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Zasady podnoszenia przez pracowników  
kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który dokształca się z  inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma prawo 
do odpłatnych świadczeń z  tego tytułu przewidzianych przez przepisy Kodeksu pracy 
(w art. 1031–1035). Z tego prawa, co do zasady, nie mogą skorzystać pracownicy podnoszą-
cy kwalifikacje zawodowe bez inicjatywy lub zgody pracodawcy oraz osoby zatrudnione 
na innej podstawie niż umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza 
umowa o pracę. Nie ma bowiem innych przepisów, które regulowałyby kwestię podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych przez osoby niebędące w stosunku pracy. Pracodawca może 
jednak posiłkować się przepisami Kodeksu pracy i stosować je do osób niebędących pra-
cownikami, przy czym nie uprawnia go to do korzystania ze zwolnień składkowo-podatko-
wych w przypadku przyznania takim zatrudnionym dodatkowych świadczeń. 

Uprawnienia

Rodzaj dokształcania

z inicjatywy pracodawcy  
albo za jego zgodą na innych zasadach

1 2 3

Sporządzenie umowy 
szkoleniowej 

Określa wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy 
i dokształcającego się pracownika. 

Nie jest zawierana.

Komentarz:

Umowę zawiera się na piśmie i  nie może ona 
uwzględniać postanowień mniej korzystnych dla 
pracownika niż przepisy Kodeksu pracy. Zastrzeże-
nie zawarcia umowy na piśmie ma wyłącznie cel 
dowodowy i w przypadku jej zawarcia w innej for-
mie nie stanowi to o nieważności takiej umowy, ale 
jest utrudnieniem w razie sporu między stronami. 
Strony nie mają obowiązku zawarcia umowy szko-
leniowej, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowią-
zać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po 
ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Pozostawanie w  zatrudnieniu po ukończeniu do-
kształcania nie może jednak trwać dłużej niż 3 lata. 

Strony zawierają wyłącznie poro-
zumienie o wymiarze urlopu bez-
płatnego i  nieodpłatnego zwol-
nienia z  części lub z  całości dnia 
pracy dla dokształcającego się 
pracownika. 
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Urlop szkoleniowy Przysługuje w wymiarze:
�� 6 dni – dla pracownika przystępującego do eg-
zaminów eksternistycznych,
�� 6 dni – dla pracownika przystępującego do eg-
zaminu maturalnego,
�� 6 dni – dla pracownika przystępującego do eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe,
�� 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygoto-
wanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie 
się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Nie przysługuje. 

Komentarz:

Prawo do urlopu szkoleniowego nie zależy od 
tego, czy kwalifikacje zawodowe są podnoszone 
w  formach szkolnych czy pozaszkolnych, w  sys-
temie stacjonarnym czy niestacjonarnym. Urlo-
py szkoleniowe w   wymiarze 6 dni powinny być 
udzielane w dni, w które przeprowadzany jest eg-
zamin, jeżeli są to dni pracy pracownika, ewen-
tualnie w  dni pracy bezpośrednio poprzedzające 
dzień egzaminu. Także urlop szkoleniowy w wy-
miarze 21 dni powinien być udzielony w terminie 
poprzedzającym przystąpienie do egzaminu dy-
plomowego, jeżeli zgodnie z programem studiów 
na ostatnim roku studiów konieczne jest przygo-
towanie pracy dyplomowej. Możliwe jest udziele-
nie wszystkich wskazanych urlopów w częściach, 
zgodnie z  terminami egzaminów (stanowisko 
resortu pracy z  12 sierpnia 2010  r., sygn. DPR-
-III-053-80457/TW/AGr/10). Prawa do urlopu 
szkoleniowego nie mają pracownicy, którzy otrzy-
mali od pracodawcy skierowanie na dokształcanie 
w formie studiów podyplomowych. 
Za czas urlopu szkoleniowego pracownik zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za 
czas tego urlopu ustala się według zasad obowiązu-
jących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wy-
poczynkowy, przy czym składniki wynagrodzenia 
ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z mie-
siąca, w którym pracownik korzystał z urlopu. 

Pracodawca może udzielić do-
kształcającemu się pracownikowi 
urlopu bezpłatnego w  wymiarze 
ustalonym w  porozumieniu za-
wieranym między pracownikiem 
a pracodawcą. Do celów dowodo-
wych zaleca się, aby porozumienie 
zostało zawarte na piśmie. 
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Zwolnienie z  części 
lub całości dnia pracy

Przysługuje na czas niezbędny, aby punktualnie przy-
być na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 

Nie przysługuje. 

