi.posługuje.się.Kodeks.pracy..
w.zakresie.rodzaju.egzaminów,.na.jakie.przysługuje.urlop.szkole-
niowy,.zostały.ściśle.powiązane.z.pojęciami.używanymi.w.usta-
wach:. z. 7. września. 1991. r .. o. systemie. oświaty,. dalej.
u .o .s .o .. (j .t .. DzU. z. 2004. r .. nr. 256,. poz .. 2572,. ost .. zm .. DzU.
z.2013.r ..poz ..827).i.ustawie.z.27.lipca.2005.r ..–.Prawo.o.szkol-
nictwie.wyższym,.dalej.u .p .o .s .w . .. (j .t ..DzU.z.2012.r ..poz ..572,.
ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..829).oraz.z.innymi.przepisami.doty-
czącymi.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych ..Podane.wymiary.
urlopów.szkoleniowych.mają.charakter.minimalnych.wymiarów,.
jakie. pracodawca. ma. obowiązek. udzielać. pracownikom. podno-
szącym. kwalifikacje. zawodowe. z. jego. inicjatywy. bądź. za. jego.
zgodą .. Nie. ma. jednak. przeszkód,. aby. przyznał. pracownikowi.
dłuższy.płatny.urlop.szkoleniowy .

Egzamin eksternistyczny
Pracownik.przystępujący.do.egzaminów.eksternistycznych.ma.

prawo. do. 6. dni. roboczych. urlopu. szkoleniowego .. W. znaczeniu.
potocznym.egzamin.eksternistyczny.kończy.naukę,.gdzie.uczący.
się. ma. obowiązek. uczestnictwa. w. niewielkiej. liczbie. zajęć,.
a. samodzielnie. musi. opanować. materiał. i. przystąpić. do. egza-
minu ..Jednak.egzamin.eksternistyczny.w.rozumieniu.przepisów.
o.podnoszeniu.kwalifikacji. zawodowych.pracowników.przepro-
wadzają. wyłącznie. okręgowe. komisje. egzaminacyjne. dla. osób,.
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które. ukończyły. 18. lat. i. nie. są. uczniami. szkoły .. Umożliwiają.
w.ten.sposób.zainteresowanym.zdobycie.świadectwa.ukończenia.
szkoły.podstawowej,.gimnazjum.lub.liceum.ogólnokształcącego.
(art ..10.ustawy.u .o .s .o) ..Zasady.przeprowadzania.egzaminu.eks-
ternistycznego. zostały. dokładnie. określone. w. rozporządzeniu.
Ministra. Edukacji. Narodowej. z. 11. stycznia. 2012. r .. w. sprawie.
egzaminów.eksternistycznych.(DzU.z.2012.r ..poz ..188) .

Po.zdaniu.egzaminu.eksternistycznego.przed.państwową.komi-
sją.egzaminacyjną.powołaną.przez.ministra.kultury.i.dziedzictwa.
narodowego. możliwe. jest. ponadto. uzyskanie. świadectwa. bądź.
dyplomu.ukończenia.szkoły.artystycznej ..

Oznacza.to,.że.pracodawca.nie.musi.udzielać.płatnego.urlopu.
szkoleniowego.każdemu.pracownikowi,.który.dostarczy.zaświad-
czenie. uczelni. bądź. instytucji. szkoleniowej. potwierdzające,. że.
wkrótce.przystąpi.on.do.egzaminu.eksternistycznego ..Pojęcie.to.
zostało. bowiem. zarezerwowane. dla. egzaminów. finalizujących.
naukę.jedynie.w.podanych.placówkach.oświatowych,.w.tym.arty-
stycznych ..

PRZYKŁAD
We wrześniu 2013 r. pracownik zawarł umowę o podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych za zgodą pracodawcy, na studiach wyższych drugiego stopnia 
(magisterskich). Ze względu na znaczną odległość i sytuację rodzinną pra-
cownik uzyskał na uczelni zgodę na objęcie go eksternistycznym systemem 
nauki. Zakładamy, że na podstawie tej umowy w styczniu 2014 r. będzie się 
ubiegać o 6 dni urlopu szkoleniowego w celu przystąpienia do egzaminu 
eksternistycznego. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu szkole-
niowego, ponieważ semestralny egzamin eksternistyczny na studiach magi-
sterskich nie jest egzaminem eksternistycznym w rozumieniu 
u.o.s.o. i przepisów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. 
W systemie szkolnictwa wyższego w ogóle nie występują bowiem egzaminy 
eksternistyczne. Z tytułu studiów pracownik ten ma wyłącznie prawo do:
n. .21 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów 

na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie się i przystą-
pienie do egzaminu dyplomowego,
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n. .płatnego zwolnienia z części albo całego dnia pracy na czas niezbędny do 
punktualnego przybycia na obowiązkowe zajęcia i do uczestniczenia 
w nich. 

Egzamin maturalny
Pracownikowi. przystępującemu. do. egzaminu. maturalnego.

również.przysługuje.prawo.do.6.dni.roboczych.urlopu.szkolenio-
wego ..Efektem.egzaminu.maturalnego.jest.uzyskanie.świadectwa.
dojrzałości .. Forma. i. system. nauki. (korespondencyjny,. zaoczny,.
wieczorowy).nie.wpływa.na.prawo.ani.wymiar.tego.urlopu .

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
Urlop. szkoleniowy. w. wymiarze. 6. dni. roboczych. przysługuje.

pracownikowi. przystępującemu. do. egzaminu. potwierdzającego.
kwalifikacje. zawodowe ..Od.1.września.2012. r .. system.potwier-
dzania. kwalifikacji. zawodowych. został. gruntowanie. zreformo-
wany ..Nie.ma.już.jednego.egzaminu.potwierdzającego.kwalifika-
cje,.otwierającego.drogę.do.wykonywania.danego.zawodu ..Od.tej.
daty. w. każdym. zawodzie. zostały. wyodrębnione. kwalifikacje..
(od.1.do.3),.które.wszystkie.trzeba.zdobyć.w.celu.jego.wykony-
wania ..Poszczególne.kwalifikacje.wymagane.w.obrębie.zawodów.
regulują. 2. rozporządzenia:. Ministra. Edukacji. Narodowej. z. 7.
lutego. 2012. r .. w. sprawie. podstawy. programowej. kształcenia.
w. zawodach. (DzU. z. 2012. r .. poz .. 184). i. Ministra. Kultury.
i.Dziedzictwa.Narodowego.z.9.grudnia.2010.r ..w.sprawie.podstaw.
programowych. kształcenia. w. zawodach. szkolnictwa. artystycz-
nego.w.publicznych.szkołach.artystycznych.(DzU.z.2011.r ..nr.15,..
poz .. 70) .. Zainteresowani. zdobywają. kwalifikacje. zawodowe. po.
odbyciu. kształcenia. zawodowego. (w. typowej. formie. szkolnej.
bądź.na.kursach) ..Kształcenie.zawodowe.w.formie.szkolnej.pro-
wadzą.zasadnicze.szkoły.zawodowe,.technika.i.szkoły.policealne ..
Nabywa.się.je.również.po.zaliczeniu:
n. .kwalifikacyjnego. kursu. zawodowego. (w. tym. eksternistycz-

nego).–.prowadzonego.według.programu.nauczania.uwzględ-
niającego. podstawy. programowe. określone. w. cytowanych.
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rozporządzeniach. z. 7. lutego. 2012. r .. i. z. 9. grudnia. 2010. r .,.
w.zakresie.jednej.kwalifikacji .
Mogą.go.prowadzić:.publiczne.szkoły.albo.niepubliczne.szkoły.

posiadające.uprawnienia.szkół.publicznych.kształcące.w.zakresie.
zawodów,.w.których.nauczają;.publiczne.i.niepubliczne.placówki.
kształcenia. ustawicznego,. placówki. kształcenia. praktycznego,.
ośrodki. dokształcenia. i. doskonalenia. zawodowego;. instytucje.
rynku. pracy. (np .. agencje. zatrudnienia,. instytucje. szkoleniowe,.
instytucje. dialogu. społecznego);. podmioty. prowadzące. działal-
ność.oświatową.na.podstawie.ustawy.o.działalności.gospodarczej.
inną. niż. prowadzenie. szkoły,. placówki. bądź. zespołu. szkół ..
Osoba,. która. zaliczyła. kwalifikacyjny. kurs. zawodowy,. dostaje.
zaświadczenie.według.wzoru.zamieszczonego.w.załączniku.nr.1.
do. rozporządzenia. Ministra. Edukacji. Narodowej. z. 11. stycznia.
2012. r .. w. sprawie. kształcenia. ustawicznego. w. formach. poza-.
szkolnych. (DzU. z. 2012. r .. poz .. 186,. ost .. zm .. DzU. z. 2012. r ...
poz ..1152),.dalej.rozporządzenie.w.sprawie.kształcenia.ustawicznego,
n. .kursu.umiejętności.zawodowych.–.prowadzonego.według.pro-

gramu. nauczania. uwzględniającego. wskazane. podstawy. pro-
gramowe.w.węższym.zakresie.niż.kwalifikacyjny.kurs.zawo-
dowy,.obejmującym:
–. .jedną. z. części. efektów. kształcenia. wyodrębnionych.

w.ramach.danej.kwalifikacji.albo
–. .efekty. kształcenia. wspólne. dla. wszystkich. zawodów. oraz.

wspólne.dla.zawodów.w.ramach.obszaru.kształcenia.stano-
wiących.podbudowę.do.kształcenia.w.zawodzie.lub.grupie.
zawodów,.albo

–. .efekty. kształcenia. wspólne. dla. wszystkich. zawodów.
w.zakresie.organizacji.pracy.małych.zespołów .

Kurs.umiejętności.zawodowych.urządzają:.placówki.kształce-
nia.ustawicznego,.placówki.kształcenia.praktycznego.bądź.ośro-
dek. dokształcenia. i. doskonalenia. zawodowego. w. sposób. wska-
zany.w.rozporządzeniu.w.sprawie.kształcenia.ustawicznego.(pre-
cyzuje. on. m .in .. minimalny. czas. trwania. kursu. umiejętności.
zawodowych) ..Po.jego.zaliczeniu.kursant.otrzymuje.zaświadcze-
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nie,. którego. wzór. zawiera. załącznik. nr. 2. do. rozporządzenia..
w.sprawie.kształcenia.ustawicznego ..

Ukończenie.wymienionych.szkół. i.kursów.uprawnia.do.przy-
stąpienia.do.egzaminu.potwierdzającego.kwalifikacje,.organizo-
wanego. przez. państwowe. okręgowe. komisje. egzaminacyjne ..
Egzamin. zawodowy. dzieli. się. na. część. pisemną. i. praktyczną..
(§. 109–142. rozporządzenia. Ministra. Edukacji. Narodowej..
z.30.kwietnia.2007.r ..w.sprawie.warunków.i.sposobu.oceniania,.
klasyfikowania.i.promowania.uczniów.i.słuchaczy.oraz.przepro-
wadzania. sprawdzianów. i. egzaminów. w. szkołach. publicznych..
–.DzU.nr.83,.poz ..562,.ost .. zm ..DzU.z.2013. r ..poz ..520,.dalej.
rozporządzenie.w.sprawie.oceniania.uczniów) ..Pozytywny.wynik.
egzaminu. zawodowego. zapewnia. świadectwo .. Gdy. ubiegający.
się.zdobędzie.wszystkie.kwalifikacje.wymagane.w.danym.zawo-
dzie,.uzyskuje.dyplom ..

Odrębne. przepisy. mogą. ponadto. wprowadzać. specyficzne.
tryby. potwierdzania. kwalifikacji. zawodowych. do. wykonywania.
poszczególnych. rodzajów. prac,. które. kończą. się. egzaminem ..
Przystąpienie. do. tych. egzaminów. również. jest. podstawą. do.
udzielenia.6.dni.urlopu.szkoleniowego .

PRZYKŁAD 
Zakład produkcyjny na swój koszt wysyła robotników zajmujących się eksplo-
atacją sieci i urządzeń na egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji. 
Robi to na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (DzU nr 89, poz. 828, ost. zm. DzU z 2005 r. nr 141, 
poz. 189). Takim pracownikom należy się 6 dni roboczych płatnego urlopu 
szkoleniowego w celu przystąpienia do podanego egzaminu. Wprawdzie 
przepisy, na podstawie których pracodawca kieruje pracowników na te egza-
miny (tj. rozporządzenie z 28 kwietnia 2003 r.), posługują się pojęciem 
„stwierdzenie kwalifikacji” (bez „zawodowych”), ale chodzi tu bez wątpienia 
o zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań 
w konkretnym zawodzie, czyli o kwalifikacje zawodowe. 
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Egzamin dyplomowy
Na. przygotowanie. pracy. dyplomowej. oraz. przygotowanie. się.

i. przystąpienie. do. egzaminu. dyplomowego. przysługuje. urlop.
szkoleniowy. w. wymiarze. 21. dni. roboczych .. Urlop. ten. można.
wykorzystać.na.ostatnim.roku.studiów ..Prawo.do.21.dni.urlopu.
szkoleniowego. mają. pracownicy,. którzy. kończą. studia. I. lub. II.
stopnia ..Studia.wyższe.I.stopnia.(licencjackie.i.inżynierskie).oraz.
II. stopnia. (magisterskie). finalizują. się. uzyskaniem. dyplomu.
ukończenia. studiów. wyższych,. potwierdzającego. uzyskanie.
odpowiedniego.tytułu.zawodowego ..Przed.uzyskaniem.dyplomu.
studenci.muszą.oddać.prace.dyplomowe. i.zdać.egzamin.dyplo-
mowy.(art ..167.u .p .o .s .w .) ..

Egzamin. dyplomowy. jest. również. formą. komisyjnej. oceny.
poziomu.przygotowania.zawodowego.uczniów.klas.programowo.
najwyższych. w. ogólnokształcących. szkołach. muzycznych..
II. stopnia,. szkołach.muzycznych. II. stopnia,.ogólnokształcących.
szkołach.baletowych,.szkołach.sztuki.tańca,.szkołach.sztuki.cyr-
kowej,.szkołach.policealnych.i.pomaturalnych.szkołach.bibliote-
karskich. i. animatorów. (rozdział. 3. rozporządzenia. Ministra.
Kultury.i.Dziedzictwa.Narodowego.z.8.kwietnia.2008.r ..w.spra-
wie.warunków.i.sposobu.oceniania,.klasyfikowania.i.promowania.
uczniów. oraz. przeprowadzania. sprawdzianów. i. egzaminów.
w.publicznych.szkołach.i.placówkach.artystycznych.–.DzU.nr.65,.
poz ..400,.ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..nr.187,.poz ..1119) ..Jednak.zamiar.
przystąpienia.do.tego.egzaminu.nie.upoważnia.pracownika.uczą-
cego.się.z.inicjatywy.bądź.za.zgodą.zakładu.do.21.dni.roboczych.
urlopu.szkoleniowego ..Urlop.ten.należy.się.bowiem.na.ostatnim.
roku.studiów,.a.wskazane.szkoły.muzyczne. i.artystyczne.stano-
wią.element.systemu.oświaty.(a.nie.szkolnictwa.wyższego) .

W. pojęciu. egzaminu. dyplomowego. nie. mieści. się. natomiast.
egzamin. przeprowadzany. na. zakończenie. studiów. podyplomo-
wych ..Wcześniej.istniały.wątpliwości,.czy.do.urlopu.szkoleniowego.
w. wymiarze. 21. dni. roboczych. mają. prawo. uczestnicy. studiów.
podyplomowych ..Większość.ekspertów.uważało,.że.nie,.ponieważ.
w. świetle. prawa. o. szkolnictwie. wyższym. pojęcie. studiów. wyż-
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szych. obejmuje. jedynie. studia. I. i. II. stopnia .. Od. 1. października.
2011. r .. egzamin. odbywany. ewentualnie. na. zakończenie. studiów.
podyplomowych.został.zmieniony.na.egzamin.końcowy,.wcześniej.
był.egzaminem.dyplomowym.(§.6.rozporządzenia.Ministra.Nauki.
i.Szkolnictwa.Wyższego.z.1.września.2011. r ..w.sprawie. tytułów.
zawodowych.nadawanych.absolwentom.studiów,.warunków.wyda-
wania.oraz.niezbędnych.elementów.dyplomów.ukończenia.studiów.
i. świadectw. ukończenia. studiów. podyplomowych. oraz. wzoru.
suplementu.do.dyplomu.–.DzU.nr.196,.poz ..1167) ..

Pracownikowi kończącemu studia podyplomowe 
nie przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowa-
nie się i przystąpienie do egzaminu końcowego. 

Urlopy szkoleniowe na podstawie odrębnych przepisów
Urlopy. szkoleniowe. przewidują. również. inne. niż. kodeksowe.

przepisy.o.podnoszeniu.kwalifikacji.zawodowych.pracowników ..
I.tak.urlop.przysługuje.w.wysokości:
n. .28.dni.roboczych.–.pracownikowi.niebędącemu.nauczycielem.

akademickim. lub. pracownikiem. naukowym,. przygotowują-
cemu.rozprawę.doktorską,.na.przygotowanie.obrony.rozprawy.
doktorskiej. (art ..23.ust ..1.ustawy.z.14.marca.2003. r ..o. stop-
niach.naukowych.i.tytule.naukowym.oraz.o.stopniach.i.tytule.
w.zakresie.sztuki,.dalej.ustawa.o.stopniach.naukowych.(DzU.
nr.65,.poz ..595,.ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..nr.84,.poz ..455),

n. .30.dni.kalendarzowych.–. . pracownikowi.wpisanemu.na. listę.
aplikantów. radcowskich. na. przygotowanie. się. do. egzaminu.
radcowskiego,.płatny.w.wysokości.80%.wynagrodzenia,.przy-
sługuje. jednorazowo. (art .. 34. ust .. 3. ustawy. z. 6. lipca. 1982. r ..
o.radcach.prawnych.–.j .t ..DzU.z.2010.r ..nr.10,.poz ..65,.ost ..zm ..
DzU.z.2013.r ..poz ..829),

n. .30. dni. kalendarzowych. –. pracownikowi. wpisanemu. na. listę.
aplikantów. adwokackich. na. przygotowanie. się. do. egzaminu.
adwokackiego,.płatny.w.wysokości.80%.wynagrodzenia,.przy-
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sługuje.jednorazowo.(art ..78c.ustawy.z.26.maja.1982.r ..Prawo.
o.adwokaturze.–.j .t ..DzU.z.2009.r ..nr.146,.poz ..1188,.ost ..zm ..
DzU.z.2013.r ..poz ..829),

n. .30.dni.kalendarzowych.–.na.przygotowanie. się.do. egzaminu.
notarialnego,.płatny.w.wysokości.80%.wynagrodzenia,.przy-
sługuje.jednorazowo.(art ..74c.ustawy.z.14.lutego.1991.r ..Prawo.
o.notariacie.–. j .t ..DzU..z.2008.r ..nr.189,.poz ..1158,.ost ..zm ..
DzU.z.2013.r ..poz ..829) ..

UDZIELANIE I ODMOWA UDZIELENIA URLOPU 
SZKOLENIOWEGO

Urlopów. szkoleniowych. należy. udzielać. wyłącznie. na. dni.
robocze.według.rozkładu.czasu.pracy.zatrudnionego ..Dotyczy.to.
również.sytuacji,.gdy.pracownik.prosi.we.wniosku.o.urlop.szko-
leniowy.na.okres.„od . . ..do…”,.a.w.przedziale.tym.mieszczą.się.
soboty,. niedziele,. inne. dni. pracy. w. danej. firmie,. które. nie. są.
dniami.roboczymi.dla.tej.osoby.zgodnie.z.jej.haromonogramem,.
i.dni.wolne.z.racji.przeciętnie.5-dniowego.tygodnia.pracy .

PRZYKŁAD 
Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu  pracuje po 8 godzin we wtorki, środy 
i czwartki oraz po 6 godzin w piątki. We wrześniu 2013 r. pracodawca zawarł 
z nim umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (za zgodą praco-
dawcy). Gdyby ten pracownik zgłosił wniosek o udzielenie 6 dni urlopu 
szkoleniowego na przystąpienie do egzaminu licencjackiego, np. w okresie 
od 6 do 11 sierpnia 2014 r., pracodawca mógłby mu przyznać jedynie 3 dni 
urlopu szkoleniowego (w środę 6 sierpnia, czwartek 7 sierpnia i piątek 8 
sierpnia), ponieważ:
n. .sobota 9 sierpnia i niedziela 10 sierpnia 2013 r. w ogóle nie są dniami 

pracy w firmie, 
n. .poniedziałek 11 sierpnia nie jest dniem roboczym dla pracownika. 

Wiele. kontrowersji. wzbudza. prawo. pracodawcy. do. odmowy.
udzielenia.urlopu.szkoleniowego.pracownikowi.kształcącemu.się.
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z.jego.inicjatywy.albo.za.jego.zgodą.bądź.do.odmowy.udzielenia.
tego.urlopu.w.terminie.wskazanym.we.wniosku ..Obecna.kodek-
sowa. regulacja. w. zakresie. urlopów. szkoleniowych. również. nie.
uregulowała.tej.kwestii ..

Z. jednej. strony. regulacja. ta. posługuje. się. nakazowym. zwrotem.
„urlop.szkoleniowy.przysługuje”,.a.z.drugiej.–.do.urlopów.szkolenio-
wych. nie. wolno. stosować. bezpośrednio. przepisów. Kodeksu. pracy.
o.planowaniu.i.udzielaniu.urlopów.wypoczynkowych.(tj ..zasady.ich.
udzielania.przy.uwzględnieniu.preferencji.pracownika.i.potrzeb.firmy) ..
W.zasadzie.więc.pracodawca.nie.powinien.odmawiać.pracownikowi.
prawa.do.urlopu.szkoleniowego.(w.tym.do.udzielenia.go.w.terminie.
wskazanym.we.wniosku),.jeśli.termin.ten.wynika.z.zapowiedzianego.
egzaminu ..Z.drugiej.jednak.strony.należy.pamiętać,.że.urlopu.szkole-
niowego.udziela,.tak.jak.każdego.innego.urlopu,.pracodawca ..

Biorąc.pod.uwagę.powyższe.argumenty,.należy.uznać,.że.pra-
codawca. wprawdzie. udziela. urlopu. szkoleniowego. pracowni-
kowi,. jednak. jego. rola. ogranicza. się. wyłącznie. do. przyznania.
urlopu. i. to.w. terminie.podanym.we.wniosku ..Rola.pracodawcy.
sprowadza.się.zatem.właściwie.do.potwierdzenia.wniosku.urlo-
powego,.a.jedynie.w.czterech.przypadkach.ma.on.prawo.odmó-
wić.udzielenia.urlopu.szkoleniowego .

Po nieobecności dłuższej niż 30 dni
Wątpliwości. nie. budzi. odmowa. udzielenia. urlopu. szkolenio-

wego. pracownikowi,. który. ubiega. się. o. niego. bezpośrednio. po.
chorobie.trwającej.ponad.30.dni ..Urlop.szkoleniowy.jest.rodzajem.
zwolnienia.od.pracy,.dlatego.zakład.może.go.udzielić.dopiero.po.
dopuszczeniu.nieobecnego.pracownika.do.pracy ..A. to. jest.moż-
liwe.po.dostarczeniu.przez.niego.orzeczenia. lekarskiego. stwier-
dzającego.brak.przeciwwskazań.do.pracy.na.danym.stanowisku ..
Zanim. więc. pracodawca. udzieli. urlopu. szkoleniowego,. w. tych.
okolicznościach. powinien. skierować. pracownika. na. kontrolne.
badania.lekarskie.(art ..229.§.2.i.4.k .p .) ..Potwierdził.to.również.Sąd.
Najwyższy,.który.wskazał,.że.bezpośrednio.po.chorobie.trwającej.
dłużej.niż.30.dni.nie.wolno.wysyłać.pracownika.od.razu.na.urlop.
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wypoczynkowy.czy.szkoleniowy;.najpierw.trzeba.go.skierować.na.
badania. kontrolne. (wyrok. SN. z. 28. października. 2009. r .,. II. PK.
123/09,.OSNP.2011/11–12/148,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Wyjątkowe, nadzwyczajne okoliczności
Pracodawca.może.ponadto.odmówić.udzielenia.urlopu.szkole-

niowego. pracownikowi. podnoszącemu. kwalifikacje. zawodowe.
z.jego.inicjatywy.albo.za.jego.zgodą.–.ze.szczególnie.uzasadnio-
nych.powodów ..Takim.powodem.może.być.np ..konieczność.rato-
wania. majątku. zakładu. przed. powodzią. bądź. naprawienia.
maszyny,. bez. której. załoga. firmy. nie. może. pracować. –. jeśli.
ubiegający.się.o.urlop.jest.jedyną.osobą,.która.potrafi.usunąć.tę.
awarię ..Odmowy.udzielenia.urlopu.nie.wolno.jednak.uzasadniać.
zwykłymi.bieżącymi.potrzebami.firmy .

