
 

Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych
 

Uwagi ogólne

 

Forma nauki

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia przez pracownika na ogół leży w interesie obu 

stron.  Toteż  nierzadko  przedmiotem  odrębnej  umowy  są  wzajemne  obowiązki  stron  związane  z 

dokształcaniem. Pracownik może podnosić swoje kwalifikacje w formach szkolnych lub pozaszkolnych, 

a także na podstawie skierowania pracodawcy lub z własnej inicjatywy. Kształcenia dorosłych w formach 

szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych.

 

Na podstawie skierowania 

Pracownik edukujący się na podstawie skierowania korzysta z pewnych przywilejów w zakresie zwolnień 

od pracy, które, zważywszy konieczność godzenia nauki i pracy zawodowej, są bez wątpienie znacznym 

ułatwieniem. Uprawnienia te nie przysługują pracownikowi dokształcającemu się bez skierowania, chyba 

że jego inicjatywa spotka się ze zrozumieniem pracodawcy.

Pracodawca,  decydując  się  na  wsparcie  dokształcania  pracownika,  nie  jest  związany  początkowym 

terminem rozpoczęcia przez niego nauki. Oznacza to, że może on wydać pracownikowi skierowanie w 

każdej fazie nauki, np. w szkole wyższej – w każdym semestrze akademickim, także w ostatnim.

 

Płatne zwolnienia
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Pracownikowi,  podejmującemu  naukę  na  podstawie  skierowania  pracodawcy,  przysługuje  urlop 

szkoleniowy i  zwolnienia  z  części  dnia  pracy,  płatne  według  zasad  obowiązujących  przy  obliczaniu 

wynagrodzenia  za urlop  wypoczynkowy.  Wymiar  urlopu szkoleniowego,  uzależniony jest  od  rodzaju 

systemu, w jakim pracownik odbywa naukę.

Z  uwagi  na  taki  charakter  omawianych  świadczeń,  przepisy  szczegółowo  normują  zasady  ich 

przyznawania. Określają one bowiem nie tylko wymiar urlopu i zwolnień przysługujących pracownikowi 

podejmującemu  naukę,  ale  jednocześnie  rozmiar  tych  świadczeń  warunkują  od  formy  nauki  oraz 

posiadania lub nieposiadania skierowania zakładu pracy. 

 

Wykorzystanie zwolnienia

Wykorzystanie  urlopu  szkoleniowego  niezgodnie  z  jego  przeznaczeniem  powoduje  utratę  prawa  do 

wynagrodzenia za czas tego urlopu. Takie zachowanie pracownika, oprócz odpowiedzialności związanej 

z  naruszeniem  warunków  łączącej  strony  umowy  o  podnoszenie  kwalifikacji,  może  powodować 

odpowiedzialność  za  naruszenie  obowiązków  pracowniczych.  Niewykorzystanie  przez  pracownika 

studiującego w szkole wyższej należnego mu urlopu szkoleniowego w odpowiednim czasie (w danym 

roku akademickim) nie daje mu prawa do korzystania z tego urlopu w następnym roku akademickim. 

 

PRZYKŁAD

W umowie  o  dokształcanie  pracodawca  zagwarantował  pracownikowi,  który  podjął  studia  zaoczne, 

prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 28 dni roboczych w każdym roku studiów. Pracownik ma 

jednak wykłady głównie w soboty i niedziele, a tylko niekiedy w piątki, dlatego większość urlopu chce 

wykorzystać na przygotowywanie się do egzaminów. Może tak zrobić, bo na studiach zaocznych wymiar 

urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej wynosi 28 dni roboczych. Urlop ten w 

całości  przeznaczony  jest  na  udział  w  obowiązkowych  zajęciach  oraz  na  przygotowanie  się  i 

przystąpienie  do  egzaminów.  Uczestnik  studiów  zaocznych  samodzielnie  decyduje,  jaką  część 



przysługującego mu w danym roku akademickim urlopu szkoleniowego przeznaczy na udział w zajęciach 

obowiązkowych,  a  jaką na  przygotowanie się  i  przystąpienie  do egzaminów. W sytuacji  gdy zajęcia 

obowiązkowe na studiach zaocznych odbywają się w dni wolne od pracy (w soboty i w niedziele), urlop 

szkoleniowy może być w całości wykorzystany na przygotowanie się do egzaminów.