Komentarz:

Wskazane zwolnienie nie przysługuje, jeżeli pro-
gram nauki przewiduje zajęcia wyłącznie w czasie 
dla pracownika wolnym od pracy (tj. poza godzi-
nami pracy pracownika, w wolne dla pracownika 
weekendy itp.). Za czas zwolnienia pracownik za-
chowuje prawo do wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za czas zwolnienia ustala się we-
dług zasad obowiązujących przy obliczaniu wy-
nagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przy czym 
składniki wynagrodzenia ustalane w  wysokości 
przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przy-
padło zwolnienie od pracy.

Pracodawca może zwolnić do-
kształcającego się pracownika 
z całości lub części dnia pracy bez 
zachowania prawa do wynagro-
dzenia, w  wymiarze ustalonym 
w porozumieniu zawieranym mię-
dzy pracownikiem a  pracodawcą. 
Do celów dowodowych zaleca się, 
aby porozumienie zostało zawarte 
na piśmie.

Prawo do dodatko-
wych świadczeń

Przysługują, przy czym mają one charakter dobro-
wolny i są to w szczególności opłaty za kształce-
nie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Nie przysługują.

Komentarz:

Przyznanie pracownikowi dodatkowego świadcze-
nia jest przejawem dobrej woli pracodawcy. Świad-
czenia dodatkowe są bowiem fakultatywnym ele-
mentem wspomagającym proces dokształcania. 
Udzielenie dodatkowego świadczenia powinno 
pozostawać w związku z podnoszeniem przez pra-
cownika kwalifikacji zawodowych. W przeciwnym 
wypadku zostanie uznane za przychód pracownika, 
który nie korzysta ani ze zwolnienia ze składek ZUS, 
ani ze zwolnienia z podatku. 

Przyznanie przez pracodawcę pra-
cownikowi dokształcającemu się na 
innych zasadach niż z inicjatywy pra-
codawcy albo za jego zgodą dodat-
kowego świadczenia może być oce-
nione jako faktyczne wyrażenie przez 
pracodawcę zgody na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych przez pra-
cownika (art. 60 Kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 300 Kodeksu pracy).

Roszczenie praco-
dawcy o  zwrot kosz-
tów poniesionych na 
dodatkowe świad-
czenia

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodo-
we ma obowiązek zwrócić koszty dodatkowych 
świadczeń poniesione przez pracodawcę na do-
kształcanie, w  wysokości proporcjonalnej do 
okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia 
w czasie ich podnoszenia, jeżeli:
�� bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych albo prze-
rwie podnoszenie tych kwalifikacji,

Nie powstaje. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, gdy pracodawca przyznał 
dodatkowe świadczenia pracow-
nikowi dokształcającemu się na 
innych zasadach.
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�� pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez 
wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podno-
szenia kwalifikacji zawodowych lub po jego 
ukończeniu, w terminie określonym w umowie 
szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata,
�� w  trakcie podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych lub po jego ukończeniu, w  termi-
nie określonym w  umowie szkoleniowej, nie 
dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy 
za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowie-
dzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,
�� w  trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych lub po jego ukończeniu, w terminie okre-
ślonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym 
niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy bez wy-
powiedzenia z  powodu ciężkiego naruszenia 
przez pracodawcę podstawowych obowiązków 
pracowniczych lub z powodu mobbingu, mimo 
braku tych przyczyn. 

Komentarz:

Przypadków, które powodują roszczenie praco-
dawcy o zwrot kosztów poniesionych na dodatko-
we świadczenia dla dokształcającego się pracow-
nika, nie można interpretować rozszerzająco. Jest 
to katalog zamknięty.  

Jeżeli przyznanie pracownikowi 
przez pracodawcę dodatkowego 
świadczenia należnego pracow-
nikom podnoszącym kwalifika-
cje zawodowe zostanie ocenione 
jako faktyczne wyrażenie przez 
pracodawcę zgody na podno-
szenie kwalifikacji zawodowych 
przez pracownika, pracodawca 
może mieć roszczenie do pracow-
nika o  zwrot kosztów poniesio-
nych na dodatkowe świadczenia 
w przypadku rozwiązania umowy 
w  trybie określonym w  art.  1035 
Kodeksu pracy (zob. Roszczenie 
pracodawcy o  zwrot kosztów po-
niesionych na dodatkowe świad-
czenia – dokształcanie z  inicja-
tywy pracodawcy albo za jego 
zgodą). 