PRZYKŁAD 
Informatyk, zatrudniony na pełnym etacie po 8 godzin dziennie, wystąpił   
o 5 dni urlopu szkoleniowego od poniedziałku 9 września do piątku 13 wrze-
śnia 2013 r. w celu przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania się 
i przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który ma się odbyć w sobotę 14 
września 2013 r. Prezes spółki zgodził się dać tylko 4 dni urlopu szkolenio-
wego od 9 do 12 września 2013 r., ponieważ dwaj inni członkowie działu 
informatycznego nagle zachorowali. Postępowanie prezesa jest nieprawi-
dłowe. Zwiększone absencje zdrowotne pracowników wpisują się w standar-
dowe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i nie można ich zakwa-
lifikować jako nadzwyczajne okoliczności usprawiedliwiające brak zgody 
pracodawcy na urlop szkoleniowy czy jego przesunięcie na inny termin. 

Niecelowość udzielenia urlopu szkoleniowego
Pracodawca.może.odrzucić.wniosek.o.urlop.szkoleniowy.pra-

cownika.uczącego.się.z.jego.inicjatywy.bądź.za.jego.zgodą,.gdy.
wykorzystanie. urlopu. w. żądanym. terminie. nie. ma. żadnego.
związku.przyczynowo-skutkowego.z.celem.tego.urlopu ..W.takiej.
sytuacji.udzielenie.urlopu.byłoby.niecelowe,.ponieważ.pracownik.
nie.spożytkowałby.go.zgodnie.z.przeznaczeniem ..
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PRZYKŁAD 
Pracownica, która zawarła umowę o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
z inicjatywy pracodawcy, złożyła wniosek o udzielenie 6 dni urlopu szkolenio-
wego w okresie od 23 do 30 września 2013 r. na przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pracodawca zażądał jednak 
przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego termin egzaminu. Okazało 
się, że egzamin ma zostać przeprowadzony dopiero w czerwcu 2014 r. W tej 
sytuacji pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu szkoleniowego 
w terminie wskazanym przez pracownicę we wniosku, ponieważ udzielenie 
urlopu mijałoby się z jego celem. Oczywiste jest bowiem, że pracownica nie 
wykorzysta urlopu szkoleniowego zgodnie z jego przeznaczeniem (na naukę 
do egzaminu). We wrześniu 2013 r. dopiero zaczął się rok szkolny, podczas 
którego zdobędzie ona wiedzę potrzebną do przystąpienia do egzaminu. 

PRZYKŁAD
Zakład wysłał pracownika na kwalifikacyjny kurs zawodowy na mocy umowy 
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy. Kurs 
trwa od 2 września do 2 października 2013 r. Obligatoryjne zajęcia przypa-
dają na wszystkie dni pracy w tym okresie. Po zakończeniu kursu 15 paździer-
nika 2013 r. odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
Zakładając, że pracownik będzie się starał o udzielenie 3 dni urlopu szkole-
niowego, od 9 do 11 października (środa–piątek), pracodawca może odmó-
wić udzielenia urlopu szkoleniowego w tym terminie. Na czas obowiązko-
wych zajęć na kursie, które przypadają w tym okresie, należą mu się płatne 
zwolnienia z części bądź z całości dnia pracy. W opisanej sytuacji udzielenie 
pracownikowi urlopu szkoleniowego jest bezcelowe. Tym bardziej nie ma 
wskazania do udzielenia mu urlopu szkoleniowego już po przystąpieniu do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Brak dokumentów potwierdzających cel urlopu 
szkoleniowego

Urlop.szkoleniowy.ma.charakter.celowy ..W.związku.z.tym.pra-
codawca.może.odmówić.udzielenia.urlopu.szkoleniowego.również.
wtedy,.gdy.pracownik.nie.potwierdził.stosownymi.dokumentami.
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celu,.dla.którego.bierze.ten.urlop.–.np ..nie.udowodnił.faktu.przy-
stąpienia.do.egzaminu.czy.odbycia.obowiązkowych.zajęć ..

Pracodawca. ma. prawo. żądać,. aby. zatrudniony. przedstawił.
dokumenty. poświadczające. naukę,. np .. poświadczone. przez.
uczelnię.bądź.instytucję.szkoleniową:
n. .zaświadczenie. o. udziale. w. nauce,. m .in .. o. statusie. studenta,.

kursanta,.uczestnika.seminarium.itp .,
n. plan.i.terminarz.egzaminów,
n. zaświadczenie.o.uczestnictwie.w.danym.egzaminie,
n. .indeks.z.ocenami.zaliczającymi.konkretny.semestr.czy.egzamin,
n. .podpisane. przez. wykładowcę. oświadczenie. o. przystąpieniu.

pracownika.do.egzaminu .

Nieudostępnienie przez pracownika dokumentów 
potwierdzających naukę bądź przystąpienie do 
egzaminu stanowi dla pracodawcy podstawę do 
odmowy udzielenia urlopu szkoleniowego. 

SPOSÓB UDZIELANIA URLOPU SZKOLENIOWEGO 

Pracodawca. ma. prawo. określić. w. umowie. szkoleniowej. albo.
w.przepisach.zakładowych.(np ..w.regulaminie.pracy,.regulaminie.
funduszu. szkoleniowego). zasady. ubiegania. się. o. urlop. szkole-
niowy ..Najbardziej.powszechnym.rozwiązaniem.jest.uregulowa-
nie. udzielania. tego. urlopu. na. wniosek. zainteresowanego ..
Pracodawcy.wolno.także.żądać,.żeby.zatrudnieni.zgłaszali.wnio-
ski. o. urlopy. szkoleniowe. z. odpowiednim. wyprzedzaniem. (np ..
3-dniowym),.tak.aby.mógł.zorganizować.zastępstwo ..

Wprowadzona.w.firmie.procedura.ubiegania.się.o.urlop.szko-
leniowy.nie.może.jednak.nigdy.ograniczać.prawa.pracownika.do.
tego.urlopu.ani.tym.bardziej.odbierać.mu.tego.prawa ..

Zastrzeżenie.o.tym,.że.wdrożona.w.firmie.procedura.urlopowa.
nie.może.pozbawić.prawa.do.urlopu.szkoleniowego,.warto.zamie-
ścić.w.umowie.o.podnoszeniu.kwalifikacji.zawodowych.z.inicja-
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tywy. pracodawcy. bądź. za. jego. zgodą .. Uprawnienia. do. urlopu.
szkoleniowego.u.poszczególnych.pracodawców.należy.sumować .

PRZYKŁAD 
Pracownik zawarł umowę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych na 
studiach za zgodą pracodawcy w roku 2013/2014. Zakładamy, że w lutym 
2014 r. zatrudniony wykorzysta 14 dni urlopu szkoleniowego w celu przygotowa-
nia pracy dyplomowej, a z końcem marca 2014 r. strony rozwiążą stosunek 
pracy za porozumieniem stron. Od 1 kwietnia 2014 r. były pracownik zacznie 
pracę w innej firmie, która też podpisze z nim umowę o podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych na tych samych studiach, tym razem z inicjatywy pracodawcy. 
Przyjmijmy, że w maju 2014 r. pracownik wystąpi o 10 dni urlopu szkoleniowego 
na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Wniosek pra-
cownika będzie nieprawidłowy. Na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przy-
gotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego przysługuje mu jeden 
urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni roboczych i to wyłącznie w ostatnim roku 
studiów (art. 1032 § 1 pkt 4 k.p.). Nie oznacza to, że u każdego z pracodawców 
należy mu się po 21 dni urlopu szkoleniowego. Jest to pula łączna przysługująca 
w ostatnim roku studiów bez względu na liczbę pracodawców. Dlatego nowy 
zakład będzie miał obowiązek udzielenia pracownikowi jedynie 7 dni takiego 
płatnego urlopu szkoleniowego. Liczbę dni urlopu szkoleniowego udzielonego 
u poprzedniego pracodawcy na konkretny rodzaj egzaminu jego następca powi-
nien odczytać ze świadectwa pracy (ust. 4 lit. 9), gdzie są podawane dodatkowe 
urlopy oraz inne uprawnienia i świadczenia przewidziane prawem pracy wyko-
rzystane przez pracownika w okresie zatrudnienia (załącznik do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej 
treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydania i sprostowania  
– DzU nr 60, poz. 282, ost. zm. DzU z 2011 r. nr 251, poz. 1509). Poprzedni 
pracodawca ma obowiązek wypełnienia tego punktu świadectwa pracy. 

ZWOLNIENIA OD PRACY NA UDZIAŁ 
W OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH

Odpłatne.zwolnienia.od.pracy.przysługują.pracownikom.uczą-
cym.się.z.inicjatywy.bądź.za.zgodą.pracodawcy,.na.udział.w.każ-
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dych.obowiązkowych.zajęciach.oraz.na.czas.niezbędny.na.dotar-
cie.na.te.zajęcia ..Nie.są.one.limitowane,.jedynym.kryterium.ich.
przyznawania. jest. konieczność. punktualnego. przybycia. przez.
pracownika.na.obowiązkowe.zajęcia ..

Tak. samo. jak. przy. urlopach. szkoleniowych. pracodawca. ma.
prawo. domagać. się. udokumentowania. przez. pracownika. celu.
zwolnienia.od.pracy ..W.przeciwnym.przypadku.odmowa.udziele-
nia.urlopu.jest.uzasadniona ..Pracodawca.może.żądać.dostarcze-
nia.następujących.dokumentów,.np .:
n. .harmonogramu. obowiązkowych. zajęć. i. egzaminów. poświad-

czonego.przez.instytucję.czy.uczelnię,.w.której.dokształca.się.
pracownik,

n. .zaświadczenia.instytucji.bądź.uczelni.o.terminie.odbycia.egza-
minu.albo.o.przełożeniu.obowiązkowych.zajęć.czy.egzaminu,

n. .oświadczenia.pracownika,.że.uczestniczył.w.obowiązkowych.
zajęciach.w.konkretnym. terminie,.podpisanego.przez.wykła-
dowcę.prowadzącego.zajęcia,

n. .dyplomu.bądź.zaświadczenia.o.zdaniu.egzaminu ..

PRZYKŁAD
Pracownica zatrudniona w Warszawie podnosi kwalifikacje na kursie zawo-
dowym za zgodą pracodawcy. Złożyła wniosek o zwolnienie z części dnia 
pracy w piątek 6 września 2013 r. (po południu) w związku z tym, że o 8.00 
rano w sobotę 7 września 2013 r. zaczyna w Gdyni obowiązkowe wykłady 
w ramach kursu. W tym przypadku pracodawca nie może odmówić udziele-
nia jej tego zwolnienia, argumentując, że skoro obligatoryjne zajęcia przypa-
dają w sobotę wolną od pracy, to pracownica nie ma prawa do zwolnienia od 
pracy na udział w tych zajęciach. Fakt, że celem zwolnienia od pracy jest 
udział w obowiązkowych zajęciach, nie znaczy, iż pracodawca musi go udzie-
lić wyłącznie w dniu, kiedy te zajęcia zostały zaplanowane. Zwolnienia należy 
udzielić w takim wymiarze, który umożliwi pracownikowi punktualne stawie-
nie się na wykład. W związku z tym pracownicy przysługuje zwolnienie z czę-
ści dnia pracy w piątek 6 września 2013 r. Gdyby pracodawca odmówił 
udzielenia jej zwolnienia od pracy, przybyłaby na wykład zmęczona i niewy-
spana, po nocy spędzonej w podróży. 
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WYNAGRODZENIE ZA URLOP SZKOLENIOWY 
I ZWOLNIENIA OD PRACY

Wynagrodzenie.za.urlop.szkoleniowy.należy.ustalić.jak.wyna-
grodzenie. za. urlop. wypoczynkowy,. ale. z. jedną. różnicą..
–. zmienne. składniki.wynagrodzenia.należy.uwzględnić. z.mie-
siąca,. w. którym. pracownik. był. na. urlopie. szkoleniowym. (§. 5.
rozporządzenia. Ministra. Pracy. i. Polityki. Socjalnej. z. 29. maja.
1996. r ..w. sprawie. sposobu.ustalania.wynagrodzenia.w.okresie.
niewykonywania.pracy.oraz.wynagrodzenia.stanowiącego.pod-
stawę. obliczania. odszkodowań,. odpraw,. dodatków. wyrównaw-
czych.do.wynagrodzenia.oraz.innych.należności.przewidzianych.
w. Kodeksie. pracy,. dalej. rozporządzenie. w. sprawie. ustalania.
wynagrodzenia.–.DzU.nr.62,.poz ..289,.ost ..zm ..DzU.z.2003.r ...
nr.230,.poz ..2292) ..

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy lub zwolnie-
nie od pracy należy liczyć jak wynagrodzenie za 
urlop wypoczynkowy, przy czym składniki zmienne 
trzeba uwzględniać z miesiąca wykorzystywania 
urlopu.

.
W.wynagrodzeniu.za.urlop.szkoleniowy.należy.zatem.uwzględ-

niać. wszystkie. składniki. wynagrodzenia. pracownika. oraz. inne.
świadczenia.ze.stosunku.pracy,.z.wyjątkiem:
n. .jednorazowych.i.nieperiodycznych.wypłat.za.spełnienie.okre-

ślonego.zadania.bądź.konkretne.osiągnięcia,
n. .wynagrodzenia.za.czas.gotowości.do.pracy. i.niezawinionego.

przez.pracownika.przestoju,
n. .gratyfikacji.(nagród).jubileuszowych,
n. .wynagrodzenia. za. czas. urlopu. wypoczynkowego,. a. także. za.

czas.innej.usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy,
n. .ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,
n. .dodatkowego.wynagrodzenia.radcy.prawnego.z.tytułu.zastęp-

stwa.sądowego,
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n. .wynagrodzenia. za. czas. niezdolności. do. pracy. wskutek. cho-
roby.lub.odosobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,

n. .kwot.wyrównania.wynagrodzenia.za.pracę.do.wysokości.mini-
malnego.wynagrodzenia,

n. .nagród.z.zakładowego.funduszu.nagród,.dodatkowego.wyna-
grodzenia.rocznego.(tzw ..trzynastej.pensji),.należności.z.tytułu.
udziału.w.zysku.lub.w.nadwyżce.bilansowej,

n. .odpraw.emerytalnych,.rentowych.i.innych.pieniężnych,
n. .wynagrodzenia.i.odszkodowania.należnego.w.razie.rozwiąza-

nia.stosunku.pracy .
Podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.za.urlop.szkoleniowy.stano-

wią.składniki.pensji,.które.dzielimy.na:
n. .stałe.składniki,.czyli.takie,.które.są.określone.w.stałej.wysoko-

ści,.np ..wynagrodzenie.zasadnicze,.
n. .zmienne,.np ..premie,.prowizje ..

Innych.składników.wynagrodzenia,.w.tym.składników.zmien-
nych.przysługujących.za.okresy.dłuższe.niż.1.miesiąc.nie.należy.
uwzględniać.w.wynagrodzeniu.za.urlop.szkoleniowy ..

Składniki pensji uwzględniane przy obliczaniu 
wynagrodzenia za urlop szkoleniowy/zwolnienie od pracy 

Rodzaj  
składnika Definicja Sposób wliczania

1 2 3
W stałej staw-
ce miesięcznej

Z góry wiadomo, jaką kwotę pracownik 
dostanie w danym miesiącu. Składniki 
te są określane w dwojaki sposób:
n  kwotowym ryczałtem miesięcznym, 
np. 2000 zł miesięcznie,
n  jednakowym procentem od pod-
stawy w stałej stawce miesięcznej, np. 
10% od 3200 zł miesięcznie.

W kwocie należnej 
pracownikowi w miesią-
cu wystąpienia urlopu 
szkoleniowego/zwolnie-
nia od pracy, bez żadnych 
przeliczeń.

Zmienne za 
okresy nie 
dłuższe niż 
miesiąc

Są to np. składniki określone widełkami 
płacowymi od… do…, stawki godzino-
we, dobowe, tygodniowe, za godziny 
nadliczbowe, za pracę w nocy, stawki 
akordowe, prowizyjne i zadaniowe.

W wysokości wypłaconej 
pracownikowi w miesią-
cu wystąpienia urlopu 
szkoleniowego/zwolnienia 
od pracy, dzieląc przez go-
dziny faktycznie przepraco-
wane w tym miesiącu. 
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1 2 3
Zmienne za 
okresy dłuższe 
niż miesiąc

Składniki należne za okresy dłuższe 
niż miesiąc, np. za kwartał, rok – co 
do których nie wiadomo z góry, czy 
pracownik je otrzyma i jaka będzie ich 
ewentualna wysokość.

Nie są uwzględniane w ob-
liczeniach, ale należy je wy-
płacać w standardowych 
terminach wypłaty, traktując 
urlop szkoleniowy/zwolnie-
nie od pracy jak normalny 
okres zatrudnienia

Ustaloną.w. ten. sposób.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.za.
urlop. szkoleniowy/zwolnienie. od. pracy. należy. podzielić. przez.
liczbę.godzin,.które. faktycznie.pracownik.przepracował.w.mie-
siącu,.w.którym.przypadał.urlop.szkoleniowy ..Uzyskaną.stawkę.
godzinową.należy.następnie.pomnożyć.przez.liczbę.godzin,.jaką.
zainteresowany.powinien.przepracować.w.trakcie.urlopu.szkole-
niowego.zgodnie.z.jego.harmonogramem.czasu.pracy ..

Obliczając. wysokość. wynagrodzenia. za. urlop. szkoleniowy/.
/zwolnienie.od.pracy,.należy.zawsze.kierować. się. zasadą.obo-
wiązującą. przy. ustalaniu. wysokości. wynagrodzenia. urlopo-
wego,.zgodnie.z.którą.za.czas.takich.urlopów.pracownik.powi-
nien. otrzymać. wynagrodzenie,. jakby. w. tym. czasie. pracował.
(art ..172.k .p .) ..

PRZYKŁAD 
Przyjmijmy, że w grudniu 2013 r. pracownik podnoszący kwalifikacje 
zawodowe za zgodą pracodawcy wykorzysta 3 dni urlopu szkoleniowego 
na przygotowanie pracy dyplomowej. W trakcie urlopu szkoleniowego 
powinien przepracować – zgodnie z harmonogramem – 18 godzin (jest 
zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy). Pracownik otrzymuje 
pensję zasadniczą w stałej kwocie miesięcznej 2650 zł oraz ruchome 
premie miesięczne w wysokości od 200 zł do 2300 zł. W grudniu 2013 r. 
pracownik otrzyma 900 zł tej premii, przepracuje faktycznie 142 godziny, 
a zgodnie z harmonogramem powinien przepracować 160 godzin. 
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze zmiennych składników należy 
obliczyć następująco:
n   premię wypłaconą w grudniu 2013 r. podzielić przez liczbę godzin rzeczy-

wiście przepracowanych w tym miesiącu: 900 zł : 142 godz. = 6,34 zł,
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n   uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracow-
nik powinien przepracować w trakcie urlopu szkoleniowego (tj. 18 godzin) 
: 6,34 zł x 18 godzin = 114,12 zł.

W grudniu 2013 r. pracownik powinien dostać pełne wynagrodzenie zasadni-
cze 2650 zł, 900 zł premii oraz 114,12 zł wynagrodzenia za urlop szkole-
niowy ustalonego ze zmiennych składników wynagrodzenia. 

PRZYKŁAD
We wrześniu 2013 r. pracownica uczęszczała na miesięczny kurs kadrowy 
z inicjatywy zakładu pracy. Obowiązkowe zajęcia zaczynały się w piątki 
o godz. 12.00. Dlatego w każdy piątek tego miesiąca pracownica brała po 
5 godzin zwolnienia z części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na 
wykłady i uczestniczenia w nich. Łącznie wykorzystała 20 godzin takich zwol-
nień od pracy (4 piątki września x 5 godzin). Dostaje 3000 zł miesięcznie 
płacy podstawowej oraz wypłacane co miesiąc zmienne dodatki motywa-
cyjne, wynoszące od 5% do 25% płacy podstawowej. Warunkiem nabycia 
prawa do dodatku jest m.in. nieotrzymanie w danym miesiącu upomnienia czy 
nagany. We wrześniu 2013 r. szef wymierzył jej karę upomnienia i pozbawił 
dodatku motywacyjnego, dlatego w tym miesiącu otrzymała tylko pensję pod-
stawową w stałej stawce miesięcznej 3000 zł. W związku z tym wynagrodze-
nie za „szkoleniowe” zwolnienia trzeba było ustalić jedynie od stałej kwoty 
wynagrodzenia. Nie można go liczyć ze zmiennych składników wynagrodzenia 
(dodatku motywacyjnego), ponieważ pracownica i tak nie uzyskałaby tego 
dodatku, gdyby pracowała w trakcie urlopu szkoleniowego (art. 172 k.p.). 

PRZYKŁAD 
Załóżmy, że etatowa szwaczka od października 2013 r. rozpoczęła studia za 
zgodą pracodawcy. W październiku 2013 r., ze względu na spore opóźnienia 
z realizacją programu nauczania, profesor wyznaczył aż 3 obowiązkowe dni 
zajęć. W związku z tym pracownica wzięła 12 godzin zwolnień od pracy. Jest 
wynagradzana w systemie akordowym według stawki 4 zł za uszycie 
sukienki. Zakładamy, że w październiku 2013 r. uszyje 500 sukienek. 
Wynagrodzenie za zwolnienia od pracy należy obliczyć następująco:
n   ustalić stawkę godzinową, dzieląc wynagrodzenie akordowe wypłacone 

w październiku 2013 r. przez liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych 
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w tym miesiącu, tj. (184 godzin wymiaru – 12 godzin zwolnień od pracy = 
= 172 godziny)

2000 zł (500 sukienek x 4 zł) : 172 godz. = 11,63 zł,
n   uzyskaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin, które 

szwaczka powinna przepracować w trakcie zwolnień od pracy: 11,63 zł x 
x 12 godz. = 139,56 zł.

W październiku 2013 r. pracownica powinna otrzymać 2000 zł wynagrodze-
nia akordowego oraz 139,56 zł wynagrodzenia za zwolnienia od pracy obli-
czonego ze zmiennych składników.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NAUKI

Zakład.może.(ale.nie.musi).przyznać.pracownikowi.uczącemu.
się.z.inicjatywy.bądź.za.zgodą.pracodawcy.pieniężne.świadcze-
nia,. np .. pokryć. koszty. czesnego,. opłatę. za. egzaminy,. zwrócić.
koszty.zakwaterowania,.wyżywienia,.podróży,.zakupu.podręczni-
ków.czy.innych.materiałów.szkoleniowych ..Zatrudniający.nie.ma.
więc.obowiązku.ponosić.kosztów.nauki.pracownika ..

Jeśli.pracodawca.zdecyduje.się.na.finansowanie.tych.kosztów,.
ma. prawo. zobowiązać. podwładnego. do. odpracowania. u. niego.
pewnego. czasu. po. zakończeniu. nauki,. a. w. razie. naruszenia.
zakazu.–.do.zwrotu.proporcjonalnych.kosztów.nauki ..W.umowie.
w.sprawie.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych.albo.w.regula-
cjach. wewnętrznych. pracodawca. powinien. w. takim. przypadku.
w.celu.zabezpieczenia.własnych.interesów.określić.szczegółowo:
n   formę. fakultatywnych. świadczeń. pieniężnych,. np .. czesne,.

opłaty.za.egzamin,.zwrot.wydatków.na.skrypty,
n  wysokość.świadczenia,
n   sposób. realizacji. świadczeń. (na. konto. pracownika,. uczelni.

albo.instytucji.szkoleniowej;.jednorazowo.w.ratach;.uprzednie.
dofinansowanie.lub.refundacja),

n   dokumenty,.jakie.pracownik.musi.przedstawić,.aby.uzyskać.świadczenia,.
np ..potwierdzenie.przelewu,.zaświadczenie.o.przystąpieniu.do.egzaminu .
Przepisy.nie.nakazują,.by.pracodawca.przyznający.pracowni-

kowi. dobrowolnie. np .. refundację. kosztów. wyżywienia. czy.
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zakwaterowania.rozliczał.je.według.przepisów.o.krajowych.dele-
gacjach.służbowych ..Dlatego.od.woli.stron.zależy,.jak.tę.kwestię.
uregulują ..Mają.do.wyboru.kilka.możliwości,.m .in .:
n  stosowania.zasad.odnoszących.się.do.podróży.służbowych,
n   zwracanie.wydatków.faktycznie.poniesionych.na.ten.cel.przez.

zainteresowanego,
n   wprowadzenie. kwot. ryczałtowych. refundacji. niezależnie. od.

tego,.jaka.była.rzeczywista.cena.posiłku.czy.noclegu .

Pracodawca, który zobowiązał się dofinansowy-
wać koszty nauki pracownika w umowie szkole-
niowej, powinien w niej ustalić zakres dofinan-
sowania, dowolną wysokość i dowolny sposób 
rozliczania się z pracownikiem.

