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ZARZĄDZENIE NR  67/2010 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 
z dnia 29 października 2010r. 

 
 

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu”. 

 
 
 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.24 ust.2 pkt 7 i art.29 ustawy                  
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz 
art.1031 -1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze 
zm.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 
 
§ 1. Wprowadza się „Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 

pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu”, w brzmieniu określonym w załączniku do 
zarządzenia. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 listopada 2010 r. 
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Załącznik do zarządzenia nr 67/2010 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie                    
z dnia 29 października 2010r. 

wprowadzenia „Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta w Jastrowiu”. 

 
 
 

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu 

 
 

Rozdział I  
                                                                                Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu 

Gminy i Miasta w Jastrowiu, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe procedury 
związane ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności przez pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.   

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Urzędzie - naleŜy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu;  
2) pracodawcy - naleŜy przez to rozumieć osobę wykonującą czynności z zakresu prawa 

pracy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie lub osobę przez niego upowaŜnioną; 
3) podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - naleŜy przez to rozumieć zdobywanie lub 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta                           
w Jastrowiu, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; 

4) umowie szkoleniowej - naleŜy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy pracodawcą                              
a pracownikiem, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron; 

5) zgodzie pracodawcy - naleŜy przez to rozumieć pisemne wyraŜenie zgody przez 
pracodawcę. 
 3. Postępowanie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych obejmuje: 

1)  badanie potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji; 
2)  ustalenie form podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
3)  ustalenie warunków i zakresu świadczeń przyznanych pracownikom z tytułu podnoszenia 
    kwalifikacji; 
4)  prowadzenie dokumentacji związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 
 
 

 
Rozdział II  

         Badanie potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
 
§ 2.1. Proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzedza się określeniem 

potrzeb Urzędu oraz indywidualnych potrzeb pracowników Urzędu. 
2. Podstawowymi desygnatami w zakresie badania potrzeb w Urzędzie są: 

1) zmiana przepisów prawnych, w tym nakładająca na Urząd nowe kompetencje i zadania; 
2) zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu, powodujące zmianę kompetencji i zadań; 
3) zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu, powodujące zmianę kompetencji i zadań; 
4) fluktuacja kadr. 
 3. Sekretarz Gminy i Miasta oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu 
zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w ramach Urzędu i kierowanych komórek. 
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Rozdział III  
Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 
§ 3.1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych moŜe odbywać się: 

1)  z inicjatywy pracodawcy, 
2)  za zgodą pracodawcy. 

2. Do form podnoszenia kwalifikacji zawodowych naleŜą:  
1)  formy pozaszkolne, w tym: 
    a) studia wyŜsze pierwszego i drugiego stopnia, 
    b) studia podyplomowe, 
2)  szkolenia otwarte, przez co naleŜy rozumieć indywidualne podnoszenie kwalifikacji 
    zawodowych, w tym: 
    a) szkolenia,  
    b) kursy,  
    c) konferencje,  
    d) seminaria specjalistyczne (w tym szkolenia z zakresu bhp i ochrony ppoŜ.  

uregulowane odrębnymi przepisami), 
3)  szkolenia zamknięte, przez co naleŜy rozumieć grupowe podnoszenie kwalifikacji   
    zawodowych przewidziane do zorganizowania z inicjatywy pracodawcy w siedzibie 
    Urzędu lub w innym miejscu wyznaczonym, prowadzone przez: 
    a) podmioty zewnętrzne, 
    b) komórki organizacyjne Urzędu. 
 

 
Rozdział IV 

Zakres świadczeń i warunków przyznanych pracownikom Urzędu z tytułu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych 

                                                                                  
§ 4. 1. W przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika                         

w formach określonych w §3 ust.2 pkt 1, następuje zawarcie umowy szkoleniowej, której 
wzór stanowi załącznik do Regulaminu.  
 2. Czas obowiązywania umowy szkoleniowej jest zaleŜny od okresu trwania danej 
formy kształcenia oraz od wysokości kwoty przeznaczonej przez Urząd na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, określanej w kaŜdym roku budŜetowym przez pracodawcę. 
 3. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe: 

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
lub przerwie podnoszenie tych kwalifikacji; 

2) z którym pracodawca rozwiąŜe stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,                       
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie 
określonym w umowie szkoleniowej; 

3) który w okresie wskazanym w umowie szkoleniowej rozwiąŜe stosunek pracy za 
wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia o pracę z przyczyn określonych w art. 
943 Kodeksu Pracy; 

4) który w okresie wskazanym w umowie szkoleniowej rozwiąŜe stosunek pracy bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 Kodeksu Pracy, mimo braku przyczyn 
określonych 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. 
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 4. Pracownik Urzędu, którego umowa o pracę rozwiąŜe się z upływem czasu, na który 
była zawarta, a który otrzymał od pracodawcy dodatkowe świadczenia, o których mowa                  
w umowie szkoleniowej, nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez pracodawcę 
kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych. 
 5. Zakończenie podnoszenia kwalifikacji przez pracownika musi zostać potwierdzone 
odpowiednim dokumentem. 
 

