UMOWA nr ........
dotycząca dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych

zawarta w dniu .................................2017 w Tarnowie, pomiędzy :

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8,
reprezentowaną przez dr hab. inż. Jadwigę Laskę, prof. PWSZ – Rektora, zwanego dalej
"Pracodawcą"
a

zamieszkałym w.............................................................................................................,
zatrudnionym u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas...........................................
- zwanym dalej "Pracownikiem"
wspólnie zwane w umowie "Stronami"

§ 1.
1. Niniejsza umowa określa wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych przez Pracownika w formie ……................ (nazwa formy
podnoszenia kwalifikacji) organizowanym przez .................................... (nazwa jednostki)
w terminie .........................
§ 2.
1. Pracodawca zobowiązuje się pokryć…….% założonych kosztów, co stanowi kwotę ……..
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Pracownika z podjętej formy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu opłaty
wniesionej przez Pracodawcę.
3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2 powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia
rezygnacji.
4. Zwrot, o którym mowa w ust. 3 winien nastąpić na rachunek bankowy wskazany przez
pracodawcę.
§ 3.
1. Pracownik zobowiązany jest do:
a) zwrotu na żądanie pracodawcy wykorzystanego dofinansowania określonego w § 2
niniejszej umowy, w przypadku nieukończenia podjętej formy podnoszenia kwalifikacji,
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c) dostarczenia dokumentów potwierdzających podniesienie kwalifikacji do Działu Spraw
Osobowych w terminie 1 miesięca od dnia ich otrzymania.
§ 4.
1. Pracownik, który po otrzymaniu od Pracodawcy świadczenia, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy, w trakcie trwania podjętej formy podnoszenia kwalifikacji lub w terminie 3
lat od ich ukończenia:
a) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,
b) z którym Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia,
c) rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia w sposób nieuzasadniony,
zobowiązuje się do zwrotu całości poniesionych przez Pracodawcę kosztów.
2. Wysokość podlegających zwrotowi kosztów, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do okresu przepracowanego
przez Pracownika po zakończeniu podjętej formy podnoszenia kwalifikacji.
§ 6.
1. Umowa obowiązuje Strony od dnia podpisania.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

8