Pracodawca.ma.również.prawo.wybrać,.które.z.wymienionych.
wydatków.refundować.pracownikowi.uczącemu.się.z.jego.inicja-
tywy.albo.za.jego.zgodą ..Może.się.zdecydować.na.zwrot.wyłącz-
nie.kosztów.nauki.czy.jedynie.wydatków.na.przejazdy,.wyżywie-
nie.i.zakwaterowanie ..Jeśli.zechce.materialnie.wspierać.edukację.
pracownika,.może.także.wyznaczyć.poziom.dotacji.(np ..faktycz-
nie.poniesione.koszty.czy.w.granicach.do.50%.ich.wartości).oraz.
jego. formę. (wcześniejsze. dofinansowanie. czy. refundacja) .. Nie.
ma. też. przeszkód,. aby. dodatkowe. świadczenia. wykorzystał.
w.celu.motywacji.zatrudnionego.i.zmobilizowania.go.do.przykła-
dania.się.do.nauki ..

PRZYKŁAD 
Strony podpisały umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą pra-
codawcy na studiach licencjackich. W umowie pracodawca przyznał zwrot 50% 
czesnego za studia. Wysokość refundacji czesnego ma się zwiększać o 10% po 
każdym zaliczonym semestrze studiów, aż do osiągnięcia 100% tych kosztów. 
Firma ma prawo zawrzeć w umowie takie postanowienie. Skoro świadczenia 
finansowe z tytułu nauki są dobrowolne, to pracodawca może obietnicą dodatko-
wych pieniędzy namawiać do osiągnięcia lepszych wyników kształcenia. 
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KONIECZNOŚĆ ODPRACOWANIA NAUKI

Pracodawca,.który.wspomógł.finansowo.pracownika.w.podno-
szeniu.kwalifikacji.zawodowych,.może.od.niego.żądać,.aby:
n   pozostawał.z.nim.w.zatrudnieniu.przez.ustalony.czas.po.zakoń-

czeniu.nauki,
n   zwrócił. część. kosztów. w. razie. rozwiązania. umowy. o. pracę,..

ale.wyłącznie.w.ściśle.określonych.sytuacjach.(art ..1035.k .p .) ..
Taki.okres.trwa.maksymalnie.3.lata,.poczynając.od.zakończe-

nia. podnoszenia. kwalifikacji. zawodowych .. Aby. ustalić. datę.
końca.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych,.każdą.formę.nauki.
analizujemy.osobno ..

Kiedy kończy się podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Forma nauki Data zakończenia nauki Przepisy 

1 2 3
n  szkoła podstawowa,
n  szkoła podstawowa, 
gimnazjum

dzień zdania egzaminu bądź 
sprawdzianu

§ 22 i § 31 roz-
porządzenia z 30 
kwietnia 2007 r.*

n  szkoła podstawowa, 
szkoła ponadgimnazjalna
n  szkoła podstawowa, 
dawna szkoła ponadpod-
stawowa

w normalnym terminie zakoń-
czenia zajęć, jeśli w klasyfikacji 
końcowej uczeń uzyskał oceny kla-
syfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
wyższe od niedostatecznej

n  szkoła podstawowa, 
studia I stopnia (licencjac-
kie i inżynierskie)
n  szkoła podstawowa, 
studia II stopnia (magi-
sterskie)

dzień zdania egzaminu dyplomo-
wego

art. 167 ust. 2 
u.p.o.s.w.

studia lekarskie, lekarsko-
-dentystyczne lub wetery-
naryjne

data zdania ostatniego egzaminu 
wymaganego planem studiów

art. 167 ust. 2 
u.p.o.s.w.

studia o kierunku farmacja data zaliczenia ostatniej praktyki 
przewidzianej w planie studiów

art. 167 ust. 2 
u.p.o.s.w.

studia podyplomowe data przewidziana w regulaminie stu-
diów podyplomowych uczelni, zwykle 
data zdania egzaminu końcowego

§ 6 rozporządze-
nia z 1 września 
2011 r.**

kwalifikacyjny kurs zawo-
dowy

data zaliczenia kursu w formie 
ustalonej przez podmiot prowa-
dzący kurs

§ 9 ust. 1 rozpo-
rządzenia z 11 
stycznia 2012 r.**



  nr 37/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 29

1 2 3
kurs umiejętności zawo-
dowych

data zaliczenia kursu w formie 
ustalonej przez podmiot prowa-
dzący kurs

§ 11 ust. 1 
rozporządzenia 
z 11 stycznia 
2012 r.***

*. ......Rozporządzenie.Ministra.Edukacji.Narodowej.z.30.kwietnia.2007.r ..w.sprawie.warun-
ków. i. sposobu.oceniania,. klasyfikowania. i. promowania.uczniów. i. słuchaczy.oraz.
przeprowadzania.egzaminów.sprawdzianów.i.egzaminów.w.szkołach.publicznych,

**.... .Rozporządzenie. Ministra. Nauki. i. Szkolnictwa. Wyższego. z. 1. września. 2011. r ...
w. sprawie. tytułów. zawodowych. nadawanych. absolwentom. studiów,. warunków.
wydawania.oraz.niezbędnych.elementów.dyplomów.ukończenia. studiów. i. świa-
dectw.ukończenia.studiów.podyplomowych.oraz.wzoru.suplementu.do.dyplomu .

***. .Rozporządzenie.Ministra.Edukacji.Narodowej.z.11.stycznia.2012.r ..w.spra-
wie.kształcenia.ustawicznego.w.formach.pozaszkolnych .

PRZYKŁAD
We wrześniu 2013 r. pracownik podpisał umowę w sprawie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy. W umowie pracodawca zobowią-
zał się do opłacania 75% czesnego za każdy zaliczony semestr (bez powtarza-
nia studiów), a w zamian wprowadził konieczność przepracowania przez pra-
cownika 3 lat po zakończeniu nauki. Załóżmy, że końcowy egzamin na ostatnim 
roku studiów pracownik złoży – z wynikiem pozytywnym – 20 czerwca 2014 r., 
ale pracę magisterską obroni dopiero 15 grudnia 2014 r. 3-letni okres, podczas 
którego pracownik nie może pod groźbą sankcji odejść z pracy za wypowiedze-
niem, zacznie bieg 15 grudnia 2014 r. i upłynie 14 grudnia 2017 r. Gdy w tym 
okresie pracownik złoży wymówienie, pracodawca będzie mógł zażądać 
zwrotu części kosztów wyłożonych na jego edukację. 

Pracownik. będzie. musiał. zwrócić. koszty. nauki,. jeśli. praco-
dawca. rozwiąże. z. pracownikiem. umowę. bez. wypowiedzenia.
(art ..52.k .p .),.czyli:
n   w. trybie. dyscyplinarnym. w. razie. ciężkiego. naruszenia. przez.

pracownika.podstawowych.obowiązków.służbowych,
n   z. powodu. popełnienia. przez. niego. przestępstwa,. które. unie-

możliwia. jego. dalsze. zatrudnianie. na. zajmowanym. stanowi-
sku,. jeżeli. przestępstwo. jest. oczywiste. i. zostało. stwierdzone.
prawomocnym.wyrokiem.sądu,
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n   ze.względu.na.zawinioną.przez.niego.utratę.uprawnień.koniecz-
nych.do.wykonywania.pracy.na.zajmowanym.stanowisku .
Złamanie.któregokolwiek.z.podanych.zakazów.skutkuje.auto-

matycznym.obowiązkiem.zwrotu.firmie.wydatków,.jakie.ponio-
sła.na.naukę.pracownika,.w.wysokości.proporcjonalnej.do.okresu.
zatrudnienia:
n   po.ukończeniu.nauki,
n   w.trakcie.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych .

Pracownik. musi. oddać. proporcjonalne. koszty. poniesione. na.
jego.naukę. również.wtedy,.gdy.w. trakcie.nauki. lub.zapisanego.
w. umowie. okresu. po. jej. zakończeniu. sam. rozwiąże. stosunek.
pracy.za.wypowiedzeniem.lub.odejdzie.z.pracy:
n   bez.wypowiedzenia.z.winy.pracodawcy,.
n   bez. wypowiedzenia. czy. za. wypowiedzeniem. w. związku.

z.mobbingiem.(art ..943.i.art ..55.ust ..11.k .p .) .

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na stanowisku dyrektora działu marketingu przecho-
dzi szkolenie z inicjatywy i na koszt zakładu. Szkolenie skończy się 20 grud-
nia 2013 r., a roczna karencja przewidziana w umowie w sprawie podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych upłynie 19 grudnia 2014 r. Załóżmy, że  
18 kwietnia 2014 r. pracownik rozwiąże umowę o pracę na podstawie  
art. 55 ust. 11 k.p. z powodu naruszenia przez pracodawcę podstawowych 
obowiązków wobec niego – niewypłacania wynagrodzenia i dodatków za 
nadgodziny. W październiku 2014 r. sąd pracy oddali pozew pracownika, 
ponieważ należy on do osób zarządzających zakładem w imieniu praco-
dawcy i w zasadzie pracuje w godzinach nadliczbowych bezpłatnie (art. 1514 
§ 1 k.p.). Po uprawomocnieniu się tego orzeczenia pracodawca może się 
domagać od zatrudnionego oddania części wydatków poniesionych przez 
firmę na jego kształcenie. 

Jeśli. występują. okoliczności. uzasadniające. zwrot. kosztów.
nauki. (np .. zatrudniony. złożył. wypowiedzenie. w. okresie. karen-
cji),.zwrot.obejmuje.wyłącznie.koszty.z.tytułu.świadczeń.dodat-
kowych,. czyli. np .. czesne,. opłaty. za. egzaminy,. podręczników,.
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wyżywienia,. zakwaterowania,. dojazdu .. Pracodawca. nie. może.
żądać.oddania.wynagrodzenia. za.urlop. szkoleniowy. i. zwolnień.
z.całego.albo.z.części.dnia.pracy.(art ..1035.k .p .) ..

Pracodawca nie może żądać od pracownika 
zwrotu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ani za 
„szkoleniowe” zwolnienia od pracy.

Przepisy.nie.precyzują,.jak.przy.rozliczaniu.proporcjonalnych.kosz-
tów.traktować.miesiąc,.w.trakcie.którego.doszło.do.ustania.zatrudnie-
nia.lub.upłynęła.karencja ..Najbezpieczniej.jest.wówczas.nie.wliczać.
takiego.miesiąca.do.okresu,.za.który.przysługuje.zwrot.kosztów .

PRZYKŁAD 
Załóżmy, że szkolenie pracownika z poprzedniego przykładu kosztowało 
pracodawca 4000 zł. Okres pozostały do końca karencji wynosi dokładnie 
8 miesięcy, gdyż liczymy go według następujących zasad: 
n   termin kończy się w dniu, który datą lub nazwą odpowiada początkowemu 

dniowi biegu terminu, czyli okres karencji upłynie 19 grudnia 2014 r.
n   dni wystające poza tak oszacowany termin dodajemy, pamiętając, że 

miesiąc liczy 30 dni (art. 114 Kodeksu cywilnego); w tych okolicznościach 
nie ma dni wystających.

Skoro 4000 zł zostało przypisane do rocznej karencji, to za 8 miesięcy pozo-
stałych do końca karencji pracownik musi oddać 2666,67 zł. Wynika to 
z obliczenia: (4000 zł : 12 miesięcy) x 8 = 2666,67 zł. 

Pracownik. jest. zwolniony. z. obowiązku. oddania. pracodawcy.
proporcjonalnych.kosztów.poniesionych.na.jego.naukę,.jeśli:
n   pracodawca.zrezygnował.z.takiego.roszczenia,
n   nastąpiło.uzasadnione.rozstanie.z.pracodawcą.z.powodu:

–.mobbingu,
–. .naruszenia. przez. pracodawcę. podstawowych. obowiązków.

wobec.pracownika,.np ..niewypłacanie.wynagrodzenia,.nie-
udzielanie. urlopów. wypoczynkowych. (tzw .. dyscyplinarka.
dla.pracodawcy) .
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Wskazane.okoliczności,.w.jakich.pracownik.musi.oddać.praco-
dawcy.koszty.poniesione.na.podnoszenie.przez.niego.kwalifika-
cji,. to. wszystkie. sytuacje,. kiedy. można. takiego. zwrotu. żądać ..
W. umowie. szkoleniowej. ani. w. regulacjach. zakładowych. nie.
można. rozszerzać. katalogu. tych. sytuacji. na. niekorzyść. pracow-
nika ..Nie.będzie.skuteczne.np ..postanowienie.nakazujące.pracow-
nikowi.oddanie.pracodawcy.proporcjonalnych.wydatków.na.edu-
kację,.gdy:
n   pracownik.odchodzi.z.pracy.w.trakcie.nauki.bądź.karencji.za.

porozumieniem. stron,. choćby. złożonym. z. własnej. inicja-
tywy,

n   umowa. o. pracę. uległa. rozwiązaniu. z. upływem. terminu,. do.
jakiego.została.zawarta,
–.wygasł.stosunek.pracy,
–..została. zerwana. współpraca. stron. wskutek. wypowiedzenia.

pracodawcy,. choćby. złożonego. z. przyczyn. ekonomicznych.
lub.z.przyczyn.zawinionych.przez.pracownika .

PRZYKŁAD 
Załóżmy, że w lutym 2014 r. pracodawca wręczy 3-miesięczne wypowiedze-
nie zmieniające pracownikowi uczącemu się za jego zgodą i zobowiązanego 
do ewentualnego zwrotu proporcjonalnych kosztów nauki. Zgodnie z wypo-
wiedzeniem zmieniającym, wynagrodzenie pracownika ma ulec obniżeniu 
o 1/3. Pracownik nie zgodzi się na nowe warunki, w związku z czym stosu-
nek pracy ulegnie rozwiązaniu z końcem maja 2014 r. W tych okoliczno-
ściach pracodawca nie może żądać oddania proporcjonalnych kosztów 
poniesionych przez firmę na edukację zatrudnionego. Aby mógł tego się 
domagać, musiałby rozstać się z pracownikiem w drodze zwolnienia dyscy-
plinarnego. 

Roszczenie. pracodawcy. zwrotu. poniesionych. kosztów. nauki.
ma. charakter. roszczenia. ze. stosunku. pracy .. W. związku. z. tym.
przedawnia. się.po.3. latach.od.dnia,.kiedy. stało. się.wymagalne.
(uchwała.SN.z.26.marca.1986.r .,.III.PZP.17/86,.OSNC.1987/2–.
–3/26,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..
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CZAS PRACY I DELEGACJE SŁUŻBOWE

Nie. ma. przepisu,. który. by. wskazywał,. że. czas. spędzony. na.
obowiązkowych.zajęciach.przez.pracownika.podnoszącego.kwa-
lifikacje. z. inicjatywy. albo. za. zgodą. zakładu. uwzględniamy.
w. jego. czasie. pracy .. Pracodawcy. wciąż. borykają. się. z. trudno-
ściami.dotyczącymi.wliczania.bądź.nie.danego.rodzaju.szkolenia.
do.czasu.pracy ..Wśród.specjalistów.prawa.pracy.wykształciła.się.
jednak.praktyka.na.ten.temat ..Przede.wszystkim.nie.ma.wątpli-
wości,. że. do. czasu. pracy. na. pewno. wliczane. są. obowiązkowe.
szkolenia.o.bezpieczeństwie.i.higienie.pracy.(art ..2373.§.3.k .p .) ..

Ponadto.eksperci.prawa.pracy.nakazują.uwzględniać.w.czasie.
pracy.szkolenia.organizowane.poza.normalnymi.godzinami.robo-
czymi. pracowników. (np .. w. weekendy),. w. których. pracownik.
musi. uczestniczyć. na. polecenie. pracodawcy. (zob .. uzasadnienie.
wyroku.SN.z.4.października.2007.r .,.I.PK.110/07,.OSNP.2008/21–
–22/310,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..W.takiej.sytuacji.pra-
cownikowi.należą.się.odpowiednio.standardowe.rekompensaty.za.
pracę. w. godzinach. nadliczbowych,. za. pracę. dla. niego. w. dniu.
wolnym,. który. jest. 6 .. kolejnym. dniem. tygodnia,. bądź. za. pracę.
w.niedzielę .

PRZYKŁAD 
Producent części elektronicznych do sprzętu AGD wdraża etapami nowocze-
sne urządzenia wytwarzające, przy których będzie pracować większość 
robotników. Na polecenie pracodawcy dyrektor hali organizuje dla nich 
instruktaże obsługi maszyn. Aby nie zakłócać cyklu produkcyjnego, szkolenia 
odbywają się po 4 godziny w soboty i niedziele, które są w firmie dniami 
wolnymi od pracy. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Skoro szkolenia są 
przeprowadzane na polecenie pracodawcy, należy je w całości wliczać do 
czasu pracy skierowanych na nie osób. Za szkolenie przypadające w sobotę, 
która jest 6. wolnym od pracy dniem tygodnia, każdemu pracownikowi trzeba 
oddać cały dzień wolny (choć szkolenie trwało tylko 4 godziny) do końca 
okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (art. 1513 k.p.). 
Natomiast w zamian za instruktaż odbyty w niedzielę pracownikom przysłu-
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guje normalne wynagrodzenie i cały dzień wolny, którego należy udzielić 
w ciągu 6 dni poprzedzających bądź następujących po tej niedzieli, a jeżeli 
nie jest to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego. Gdy podwładny nie 
jest w stanie wziąć takiego dnia wolnego w podanych terminach, należy mu 
się – oprócz normalnego wynagrodzenia – dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 100% za każdą godzinę niedzielnego kursu (art. 15111 k.p.). 

Powszechny. jest. również. pogląd,. że. w. ramach. czasu. pracy.
realizuje. się. praktyczne. szkolenia. pracowników. mające. na. celu.
lepsze.przygotowanie.do.wykonywania.obowiązków.służbowych ..
W.uzasadnieniu.wyroku.SN.czytamy:.„Szkolenia.mogą.się.odby-
wać.poza.stosunkiem.pracy,.gdy.szkoleniowy.cel.i.metody.dzia-
łania. wyraźnie. dominują. nad. wykonywaniem. zadań. pracowni-
czych”. (uzasadnienie. wyroku. SN. z. 25. stycznia. 2005. r .,. I. PK.
144/04,.OSNP.2005/17/265) ..Zdaniem.Sądu.Najwyższego,.pozo-
stałym.formom.edukacji.pracowników.przyświeca.wyłącznie.cel.
szkoleniowy. i. dlatego. realizuje. się. je. poza. czasem. pracy .. Ich.
program. nie. ma. bowiem. aspektów. praktycznych,. związanych.
zwłaszcza.z.wykonywaniem.zajęć.na.stanowisku.pracy.w.zakła-
dzie.pracy ..Dotyczy.to.zwłaszcza.szkolenia.przez.naukę.w.szkole,.
a. także. studiów.podyplomowych,.kursów. i. seminariów ..W. tym.
przypadku. pracownikowi. przysługuje. wyłącznie. urlop. szkole-
niowy.i.zwolnienia.od.pracy ..

Na.podobnych.zasadach.należy.kwalifikować.odbywane.przez.
pracowników. szkolenia. do. delegacji. służbowych .. Podróżą. służ-
bową.jest.m .in ..uczestnictwo.pracownika.w.praktycznym.szkole-
niu. obowiązkowym. na. polecenie. pracodawcy. poza. miejscowo-
ścią,.w.której. znajduje. się. siedziba. zakładu,. lub.poza.miejscem.
stałego.zamieszkania.pracownika.(art ..775.k .p .) ..W.takiej.sytuacji.
przysługują.mu.wszystkie.należności.z.tytułu.delegacji.służbowej,.
np ..dieta.żywieniowa,.zwrot.kosztów.dojazdu,.przejazdu,.noclegu ..

PRZYKŁAD
We wrześniu 2013 r. pracownica podpisała umowę w sprawie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy. Na naukę musi dojeżdżać do 
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innego miasta, odległego od miejsca jej zamieszkania o 200 km. W umowie 
pracodawca zobowiązał się do zwracania kosztów przejazdu na zajęcia 
i wyżywienia w wysokości określonej w przepisach o krajowych podróżach 
służbowych. W celu rozliczenia tych kosztów pracodawca będzie wystawiał 
zatrudnionej druk „Polecenie wyjazdu służbowego”. Takie postanowienie 
umowne i procedura nie powodują, że edukacja jest zaliczana do obowiąz-
ków pracownicy i że czas na nią poświęcony stanowi delegacje służbową. 
Tym bardziej pracownica nie będzie mogła domagać się zaliczenia nauki do 
czasu pracy. Takie postanowienie umowne jest jedynie wyrazem stosowania 
sprawdzonej i wygodnej metody rozliczania refundacji kosztów szkoleń. 
Takie stanowisko wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2006 r. 
(I UK 260/05, OSNP 2007/9–10/140, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), 
która zapadła wprawdzie pod rządami poprzednich przepisów, ale nie stra-
ciła na aktualności. 

SKŁADKI I PODATEK OD DOFINANSOWANIA 
NAUKI PRACOWNIKA

Zwolnienie.podatkowe.obejmuje.wartość. świadczeń.przyzna-
nych.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami.przez.pracodawcę.na.pod-
noszenie. kwalifikacji. zawodowych,. z. wyjątkiem. wynagrodzeń.
otrzymywanych. za. czas. zwolnienia. z. całości. lub. części. dnia.
pracy. oraz. za. czas. urlopu. szkoleniowego. (art .. 21. ust .. 1. pkt. 90.
ustawy.z.26.lipca.1991.r ..o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycz-
nych.–.DzU..z.2012.r ..poz ..361,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..888) ..

Odrębnymi.przepisami.regulującymi.naukę.zatrudnionych.poza.
sferą.budżetową.są.art ..1031–1036.k .p ..Podatku.nie.trzeba.płacić.
tylko. od. świadczeń. dodatkowych. przyznanych. pracownikowi..
w.związku.z.nauką,.która.pozostaje.w.zgodzie.z.obecnym.bądź.
ewentualnie.przyszłym.stanowiskiem.zatrudnionego.w.firmie.(ze.
ścieżką. kariery. wyznaczoną. podwładnemu) .. Wynika. to. wprost..
z. definicji. kwalifikacji. zawodowych. pracowników. określonej..
w.art .. 102.k .p .,.w. świetle.którego. są. to.kwalifikacje. zawodowe.
wymagane. do. wykonywania. pracy. określonego. rodzaju. lub. na.
określonym.stanowisku.(można.je.ustalać.w.układzie.zbiorowym.
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pracy,. regulaminie. wynagradzania. albo. w. umowach. o. pracę) ..
A.zatem.przepisy.Kodeksu.pracy.dotyczą.przede.wszystkim.pod-
noszenia. kwalifikacji. zawodowych. w. ramach. pracy. aktualnie.
wykonywanej. przez. pracownika,. ale. również. będą. mogły. mieć.
zastosowanie. w. przypadku,. gdy. planowany. jest. awans. pracow-
nika.lub.też.pracodawca.zamierza.zaproponować.mu.inne.warunki.
pracy,.np ..pracę.na.innym.stanowisku.ze.względu.na.zmianę.pro-
filu.działalności.firmy ..Taką.linię.potwierdzają.też.liczne.interpre-
tacje. podatkowe,. np .. dyrektora. Izby. Skarbowej. w. Katowicach.
z. 22. grudnia. 2011. r .,. IBPBII/1/415–848/11/BJ. i. dyrektora. Izby.
Skarbowej. w. Poznaniu. z. 12. stycznia. 2012. r .,. ILPB2/415–.
–1007/11–3/AJ .

Natomiast.z.podstawy.wymiaru.składek.są.wyłączone.wartości.
świadczeń. przyznanych. zgodnie. z. odrębnymi. przepisami. przez.
pracodawcę.na.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.i.wykształ-
cenia. ogólnego. pracowników,. z. wyjątkiem. wynagrodzeń. otrzy-
mywanych.za.czas.urlopu.szkoleniowego.oraz.za.czas.zwolnień.
z.całości.lub.części.dnia.pracy.(§.2.ust ..1.pkt.29.rozporządzenia.
Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej.z.18.grudnia.1998.r ..w.sprawie.
szczegółowych. zasad. ustalania. podstawy. wymiaru. składek. na.
ubezpieczenia.emerytalne. i. rentowe.–. .DzU. .nr.161,.poz ..1106,.
ost .. zm .. . DzU. . z. 2010. r .. nr. 127,. poz .. 860) .. Zwolnienie. z. obo-
wiązku. odprowadzania. składek. przysługuje. również. pracowni-
kom. podnoszącym. wykształcenie. ogólne. z. inicjatywy. lub. za.
zgodą.zakładu.nawet,.jeśli.profil.nauki.nie.pokrywa.się.z.rodza-
jem.ich.obowiązków.służbowych .

PRZYKŁAD
Teresa P., zatrudniona na stanowisku administracyjnym w firmie handlowej, 
złożyła wniosek o przeniesienie do działu księgowego. Podpisała umowę 
o podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą zakładu na studiach wie-
czorowych o kierunku rachunkowość. Na podstawie umowy pracodawca ma 
finansować 70% czesnego na studia oraz wypłacać co miesiąc 150 zł tytułem 
dopłaty do kosztów przejazdów na naukę (studia odbywają się w Gdańsku), 
zakwaterowania i podręczników. Dofinansowanie dokształcania pracownicy 
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(dotacja do czesnego i ryczałt) są zwolnione zarówno ze składek na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jak i z podatku dochodowego. 
Pracownica szkoli się za zgodą pracodawcy, a profil studiów jest zbieżny 
rodzajowo i czasowo ze stanowiskiem, na jakie zostanie  przesunięta do 
działu księgowości. 