 

Z własnej inicjatywy

Pracownikowi  podejmującemu  naukę  w  szkole  bez  skierowania  pracodawcy  może  być  udzielony 

bezpłatny  urlop  i  zwolnienie  z  części  dnia,  bez  zachowania  prawa  do  wynagrodzenia,  w  wymiarze 

ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Okres bezpłatnego urlopu, z 

którego korzysta pracownik w celu kształcenia się, wliczany jest  do okresu zatrudnienia w zakładzie 

pracy, w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych wynikających z kodeksu pracy. 

Nie ma jednak przeszkód, aby 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.

 

Ważne

Pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania nie przysługuje płatny urlop szkoleniowy 
i zwolnienia z części dnia pracy, ale nie ma przeszkód, by pracodawca pokrył koszty związane z jego 
nauką.

 

Wymogi formalne 

 

Charakter umowy



Umowa o dokształcanie jest dodatkową umową, jaką obok umowy o pracę mogą zawrzeć pracodawca i 

pracownik.  Powinna  ona  być  sformułowana  na  piśmie.  Strony  mają  zaś  swobodę  w  zakresie 

uregulowania  wzajemnych  zobowiązań,  ale  zawsze  powinna  ona  precyzyjnie  regulować  prawa  i 

obowiązki  związane  z  dokształcaniem  pracownika.  Ma  to  szczególne  znaczenie  wówczas,  gdy 

pracodawca zawiera umowę z pracownikiem dokształcającym się bez skierowania lub oferuje katalog 

świadczeń szerszy niż określony w przepisach prawa pracy.

 

Przedmiot umowy

Mówiąc  najogólniej,  przedmiotem  umowy  o  dokształcanie  jest  z  jednej  strony  określony  zestaw 

obowiązków  pracodawcy,  których  realizacja  ułatwi  pracownikowi  podnoszenie  kwalifikacji 

zawodowych,  a  ze  strony  pracownika  zobowiązanie  się  do  kontynuowania  zatrudnienia  u  tego 

pracodawcy przez określony w umowie czas. 

Ponadto  w umowie  powinny  być  określone  inne  zobowiązania  pracodawcy  oraz  prawa  i obowiązki  

pracownika. W szczególności dotyczy to przyznania pracownikowi dodatkowych świadczeń. Wówczas 

zawarcie  pomiędzy  stronami  umowy  o  odpowiedniej  treści  jest  niezwykle  ważne  dla  uniknięcia 

ewentualnych  sporów  powstałych  na  tle  finansowej  partycypacji  pracodawcy  w  dokształcanie 

pracownika.

Zobowiązanie pracodawcy do ponoszenia określonych kosztów związanych z dokształcaniem pracownika 

wiąże go przez okres, na jaki zobowiązanie to zostało ustalone. Jednakże pracodawca może odmówić 

udzielania pracownikowi świadczeń przez okres  powtarzania przez niego semestru lub roku nauki,  z 

powodu  niezadowalających  wyników  w  nauce.  Dotyczy  to  zarówno  dodatkowych  świadczeń,  jak  i 

przysługujących pracownikowi z mocy prawa.

 

Pracodawca może na podstawie umowy zobowiązać się do:



 zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach obowiązujących przy 

podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż 

miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika, 

 pokrycia kosztów podręczników i innych materiałów szkoleniowych, 

 uiszczenia opłat za naukę pobieranych przez szkołę, 

 udzielenia dodatkowego urlopu szkoleniowego. 

 

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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