§ 5. 1. Pracownikowi Urzędu podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach 
określonych w §3 ust.2 pkt 1 przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy, 
na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, 
za które zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

 2. Urlop szkoleniowy 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. 
3. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, 

zgodnie  z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.  
 4. Pracodawca moŜe przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe 
dodatkowe świadczenia, w szczególności: 
1)  przyznać płatny urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach i egzaminach  
    z ustalonym harmonogramem zajęć, 
2)  przyznać zwrot kosztów przejazdu do jednostki kształcącej i z powrotem wg zasad 
    obowiązujących przy podróŜach słuŜbowych, (bilety PKP i PKS, noclegi: domy studenta, 
    bursy, schroniska młodzieŜowe, w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów za dojazd 
    samochodem własnym w jedną stronę), 
3)  pokryć w wysokości 50% koszt czesnego w roku akademickim. 
 5. W przypadku finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych z udziałem 
środków zagranicznych, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, moŜe zostać 
udzielone dofinansowanie zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach 
realizowanych projektów.  
 6. W przypadku finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych z udziałem 
środków z innych źródeł, niŜ wymienione w ust.5, pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje 
zawodowe, moŜe zostać udzielone dofinansowanie w ramach posiadanych środków w danym 
roku budŜetowym. 
 
 § 6. 1. Umowa szkoleniowa winna przewidywać wymóg przepracowania w Urzędzie 
minimum 3 lat po zakończeniu okresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek pracownika, pracodawca 
moŜe skrócić okres pracy, o którym mowa w ust.1.  

 
 § 7. 1. Koszty udziału pracowników w szkoleniach otwartych i zamkniętych ponosi 
pracodawca w ramach posiadanych środków finansowych w danym roku budŜetowym. 
 2. Koszty wyjazdów szkoleniowych są kosztami podróŜy słuŜbowych.  
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Rozdział V  

Dokumentacja związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 
 

§ 8. Dokumentacja związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników 
prowadzona jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu na stanowisku ds. kadr.  
 

§ 9. 1. Pracownik zamierzający podnieść kwalifikacje zawodowe w formach 
określonych w §3 ust.2 pkt 1 składa do pracodawcy podanie o wyraŜenie zgody na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, określając formę podnoszenia kwalifikacji, instytucję 
kształcącą, okres, w którym kwalifikacje mają być podnoszone oraz wskazuje świadczenia 
pracodawcy, o które się ubiega w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.   
 2. Do podania pracownik zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 

1) uzasadnienie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obejmujące:  
a) przebiegu swojego zatrudnienia w UGiM w Jastrowiu,  
b) czas trwania umowy, 
c) ocenę zgodności kierunku podnoszenia kwalifikacji z zakresem czynności ze 
   wskazaniem na konkretne czynności, 
d) ocenę przydatności wiedzy zdobytej w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
   względem wykonywanych obowiązków, 

2) ofertę szkoleniową wybranej instytucji kształcącej. 
 3. O wyraŜeniu zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych decyduje pracodawca,                   

w szczególności gdy kierunek kształcenia będzie niezbędny w realizacji zadań urzędu                    
i stanowiska pracy. 
  

§ 10. 1. O skierowaniu pracownika do udziału w szkoleniu otwartym decyduje 
pracodawca lub Sekretarz Gminy i Miasta. 

2. W dokumentacji pozostawia się ofertę szkoleniową wraz z dekretacją osób 
upowaŜnionych. 

 
§ 11. 1. Szkolenia zamknięte, prowadzone przez podmioty zewnętrzne realizowane są                    

w drodze zamówienia usługi szkoleniowej z inicjatywy pracodawcy na podstawie ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W szkoleniu zamkniętym biorą udział pracownicy wyznaczeni przez Sekretarza 
Gminy  i Miasta lub kierownika komórki organizacyjnej.  
 3. W przypadku braku moŜliwości wzięcia udziału w szkoleniu zamkniętym 
wyznaczonego pracownika, moŜe zostać wyznaczony w to miejsce inny pracownik. 
 4. Dopuszcza się nieobecność pracownika na szkoleniu zamkniętym jedynie z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy. 
 5. Warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji jest 
obecność pracownika na szkoleniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście 
obecności. 
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Rozdział VI  
                          Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 12. Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz.655), stosuje się 
przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. 

 
§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 
przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) w zakresie określonym              
w § 11. 

 
 § 14. Pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zdobywającemu lub 
uzupełniającemu wiedzę i umiejętności bez skierowania moŜe być przyznany urlop 
bezpłatny, zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do 
wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na jego pisemny wniosek, po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez bezpośredniego przełoŜonego, na zasadzie porozumienia między 
pracodawcą i pracownikiem. 

  