PRZYKŁAD 
Dariusz K. jest zatrudniony jako handlowiec w spółce zajmującej się serwi-
sem i sprzedażą komputerów. Jego hobby to uprawianie przydomowego 
ogródka. Pracodawca, który bardzo docenia jego pracę, wysłał go na 3-mie-
sięczny kurs ogrodniczy, pokrywając w całości jego koszty. Zakład zobowią-
zał się także do refundacji pracownikowi kosztów przejazdu, zakwaterowa-
nia i wyżywienia na zasadach dotyczących podróży służbowych. Świadczenia 
dodatkowe przyznane Dariuszowi K. w związku z nauką są wolne od składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie  zdrowotne, ale podlegają opo-
datkowaniu (nie korzystają z ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych). Rodzaj kursu różni się bowiem od czynno-
ści wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy. 

Zwolnienie ze składek i z podatku nie obejmuje 
wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego lub 
za czas „szkoleniowego” zwolnienia z części bądź 
z całości dnia pracy.  

UMOWA W SPRAWIE PODNOSZENIA 
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Pracodawca. ma. obowiązek. nawiązania. umowy. szkoleniowej.
z.każdym.pracownikiem.uczącym.się.z.jego.inicjatywy.bądź.za.
jego.zgodą,.chyba.że.nie.chce.go.zobowiązywać.do.odpracowania.
nauki.i.do.ewentualnego.oddania.kosztów ..

Jeśli.strony.nie.spisały.umowy.szkoleniowej,.to.nie.ma.mowy.
o.zwrocie.pracodawcy.kosztów.wydanych.przez.niego.na.naukę.
(wyrok.SN.z.14.maja.1998.r .,.I.PKN.110/98,.OSNP.1999/10/338,.
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patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl) .. Umowa. w. sprawie. podnosze-
nia. kwalifikacji. zawodowych. z. inicjatywy. pracodawcy. albo. za.
jego.zgodą.nie.może.zawierać.postanowień.mniej.korzystnych.od.
regulacji.wynikających.z.art ..1031–1036.k .p ..W.części.stawiającej.
uczącego. się. pracownika. w. gorszej. pozycji. jest. nieważna.
i.w.zamian.stosujemy.odpowiednie.przepisy.(art ..1031–1036.k .p .) .

Pracodawca, który chce zabezpieczyć ewentual-
ny zwrot poniesionych przez siebie kosztów nauki 
sfinansowanej pracownikowi na podstawie umo-
wy szkoleniowej, musi zawrzeć ją na piśmie.

Przepisy.Kodeksu.pracy.nie.zawierają.regulacji.wskazujących.
elementy. składowe. umowy. szkoleniowej .. Jednak. należy. uznać,.
że. powinna. określać. wzajemne. prawa. i. obowiązki. stron,.
a.w.szczególności:
n   wymiar. urlopów. szkoleniowych. przyznanych. pracownikowi.

oraz.ich.charakter.(płatne,.bezpłatne),
n   wymiar.zwolnień.z.całości.lub.części.dni.pracy.oraz.ich.cha-

rakter.(płatne,.bezpłatne),
n   procedurę.porządkową.obowiązującą.przy.ubieganiu.się.o.urlop.

szkoleniowy.i.zwolnienie.od.pracy.(wniosek,.terminy,.dokumenty.
uzasadniające.cel.udzielenia.urlopu.bądź.zwolnienia.od.pracy),

n   wysokość. czesnego. i. innych. opłat. za. naukę. finansowanych.
przez.pracodawcę,.daty.ich.przekazania,.formę.(jednorazowo,.
w.ratach),.dokumenty.ich.poniesienia.przez.pracownika.i.spo-
sób.przekazania. (bezpośrednio.pracownikowi.do. rąk.bądź.na.
rachunek.instytucji.szkoleniowej),

n   wysokość. innych. środków. przyznanych. pracownikowi. (dofi-
nansowanie.albo.refundacja.kosztów.przejazdu,.zakwaterowa-
nia,. wyżywienia. i. materiałów. do. nauki,. forma. i. sposób. ich.
przekazania.pracownikowi.itd .),

n   długość. okresu,. jaki. pracownik. musi. przepracować. u. praco-
dawcy.po.zakończeniu.nauki.(maksymalnie.3.lata),.
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n   zakazy.rozwiązania.stosunku.pracy.wiążące.pracownika.pod-
czas.karencji.pod.groźbą.zwrotu.kosztów.nauki.i.sposób.usta-
lania.proporcjonalnego.zwrotu.kosztów.w.razie.ich.złamania,

n   okoliczności,.kiedy.pracownik.może.odejść.z.pracy.w.trakcie.
karencji. bez. obowiązku. zwrotu. kosztów. nauki. poniesionych.
przez.pracodawcę .
Umowę. szkoleniową. strony. powinny. sporządzić. co. najmniej.

w. 2. jednobrzmiących. egzemplarzach .. Jeden. egzemplarz. tej.
umowy. pracodawca. powinien. przechowywać. w. aktach. osobo-
wych. pracownika,. w. części. B. dotyczącej. trwającego. stosunku.
pracy ..

Wzór umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

UMOWA W SPRAWIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH Z INICJATYWY PRACODAWCY

......zawarta.20.sierpnia.2013.r ..w.Warszawie.między:

n   GAZPOD. S .A .. z. siedzibą. w. Warszawie. przy. ul .. Brzozowej. 34,.
reprezentowaną.przez:

–.Piotra.Kościkiewicza,.Prezesa.Zarządu
–.Danutę.Barbacką,.Dyrektor.ds ..finansów,
zwaną.dalej.Pracodawcą..a
n   Grażyną.Trzebińską,.zatrudnioną.u.Pracodawcy.na.stanowisku.star-

szego.specjalisty.ds ..kluczowych.klientów,.legitymującą.się.dowo-
dem. osobistym. AJK. 156798,. zamieszkałą. w. Opocznie. przy. ul ..
Partyzantów.34/7,.zwaną.dalej.Pracownikiem,.o.treści.następującej:

Na.podstawie.art ..1031–1036.Kodeksu.pracy.strony.postanawiają:

§ 1. [PRZEDMIOT UMOWY]
1 .. Pracownik.za.zgodą.Pracodawcy.weźmie.udział.w.kursie.bizneso-
wym.„Jak.zostać.liderem.biznesu”.w.okresie.od.2.września.do.15.grud-.
nia. 2013. r .. zorganizowanym. przez. firmę. szkoleniową. KURSOS. .
Sp ..z.o .o ..w.Gdańsku ..
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2 .. Pracodawca.zobowiązuje.się.do.udzielania.Pracownikowi.dobro-
wolnie.odpłatnych.urlopów.szkoleniowych.na.zasadach.określonych.
w.niniejszej.umowie .
3 .. Pracodawca. zobowiązuje. się. do. udzielania. Pracownikowi. obo-
wiązkowych. odpłatnych. zwolnień. z. części. bądź. całości. dnia. pracy.
w.celu.punktualnego.przybycia.na.zajęcia.i.wzięcia.w.nich.udziału.
na.zasadach.określonych.w.niniejszej.umowie .
4 .. Pracodawca. zobowiązuje. się. do. refundacji. Pracownikowi. 50%.
opłaty. za. udział. w. kursie,. a. w. razie. zaliczenia. przez. Pracownika.
egzaminu.końcowego.przynajmniej.na.ocenę.„dobry.plus”.–.100%.
tej.opłaty.na.warunkach.wskazanych.w.niniejszej.umowie .
5 .. Pracodawca.przyznaje.Pracownikowi.ryczałt.kwotowy.na.pokry-
cie. kosztów. dodatkowych. materiałów. szkoleniowych. na. zasadach.
podanych.w.niniejszej.umowie .
6 .. W. zamian. za. świadczenia. dodatkowe. wymienione. w. ust .. 4. i. 5.
Pracownik. będzie. pozostawać. w. zatrudnieniu. przez. pół. roku. po.
zakończeniu.nauki,.a.w.razie.naruszenia. tego.zakazu.w.okoliczno-
ściach.podanych.w.niniejszej.umowie.–.zwróci.Pracodawcy.propor-
cjonalne. koszty. poniesione. na. jego. naukę. przez. Pracodawcę. na.
zasadach.wskazanych.w.niniejszej.umowie .
7 .. Pracownik.będzie.uczestniczył.w.szkoleniu.poza.czasem.pracy .

§ 2. [URLOP SZKOLENIOWY]
1 .. Pracownikowi. przysługują. płatne. urlopy. szkoleniowe. określone.
w.art ..1032.§.1.k .p .
2 .. Dodatkowo.Pracodawca.zobowiązuje.się.dobrowolnie.do.udziele-
nia. Pracownikowi. 3. dni. płatnego. urlopu. szkoleniowego. w. ciągu.
całego.szkolenia.w.celu.przystąpienia.do.egzaminu.końcowego ..
3 .. Pracodawca.udziela.urlopu.szkoleniowego.na.wniosek.Pracownika.
złożony. najpóźniej. na. 3. dni. przed. terminem. rozpoczęcia. urlopu.
wskazanym.we.wniosku ..
4 . Późniejsze. niż. wskazanie. w. ust .. 3. zgłoszenie. wniosku. o. urlop.
szkoleniowy. nie. może. jednak. ograniczać. prawa. Pracownika. do
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wymiaru.urlopu.szkoleniowego.określonego.w.ust ..2.ani.odbierać.mu.
prawa.do.tego.urlopu .
5 . Do.wniosku.o.urlop.szkoleniowy.Pracownik.musi.załączyć.doku-
menty.poświadczające.datę.egzaminu,.w.tym.w.szczególności:
a). potwierdzony.przez.instytucję.szkoleniową.terminarz.egzaminów,
b). .zaświadczenie.o.odbytym.egzaminie,.podpisane.np ..przez.osobę.

egzaminującą,
c). .zaświadczenie.zawierające.oceny.uzyskane.przez.Pracownika.na.

egzaminie,
d). .potwierdzony.przez.instytucję.szkoleniową.fakt.przełożenia.daty.

egzaminu .
6 .. Jeśli.Pracownik.nie.przedstawi.wraz.z.wnioskiem.o.urlop.szkole-
niowy.dokumentów,.na.podstawie.których.można.ustalić.datę.odby-
cia. egzaminu. i. fakt. przystąpienia. przez. Pracownika. do. egzaminu. .
i/lub.jego.zaliczenia,.Pracodawca.ma.prawo.odrzucić.wniosek .
7 .. Gdy. Pracownik. dostarczy. niewystarczające. dokumenty. w. załą-
czeniu. do. wniosku. o. urlop. szkoleniowy,. Pracodawca. może. go.
wezwać.do.usunięcia.braku,.a..w.razie.dalszego.ich.nieprzedłożenia.
przez. Pracownika. w. terminie. wyznaczonym. dodatkowo. przez.
Pracodawcę.odmówić.udzielenia.urlopu.szkoleniowego .
8 .. Pracownik.jest.zobowiązany.wykorzystać.urlop.szkoleniowy.zgod-
nie. z. jego. przeznaczeniem .. W. razie. powzięcia. przez. Pracodawcę.
informacji,.że.Pracownik.korzysta.z.urlopu.szkoleniowego.w.sposób.
sprzeczny.z.jego.celem.(zwłaszcza.nie.uczy.się.i.nie.przystępuje.do.
egzaminu.bądź.testu),.Pracodawca.ma.prawo.uznać.taką.nieobecność.
za.nieusprawiedliwioną.i.w.konsekwencji.zwolnić.Pracownika.z.pracy.
za.wypowiedzeniem,.a.nawet.bez.wypowiedzenia.z.jego.winy ..
9 .. Wynagrodzenie. za. urlop. szkoleniowy. oblicza. się. na. podstawie. .
§.5.rozporządzenia.MPiPS.z.29.maja.1996.r ..w.sprawie.sposobu.usta-
lania.wynagrodzenia.w.okresie.niewykonywania.pracy.oraz.wynagro-
dzenia. stanowiącego. podstawę. obliczania. odszkodowań,. odpraw,.
dodatków.wyrównawczych.do.wynagrodzenia.oraz.innych.należności.
przewidzianych.w.Kodeksie.pracy.(DzU.nr.62,.poz ..289.ze.zm .) .
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§ 3. [ZWOLNIENIA OD PRACY]
1 ..Pracownikowi.przysługują.obowiązkowo.płatne.zwolnienia.z.czę-
ści.albo.z.całego.dnia.pracy.w.celu.punktualnego.przybycia.na.obli-
gatoryjne.zajęcia.szkoleniowe.i.na.wzięcie.w.nich.udziału ..
2 .. Pracodawca.udziela.zwolnień.z.części.albo.z.całego.dnia.pracy,.
o. których. mowa. w. ust .. 1,. na. wniosek. Pracownika. złożony. tak,. by.
Pracodawca. był. w. stanie. zorganizować. zastępstwo. –. najpóźniej. na.
3.dni.robocze.przed.wnioskowanym.terminem.rozpoczęcia.zwolnie-
nia.od.pracy .
3 .. Późniejsze.zgłoszenie.wniosku.o.udzielenie.zwolnienia.od.pracy.
nie.może.jednak.ograniczać.prawa.Pracownika.do.wymiaru.określo-
nego.w.ust ..1.ani.odbierać.mu.prawa.do.tego.zwolnienia.od.pracy ..
4 ..Do.wniosku.o.udzielenie.zwolnienia.z.części.albo.z.całego.dnia.
pracy. Pracownik. musi. załączyć. dokumenty. poświadczające. datę.
odbycia. obowiązkowych. zajęć. kursowych. i. uczestnictwo. w. nich.
Pracownika,.w.szczególności:
a). .potwierdzony.przez.instytucję.szkoleniową.terminarz.obowiązko-

wych.zajęć.kursowych,
b). .zaświadczenie.o.udziale.Pracownika.w.obowiązkowych.zajęciach.

podpisane.np ..przez.wykładowcę,
c). .zaświadczenie.zawierające.zaliczenie.przez.Pracownika.obowiąz-

kowych.zajęć.kursowych,.
d). .potwierdzony.przez.instytucję.szkoleniową.fakt.przełożenia.daty.

obowiązkowych.zajęć .
5 .. Jeśli.Pracownik.nie.przedstawi.wraz.z.wnioskiem.o.zwolnienie.od.
pracy.dokumentów,.na.podstawie.których.można.ustalić.datę.odbycia.
oraz. jego. uczestnictwo. w. obowiązkowych. zajęciach. kursowych,.
Pracodawca.ma.prawo.odrzucić.wniosek .
6 .. Gdy. Pracownik. dostarczy. niewystarczające. dokumenty. w. załą-
czeniu. do. wniosku. zwolnienia. od. pracy,. Pracodawca. może. go.
wezwać.do.usunięcia.braku,.a..w.razie.dalszego.ich.nieprzedstawie-
nia. przez. Pracownika. w. terminie. wyznaczonym. dodatkowo. przez.
Pracodawcę..odmówić.udzielenia.urlopu.szkoleniowego .
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7 .. Wykorzystanie. zwolnienia. z. części. bądź. z. całości. dnia. pracy.
zgodnie. z. jego. przeznaczeniem. jest. podstawowym. obowiązkiem.
Pracownika .. W. razie. powzięcia. przez. Pracodawcę. informacji,. że.
Pracownik. korzysta. z. tego. zwolnienia. w. sposób. sprzeczny. z. jego.
celem. (zwłaszcza. nie. bierze. udziału. w. obowiązkowych. zajęciach),.
taką. nieobecność. Pracodawca. ma. prawo. uznać. za. nieusprawiedli-
wioną. i.w.konsekwencji. zwolnić.Pracownika.z.pracy.za.wypowie-
dzeniem,.a.nawet.bez.wypowiedzenia.z.jego.winy ..
8 .. Na.wniosek.Pracownika,.złożony.najpóźniej.z.3-dniowym.uprze-
dzeniem,.Pracodawca.może.mu.udzielić.dodatkowych.płatnych.zwol-
nień. od. pracy. w. celu. uczestnictwa. w. fakultatywnych. zajęciach,.
konsultacjach.czy.korepetycjach ..
9 .. Wynagrodzenie.za.zwolnienia.z.części.albo.z.całego.dnia.pracy.
w. celu. punktualnego. przybycia. na. obowiązkowe. zajęcia. (ust .. 1).
i.dobrowolne.zajęcia.(ust ..8).oblicza.się.na.podstawie.§.5.rozporzą-
dzenia. MPiPS. z. 29. maja. 1996. r .. w. sprawie. sposobu. ustalania.
wynagrodzenia. w. okresie. niewykonywania. pracy. oraz. wynagro-
dzenia. stanowiącego. podstawę. obliczania. odszkodowań,. odpraw,.
dodatków.wyrównawczych.do.wynagrodzenia.oraz.innych.należno-
ści. przewidzianych. w. Kodeksie. pracy. (DzU. nr. 62,. poz .. 289. .
ze.zm .) .
10 .. Jeśli.pracownik.wróci.do.domu.z.obowiązkowych.zajęć.w.ramach.
szkolenia.po.godz ..22 .00,.może.skorzystać.następnego.dnia.z.płat-
nego.zwolnienia.z.części.bądź.z.całości.dnia.pracy,.po.uprzedzeniu.
o.tym.Pracodawcy.albo.Działu.Kadr.telefonicznie.bądź.e-mailem .

§ 4. [OPŁATA ZA NAUKĘ  I DODATKOWE ŚWIADCZENIA]
1 .. Pracodawca. zobowiązuje. się. do. opłacania. z. własnych. środków.
części.albo.całej.opłaty.za.udział.Pracownika.w.szkoleniu.w.formie.
refundacji .
2 .. Pracodawca. opłaca. 50%. pełnej. opłaty. za. udział. Pracownika.
w.szkoleniu,.w.wysokości.4750.zł,.w.formie.jednorazowej.refundacji.
w.ciągu.14.dni.od.przedstawienia.przez.Pracownika.potwierdzenia
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przelewu.bądź.innego.dowodu.poniesienia.tej.opłaty,.na.konto.osobi-
ste.podane.przez.Pracownika ..
3 .. Pracodawca. zwraca. Pracownikowi. pozostałą. część. opłaty. za.
udział. Pracownika. w. kursie. (50%. opłaty,. czyli. 2375. zł). w. ciągu. .
14.dni.po.zaliczeniu.przez.Pracownika.egzaminu.(testu).końcowego.
na.ocenę.co.najmniej.„dobry.plus”,.jeśli.fakt.ten.Pracownik.udoku-
mentuje. odpowiednim. zaświadczeniem. i. przedstawi. potwierdzenie.
zapłaty .
4 .. Pracodawca.przyznaje.Pracownikowi.ryczałt.w.wysokości.300.zł.
w.ciągu.trwania.kursu.z.tytułu.pokrycia.mu.części.kosztów.zakupu.
podręczników,.skryptów.i.innych.materiałów.szkoleniowych ..
5 .. Ryczałt,. o. którym. mowa. w. ust .. 4,. Pracodawca. wypłaca.
Pracownikowi.w.ciągu.pierwszego.tygodnia.kursu .
6 .. Pracodawca. wyraża. zgodę. na. bezpłatne. korzystanie. przez.
Pracownika.z.wszelkiej.infrastruktury.Pracodawcy.do.celów.zwią-
zanych.z.nauką,.np ..kserowanie.materiałów,.używanie.służbowego.
e-maila.i.Internetu,.pożyczanie.książek.należących.do.Pracodawcy,.
organizowanie.dodatkowych.korepetycji.w.zakładzie.itd .
7 .. Resztę. kosztów. odbywanego. szkolenia,. w. szczególności. koszty.
przejazdu,. wyżywienia,. opłatę. za. egzamin,. ponosi. Pracownik. we.
własnym.zakresie .

§ 5. [ZWROT KOSZTÓW]
1 .. Pracownik. zobowiązuje. się. do. pozostawania. w. zatrudnieniu.
u.Pracodawcy.przez.6.miesięcy.po.zakończeniu.szkolenia ..
2 .. Okres. 6-miesięcznej. karencji. biegnie. od. dnia. oznaczonego.
w. zaświadczeniu. o. ukończeniu. kursu. jako. dzień. zaliczenia. kursu ..
Zaświadczenie.Pracownik.musi.okazać.Pracodawcy .
3 .. Pracownik. będzie. zobowiązany. do. zwrotu. części. dodatko-
wych.świadczeń.określonych.w.§.4.niniejszej.umowy.poniesio-
nych. przez. Pracodawcę,. jeżeli. w. trakcie. nauki. i. 6-miesięcznej.
karencji:
a). rozwiąże.umowę.o.pracę.za.wypowiedzeniem,
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b). .rozwiąże.niesłusznie.umowę.o.pracę.bez.wypowiedzenia.z.winy.
pracodawcy. z. powodu. naruszenia. podstawowych. obowiązków.
wobec.niego,

c). .rozwiąże.bez.uzasadnienia.umowy.o.pracę.za.wypowiedzeniem.
lub.bez.wypowiedzenia.z.powodu.mobbingu,

d). .zostanie. zwolniony. przez. Pracodawcę. bez. wypowiedzenia. ze.
swojej.winy.na.podstawie.art ..52.k .p ..

4 ..W.razie.wystąpienia.okoliczności.wymienionych.w.ust ..2.pkt.a)–d).
Pracownik.ma.obowiązek.zwrotu.Pracodawcy.kosztów.poniesionych.
na. jego.naukę.z. tytułu.dodatkowych. świadczeń.określonych.w.§.4.
niniejszej.umowy.(opłata.za.kurs,.ryczałt.na.materiały.szkoleniowe).
w.wysokości.proporcjonalnej.do.okresu.zatrudnienia.po.zakończeniu.
podnoszenia.kwalifikacji. zawodowych.albo.do.okresu. zatrudnienia.
w.trakcie.nauki ..
5 .. Pracownik. nie. ma. obowiązku. zwrotu. Pracodawcy. kosztów.
wymienionych. w. ust .. 3,. jeżeli. w. sposób. uzasadniony. rozwiązał.
umowę.o.pracę:
a). .za.wypowiedzeniem.bądź.bez.wypowiedzenia.z.powodu.mobbingu,
b). .bez.wypowiedzenia.z.powodu.naruszenia.przez.pracodawcę.pod-

stawowych.obowiązków.wobec.niego ..
6 .. Po. zaistnieniu. okoliczności. wymienionych. w. ust .. 3. pkt. a)–d).
zwrot.proporcjonalnych.kosztów.następuje.na.rachunek.Pracodawcy.
w.ciągu.14.dni.od.wezwania.Pracodawcy,.chyba.że.Pracodawca.zre-
zygnuje.z.takiego.żądania ..
7 .. Pracodawca.nie.może.się.domagać.od.Pracownika.zwrotu.wyna-
grodzenia. za. urlop. szkoleniowy. oraz. za. zwolnienia. z. części. albo.
całego.dnia.pracy.w.celu.punktualnego.przybycia.na.obowiązkowe.
i.fakultatywne.zajęcia ..

§ 6. [ODESŁANIE DO PRZEPISÓW]
W.sprawach.nieuregulowanych.w.niniejszej.umowie.stosuje.się.odpo-
wiednio. art .. 1031–1036. Kodeksu. pracy. i. przepisy. Kodeksu. cywil-
nego ..
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§ 7. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1 .. Umowa.została.sporządzona.w.2.egzemplarzach,.po. jednym.dla.
każdej.strony .
2 . Wszelkie.zmiany.umowy.wymagają.formy.pisemnej.pod.rygorem.
nieważności ..
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........(podpis.pracownika). .............................(podpis.pracodawcy)

ODRĘBNE REGULACJE SZKOLENIOWE  
W SFERZE BUDŻETOWEJ

Pragmatyki. służbowe. bardziej. lub. mniej. precyzują. zasady.
pobierania.nauki.przez.zatrudnionych.przy.pomocy.pracodawcy ..
Jednak.gdy.stosunek.pracy.danej.grupy.zawodowej.regulują.prze-
pisy. szczególne,. stosujemy. do. nich. Kodeks. pracy. w. zakresie.
nieuregulowanym.w.szczególnych.przepisach.(art ..5.k .p .) ..

Samorządowcy
Ustawa.z.21.listopada.2008.r ..o.pracownikach.samorządowych.

(DzU.nr.223,.poz ..1458,.ost ..zm ..DzU.z.2013. .r ..poz ..645,.dalej.
u .o .p .s .).nie.zajmuje.się.szerzej.zawodowym.dokształcaniem.repre-
zentantów.tej.grupy.zawodowej ..Wskazuje,.że.do.ich.służbowych.
obowiązków.należy.stałe.podnoszenie.umiejętności. i.kwalifikacji.
zawodowych. (art ..24.ust ..2.pkt.7.u .o .p .s .) ..Uczestniczą.więc.oni.
w. różnych. formach. nauki,. a. jednostka. zatrudniająca. w. planie.
finansowym.rezerwuje.fundusze.na.ten.cel.(art ..29.u .o .p .s .) ..Jednak.
w.ustawie.nie.ma.zapisu.np .,.że.koszty.szkoleń.samorządowców.
ponosi. obligatoryjnie. pracodawca .. Dlatego. należy. sięgnąć. tu. po.
kodeksowe.regulacje.szkoleniowe.(art ..5.k .p ..i.art ..43.u .o .p .s .) ..

