
 

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych

 

Uwagi ogólne 

 

Definicja

Dokształcanie w formach pozaszkolnych to przede wszystkim studia podyplomowe, kursy i seminaria. 

Wyliczenie to nie jest jednak wyczerpujące, dlatego nauka może odbywać się także w innych formach. 

Zgodnie z potrzebami mogą być to bowiem staże zawodowe lub specjalizacyjne, praktyki zawodowe itp. 

Podobnie jak nauka w szkole, tak i edukacja pozaszkolna może odbywać się na podstawie skierowania 

pracodawcy lub z własnej inicjatywy pracownika.

 

Na podstawie skierowania

Pracownik  podnoszący  kwalifikacje  zawodowe  w formach  pozaszkolnych  na  podstawie  skierowania 

pracodawcy ma prawo do określonych świadczeń. Przysługuje mu bowiem zwrot kosztów uczestnictwa, 

w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu, a także urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych 

zajęciach, który uzależniony jest od formy dokształcania. 

Poza tym pracownik może liczyć na zwolnienie z części dnia pracy, płatne według zasad obowiązujących 

przy  obliczaniu  wynagrodzenia  za  urlop  wypoczynkowy.  Pracodawca  może  również  fakultatywnie 

przyznać  uczącemu  się  pracownikowi  dodatkowe  świadczenia,  a  w  szczególności  pokryć  koszty 

podręczników i innych materiałów szkoleniowych oraz opłaty za naukę, a także udzielić dodatkowego 

urlopu szkoleniowego.
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Wymiar urlopu wynosi dla pracownika skierowanego na:

 studia podyplomowe zaoczne – do 28 dni roboczych w ciągu całego okresu trwania nauki na 

udział w obowiązkowych zajęciach, 

 wieczorowe  i  zaoczne  studia  podyplomowe,  kursy  wieczorowe  i  zaoczne,  seminaria, 

samokształcenie zawodowe oraz staże zawodowe lub specjalizacyjne – do 6 dni roboczych na 

przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych, przy czym wymiar tego urlopu 

ustalany jest w zależności od trwania szkolenia i egzaminów, 

 kursy zaoczne – do 2 dni roboczych w miesiącu na udział w obowiązkowych konsultacjach, 

 samokształcenie kierowane – do 3 dni roboczych w całym okresie jego trwania na udział w 

konsultacjach. 

 

Z własnej inicjatywy

Pracownikowi  podejmującemu  naukę  w  formach  pozaszkolnych  bez  skierowania  pracodawcy  nie 

przysługują płatne zwolnienia od pracy, ale może być mu udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części 

dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia 

między pracodawcą i  pracownikiem.  Okres  bezpłatnego urlopu wlicza  się  do  okresu  zatrudnienia  w 

zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych.

Nic  nie  stoi  też  na  przeszkodzie,  by  pracodawca  z  własnej  woli  przyznał  pracownikowi  odpłatne 

zwolnienia od pracy lub świadczenia dodatkowe związane z jego dokształcaniem. Szczególnej precyzji 

wymaga więc uregulowanie kwestii dotyczących przyznania pracownikowi dodatkowych świadczeń oraz 

warunków, jakie musi on spełnić, by nie narazić się na konsekwencje zwrotu kosztów poniesionych na 

jego naukę. 



 

Wymogi formalne
 

Forma i przedmiot umowy

Umowa  o  dokształcanie  w  formach  pozaszkolnych  powinna  być  sporządzona  na  piśmie.  Zawarcie 

umowy nie jest jednak konieczne, jeżeli pracodawca nie uzależnia wydania pracownikowi skierowania na 

dokształcanie w formach pozaszkolnych od zobowiązania się pracownika do przepracowania określonego 

czasu w zakładzie pracy po ukończeniu nauki, a w razie niedotrzymania zobowiązania – do zwrotu części 

lub  całości  kosztów poniesionych  na  ten  cel  przez  pracodawcę.  W pozostałych  przypadkach  strony 

powinny określić w umowie wzajemne prawa i obowiązki.

Zasadniczo umowa tego rodzaju wykazuje wiele podobieństw do umowy o dokształcanie w formach 

szkolnych, z tą jednak różnicą, że z reguły ustala się w niej inny zakres uprawnień dla uczącego się 

pracownika. Ogólnie jednak rzecz ujmując, przedmiotem i tej umowy są wzajemne prawa i obowiązki 

stron związane z dokształcaniem. Ich szczegółowe sprecyzowanie w umowie  jest niezwykle ważne dla 

uniknięcia ewentualnych sporów powstałych na tle finansowej partycypacji pracodawcy w dokształcanie 

pracownika.  

 

Ważne

W sytuacji gdy pracownik podnoszący kwalifikacje w formach pozaszkolnych nie podejmie lub przerwie 
naukę bez uzasadnionych przyczyn, przepisy prawa przewidują takie same konsekwencje, jak w 
przypadku przerwania lub niepodjęcia nauki odbywanej w szkole. Pracownik jest bowiem zobowiązany 
wówczas – na wniosek pracodawcy – zwrócić część lub całość kosztów uczestnictwa w szkoleniu. 

 

PODSTAWA PRAWNA

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 



12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.). 

 

Danuta Klucz
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