PRZYKŁAD 
Pracownik urzędu gminy uczęszcza na studia podyplomowe za zgodą praco-
dawcy. Studia trwają od 1 października 2013 r. do końca czerwca 2014 r. 
Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przewiduje, że praco-
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dawca opłaca pełne czesne za naukę. Załóżmy, że w lutym 2014 r. pracownik 
ulegnie wypadkowi i będzie przez pewien czas pozostawał w śpiączce. Z tego 
powodu nie będzie w stanie złożyć pracy dyplomowej i ukończyć studiów pody-
plomowych. Nie będzie on musiał zwracać gminie części świadczenia dodatko-
wego (czesnego), ponieważ przerwał studia z uzasadnionej przyczyny. 

PRZYKŁAD 
Pracownica gminnego zakładu budżetowego uczęszcza na roczny kurs admi-
nistracyjny za zgodą kierownika jednostki. Strony umówiły się, że praco-
dawca zgadza się na edukację, pokrywa 100% opłat za szkolenie (3500 zł), 
będzie jej udzielać płatnych urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy 
określonych w Kodeksie pracy, ale nie sporządziły pisemnej umowy szkole-
niowej. W zamian pracownica zobowiązała się ustnie do pozostawania 
w zatrudnieniu przez 2 lata po zakończeniu kursu. Jednak już po pół roku od 
zakończenia kursu złożyła wypowiedzenie. Kiedy kierownik jednostki zażą-
dał zwrotu większości opłaty za kurs, odmówiła, powołując się na brak 
pisemnej umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Spór 
trafił do sądu. Pracownica nie ma racji. Fakt, że strony wbrew Kodeksowi 
pracy nie podpisały pisemnej umowy szkoleniowej, nie oznacza, że pracow-
nica nie uczyła się za zgodą pracodawcy. Kodeks pracy nie zastrzega bowiem 
pisemnej formy takiej umowy pod rygorem nieważności, lecz do celów dowo-
dowych. Skoro tak, to pracodawca może przedstawić dowody, że umówił się 
z zatrudnioną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za swoją zgodą, np. 
korespondencję wymienianą między stronami w trakcie negocjacji, zeznania 
kadrowej biorącej udział w tych rozmowach. Gdy to wykaże, pracownica 
będzie musiała oddać część świadczeń dodatkowych.  

PRACOWNICY URZĘDÓW PAńSTWOWYCH

Ustawa. z. 16. września. 1982. r .. o. pracownikach. urzędów. pań-
stwowych.(j .t ..DzU.z.2013.r ..poz ..269,.dalej.u .o .p .u .p .).również.
nie.zawiera.odrębnych.regulacji.na.temat.podnoszenia.kwalifika-
cji.zawodowych.przez.tę.grupę.zawodową ..Wskazuje.jedynie,.że.
do. obowiązków. takiego. pracownika. należy. rozwijanie. własnej.
wiedzy.zawodowej.(art ..17.ust ..2.pkt.6.u .o .p .u .p .) ..Wobec.tego.do.
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pracowników. urzędów. państwowych. stosujemy. odpowiednio.
kodeksowe. przepisy. szkoleniowe. –. opisane. w. części. artykułu.
poświęconego.pracownikom.samorządowym ..

Wyjątkiem.jest.odbywanie.aplikacji.administracyjnej.oraz.apli-
kacji.legislacyjnej.przez.pracownika.urzędu.państwowego,.ponie-
waż.zostały.one.uregulowane.w.szczególny.sposób.w.ich.pragma-
tyce.służbowej.oraz.w.aktach.wykonawczych.do.niej ..

Aplikację. administracyjną.odbywa.zwykle.przez.12.miesięcy.
(wyjątkowo. 6. miesięcy). pracownik. podejmujący. pierwszy. raz.
pracę.w.urzędzie.państwowym.w.celu.teoretycznego.i.praktycz-
nego. przygotowania. się. do. objęcia. posady. urzędnika. państwo-
wego ..Pracownik.odbywa.aplikację.pod.kierunkiem.kierownika.
lub.opiekuna.aplikacji.na.zasadach.określonych.w.rozporządze-
niu. Rady. Ministrów. z. 8. listopada. 1982. r .. w. sprawie. aplikacji.
administracyjnej. oraz. ocen. kwalifikacyjnych. urzędników. pań-
stwowych. (DzU.nr.39,.poz ..258) ..Prowadzenie.zajęć. teoretycz-
nych. kierownik. urzędu. ma. prawo. zlecić. szkole. wyższej. bądź.
instytucji.naukowej ..

PRZYKŁAD 
Pracownik urzędu państwowego przechodzi roczną aplikację administracyjną, 
a zajęcia teoretyczne w jej ramach odbywa na uniwersytecie. Pracodawca 
odmówił mu udzielenia płatnego zwolnienia od pracy. Pracownik nie zgodził 
się z tą decyzją. Choć przepisy tego wprost nie precyzują, z konstrukcji aplika-
cji administracyjnej wynika, że pracownik urzędu państwowego odbywa ją 
w ramach czasu pracy. Wobec tego zbędne jest przyznanie mu odpłatnego 
zwolnienia od pracy. Jeżeli natomiast aplikacja odbywa się po godzinach 
pracy, wówczas ze względu na wliczanie jej do czasu pracy trzeba umożliwić 
pracownikowi jej odbywanie i za czas trwania zapłacić wynagrodzenie. 

Kierownik. urzędu. może. skierować. urzędnika. państwowego.
mającego.wyższe.wykształcenie.prawnicze.na.aplikację.legisla-
cyjną ..Szerzej.na.ten.temat.piszemy.w.części.dotyczącej.pracow-
ników. służby. cywilnej,. ponieważ. urzędnicy. państwowi. tworzą.
zazwyczaj.korpus.służby.cywilnej ..
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Członkowie korpusu służby cywilnej
Pracownicy. służby. cywilnej. zostali. objęci. bardzo. szczegóło-

wymi,.odrębnymi.przepisami.dotyczącymi.podnoszenia.kwalifi-
kacji. zawodowych. (art .. 106–112. ustawy. z. 21. listopada. 2008. r ..
o. służbie. cywilnej. –. DzU. nr. 227,. poz .. 1505,. ost .. zm .. DzU.
z. 2012. r .. poz .. 1544,. dalej. u .s .c .,. rozporządzenie. Prezesa. Rady.
Ministrów. z. 6. października. 2010. r .. w. sprawie. szczegółowych.
warunków.organizowania.i.prowadzenia.szkoleń.w.służbie.cywil-
nej. –. DzU. nr. 190,. poz .. 1274) .. Regulacje. te. mają. charakter.
wyczerpujący.i.odmienny.od.kodeksowych.przepisów.szkolenio-
wych ..

Do członków korpusu służby cywilnej, dokształcają-
cych się na tzw. szkoleniach przewidzianych dla tej 
grupy pracowników, nie stosujemy art. 1031–1036 k.p. 

Przedstawiciele.tej.grupy.zawodowej.uczestniczą.w.tzw ..szko-
leniach.przewidzianych.dla.służby.cywilnej:.
n   centralnych.–.planowanych,.organizowanych.i.nadzorowanych.

przez.szefa.służby.cywilnej,.
n   powszechnych. –. planowanych,. organizowanych. i. nadzorowa-

nych.przez.dyrektora.generalnego.urzędu,.
n   w. ramach. indywidualnego. programu. rozwoju. zawodowego..

–.planowanych,.organizowanych.i.nadzorowanych.przez.dyrek-
tora. generalnego. urzędu. w. porozumieniu. z. zainteresowanym.
członkiem.korpusu.służby.cywilnej,.

n   specjalistycznych. –. planowanych,. organizowanych. i. nadzoro-
wanych.przez.dyrektora.generalnego.urzędu ..
Jednak.niezależnie.od.tego,.w.jakiej.kategorii.szkolenia.prze-

widzianego. dla. służby. cywilnej. uczestniczy. pracownik. służby.
cywilnej,. robi. to. w. ramach. obowiązków. służbowych .. Udział.
w.takiej.nauce.stanowi.zatem.jego.czas.pracy ..Ponadto.za.takie.
szkolenia.nie.ponosi.on.żadnej.odpłatności,. jest.ona.pokrywana.
odpowiednio.ze.środków.budżetu.urzędu.albo.państwa.(art ..111.
u .s .c .) ..
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PRZYKŁAD 
Urzędniczka służby cywilnej w ramach indywidualnego programu rozwoju 
zawodowego studiuje prawo w systemie zaocznym. Zwykle zajęcia odbywają 
się w dni dla niej robocze, ale ze względu na okres przedświąteczny, w grud-
niu 2013 r. dwa wykłady zostaną przeprowadzone w soboty. W zamian za 
udział w sobotnich zajęciach pracownica ma prawo do czasu wolnego od 
pracy w tym samym wymiarze (art. 97 ust. 6 u.s.c.). Skoro taki pracownik 
szkoli się w ramach swoich obowiązków służbowych, to sobotnie wykłady 
stanowią dla niego godziny nadliczbowe. 

Członek. korpusu. służby. cywilnej. może. na. własną. rękę. brać.
udział.w.szkoleniach.innych.niż.przewidziane.dla.służby.cywil-
nej ..Dyrektorowi.generalnemu.wolno.wówczas.wyjątkowo.zgo-
dzić. się. na. dofinansowanie. całych. bądź. części. kosztów. takiej.
nauki.(art ..109.ust ..3.u .s .c .) ..W.tym.wąskim.zakresie.(szkolenia.
inne. niż. przewidziane. dla. służby. cywilnej). członków. korpusu.
służby. cywilnej. obejmują. kodeksowe. regulacje. szkoleniowe ..
Jeśli.więc.dyrektor.generalny.urzędu.chce.go.wesprzeć.w.eduka-
cji.w. tym. trybie,. to.może. z.nim.podpisać.umowę. szkoleniową.
o. podnoszeniu. kwalifikacji. zawodowych. z. inicjatywy. lub. za.
zgodą.pracodawcy ..Na.jej.podstawie.ma.prawo.przyznać.mu.dofi-
nansowanie.i.zobowiązać.do.pozostawania.w.zatrudnieniu.przez.
pewien. czas. po. zakończeniu. nauki .. Z. drugiej. strony. będzie.
musiał.udzielać.zatrudnionemu.płatnych.urlopów.szkoleniowych.
i. zwolnień. od. pracy .. Takie. sytuacje. będą. rzadkie,. ponieważ.
wysyłanie. pracowników. służby. cywilnej. na. szkolenia. inne. niż.
przewidziane.odgórnie.dla. tej.formacji. jest.wyjątkowe.(art ..109.
ust ..3.u .s .c .) ..

Jeszcze.na.innych.zasadach.jest.przeprowadzana.aplikacja.legi-
slacyjna,. na. którą. dyrektor. generalny. urzędu. może. skierować.
członka. korpusu. służby. cywilnej. z. wyższym. wykształceniem.
prawniczym ..Strony.zawierają.wtedy.umowę.o.wzajemnych.pra-
wach. i. obowiązkach,. która. nie. może. być. mniej. korzystna. niż.
rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.1.września.2010.r ..w.sprawie.
aplikacji. legislacyjnej. –. DzU. nr. 161,. poz .. 1079. (art .. 110. ust .. 1.



  nr 37/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 51

u .s .c .) ..Aplikacja.legislacyjna.obejmuje.wykłady.i.konserwatoria.
odbywane. w. wyznaczonych. terminach. przez. 10. miesięcy. oraz.
zajęcia.praktyczne ..Zajęcia.te.odbywają.się.w.konkretnych.termi-
nach.przez.12.miesięcy ..Aplikacja.legislacyjna.kończy.się.egza-
minem ..Aplikant.ma.obowiązek.uczestniczyć.we.wszystkich.tych.
zajęciach,. a. odpłatność. za. aplikację. w. wysokości. 14-krotności.
minimalnej.płacy.ponosi.dyrektor.generalny.urzędu ..

Nauczyciele 
Do.nauczycieli.oświatowych.zastosowanie.ma. rozporządze-

nie.Ministra.Edukacji.Narodowej.z.19.grudnia.2000.r ..w.spra-
wie.szczegółowych.zasad.udzielania.nauczycielom.urlopów.dla.
dalszego.kształcenia.się,.dla.celów.naukowych,.artystycznych,.
oświatowych.i.z.innych.ważnych.przyczyn.oraz.ulg.i.świadczeń.
związanych. z. tym. kształceniem,. a. także. organów. uprawnio-
nych.do.ich.udzielania.(DzU.z.2001.r ..nr.1,.poz ..5) ..Przepisy.te.
precyzują. zasady. nauki. nauczycieli. z. udziałem. placówki.
zatrudniającej.jedynie.na.studiach.wyższych.oraz.w.zakładach.
kształcenia. nauczycieli .. Dlatego. reprezentantów. tej. grupy.
zawodowej. dotyczą. również. kodeksowe. regulacje. w. zakresie.
odbywania. nauki. w. innych. formach. niż. ww .,. np .. na. studiach.
podyplomowych ..W. takim.przypadku.do.nauczycieli.odnoszą.
się.te.same.zasady.w.zakresie.podnoszenia.kwalifikacji.zawarte.
w. Kodeksie. pracy,. co. opisane. w. przypadku. pracowników.
samorządowych ..

Na.podstawie.rozporządzenia.z.19.grudnia.2000.r ..nauczyciele.
podnoszą.kwalifikacje.zawodowe.ze.skierowaniem.bądź.bez.skie-
rowania. dyrektora .. Dyrektor udziela skierowania nauczycie-
lowi ubiegającemu się o przyjęcie na studia w szkole wyższej, 
wyższej szkole zawodowej albo chcącemu uczęszczać do 
zakładów kształcenia nauczycieli, jeśli jest to zgodne z potrze-
bami szkoły. Uprawnienia.nauczyciela,.który.zdobył.takie.skiero-
wanie,.są.bardzo.szerokie ..Takiemu.nauczycielowi.przysługują:.
n   płatne.zwolnienie.od.pracy.na.czas.niezbędny.do.załatwienia.

formalności. związanych. z. przyjęciem. na. studia. (dotyczy. to.
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studiów. w. szkole. wyższej. i. wyższej. szkole. zawodowej). i. ze.
zdaniem.egzaminu.wstępnego.–.na.jego.wniosek.w.wymiarze.
łącznie.do.6.dni.roboczych,.

n   płatny.urlop.szkoleniowy.w.każdym.roku.studiów.(dotyczy.to.
studiów. zaocznych. i. wieczorowych). na. udział. w. obowiązko-
wych. zajęciach. dydaktycznych. oraz. na. przygotowanie. się.
i.przystąpienie.do.egzaminów,.w.wymiarze.28.dni.roboczych.
na.studiach.zaocznych.i.21.dni.roboczych.na.studiach.wieczo-
rowych. oraz. dodatkowo. 21. dni. roboczych. w. ostatnim. roku.
studiów. na. przygotowanie. pracy. magisterskiej/dyplomowej.
oraz.przygotowanie.się.i.przystąpienie.do.egzaminu.magister-
skiego/dyplomowego,.

n   płatne.zwolnienia.od.pracy.na.czas.niezbędny.do.przystąpienia.
do.egzaminu.w. systemie.eksternistycznym.oraz.10.dni. robo-
czych.płatnego.urlopu.szkoleniowego.na.przygotowanie.pracy.
magisterskiej/dyplomowej.dla.nauczyciela.studiującego.w.tym.
systemie,.

n   dostosowanie.rozkładu.zajęć.nauczyciela.studiującego.w.syste-
mie.wieczorowym.do.rytmu.zajęć.w.ramach.nauki.tak,.aby.nie.
przeszkadzało.to.w.realizacji.pensum,.

n   obowiązkowy.zwrot.kosztów.przejazdu.na.obligatoryjne.zaję-
cia. i.egzaminy.na.studiach.wyższych.do.miejscowości.nauki,.
innej. niż. miejsce. zamieszkania. bądź. pracy. nauczyciela,. oraz.
ryczałt. na. pokrycie. kosztów. zakwaterowania. i. wyżywienia.
podczas. obowiązkowych. zajęć. –. według. przepisów. o. podró-
żach.służbowych.na.obszarze.kraju,.

n   możliwość.ubiegania.się.o.dofinansowanie.całości. lub.części.
opłaty. za. naukę. (czesnego. za. studia). i. o. dodatkowe. płatne.
urlopy.szkoleniowe ..
Nauczycielowi. rozpoczynającemu. naukę. w. szkole. wyższej,.

wyższej.szkole.zawodowej.albo.w.zakładzie.kształcenia.nauczy-
cieli.bez.skierowania.dyrektora,.dyrektor.może.przyznać.wymie-
nione.świadczenia.i.ulgi.(np ..płatny.urlop.szkoleniowy,.pokrycie.
czesnego). w. ramach. posiadanych. na. ten. cel. środków. finanso-
wych ..
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PRZYKŁAD 
Nauczycielka zatrudniona w publicznym gimnazjum podjęła studia wyższe na 
podstawie skierowania dyrektora szkoły w systemie wieczorowym. W ostat-
nim roku studiów korzystała z płatnego urlopu szkoleniowego, a w niektóre 
dni tego urlopu miała zaplanowane, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, 
godziny ponadwymiarowe. Godziny ponadwymiarowe przypadające do reali-
zacji w trakcie urlopu szkoleniowego traktujemy jak faktycznie przepraco-
wane. Oznacza to, że zwiększą one wynagrodzenie należne z tytułu urlopu 
szkoleniowego. Jest to wyjątek od zasady, że za niezrealizowane z usprawie-
dliwionych powodów (np. choroba) godziny ponadwymiarowe nauczycielowi 
nie należy się wynagrodzenie (wyrok NSA w Warszawie 3 marca 2008 r., 
I OSK 1873/07, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). 

Nauczyciel.uczący.się.bez.skierowania.może.liczyć.jedynie.na.
urlop. bezpłatny .. Udziela. go. dyrektor. na. jego. wniosek,. pod.
warunkiem.że.nie.spowoduje.to.zakłócenia.toku.funkcjonowania.
szkoły .. Opisane. zasady. nie. naruszają. odrębnych. przepisów..
przyznających. pracownikom. prawo. do. urlopu. szkoleniowego,..
np ..art ..23.ustawy.o.stopniach.naukowych .

Renata MajeWska
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW 

Czy pracodawca ma obowiązek organizować 
szkolenia

Jestem prezesem spółki produkcyjno-handlowej średniej wielkości. 
Niedawno kadrowa zawiadomiła mnie, że zmieniły się przepisy o czasie 
pracy, a do moich obowiązków należy przygotowanie i sfinansowanie szkole-
nia działów kadr i płac na ten temat. Czy to prawda? Wprawdzie mamy 
zarezerwowane środki na dofinansowanie nauki załogi, ale wolałbym je 
spożytkować np. na kursy dla handlowców, czyli dla pracowników bezpośred-
nio przynoszących zyski firmie. Czy muszę zorganizować takie szkolenie?
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Nie. Pracodawca nie ma obowiązku organizowania szkolenia dla kadrowych 
i księgowych na temat nowych zasad naliczania czasu pracy. Ma on prawo 
oczekiwać, że służby personalne i finansowe same zapoznają się ze zmienio-
nymi regulacjami, gdyż to należy do ich zadań służbowych. Pracodawca 
w ogóle nie musi przygotowywać i pokrywać kosztów jakichkolwiek szkoleń 
zatrudnionym, chyba że ich odbycie jest niezbędne do wykonywania przez 
nich pracy.

Pracodawca.ma.obowiązek.ułatwiania.podnoszenia.kwalifika-
cji.zawodowych.pracownikom.(art ..94.pkt.6.k .p .) ..Nie.znaczy.to.
jednak,.że.musi.organizować.na.własny.koszt.formy.nauki,.jakiej.
zatrudnieni. sobie. życzą. (wyrok. SN. z. 25. maja. 2000. r .,. I. PKN.
657/99,. OSNP. 2001/22/660,. patrz:. www .ekspert3 .inforlex .pl) ..
Jego.obowiązek.niesienia.pomocy.uczącej. się. części.pracowni-
ków. ogranicza. się. w. zasadzie. do. tworzenia. w. miejscu. pracy.
warunków.i.klimatu.sprzyjających.tej.nauce.i.zachęcaniu.innych.
do. doskonalenia. zawodowego .. Z. kolei. stwarzanie. atmosfery.
i.warunków.korzystnych.dla.pracowników.w.tym.zakresie.polega.
np ..na:
n. .udzielaniu.bez.zbędnych.przeszkód.ze.strony.zakładu.obligato-

ryjnych. płatnych. urlopów. szkoleniowych. i. zwolnień. z. części.
bądź.z.całego.dnia.pracy.oraz.wypłacaniu.wynagrodzenia.za.
czas.tych.nieobecności.w.pracy,

n. .respektowaniu. zakazu. dyskryminacji. w. zatrudnieniu. przy.
typowaniu. kandydatów. do. szkoleń,. kursów. czy. innych. form.
edukacji.(art ..183a.k .p .),

n. .gdy. zainteresowany. występuje. o. dofinansowanie. –. nieodma-
wianiu.mu.bez.uzasadnienia .
Stosując. podane. zasady,. w. opisanej. sytuacji. pracodawca. nie.

musi.ani.organizować,.ani.pokrywać.z.własnych.środków.szkoleń.
dla.kadrowych.i.specjalistów.finansowych.na.temat.zmienionych.
przepisów. o. czasie. pracy .. Prawidłowe. rozliczanie. czasu. pracy.
należy.do.zadań.służbowych.tych.pracowników ..Dlatego.powinni.
oni.sami.zapoznać.się.z.nowymi.regulacjami ..Co.najwyżej.praco-
dawca.powinien.sfinansować.pomoce.dla.nich,.np ..książki,.ewen-
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tualnie.Dzienniki.Ustaw.z.nowymi.przepisami.(jeśli.pracownicy.
nie.mają.do.nich.dostępu.w.wersji. elektronicznej) ..Pracodawca.
może.się.przychylić.do.wniosku.kadrowej.czy.księgowej.o.wysła-
nie.jej.na.kurs,.ale.nie.ma.takiego.obowiązku ..Nie.musi.również.
przygotowywać.ani.opłacać.szkolenia.dla.całych.działów.firmy ..
Od.tej.reguły.istnieje.jeden.wyjątek.–.pracodawca.ma.obowiązek.
sfinansować.te.szkolenia.pracowników,.bez.których.nie.byliby.oni.
w.stanie.realizować.czynności.służbowych,.gdy.np .:
n. .firma. produkcyjna. wprowadza. do. użytku. unowocześnioną.

maszynę,
n. .bank.wdraża.nowy.system.komputerowy.do.obsługi.klienta .

Czy pracodawca może żądać sprecyzowania 
celu urlopu szkoleniowego

Czy pracodawca może uzależnić udzielenie urlopu szkoleniowego od okre-
ślenia przez pracownika we wniosku, w jakim konkretnie celu chce wziąć 
urlop – na przygotowanie pracy dyplomowej, czy na przygotowanie się i przy-
stąpienie do egzaminu dyplomowego? 

Nie. Nie mogą Państwo żądać, aby pracownik sprecyzował dokładnie, 
w jakim konkretnym celu ubiega się o udzielenie urlopu szkoleniowego  
– czy na przygotowanie pracy dyplomowej, czy na przygotowanie się i przy-
stąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracownik we wniosku o urlop 
szkoleniowy ma obowiązek jedynie ogólnie wskazać, że stara się o urlop 
szkoleniowy na te cele. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu 
szkoleniowego, jeśli wniosek został prawidłowo złożony i udokumento-
wany.

Wyłącznie.od.pracownika.zależy,.na.co.konkretnie.spożytkuje.
urlop.szkoleniowy.w.ramach.tych.dwóch.celów ..To.on.samodziel-
nie. decyduje. zatem,. co. konkretnie. będzie. robił. podczas. urlopu.
szkoleniowego,. byle. czynności. te. mieściły. się. w. zakresie. celu.
tego.urlopu ..Ściślej.mówiąc.–.to.pracownik.wybiera,.czy.przezna-
cza.urlop.szkoleniowy.na.przygotowanie.pracy.dyplomowej,.czy.
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na.przygotowanie.się.i.przystąpienie.do.egzaminu.dyplomowego ..
Nie.musi.tego.wskazywać.we.wniosku ..Pracodawca.ma.obowią-
zek.uwzględnić.wniosek.o.urlop.szkoleniowy.pod.warunkiem,.że.
został.on.poprawnie.udokumentowany,.np ..zainteresowany.dostar-
czył.potwierdzone.przez.uczelnię.zaświadczenie.o.uczęszczaniu.
na. studia. i. o. wyznaczonym. terminie. egzaminu. dyplomowego,.
ewentualnie.rozkład.zajęć ..

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania 
potrzeby skorzystania przez pracownika z urlopu 
szkoleniowego.

Jeśli.pracownik.wykorzysta.pełny.wymiar.21.dni.roboczych.na.
przygotowanie.pracy.dyplomowej,. pracodawca.nie.ma. już.obo-
wiązku.udzielania.mu.urlopu.ponad.tę.liczbę.dni.w.celu.uczest-
niczenia. w. egzaminie. dyplomowym .. Pracownik. musi. wówczas.
wykorzystać.urlop.wypoczynkowy.lub.bezpłatny ..

Jak prawidłowo udzielać urlopu szkoleniowego

Pracownik jest zatrudniony w systemie ruchu ciągłego. Soboty są dla niego 
dniami wolnymi od pracy. W sierpniu 2013 r. zakład zawarł z nim umowę 
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy. 
Do egzaminu licencjackiego pracownik przystępuje w sobotę 21 września 
2013 r. Złożył wniosek o 5 dni urlopu szkoleniowego na okres od ponie-
działku 16 września do piątku 20 września. We wtorek i środę tego tygodnia 
ma mieć ostatnie obowiązkowe zajęcia na studiach przeniesione z czerwca 
z powodu choroby wykładowcy. Czy możemy mu udzielić urlopu szkolenio-
wego na wszystkie wnioskowane dni? 

Nie. W tym przypadku pracownikowi nie można udzielić urlopu szkolenio-
wego na całe 5 dni w żądanym terminie. We wnioskowanym terminie urlop 
szkoleniowy wolno mu przyznać tylko na 3 dni, tj. w poniedziałek, czwartek 
i piątek. Natomiast na wtorek i środę należy mu udzielić zwolnienia z całości 
bądź z części dnia pracy na udział w obligatoryjnych zajęciach. 
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Urlopów.szkoleniowych.należy.udzielać.na.dni.pracy.(art ..1032.
§.2.k .p .) ..Płatny.urlop.szkoleniowy.i.płatne.zwolnienie.od.pracy.
przysługują.z.mocy.prawa.(art ..1031.§.2.k .p .) ..Pracodawca.ma.co.
prawda. prawo. wprowadzić. w. wewnętrznych. przepisach. lub.
w.umowie.szkoleniowej.tryb.ubiegania.się.o.urlop.szkoleniowy,.
jednak. ustalona. przez. niego. procedura. nie. może. spowodować.
ograniczenia. czy. pozbawienia. prawa. do. urlopu. szkoleniowego ..
W.związku.z.tym,.nawet.gdy.pracownik.złożył.wniosek.o.udzie-
lenie.urlopu.szkoleniowego.na.dni,.na.które.przysługuje.mu.zwol-
nienie. od. pracy,. pracodawcy. nie. wolno. przychylić. się. do. tego.
podania .. Wniosek. jest. nieprawidłowy .. Pracodawca. powinien.
poinformować.zatrudnionego,.że.udziela.mu.3.dni.urlopu.szkole-
niowego.–.w.poniedziałek,.czwartek.i.piątek.oraz.2.dni.zwolnie-
nia.od.pracy.na.uczestnictwo.w.obligatoryjnych.zajęciach ...

Pracodawca, który udzieli pracownikowi urlopu 
szkoleniowego na dni, na które mu ten urlop nie 
przysługuje, naraża się na roszczenia pracownika 
przed sądem pracy.

W.takim.przypadku,.jeśli.pracownik.zgłosił.wniosek.(niepra-
widłowy).z.odpowiednim.wyprzedzeniem,.to.po.poinformowaniu.
go.przez.pracodawcę.o.tym,.że.nie.ma.prawa.do.urlopu.szkolenio-
wego.za.wszystkie.5.dni,.„zaoszczędzone”.2.dni.urlopu.szkole-
niowego.mógłby.wykorzystać.w.czwartek.12.września.i.w.piątek.
13. września. w. celu. lepszego. przygotowania. się. do. egzaminu.
dyplomowego ..

Czy wsparcie pracodawcy zależy od okresu 
zatrudnienia

Pracownik z własnej inicjatywy studiuje rachunkowość na uniwersytecie. Od 
października 2013 r. zacznie ostatni rok studiów. Dotychczas nie korzystał 
z żadnej pomocy pracodawcy w nauce – ani z dofinansowania, ani z płatnych 
zwolnień od pracy, urlopów szkoleniowych czy choćby bezpłatnych. Czy prze-
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pisy wyznaczają minimalny okres zatrudnienia albo edukacji zatrudnionego, 
po upływie którego pracodawca musi mu udzielać urlopów szkoleniowych 
i finansowej pomocy?

Nie. Urlopów szkoleniowych pracodawca musi udzielać zatrudnionym, którzy 
podnoszą kwalifikacje zawodowe z jego inicjatywy bądź przynajmniej za jego 
zgodą (co najczęściej wynika z umowy szkoleniowej łączącej strony). 
Udzielenie pracownikowi jakichkolwiek pomocy finansowej na naukę zależy 
wyłącznie od dobrej woli pracodawcy, ponieważ finansowe świadczenia 
z tego tytułu mają charakter fakultatywny. 

Uprawnienia.pracowników.do.świadczeń.z. tytułu.dokształca-
nia.nie.zależą.od.stażu.pracy.danej.osoby.ani.czasu.trwania.nauki ..
Konieczność. przyznania. świadczeń. pracownikowi. przez. praco-
dawcę.powstaje.dopiero.wtedy,.gdy.pracownik.edukuje.się.z.jego.
inicjatywy.bądź.przynajmniej.za.jego.zgodą ..Kwestia.ta.powinna.
wynikać.z.umowy.w.sprawie.podnoszenia.kwalifikacji.zawodo-
wych.(art ..1031.k .p .) ..W.takiej.sytuacji.pracodawca.ma.obowiązek.
przyznać.pracownikowi.płatne:
n. .urlopy. szkoleniowe.na.przystąpienie. do.określonych. egzami-

nów.(art ..1032.k .p .),
n. .zwolnienia.z.części.albo.z.całości.dnia.pracy.w.celu.punktual-

nego. przybycia. na. obowiązkowe. zajęcia. i. wzięcia. w. nich.
udziału.(art ..1031.§.2.pkt.2.k .p .) ..

Pracodawca ma obowiązek udzielać pracowniko-
wi płatnego urlopu szkoleniowego i płatnych zwol-
nień od pracy, jeśli pracownik podnosi kwalifikacje 
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. 

Pracownik,. o. którym. mowa. w. pytaniu,. może. się. zwrócić. do.
Państwa.o.wysłanie.go.na.studia.z.inicjatywy.pracodawcy.bądź.za.
jego.zgodą ..Wtedy.uzyskałby.wymienione.uprawnienia .. Jednak.
pracodawca.nie.ma.obowiązku.podpisywać.z.nim.umowy.o.takiej.
treści ..



  nr 37/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 59

Na.pracodawcy.spoczywa.obowiązek.ułatwiania.pracownikom.
podnoszenia. kwalifikacji. zawodowych. (art .. 17. i. art .. 94..
pkt. 6. k .p .) .. Decyzje. w. tej. kwestii. podejmuje. sam,. biorąc. pod.
uwagę.swoje.potrzeby.i.możliwości ..Nie.powinien.jednak.odma-
wiać.bez.uzasadnienia,.a.ponadto.jego.decyzje.nie.mogą.naruszać.
zakazu. dyskryminowania. kogokolwiek. w. zatrudnieniu..
(art .. 183a. k .p .) .. Jeżeli. pracodawca. odmawia. nawiązania. umowy.
szkoleniowej,. a.odmowa. ta. jest.uzasadniona,.pracownik.uczący.
się. z. własnej. inicjatywy. może. występować. o. bezpłatne. urlopy.
i.zwolnienia.od.pracy.(art ..1036.k .p .) .

Inne.są.zasady.udzielania.pracownikom.finansowego.wsparcia.
na. edukację .. Finansowe. świadczenia. są. bowiem. dobrowolne.
nawet.wówczas,.gdy.pracodawca.wyraził.zgodę,.aby.pracownik.
uczył.się.z.jego.inicjatywy.bądź.za.jego.zgodą ..

Pracodawca ma prawo, a nie obowiązek pokry-
wania wybranych kosztów nauki pracownika.

W. zawieranej. umowie. w. sprawie. podnoszenia. kwalifikacji.
zawodowych.strony.nie.muszą.przewidywać.jakiegokolwiek.dofi-
nansowania.od.firmy.czy.zwrotu.kosztów,.np ..dojazdu.na.studia,.
zakwaterowania,. wyżywienia,. zakupu. materiałów. szkolenio-
wych ..Jest.to.dobrowolne.działanie.pracodawcy .

Czy urlop szkoleniowy trzeba odpracować 

Prezes spółki przychylił się do podań 2 pracowników, którzy chcą podnosić 
kwalifikacje zawodowe za jego zgodą i będzie im udzielał urlopów szkolenio-
wych oraz zwolnień od pracy. Czy potem będzie mógł żądać, aby pracownicy 
odpracowali urlop szkoleniowy, np. żeby po powrocie z zajęć na uczelni dłu-
żej pozostali w pracy w niektóre dni? 

Nie. Nie można żądać, aby pracownicy odpracowywali czas udzielonego 
urlopu szkoleniowego lub zwolnienia od pracy. Wręcz przeciwnie – będą 
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Państwo musieli odpowiednio obniżyć wymiar czasu pracy tych osób z tytułu 
wykorzystanych urlopów szkoleniowych oraz zwolnień z części lub całości 
dni pracy i wyznaczyć im odpowiednio mniej pracy w okresie rozliczeniowym. 
Żądanie odpracowania wolnego udzielonego na czas nauki jest niedozwo-
lone. Spowodowałoby to nieprawidłowe zlecenie godzin nadliczbowych, za 
co grozi kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Zarówno.obowiązkowe.płatne.urlopy.szkoleniowe,.jak.i.zwol-
nienia. od. pracy. dla. uczących. się. pracowników. są. rodzajem.
usprawiedliwionych. nieobecności. w. pracy. (art .. 1032. k .p ..
w. związku. z. §. 1. rozporządzenia. Ministra. Pracy. i. Polityki.
Społecznej. z. 15. maja. 1996. r .. w. sprawie. sposobu. usprawiedli-
wiania. nieobecności. w. pracy. oraz. udzielania. pracownikom.
zwolnień.od.pracy.–.DzU.nr.60,.poz ..281,.ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..
nr. 210,. poz .. 1253) .. Oznacza. to,. że. nieobecności. te. powodują.
zmniejszenie.wymiaru.czasu.pracy.pracowników.w.danym.okre-
sie.rozliczeniowym.(art ..130.§.3.k .p .) ..W.konsekwencji.praco-
dawca. ma. obowiązek. odpowiedniego. skrócenia. im. pracy ..
Pracodawca.nie.może.domagać.się,.aby.dokształcający.się.pra-
cownicy.„odrobili”.wykorzystany.urlop.szkoleniowy.czy.zwol-
nienie. od. pracy .. Takie. polecenie. jest. sprzeczne. z. przepisami ..
Ponadto. prowadziłoby. to. do. bezprawnego. zlecenia. takim. oso-
bom.nadgodzin ..Praca.w.godzinach.nadliczbowych.jest.bowiem.
dopuszczalna.wyłącznie.w.razie.konieczności.prowadzenia.akcji.
ratowniczej. w. celu. ochrony. życia. lub. zdrowia. ludzkiego,.
ochrony. mienia. lub. środowiska,. usunięcia. awarii. albo. ze.
względu.na.szczególne.potrzeby.pracodawcy ..A.zatem.wyzna-
czenie. nadgodzin. w. opisanym. przypadku. stanowiłoby. wykro-
czenie.przeciwko.prawom.pracownika ..Groziłaby.Państwu.za.to.
grzywna.od.1.tys ..do.30.tys ..zł .

Jakie koszty nauki zwracać pracownikowi

Zamierzamy podpisać umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych za 
zgodą pracodawcy z pracownikiem, który ma uczestniczyć w 6-miesięcznym 
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kursie informatycznym. Umowa ma zobowiązywać firmę do zwrotu pracowni-
kowi m.in. kosztów dojazdu na zajęcia, które odbywają się 200 km od jej 
siedziby. Jakie wydatki na tej podstawie będziemy musieli oddać pracowni-
kowi? Czy zwrot obejmie wyłącznie wydatki poniesione w dni pracy tej osoby, 
czy również w dni wolne, np. w soboty i niedziele?

Należy uznać, że w przypadku zawarcia umowy, w której zakład zobowiąże 
się do refundacji kosztów dojazdu pracownika na kurs, zwrot ten będzie 
obejmował koszty dojazdu poniesione zarówno w dni robocze dla pracow-
nika, jak i wolne od pracy. Jakiekolwiek dofinansowanie kosztów nauki pra-
cownikom uczącym się z jego inicjatywy bądź za jego zgodą, w tym zwrot 
kosztów podróży, pracodawca przyznaje dobrowolnie. Skoro jednak z umowy 
szkoleniowej wynika, że pracownik ma prawo do zwrotu kosztów dojazdów, 
bez dookreślenia, że dotyczy to wyłącznie dni roboczych, zwrot ten przysłu-
guje mu również za dojazdy w dni wolne od pracy. 

Pracodawca.nie.ma.obowiązku.dofinansowywania.kosztów.edu-
kacji.pracownika ..Świadczenia.pieniężne.z.tego.tytułu.mają.cha-
rakter. fakultatywny. (art .. 1033. k .p .) .. Gdy. się. na. to. zdecyduje,.
rodzaj. dofinansowania. i. wysokość. wsparcia. może. ustalić. na.
dowolnym. poziomie .. Określa. je. w. pisemnej. umowie. w. sprawie.
podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych,.a.gdy.nie.ma.obowiązku.
jej.sporządzenia.–.w.ustnych.ustaleniach.z.zainteresowanym ..

Dobrze sprecyzowany zakres dofinansowania kosz-
tów nauki w umowie szkoleniowej pozwala unik-
nąć ponoszenia wydatków, których pracodawca 
nie miał zamiaru finansować. 

Nie.ma.przeszkód,.aby.w.umowie.szkoleniowej.pracodawca.
ograniczył.refundację.kosztów.dojazdu.na.szkolenie.wyłącznie.
do. wydatków. dokonanych. przez. zatrudnionego. w. dni. pracy ..
Jeśli.jednak.podpiszą.Państwo.umowę.szkoleniową.z.pracowni-
kiem. o. wskazanej. treści,. określając. w. niej. ogólną. klauzulę.
o.zwrocie.kosztów.podróży,.bez.żadnych.limitów,.zakład.będzie.
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musiał. zwracać. pracownikowi. wszystkie. koszty. poniesione.
z.tego.tytułu ..

Czy można zwolnić z pracy osobę 
nieprzykładającą się do nauki

Planujemy wysłać kilku pracowników na szkolenia, nie tylko za zgodą pra-
codawcy, ale również za pieniądze firmy. Wielu pracowników, którym wcze-
śniej finansowo pomagaliśmy w nauce, wykazywało lekceważący stosunek 
do kształcenia. Nie przychodzili na zajęcia, nie zaliczali egzaminów 
i w końcu nie dostawali promocji. Nie chcemy marnować kolejnych pienię-
dzy. Czy wolno nam będzie zwolnić z pracy pracownika za tego rodzaju 
przewinienia?

Pracodawca ma prawo zwolnić z pracy pracownika, który podnosi kwalifika-
cje zawodowe za jego dofinansowaniem, ale nie przykłada się do nauki. 
Jednak rozwiązanie umowy o pracę z tego powodu powinno stanowić osta-
teczność. Mniej radykalne jest rozwiązanie umowy szkoleniowej – w umowie 
należy jednak przewidzieć prawo jej rozwiązania z powodu tych okoliczności. 
Ponadto w przypadku, gdy pracownik przerwie naukę lub jej w ogóle nie 
podejmie, będzie musiał zwrócić Państwu poniesione koszty nauki. 

Nie.ma.wprost.w.przepisach.regulacji.odnoszących.się.do.moż-
liwości.zwolnienia.z.pracy.pracownika.z.powodu.niewłaściwego.
podejścia.do.nauki.finansowanej.przez.pracodawcę ..Jednak.więk-
szość. ekspertów. prawa. pracy. uznaje,. że. pracodawca. ma. prawo.
zwolnić. z. pracy. pracownika. z. tego. powodu. –. pod. warunkiem.
wystąpienia.pewnych.okoliczności ..

Po. pierwsze. –. pracodawca. może. rozwiązać. stosunek. pracy..
z. osobą,. która. wykorzystuje. odpłatny. urlop. szkoleniowy. czy.
zwolnienia.z.części.bądź.z.całości.dnia.pracy.na.udział.w.obliga-
toryjnych.zajęciach.niezgodnie.z. ich.przeznaczeniem.–.np ..gdy.
pracodawca.dowie.się,.że.podczas.urlopu.szkoleniowego.pracow-
nik. pracował. w. innym. miejscu. albo. wyjechał. na. wczasy .. Taką.
absencję.pracodawca.może.uznać.za.nieusprawiedliwioną.i.wypo-
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wiedzieć.pracownikowi.umowę.o.pracę ..Gdyby.naruszenia.tego.
rodzaju. powtarzały. się. często,. usprawiedliwione. byłoby. nawet.
zwolnienie.dyscyplinarnie ..

Skutecznym. sposobem. na. zmniejszenie. ryzyka. wystąpienia.
podobnych.sytuacji.jest.zastrzeżenie.w.umowie.szkoleniowej,.że.
korzystanie. z. urlopu. szkoleniowego. i. zwolnień. od. pracy. na.
naukę.zgodnie.z.ich.celem.należy.do.podstawowych.obowiązków.
pracowniczych .. Pracownik,. który. nie. zastosuje. się. do. tego.
nakazu,. będzie. miał. wówczas. świadomość,. że. dopuszcza. się.
ciężkiego.przewinienia.i.że.grozi.mu.za.to.nawet.dyscyplinarna.
utrata.pracy ..

Po. drugie. –. pracodawcy. wolno. zwolnić. pracownika,. który.
spóźnia.się.na.zajęcia,.nie.przychodzi.na.egzaminy.itd ..Nie.wyko-
nuje.bowiem.zobowiązań.nałożonych.na.niego.w.umowie.szkole-
niowej,.które.mogą.okazać.się.niezbędne.do.dalszego.świadcze-
nia.przez.niego.pracy.w.danej. firmie ..Aby.pracodawca.uniknął.
zarzutów,.że.jego.postępowanie.(zwolnienie.pracownika.z.pracy).
jest.nieprawidłowe,.najlepiej,.by.zawarł.w.umowie.szkoleniowej.
postanowienie. typu:. „Podnoszenie. kwalifikacji. zawodowych.
przez.pracownika.na.warunkach.określonych.w.niniejszej.umo-
wie.jest.obowiązkiem.pracownika” .

Dopuszczalna. jest. ponadto. inna. sankcja. dyscyplinująca. pra-
cownika. lekceważącego. kształcenie. –. zwrot. proporcjonalnych.
kosztów.poniesionych.na.naukę,.jeśli.zatrudniony.bez.uzasadnie-
nia.(art ..1035.pkt.1–3.k .p .):
n. .nie.podejmie.nauki,
n. .przerwie.naukę,
n. .zostanie.zwolniony.dyscyplinarnie,
n. .rozwiąże.stosunek.pracy.za.wypowiedzeniem ..

Pracownik zwolniony z pracy dyscyplinarnie za lek-
ceważenie nauki finansowanej przez pracodawcę 
ma obowiązek zwrócić poniesione przez niego 
koszty. 
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Czy w umowie szkoleniowej można zastrzec 
zwrot kosztów przez pracownika po rozwiązaniu 
umowy o pracę za porozumieniem stron

Jestem pracownicą działu kadr. Prezes każe mi w każdej umowie szkolenio-
wej zastrzegać, że pracownik będzie musiał oddać proporcjonalne koszty 
nawet w razie odejścia z pracy za porozumieniem stron w trakcie karencji. 
Mam wątpliwości co do zawarcia takiego postanowienia, niemniej to polece-
nie służbowe. Czy umowa z takim zapisem jest ważna?

Mimo że zgodnie z poleceniem pracodawcy wpisze Pani to postanowienie 
w każdej umowie szkoleniowej, takie postanowienie będzie nieważne jako 
sprzeczne z przepisami i tym samym nieskuteczne. Powinna Pani również 
uprzedzić pracodawcę, że takie postępowanie grozi mandatem nałożonym 
przez inspektora pracy.

Pracodawca.ma.prawo.domagać.się.zwrotu.proporcjonalnych.
kosztów. nauki. wyłącznie. w. sytuacji,. gdy. pracownik. w. trakcie.
karencji:
n. .sam.złoży.wypowiedzenie.(z.wyjątkiem.uzasadnionego.wypo-

wiedzenia.z.powodu.mobbingu),
n. .odejdzie.z.pracy.bez.usprawiedliwionych.przyczyn.w.związku.

z.naruszeniem.przez.pracodawcę.podstawowych.obowiązków.
wobec.niego,

n. .zostanie.zwolniony.przez.pracodawcę.w.trybie.natychmiasto-
wym.ze.swojej.winy .
Są. to. wszystkie. okoliczności,. w. których. pracodawca. może.

żądać.od.pracownika.zwrotu.proporcjonalnych.kosztów.edukacji.
wyłożonych.przez.firmę.(art ..1035.k .p .) ..

Katalog sytuacji, w których pracownik ma obo-
wiązek zwrócić proporcjonalne koszty nauki, jest 
zamknięty i nie wolno go rozszerzać na niekorzyść 
zatrudnionego. 
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W. umowie. szkoleniowej. nie. wolno. zatem. pracodawcy. umieścić.
regulacji. mniej. korzystnych. od. wynikających. z. art .. 1031–1036. k .p ...
(art ..1034.§.2.k .p .) ..Gdy.do.tego.dojdzie,.postanowienia.takie.są.nie-
ważne,.a.w.ich.miejsce.należy.stosować.odpowiednio.art ..1031–1036.k .p ..

Czy urlop bezpłatny skraca okres karencji

Nasza firma pokryła pełne koszty drogiego kursu informatycznego, w jakim 
pracownik uczestniczy z inicjatywy pracodawcy. Kurs skończy się 17 grudnia 
2013 r. Zgodnie z umową szkoleniową pracownika wiąże roczna karencja po 
zakończeniu kursu. Gdyby w tym czasie odszedł z pracy za wypowiedzeniem, 
musiałby zwrócić proporcjonalne koszty kursu opłacone przez firmę. Ostatnio 
wspomniał, że w maju 2014 r. planuje wystąpić o urlop bezpłatny na okres od 
1 czerwca do 31 sierpnia 2015. Czy w takiej sytuacji okres karencji wydłuży 
się o czas trwania urlopu bezpłatnego?

Okres karencji należy liczyć okresem zatrudnienia, a nie czasem kalendarzo-
wym. Jednak to, czy w tych okolicznościach urlop bezpłatny wydłuży okres 
karencji, zależy od rodzaju urlopu bezpłatnego, na jakim pracownik miałby 
przebywać. Jeśli byłby to tzw. ogólny urlop bezpłatny (na wniosek pracownika), 
to po jego upływie pracownik musi odpracować pozostałą część okresu karen-
cji. Do okresu karencji wliczamy natomiast urlop bezpłatny udzielony w celu 
podjęcia pracy u innego pracodawcy oraz niektóre inne urlopy bezpłatne. 

W.umowie.szkoleniowej.pracodawca.może.zobowiązać.pracow-
nika.do.pozostawania.u.niego.w.zatrudnieniu.przez.pewien.czas.
po.zakończeniu.nauki.–.maksymalnie.przez.3.lata,.a.w.razie.zła-
mania. tego. zakazu. –. do. zwrotu. proporcjonalnych. wydatków.
poniesionych. przez. zakład. na. jego. edukację. (art .. 1035. k .p .) ..
Umowa.szkoleniowa,.jaką.zawarli.Państwo.z.pracownikiem,.wpro-
wadziła.roczną.karencję ..W.tym.czasie.pracownik.nie.może.złożyć.
wypowiedzenia.bez.konieczności.oddania.pieniędzy,. jakie. firma.
przeznaczyła. na. jego. naukę .. Okres. karencji. upłynie. 16. grudnia.
2014.r .,.pod.warunkiem.że.w.tym.czasie.nie.wystąpią.szczególne.
okoliczności.powodujące.zawieszenie.liczenia.okresu.karencji .
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Jeśli.w.trakcie.karencji.pracownik.przebywa.na.urlopie.bezpłat-
nym,.wpływ.tego.urlopu.na.przedłużenie.trwania.karencji.zależy.
od.rodzaju.tego.urlopu ..Jeśli pracownik wystąpił o tzw. ogólny 
urlop bezpłatny, spowoduje to wydłużenie karencji i możliwo-
ści rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowie-
dzeniem o czas trwania tego urlopu (bez konsekwencji zwrotu 
kosztów)..Takiego.urlopu.bezpłatnego.nie.wlicza.się.bowiem.do.
stażu,. od. którego. zależą. uprawnienia. pracownicze. (art .. 174. §. 2.
k .p .) ..Przez.czas. trwania. tego.urlopu.okres.karencji.nie.biegnie ..
W.konsekwencji.okres,.w.jakim.pracownik.nie.będzie.mógł.odejść.
z. firmy.za.wypowiedzeniem.bez.konieczności. zwrotu.pieniędzy.
na. jego. naukę,. wydłuży. się. o. czas. trwania. urlopu. bezpłatnego ..
Jeśli.urlop.będzie.trwał.np ..pełne.3.miesiące,.umowę.będzie.mógł.
rozwiązać.najwcześniej.17.marca.2015.r .,.czyli.po.odpracowaniu.
urlopu.bezpłatnego.przypadającego.w.trakcie.karencji ..Potwierdził.
to.Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.13.września.2010.r ..(II.PK.257/09,.
OSNP.2012/1–1/5,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Inaczej.będzie.się.przedstawiać.sytuacja,.gdy.pracownik.będzie.
się.ubiegał.o.urlop.bezpłatny.w.celu.wykonywania.pracy.w.innym.
zakładzie ..Taki.urlop.bezpłatny.uwzględniamy.bowiem.w.stażu.
zatrudnienia.wpływającym.na.uprawnienia.pracownicze.(art ..1741.
§.2.k .p .) ..Oznacza.to,.że.okres.tego.urlopu.jest.wliczany.na.poczet.
trwającej. karencji .. Zakładając,. że. pracownik. wróci. z. takiego.
urlopu. bezpłatnego. po. upływie. karencji. określonej. w. umowie.
szkoleniowej.(po.16.grudnia.2014.r .),.będzie.mógł.rozwiązać.sto-
sunek.pracy.za.wypowiedzeniem.bez.obawy,.że.firma.upomni.się.
o.zwrot.kosztów.nauki ..

Do.okresu.pracy,.od.którego.zależą.uprawnienia.pracownicze,.
wliczany. jest. również. urlop. bezpłatny. udzielany. pracownikowi.
powołanemu. do. pełnienia. z. wyboru. funkcji. związkowej. poza.
zakładem. (art .. 25. §. 11. ustawy. z. 23. maja. 1991. r .. o. związkach.
zawodowych.–.j .t ..DzU.z.2001.r ..nr.79,.poz ..854,.ost ..zm ..DzU.
z. 2013. r .. poz .. 896) .. A. zatem. również. w. tym. przypadku. okres.
urlopu.bezpłatnego.uwzględniamy.w.okresie.karencji.określonej.
w.umowie.szkoleniowej ..
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Czy wolno wypowiedzieć umowę szkoleniową

Liczymy na sporą unijną dotację na szkolenie personelu i chcemy się do tego 
dobrze przygotować. Dostałam zlecenie opracowania w miarę jednolitego 
wzoru umowy szkoleniowej, którą firma zawierałaby z każdym pracownikiem 
posyłanym na naukę z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą. Czy taką 
umowę w ogóle można wypowiedzieć, a jeżeli tak – to kiedy?

Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika ma 
charakter okresowy. Pracodawcy wolno ją zerwać za wypowiedzeniem pod 
warunkiem, że dopuszcza to treść zawartej umowy. Bez takiej klauzuli 
umowa trwa do końca okresu, na jaki została zawarta. 

Przepisy. nie. przewidują. możliwości. wypowiedzenia. umowy.
szkoleniowej,. jednak. specjaliści. prawa. pracy. dopuszczają. tę.
ewentualność,. powołując. się. na. zasadę. swobody. zawierania.
umów ..Strony.mogą.zatem.wprowadzić.do.umowy.szkoleniowej.
postanowienie.o.możliwości.jej.wypowiedzenia ..Wolno.im.także.
ograniczyć.możliwość.wypowiedzenia.tej.umowy.do.określonych.
sytuacji,.np .:
n. .pogorszenia.się.kondycji.ekonomicznej.zakładu,
n. .przypadków.losowych,
n. .nieprzykładania.się.przez.pracownika.do.obowiązków.związa-

nych.z.nauką ..
W.obu.sytuacjach.należy.podać.okres.wypowiedzenia ..Eksperci.

prawa. pracy. wskazują. również. na. możliwość. odstąpienia. od.
umowy. szkoleniowej,. ale. wyłącznie. w. okolicznościach. ściśle.
wskazanych.w.samej.umowie .

Czy w razie powtarzania egzaminu 
pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy 

Jestem prezesem niewielkiej spółki. Zamierzam podpisać z zatrudnionym na 
pełny etat handlowcem umowę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych za zgodą firmy na ostatnim roku studiów zaocznych na kierunku reklama 



10 września 2013 roku    www.serwispp.infor.pl68

i marketing. Czy będę musiał mu ponownie udzielić urlopu szkoleniowego, 
jeśli nie zda egzaminu dyplomowego? 

Nie. Urlop szkoleniowy ma charakter jednorazowy i przysługuje zatrudnio-
nemu tylko raz na konkretny egzamin. Jeśli pracownik nie zaliczy egzaminu 
dyplomowego, a wyczerpie już z tego tytułu 21 dni urlopu szkoleniowego, 
jego uprawnienie do tego urlopu zostało w pełni zrealizowane. Nie musi mu 
Pan więc udzielać znowu urlopu szkoleniowego w razie kolejnego podcho-
dzenia do egzaminu dyplomowego. 

Przepisy. szkoleniowe. nie. przewidują,. że. pracodawca. może.
odmówić.płatnych.urlopów.szkoleniowych.i.zwolnień.od.pracy.
zatrudnionemu.powtarzającemu.semestr.(rok).nauki ..Jednak.nie.
oznacza. to,. że. zakład. ma. obowiązek. ponownego. udzielania.
urlopu.szkoleniowego.w.pełnym.wymiarze.podwładnemu.przy-
stępującemu. po. raz. drugi. np .. do. egzaminu. dyplomowego.
w. jakiś. czas. po. negatywnym. wyniku. pierwszego. egzaminu ..
Danego.urlopu.szkoleniowego.udziela.się.jednorazowo.w.ramach.
umowy. o. podnoszenie. kwalifikacji. na. konkretny. egzamin. bez.
względu. na. to,. ile. razy. pracownik. do. niego. przystępuje,. w. jak.
długim.okresie,.i.ilu.pracodawców.ma.w.tym.czasie ..Jeżeli.więc.
pracownik. nie. zaliczył. np .. egzaminu. dyplomowego. w. pierw-
szym. podejściu. po. tym,. gdy. wyczerpał. już. 21. dni. roboczych.
urlopu.szkoleniowego.w.ostatnim.roku.studiów.na.przygotowa-
nie.pracy.dyplomowej.oraz.przygotowanie.się.i.przystąpienie.do.
egzaminu.dyplomowego,.nie.ma.już.prawa.do.tego.urlopu.szko-
leniowego. w. celu. przystąpienia. do. egzaminu. dyplomowego.
kończącego. dane. studia. marketingowe,. nawet. gdy. po. pewnym.
czasie.znowu.przystąpi.do.tego.egzaminu.dyplomowego ..Jeżeli.
pracownik.nie.zda.egzaminu.dyplomowego,.a.wcześniej.wyko-
rzysta. z. tego. tytułu. np .. 17. dni. urlopu. szkoleniowego,. w. razie.
kolejnego.podchodzenia.do.egzaminu.dyplomowego.należą.mu.
się.jeszcze.4.dni.urlopu.szkoleniowego.na.przygotowanie.pracy.
dyplomowej.oraz.na.przygotowanie.się.i.przystąpienie.do.pracy.
dyplomowej ..
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W. umowie. w. sprawie. podnoszenia. kwalifikacji. zawodowych.
z.inicjatywy.bądź.za.zgodą.pracodawcy.warto.zastrzec,.że.praco-
dawca.może.wypowiedzieć.umowę.w.razie.np ..powtarzania.roku.
czy. semestru. nauki. albo. w. razie. niezdania. egzaminu. przez.
zatrudnionego .. W. umowie. należy. podać. okres. wypowiedzenia,.
np ..1.miesiąc ..Jeśli.pracodawca.złoży.uzasadnione.wypowiedze-
nie.umowy.szkoleniowej,.umowa.ulegnie.rozwiązaniu.z.upływem.
okresu.wypowiedzenia ..

Czy rozwiązanie umowy o pracę pozbawia 
pracownika prawa do urlopu szkoleniowego

Rozwiązaliśmy 30 sierpnia 2013 r. umowę o pracę z pracownicą, z którą 
zawarliśmy umowę o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na mocy 
porozumienia stron. Nie rozwiązaliśmy jednak oddzielnie umowy szkole-
niowej, która według byłej pracownicy nadal trwa. Umowa szkoleniowa 
nie zawierała postanowień dotyczących jej zakończenia i byliśmy przeko-
nani, że kończy się automatycznie w chwili ustania stosunku pracy. Była 
pracownica domaga się od nas udzielenia płatnego urlopu szkolenio-
wego już po ustaniu zatrudnienia oraz dalszego finansowania nauki. Czy 
ma rację? 

Nie. Nie mają Państwo obowiązku udzielenia urlopu szkoleniowego byłej 
pracownicy oraz dalszego finansowania jej nauki. W takim przypadku należy 
uznać, że w razie braku innych postanowień umowa szkoleniowa rozwiązuje 
się z dniem zakończenia stosunku pracy. 

Urlop.szkoleniowy.nie.należy.się.pracownikowi. już.po.roz-
wiązaniu. z. nim. stosunku. pracy. bez. względu. na. to,. z. czyjej.
inicjatywy.doszło.do.zakończenia.zatrudnienia ..Taki.urlop.jest.
rodzajem.usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy.i.dlatego.nie.
mogą. z. niego. korzystać. osoby,. których. stosunek. pracy. został.
rozwiązany ..Nie.ma.przewidzianej.w.przepisach.również.żad-
nej. rekompensaty. finansowej. z. tego. tytułu. (np .. ekwiwalentu.
pieniężnego). dla. pracownika. uczącego. się. za. zgodą. praco-
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dawcy,.jeżeli.zatrudniony.nie.zdążył.wykorzystać.urlopu.szko-
leniowego.przed.rozwiązaniem.stosunku.pracy ..Prawa.do.ekwi-
walentu. za. urlop. szkoleniowy. pracownicy. nie. mają. również.
wtedy,.gdy:.
n. .termin. egzaminu. uprawniającego. do. urlopu. szkoleniowego.

przypada.po.zakończeniu.stosunku.pracy,.
n. .przed. rozwiązaniem.stosunku.pracy.zatrudniony.wykorzystał.

urlop.szkoleniowy.tylko.w.części ..
Nie. muszą. więc. Państwo. ani. udzielać. urlopu. szkoleniowego.

byłej.pracownicy,.ani. tym.bardziej.wypłacać. jej.wynagrodzenia.
za. ten. urlop .. To. samo. dotyczy. dalszego. finansowania. nauki ..
Wyjątkiem.byłaby.sytuacja,.w.której.strony.zastrzegłyby.w.umo-
wie. o. podnoszenie. kwalifikacji. zawodowych,. że. przez. pewien.
czas. po. ustaniu. stosunku. pracy. pracodawca. będzie. zapewniał.
pracownikowi.szkoleniowe.świadczenia.pieniężne.(wynagrodze-
nie.za.urlop.szkoleniowy,.dofinansowanie.nauki) ..Należy.jednak.
zastrzec,. że.nie.byłoby. to.wynagrodzenie.za.urlop. szkoleniowy.
w.rozumieniu.przepisów.prawa.pracy ..

Jeżeli umowa o podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych zawarta z inicjatywy lub za zgodą 
pracodawcy nie stanowi inaczej, po ustaniu 
zatrudnienia pracownik nie ma prawa do urlopu 
szkoleniowego ani do dofinansowania nauki. 

W.razie.braku.w.umowie.szkoleniowej.zapisów.dotyczących.jej.
rozwiązania.należy.uznać,.że.taka.umowa.rozwiązuje.się.automa-
tycznie. w. momencie. ustania. stosunku. pracy .. Umowy. szkole-
niowe.mają.wyraźnie.prawnopracowniczy.charakter ..Oznacza.to,.
że.umowa.szkoleniowa.wiąże.pracownika.i.pracodawcę ..Skoro.po.
ustaniu.stosunku.pracy.nie.ma. już.stron.umowy,.przestaje.obo-
wiązywać. również. umowa. o. podnoszeniu. kwalifikacji. zawodo-
wych.zawarta.z.inicjatywy.pracodawcy.lub.za.jego.zgodą .

Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła Renata MajeWska,  
specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
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Czy w regulaminie pracy można wprowadzić 
procedurę uzyskania zgody na podnoszenie 
kwalifikacji przez pracownika

Chcielibyśmy uregulować w przepisach wewnątrzzakładowych sprawę pod-
noszenia kwalifikacji przez naszych pracowników. Czy możemy wprowadzić 
do regulaminu pracy obowiązek uzyskania pisemnej zgody pracodawcy na 
podnoszenie kwalifikacji? Zgoda taka dawałaby pracownikowi prawo do 
zwolnień od pracy i urlopów szkoleniowych. 

W regulaminie pracy można ustalić obowiązującą w firmie procedurę doty-
czącą wystąpienia przez pracownika o uzyskanie zgody na podnoszenie 
kwalifikacji i wyrażenia bądź odmowy udzielenia takiej zgody przez praco-
dawcę. Takie rozwiązanie nie ogranicza uprawnień pracownika. 

Przez.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.należy.rozumieć.
zdobywanie. lub. uzupełnianie. wiedzy. i. umiejętności. przez. pra-
cownika.z. inicjatywy.pracodawcy.albo.za. jego.zgodą.(art ..1031..
§. 1. k .p .) .. Istnieją. zatem. dwie. podstawy. uznania,. że. pracownik.
podnosi. kwalifikacje. zawodowe. zgodnie. z. przepisami. Kodeksu.
pracy,.a.więc.przysługują.mu.obowiązkowe.świadczenia.od.pra-
codawcy.w.formie.urlopu.szkoleniowego.i.zwolnień.od.pracy.na.
udział.w.obowiązkowych.zajęciach ..

Uprawnienia.te.przysługują.pracownikom,.którzy:.
n. .podnoszą. kwalifikacje. zawodowe. z. inicjatywy. pracodawcy.

(zgodzili.się.na.propozycję.pracodawcy.w.tym.zakresie).lub.
n. .podnoszą. kwalifikacje. zawodowe. z. własnej. inicjatywy,. ale.

uzyskali.zgodę.pracodawcy.na.takie.podnoszenie.kwalifikacji ..
Przepisy. nie. definiują. określenia. „za. zgodą. pracodawcy” ..

A. zatem. przez. art .. 300. k .p .. należy. w. tej. kwestii. odwołać. się. do.
odpowiednich.przepisów.Kodeksu.cywilnego,.które.w.prawie.pracy.
można.stosować.posiłkowo.w.sprawach,.które.nie.są.uregulowane.
przez.prawo.pracy ..Na.tej.podstawie.należy.przyjąć,.że.wola.osoby.
dokonującej. czynności. prawnej. może. być. wyrażona. przez. każde.
zachowanie.się. tej.osoby,.które.ujawnia. jej.wolę.w.sposób.dosta-
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teczny.(art ..60.k .c .) ..Zgodę.na.podnoszenie.kwalifikacji.przez.pra-
cownika.pracodawca.uzewnętrznia.w.formie.umowy.szkoleniowej,.
gdyż.co.do.zasady.jest.zobowiązany.ją.zawrzeć.(art ..1034.k .p .) ..

W.przypadku.gdy.nie.ma.obowiązku.zawarcia.umowy.szkole-
niowej.(taki.obowiązek.istnieje.tylko.wówczas,.gdy.pracodawca.
przyznaje.pracownikowi.dodatkowe.świadczenia.i.chce.zobowią-
zać. pracownika. do. odpracowania. kosztów. tych. świadczeń. po.
zakończeniu.nauki),.o.wyrażeniu.lub.niewyrażeniu.zgody.przez.
pracodawcę.na.podnoszenie.przez.pracownika.kwalifikacji.zawo-
dowych.będzie.decydować.jego.zachowanie.wobec.pracownika ..
Udzielenie. pracownikowi. przez. pracodawcę. świadczenia. należ-
nego. pracownikom. podnoszącym. kwalifikacje. zawodowe. (np ..
udzielenie. urlopu. szkoleniowego). lub. przyznanie. świadczenia.
fakultatywnego. (np ..pokrycie.opłat.za.przejazd).może.być.oce-
nione.jako.faktyczne.wyrażenie.przez.pracodawcę.zgody.na.pod-
noszenie.kwalifikacji.zawodowych.przez.pracownika ..

Forma wyrażenia zgody pracodawcy na pod-
noszenie kwalifikacji przez pracowników nie jest 
określona w przepisach prawa pracy. 

Brak.uregulowania.w.przepisach.prawa.pracy.sposobu,.w.jaki.
powinna.być.pracownikom.udzielona.zgoda.na.podnoszenie.kwa-
lifikacji.zawodowych,.w.praktyce.powoduje.problemy ..Pracodawca.
nie.musi.wyrazić.zgody.na.każdą.propozycję.pracownika.doty-
czącą.podnoszenia.kwalifikacji ..Z.drugiej.jednak.strony.może.się.
tak.stać,.że.pracodawca.udzieli.pracownikowi.zwolnienia.z.części.
dnia. pracy. w. związku. z. zajęciami,. np .. na. studiach,. na. które.
uczęszcza. pracownik .. Takie. zwolnienie. może. być. uznane. za.
zachowanie. wskazujące. na. wyrażenie. zgody. na. podnoszenie.
kwalifikacji ..A.to.pociągnie.za.sobą.–.poza.koniecznością.odpłat-
nego.zwalniania.pracownika.na.udział.w.zajęciach.–.także.obo-
wiązek.udzielenia.mu.płatnego.urlopu.szkoleniowego ..

Dlatego.możliwe.jest.doprecyzowanie.kwestii.wyrażenia.zgody.
w. przepisach. wewnątrzzakładowych .. Regulamin. pracy. ustala.
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organizację. i. porządek. w. procesie. pracy. oraz. związane. z. tym.
prawa. i.obowiązki.pracodawcy.oraz.pracowników. (art .. 104.§.1.
k .p .) .. Może. zawierać. również. postanowienia. dotyczące. podno-
szenia.kwalifikacji.zawodowych.przez.pracowników ..Regulamin.
pracy.nie.może.jednak.zawierać.zapisów.pogarszających.sytuację.
pracowników. w. stosunku. do. uprawnień,. jakie. przysługują. im.
w.tym.zakresie.z.przepisów.prawa.pracy.(art ..9.§.2.k .p .) ..

Wprowadzenie. obowiązku. złożenia. przez. pracownika. pisem-
nego. wniosku. o. uzyskanie. zgody. na. podnoszenie. kwalifikacji.
zawodowych.stanie.się.w.ten.sposób.obowiązującą.formą.postę-
powania.w.Państwa. firmie ..W. tym.przypadku.nie.dochodzi. do.
pogorszenia. sytuacji. pracownika,. gdyż. także.on.uzyskuje. jasną.
informację.o.wyrażeniu.lub.odmowie.wyrażenia.zgody.na.podno-
szenie.kwalifikacji ..

Zapis w regulaminie pracy ustalający procedurę 
uzyskania zgody na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych 

Zgoda na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

1.   Pracownik występuje o zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych w formie pisemnej. 

2.   Wniosek pracownika wskazany w pkt 1 powinien zawierać opis kwalifikacji, 
których uzyskanie umożliwia dana forma szkolenia, zakładany czas trwania 
nauki, formę, w jakiej będą podnoszone kwalifikacje, termin rozpoczęcia 
kształcenia. 

3.   Wniosek wskazany w pkt 1 jest składany do działu kadr. 
4.   Pracodawca ustosunkowuje się do wniosku w formie pisemnej, w terminie 

umożliwiającym pracownikowi rozpoczęcie nauki. Pisemna zgoda praco-
dawcy stanowi podstawę do uznania, że pracownik podnosi kwalifikacje 
zawodowe na zasadach wskazanych w art. 1031–1035 k.p. 

5.   W przypadku wyrażenia przez pracodawcę zgody na podnoszenie przez 
pracownika kwalifikacji zawodowych zawierana jest umowa szkoleniowa 
określająca prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika związane z podno-
szeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika. 

MaRek RotkieWicZ 
specjalista ds. zatrudnienia
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Czy sfinansowany pracownikowi kurs językowy 
należy oskładkować i opodatkować

Jeden z naszych pracowników zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
udział w zajęciach nauki języka japońskiego, które mają się odbywać w cza-
sie 2 godzin pracy w każdy piątek. Nauka języka japońskiego to hobby pra-
cownika niezwiązane z jego obowiązkami (jest zatrudniony na stanowisku 
specjalisty ds. księgowości) i nie ma na celu podniesienia jego kwalifikacji 
zawodowych. Pracodawca oświadczył, że czas przeznaczony na naukę pra-
cownik musi odpracować, ale zgodził się zrefundować mu 20% kosztów 
nauki po okazaniu faktury za kurs. Strony spisały to w odrębnej umowie. Czy 
takie koszty są zwolnione ze składek ZUS i podatku? 

Kwota świadczeń przyznanych pracownikowi na przedstawionych  zasadach 
stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu. 
Finansują bowiem Państwo pracownikowi świadczenia związane z uzupeł-
nianiem (zdobywaniem) przez niego wiedzy i umiejętności, ale nie są one 
związane z wykonywaną lub planowaną pracą. 

Mimo.że.w.określonych.przypadkach.opłacanie.przez.praco-
dawcę. szkoleń. pracowników. mogłoby. być. potraktowane. jako.
domniemana. zgoda. pracodawcy. na. podnoszenie. kwalifikacji.
w. rozumieniu. art .. 1031. §. 1. k .p .,. to. jednak. w. przypadku. ww ..
pracownika. zdobywana. wiedza. pozostaje. bez. jakiegokolwiek.
związku.z.wykonywaną.pracą ..Od.kwoty.wypłacanych. świad-
czeń,.jako.od.przychodu.pracownika.ze.stosunku.pracy,.należy.
więc.opłacić.składki.na.ubezpieczenia.i.podatek.dochodowy ..

Z. podatku. zwolniona. jest. m .in .. wartość. świadczeń. przyzna-
nych.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami.przez.pracodawcę.na.pod-
noszenie. kwalifikacji. zawodowych,. z. wyjątkiem. wynagrodzeń.
otrzymywanych. za. czas. zwolnienia. z. całości. lub. części. dnia.
pracy. oraz. za. czas. urlopu. szkoleniowego. (art .. 21. ust .. 1. pkt. 90.
ustawy.o.pdof) ..Podobna.zasada.obowiązuje.przy.zwolnieniach.
składkowych .. W. podstawie. wymiaru. składek. na. ubezpieczenia.
społeczne.nie.uwzględnia.się.m .in ..wartości.świadczeń.przyzna-
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nych.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami.przez.pracodawcę.na.pod-
noszenie. kwalifikacji. zawodowych. i. wykształcenia. ogólnego.
pracownika,. z. wyłączeniem. wynagrodzeń. otrzymywanych. za.
czas.urlopu.szkoleniowego.oraz.za.czas.zwolnień.z.części.dnia.
pracy,. przysługujących. pracownikom. podejmującym. naukę. lub.
podnoszącym.kwalifikacje.zawodowe.w.formach.pozaszkolnych.
(§.2.ust ..1.pkt.29.rozporządzenia.składkowego) ..

Aby.ustalić,.czy.dane.świadczenie.jest.zwolnione.z.podatku.i.wyłą-
czone.z.podstawy.wymiaru.składek,.należy.odwołać.się.do.definicji.
„podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych”.zawartej.w.art ..1031.§.1.k .p .

Kodeks.pracy.nie.określa,.co.należy.rozumieć.przez.inicjatywę.
pracodawcy.lub.jego.zgodę ..Nie.wprowadza.także.wymogu.zawar-
cia. między. stronami. pisemnej. umowy. poza. przypadkiem,. gdy.
pracodawca.chce.zobowiązać.pracownika.do.przepracowania.okre-
ślonego,.nie.dłuższego.niż.3.lata,.czasu.od.zakończenia.szkolenia.
(tzw .. umowa. lojalnościowa. –. art .. 1034. §. 3. k .p .) .. Oznacza. to,. że.
inicjatywa. lub. zgoda.pracodawcy.może.być.wyrażona.ustnie. lub.
w.sposób.dorozumiany.–.np ..przez.brak.egzekwowania.obowiązku.
odpracowania. przez. pracownika. czasu,. w. którym. brał. udział.
w. zajęciach,. i.wypłatę.mu.za. ten. czas.wynagrodzenia. czy.przez.
finansowanie.pracownikowi.określonych.świadczeń.(np ..czesnego) ..

Zgoda pracodawcy na dokształcanie pracownika może 
zostać wyrażona także w sposób dorozumiany, np. przez sfi-
nansowanie kosztów nauki lub szkolenia. 

Z.podatku.i.składek.zwolniony.jest. tylko. taki.rodzaj.szkoleń,.
który. pozostaje. w. bezpośrednim,. rzeczowym. i. funkcjonalnym.
związku.z.wykonywaną. lub.planowaną.do.wykonywania.pracą ..
Takie.stanowisko.prezentuje.m .in ..Ministerstwo.Pracy.i.Polityki.
Społecznej ..Oznacza. to,.że.wypłacane.pracownikowi.dobrowol-
nie.przez.pracodawcę.świadczenia.nie.są.świadczeniami.wypła-
canymi.na.podstawie.odrębnych.przepisów.na.podnoszenie.kwa-
lifikacji. zawodowych,. a. tym. samym. nie. są. one. zwolnione.
z.podatku.i.składek,.jeżeli.pracownik:.
n. .podnosi. swoje. kwalifikacje. bez. inicjatywy. lub. przy. braku.

zgody.pracodawcy.lub.
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n. .podnoszone. kwalifikacje. nie. pozostają. w. jakimkolwiek.
związku.z.pracą.wykonywaną.u.pracodawcy,.a.dotyczą.dodat-
kowych.zainteresowań.(hobby).pracownika.(tj ..ich.nabycie.nie.
zwiększy.jakości.pracy.lub.nie.umożliwi.wykonywania.pracy.
na.innym.stanowisku,.np ..w.drodze.awansu) ..
Taka.właśnie.sytuacja.zachodzi.w.przedstawionym.przypadku ..

Jako.pracodawca.mogą.Państwo.dofinansowywać.swoim.zatrud-
nionym.różne.formy.kształcenia ..Jednak.od.kwoty.dofinansowa-
nia.pracownikowi.kursu.języka.japońskiego.należy.opłacić.poda-
tek.i.składki ..

PRZYKŁAD 
Pracodawca – właściciel firmy świadczącej usługi dekoracji wnętrz – sfinan-
sował swoim dwóm pracownicom profesjonalny kurs ikebany. Jedna z pra-
cownic jest florystyką zajmującą się dekoracjami kwiatowymi sal i kościo-
łów, a druga księgową, która hobbistycznie zajmuje się dekoratorstwem (nie 
planuje przekwalifikowania zawodowego, a pracodawca nie zamierza zmie-
niać jej stanowiska pracy). Pracodawca sfinansował 100% wartości kursu 
florystce i 50% księgowej. Kursy odbywają się po godzinach pracy obu pra-
cownic. W tej sytuacji sfinansowana kwota kursu (w całości) pracownicy 
zatrudnionej na stanowisku florystki będzie zwolniona ze składek i podatku. 
Natomiast kwota kursu refundowana pracownicy zatrudnionej na stanowisku 
księgowej będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy, od którego, na takiej 
samej zasadzie, jak od wynagrodzenia za pracę, należy odprowadzić składki 
ubezpieczeniowe (w tym składkę zdrowotną), a także składki na Fundusz 
Pracy i FGŚP oraz zaliczkę na podatek. Wynika to z faktu, że rodzaj kursu 
pozostaje bez jakiegokolwiek związku z czynnościami wynikającymi ze sta-
nowiska księgowej, a zatem pracownica nie będzie mogła wykorzystać 
nabytych umiejętności w pracy. Pracodawca musi zatem uwzględnić kwotę 
dofinansowania udzielonego księgowej w podstawie opodatkowania oraz 
w podstawie wymiaru składek. 

iZabela ZaWacka 
radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń  

społecznych
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Podstawa prawna:
n. .art ..5,.art ..9.§.2,.art ..17,.art ..183a,.art ..52,.art ..55.ust ..11,.art ..775,.art ..94.pkt.6,.

art .. 943,. art .. 102–1036. §. 1,. art .. 104. §. 1,. art .. 130. §. 3,. art .. 1513,. art .. 1514,..
art ..15111,.art ..174.§.2,.art ..229.§.2.i.4,.art ..2373.§.3,.art ..281,.art ..300.ustawy.
z. 26. czerwca. 1974. r .. –. Kodeks. pracy. (j .t .. DzU. z. 1998. r .. nr. 21,. poz .. 94,..
ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..896),

n. .art ..10.ustawy.z.7.września.1991.r ..o.systemie.oświaty.(j .t ..DzU.z.2004.r ...
nr.256,.poz ..2572,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..827),

n. .art ..8–9,.art ..167.ustawa.z.27.lipca.2005.r ..–.Prawo.o.szkolnictwie.wyższym.
(j .t ..DzU.z.2012.r ..poz ..572,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..829),

n. .art .. 23. ust .. 1. ustawy. z. 14. marca. 2003. r .. o. stopniach. naukowych. i. tytule.
naukowym.oraz.o.stopniach.i.tytule.w.zakresie.sztuki.(DzU.nr.65,.poz ..595,.
ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..nr.84,.poz ..455),

n. .art ..34.ust ..3.ustawy.z.6.lipca.1982.r ..o.radcach.prawnych.(j .t ..DzU.z.2010.r ..
nr.10,.poz ..65,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..829),

n. .art ..78c.ustawy.z.26.maja.1982.r ..Prawo.o.adwokaturze.(j .t ..DzU.z.2009.r ...
nr.146,.poz ..1188,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..829),

n. .art .. 74c.ustawy.z.14. lutego.1991. r ..Prawo.o.notariacie. (j .t ..DzU.z.2008. r ...
nr.189,.poz ..1158,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..829),

n. .art ..24.ust ..2.pkt.7,.art ..29,.art ..43.ustawy.z.21.listopada.2008.r ..o.pracowni-
kach. samorządowych. (DzU. nr. 223,. poz .. 1458,. ost .. zm .. DzU. z. 2013. r ...
poz ..645),

n. .art ..17.ust ..2.pkt.6.ustawy.z.16.września.1982.r ..o.pracownikach.urzędów.
państwowych.(j .t ..DzU.z.2013.r ..poz ..269),

n. .art ..97.ust ..6,.art ..106–112.ustawy.z.21.listopada.2008.r ..o.służbie.cywilnej.
(DzU.nr.227,.poz ..1505,.ost ..zm ..DzU.z.2012.r ..poz ..1544),

n. .art .. 25. §. 11. ustawy. z. 23. maja. 1991. r .. o. związkach. zawodowych..
(j .t ..DzU.z.2001.r ..nr.79,.poz ..854,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..896),

n. .art ..21.ust ..1.pkt.90.ustawy.z.26.lipca.1991.r ..o.podatku.dochodowym.od.osób.
fizycznych.(j .t ..DzU.z.2012.r ..poz ..361,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..21),.

n. .art ..73–74,.art ..114.ustawy.z.23.kwietnia.1964.r ..Kodeks.cywilny.(DzU.nr.16,.
poz ..93,.ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..nr.230,.poz ..1370),.

n. .art .. 473. ustawy. z. 17. listopada. 1964. r .. –. Kodeks. postępowania. cywilnego.
(DzU.nr.43,.poz ..296,.ost ..zm ..DzU.z.2013.r ..poz ..880),

n. .rozporządzenie.Ministra.Edukacji.Narodowej.z.7.lutego.2012.r ..w.spra-
wie. podstawy. programowej. kształcenia. w. zawodach. (DzU. z. 2012. r ...
poz ..184),

n. .rozporządzenie. Ministra. Kultury. i. Dziedzictwa. Narodowego. z. 9. grudnia.
2010.r ..w.sprawie.podstaw.programowych.kształcenia.w.zawodach.szkolnic-
twa. artystycznego. w. publicznych. szkołach. . artystycznych. (DzU. z. 2011. r ...
nr.15,.poz ..70),

n. .rozporządzenie. Ministra. Edukacji. Narodowej. z. 11. stycznia. 2012. r ...
w.sprawie.egzaminów.eksternistycznych.(DzU.z.2012.r ..poz ..188),
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n. .§.3,.§.4,.§.9–11,.załącznik.1.i.2.rozporządzenia.Ministra.Edukacji.Narodowej.
z.11.stycznia.2012.r ..w.sprawie.kształcenia.ustawicznego.w.formach.pozasz-
kolnych.(DzU.z.2012.r ..poz ..186,.ost ..zm ..DzU.z.2012.r ..poz ..1152),

n. .§. 22,. §. 31,. §. 109–142. rozporządzenia. Ministra. Edukacji. Narodowej..
z.30.kwietnia.2007.r ..w.sprawie.warunków.i.sposób.oceniania,.klasyfikowa-
nia.i.promowania.uczniów.i.słuchaczy.oraz.przeprowadzania.sprawdzianów.
i.egzaminów.w.szkołach.publicznych.(DzU.nr.83,.poz ..562,.ost ..zm ..DzU..
z.2013.r ..poz ..520),

n. .rozdział. 3. rozporządzenia. Ministra. Kultury. i. Dziedzictwa. Narodowego..
z.8.kwietnia.2008.r ..w.sprawie.warunków.i.sposobu.oceniania,.klasyfikowania.
i. promowania. uczniów. oraz. przeprowadzania. sprawdzianów. i. egzaminów..
w.publicznych.szkołach. i.placówkach.artystycznych. (DzU.nr.65,.poz ..400,.
ost ..zm ..z.2011.r ..nr.187,.poz ..1119),

n. .§.7.ust ..1.rozporządzenia.Ministra.Gospodarki,.Pracy.i.Polityki.Społecznej..
z.28.kwietnia.2003.r ..w.sprawie.szczegółowych.zasad.stwierdzania.posiada-
nia.kwalifikacji.przez.osoby.zajmujące.się.eksploatacją.urządzeń,.instalacji..
i.sieci.(DzU.nr.89,.poz ..828,.ost ..zm ..DzU.z.2005.r ..nr.141,.poz ..1189),.

n. .§. 6. rozporządzenia. Ministra. Nauki. i. Szkolnictwa. Wyższego. z. 1. września.
2011.r ..w.sprawie. tytułów.zawodowych.nadawanych.absolwentom.studiów,.
warunków.wydawania.oraz.niezbędnych.elementów.dyplomów.ukończenia.
studiów.i.świadectw.ukończenia.studiów.podyplomowych.oraz.wzoru.suple-
mentu.do.dyplomu.(DzU.nr.196,.poz ..1167),

n. .załącznik.do.rozporządzenia.Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej.z.15.maja.1996.r ..
w.sprawie.szczegółowej.treści.świadectwa.pracy.oraz.sposobu.i.trybu.jego.wyda-
nia.i.sprostowania.(DzU.nr.60,.poz ..282,.ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..nr.251,.poz ..1509),

n. .§. 5. rozporządzenia. Ministra. Pracy. i. Polityki. Socjalnej. z. 29. maja. 1996. r ...
w. sprawie. sposobu. ustalania. wynagrodzenia. w. okresie. niewykonywania.
pracy.oraz.wynagrodzenia.stanowiącego.podstawę.obliczania.odszkodowań,.
odpraw,.dodatków.wyrównawczych.do.wynagrodzenia.oraz.innych.należno-
ści.przewidzianych.w.Kodeksie.pracy.(DzU.nr.62,.poz ..289,.ost ..zm ..DzU.
z.2003.r ..nr.230,.poz ..2292),

n. .§. 3,. §. 6. rozporządzenia. Rady. Ministrów. z. 8. listopada. 1982. r .. w. sprawie.
aplikacji.administracyjnej.oraz.ocen.kwalifikacyjnych.urzędników.państwo-
wych.(DzU.nr.39,.poz ..258),

n. .§. 8–11. rozporządzenia. Prezesa. Rady. Ministrów. z. 6. października. 2010. r ...
w.sprawie.szczegółowych.warunków.organizowania. i.prowadzenia.szkoleń..
w.służbie.cywilnej.(DzU.nr.190,.poz ..1274),

n. .§.3,.§.11,.§.21.rozporządzenia.Rady.Ministrów.z.1.września.2010.r ..w.sprawie.
aplikacji.legislacyjnej.(DzU.nr.161,.poz ..1079),

n. .§. 1–14. rozporządzenia. Ministra. Edukacji. Narodowej. z. 19. grudnia. 2000. r ...
w.sprawie.szczegółowych.zasad.udzielania.nauczycielom.urlopów.dla.dal-
szego. kształcenia. się,. dla. celów. naukowych,. artystycznych,. oświatowych..
i.z.innych.ważnych.przyczyn.oraz.ulg.i.świadczeń.związanych.z.tym.kształce-
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niem,.a.także.organów.uprawnionych.do.ich.udzielania.(DzU.z.2001.r ..nr.1,.
poz ..5),

n. .§.1.rozporządzenia.Ministra.Pracy. i.Polityki.Społecznej.z.15.maja.1996.r ...
w.sprawie.sposobu.usprawiedliwiania.nieobecności.w.pracy.oraz.udzielania.
pracownikom.zwolnień.od.pracy.(DzU.nr.60,.poz ..281,.ost ..zm ..DzU.z.2011.r ..
nr.210,.poz ..1253),

n. .§. 2. ust .. 1. pkt. 29. rozporządzenia. Ministra. Pracy. i. Polityki. Socjalnej..
z. 18. grudnia. 1998. r .. w. sprawie. szczegółowych. zasad. ustalania. podstawy.
wymiaru. składek. na. ubezpieczenia. emerytalne. i. rentowe. (DzU. nr. 161,..
poz ..1106,.ost ..zm ..DzU.z.2010.r ..nr.127,.poz ..860) .

DOKSZTAŁACANIE PRACOWNIKÓW – przepisy

USTAWA

z.26.czerwca.1974.r .

Kodeks pracy 
(j .t ..DzU.z.1998.r ..nr.21,.poz ..94,.nr.106,.poz ..668,.nr.113,.poz ..717;.DzU.

z.1999.r ..nr.99,.poz ..1152;.DzU.z.2000.r ..nr.19,.poz ..239,.nr.43,.poz ..489,..
nr.107,.poz ..1127,.nr.120,.poz ..1268;.DzU.z.2001.r ..nr.11,.poz ..84,.nr.28,..

poz ..301,.nr.52,.poz ..538,.nr.99,.poz ..1075,.nr.111,.poz ..1194,.nr.123,..
poz ..1354,.nr.128,.poz ..1405,.nr.154,.poz ..1805;.DzU.z.2002.r ..nr.74,.poz ..676,.

nr.135,.poz ..1146,.nr.196,.poz ..1660,.nr.199,.poz ..1673,.nr.200,.poz ..1679;..
DzU.z.2003.r ..nr.166,.poz ..1608,.nr.213,.poz ..2081;.DzU.z.2004.r ..nr.96,..

poz ..959,.nr.99,.poz ..1001,.nr.120,.poz ..1252,.nr.240,.poz ..2407;.DzU.z.2005.r ..
nr.10,.poz ..71,.nr.86,.poz ..732,.nr.167,.poz ..1398;.DzU.z.2006.r .,.nr.104,..
poz ..708,.nr.104,.poz ..711,.nr.133,.poz ..935,.nr.217,.poz ..1587,.nr.221,..

poz ..1615;.DzU.z.2007.r ..nr.64,.poz ..426,.nr.89,.poz ..589,.nr.176,.poz ..1239,..
nr.181,.poz ..1288;.DzU.z.2008.r ..nr.93,.poz ..586,.nr.116,.poz ..740,.nr.223,..
poz ..1460,.nr.237,.poz ..1654;.DzU.z.2009.r ..nr.6,.poz ..33,.nr.58,.poz ..485,..
nr.98,.poz ..817,.nr.99,.poz ..825,.nr.115,.poz ..958,.nr.157,.poz ..1241,.nr.219,..

poz ..1704;.DzU.z.2010.r ..nr.105,.poz ..655,.nr.182,.poz ..1228,.nr.224,.poz ..1459,.
nr.249,.poz ..1655,.nr.254,.poz ..1700;.DzU.z.2011.r ..nr.36,.poz ..181,.nr.63,..

poz ..322,.nr.80,.poz ..432,.nr.144,.poz ..855,.nr.149,.poz ..887,.nr.232,.poz ..1378;.
DzU.z.2012.r ..poz ..908,.poz ..1110;.DzU.z.2013.r ...poz ..2,.poz ..675.oraz.poz ..896)* .

(wyciąg)

*).. .W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.uwzględniono.wszystkie.dotychcza-
sowe.zmiany ..Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji .
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DZIAŁ CZWARTY
OBOWIąZKI.PRACODAWCy.I.PRACOWNIKA

( . . .)
Rozdział III 

Kwalifikacje.zawodowe.pracowników

Art. 102. [Ustalanie kwalifikacji zawodowych]
Kwalifikacje.zawodowe.pracowników.wymagane.do.wykonywania.pra-

cy.określonego. rodzaju. lub.na.określonym.stanowisku.mogą.być.ustalane.
w.przepisach.prawa.pracy.przewidzianych.w.art ..771–773,.w.zakresie.nie.ure-
gulowanym.w.przepisach.szczególnych .

Art. 103..(utracił.moc) .
Art. 1031. [Definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych]
§ 1..Przez.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych.rozumie.się.zdobywanie.

lub.uzupełnianie.wiedzy.i.umiejętności.przez.pracownika,.z.inicjatywy.pra-
codawcy.albo.za.jego.zgodą .

§ 2..Pracownikowi.podnoszącemu.kwalifikacje.zawodowe.przysługują:
1). urlop.szkoleniowy,
2). zwolnienie.z.całości.lub.części.dnia.pracy,.na.czas.niezbędny,.by.punktu-

alnie.przybyć.na.obowiązkowe.zajęcia.oraz.na.czas.ich.trwania .
§ 3..Za.czas.urlopu.szkoleniowego.oraz.za.czas.zwolnienia.z.całości. lub.

części.dnia.pracy.pracownik.zachowuje.prawo.do.wynagrodzenia .
Art. 1032. [Wymiar urlopu szkoleniowego]
§ 1..Urlop.szkoleniowy,.o.którym.mowa.w.art ..1031.§.2.pkt.1,.przysługuje.

w.wymiarze:
1). 6.dni.–.dla.pracownika.przystępującego.do.egzaminów.eksternistycznych,
2). 6.dni.–.dla.pracownika.przystępującego.do.egzaminu.maturalnego,
3). 6.dni.–.dla.pracownika.przystępującego.do.egzaminu.potwierdzającego.

kwalifikacje.zawodowe,
4). 21.dni.w.ostatnim.roku.studiów.–.na.przygotowanie.pracy.dyplomowej.

oraz.przygotowanie.się.i.przystąpienie.do.egzaminu.dyplomowego .
§ 2..Urlopu.szkoleniowego.udziela.się.w.dni,.które.są.dla.pracownika.dnia-

mi.pracy,.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy .
Art. 1033. [Dodatkowe świadczenia]
Pracodawca.może.przyznać.pracownikowi.podnoszącemu.kwalifikacje.

zawodowe.dodatkowe.świadczenia,.w.szczególności.pokryć.opłaty.za.kształ-
cenie,.przejazd,.podręczniki.i.zakwaterowanie .

Art. 1034. [Umowa szkoleniowa]
§ 1. Pracodawca.zawiera.z.pracownikiem.podnoszącym.kwalifikacje.za-

wodowe.umowę.określającą.wzajemne.prawa.i.obowiązki.stron ..Umowę.za-
wiera.się.na.piśmie .
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§ 2. Umowa,.o.której.mowa.w.§.1,.nie.może.zawierać.postanowień.mniej.
korzystnych.dla.pracownika.niż.przepisy.niniejszego.rozdziału .

§ 3..Nie.ma.obowiązku.zawarcia.umowy,.o.której.mowa.w.§.1,.jeżeli.pra-
codawca.nie.zamierza.zobowiązać.pracownika.do.pozostawania.w.zatrudnie-
niu.po.ukończeniu.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych .

Art. 1035. [Zwrot kosztów nauki]
Pracownik.podnoszący.kwalifikacje.zawodowe:

1). który.bez.uzasadnionych.przyczyn.nie.podejmie.podnoszenia.kwalifikacji.
zawodowych.albo.przerwie.podnoszenie.tych.kwalifikacji,

2). z.którym.pracodawca.rozwiąże.stosunek.pracy.bez.wypowiedzenia.z.jego.
winy,.w.trakcie.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych.lub.po.jego.ukoń-
czeniu,.w.terminie.określonym.w.umowie,.o.której.mowa.w.art ..1034,.nie.
dłuższym.niż.3.lata,

3). który.w.okresie.wskazanym.w.pkt.2.rozwiąże.stosunek.pracy.za.wypo-
wiedzeniem,. z. wyjątkiem. wypowiedzenia. umowy. o. pracę. z. przyczyn.
określonych.w.art ..943,

4). który.w.okresie.wskazanym.w.pkt.2.rozwiąże.stosunek.pracy.bez.wypo-
wiedzenia.na.podstawie.art ..55.lub.art ..943,.mimo.braku.przyczyn.okre-
ślonych.w.tych.przepisach

–.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 .

Art. 1036. [Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracownika]
Pracownikowi.zdobywającemu.lub.uzupełniającemu.wiedzę.i.umiejętno-

ści.na.zasadach.innych,.niż.określone.w.art ..1031–1035,.mogą.być.przyznane:
1). zwolnienie.z.całości.lub.części.dnia.pracy.bez.zachowania.prawa.do.wy-

nagrodzenia,
2). urlop.bezpłatny
–.w.wymiarze.ustalonym.w.porozumieniu.zawieranym.między.pracodawcą.
i.pracownikiem .
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tel.  22 531 49 88

e-mail: malgorzata.sobolewska@infor.pl

Anna Dubrawska, tel. 22 530 40 92

reklama@inforekspert.pl

Biuro Obsługi Klienta

05-270 Marki, ul. Okólna 40, tel. 22 761 30 30,  
0-801 626 666, faks 22 761 30 31,  

22 761 30 32,  
e-mail: bok@infor.pl

Za mó wie nia na pre nu me ra tę przyj mu ją rów nież: 
RUCH SA, pry wat ni kol por te rzy oraz urzę dy pocz to we.

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na 
prze pi sa mi pra wa au tor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro-
ko pii lub po wie la nie in ną me to dą oraz roz po wszech-
nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści lub czę ści jest 
za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: Drukarnia Coldruk

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, NIP 1180093066

Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my, za cho-
wu jąc so bie pra wo do skró tów i zmian ty tu łu. Nie 
po no si my od po wie dzial no ści za treść re klam 
za miesz czo nych na ła mach. 
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DANE PRENUMERAtORA

imię i nazwisko

stanowisko
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faks

tel. kom.

e-mail prenumeratora

Tytuł Częstotliwość Cena netto VAT Cena brutto

„Serwis Prawno-Pracowniczy” – prenumerata na 3 miesiące (od następnego miesiąca) 
wydanie papierowe + internetowe GRAtIS

tygodnik 341,90 zł 5% 359,00 zł

„Serwis Prawno-Pracowniczy” – prenumerata na 12 miesięcy (od następnego miesiąca) 
wydanie papierowe + internetowe GRAtIS

tygodnik 1332,18 zł 5% 1399,00 zł

dostęp do wydania internetowego czasopisma
www.serwispp.infor.pl

dostęp  
na 3 miesiące 234,96 zł 23% 289,00 zł

dostęp do wydania internetowego czasopisma
www.serwispp.infor.pl

dostęp na 12 
miesięcy 909,76 zł 23% 1119,00 zł

DANE FIRMy

nazwa firmy

adres

tel.

faks

imię i nazwisko księgowego

imię i nazwisko kadrowego



INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M

O
C

J
AZA DARMO

CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon

Najbardziej aktualna publikacja 
o zmianach w urlopach

macierzyńskich i rodzicielskich!

Od 17 czerwca 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich. 
Wydłużono dodatkowy urlop macierzyński i wprowadzono urlop rodzicielski.  
Oznacza to powstanie nowych obowiązków dla pracodawców. 

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa specjalny poradnik

NOWE URLOPY macierzyńskie i rodzicielskie
– zmiany od 17 czerwca 2013 r.

W publikacji m.in.:          
  tabelaryczne zestawienia najważniejszych zmian,
  wzory wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem urlopów macierzyńskich 

i rodzicielskich oraz łączeniem pracy i jednoczesnym korzystaniem z tych urlopów,
  treść nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących uprawnień rodzicielskich 

pracowników,
  praktyczne przykłady obrazujące wprowadzone zmiany,
  instrukcje krok po kroku prezentujące procedury udzielania dodatkowych urlopów,  

a także łączenia pracy z ich jednoczesnym wykorzystywaniem.

Autorzy:
Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska, Aldona Salamon
Objętość: 64 strony
Format: B5

Cena brutto: 39 zł

WAŻNA INFORMACJA

Zmiany obowiązujące
od 17 czerwca 2013 r.

Informacje I  zamówIenIa Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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Inspiruje od 1994 roku  
Szukasz sprawdzonych rozwiązań?  
Sięgnij po miesięcznik „Personel i Zarządzanie”.  
W każdym numerze studia przypadków z polskich firm.

Dzięki prenumeracie 
miesięcznika  
„Personel i Zarządzanie”:

• poznasz najskuteczniejsze 
metody zarządzania 
pracownikami,

• uzyskasz poradę, jak 
postępować z podwładnymi  
w trudnych sytuacjach,

• dowiesz się o światowych 
trendach HRM,

• zapoznasz się z najnowszymi 
wynikami badań dotyczącymi 
rynku pracy i wynagrodzeń,

• będziesz mógł skorzystać  
z gotowych narzędzi HRM.

Informacje i zamówienia:  
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

www.personel.infor.pl


