ZarzqdzenieNr5 U 12010
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia29 czerwca2010r.
w sprawieregulaminupodnoszeniakwalifi kacji zawodowychpracownik6w
UrzEduMiasta i Gminy Sztum
Na podstawieart. 33 ust. 3 i 5 ustary z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie
g-i.rny* (tj. Dz.IJ. z 2001r.Nr 142,poz. l59l z p62n. zm.)oraz art. l03r do
1036KodeksuPracy zarzqdzam,co nastEpuje:
$ l
Wprowadzasiq Regulamin podnoszeniakwalifi kacji zawodowych
pracownik6w Urzgdu Miasta i Gminy Sztum.TreSi Regulaminu stanowi
zalqcznlkNr 1 do niniejszegozarzqdzenia.

$2
Traci moc regulamin podnoszeniakwalifikacji zawodowychpracownik6w
Urzgdu Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 wrzeSnta2007r.

$ 3
Zarzqdzeniewchodziw Zyciepo uplywie 14 dni od dnia podpisania.
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REGULAMIN
pod noszenia kwalifi kacj i zawodowych pracown ik6w
Urzpdu Miasta i Gminy Sztum

$ 1
PracownicyUrzgdu Miasta i Gminy SztummajEprawo podnoszeniakwalifikacji
zawodowych.

$2
l. Przezpodnoszeniekwalifikacji zawodowychrozumie sig zdobywanielub
uzupelnianiewiedzy i umiejgtnoSciprzezpracownika,z inicjatywy pracodawcy
lub zajego zgod4 w szkolachv'ryhszychw systemiewieczorowym, zaocznym,
studiachpodyplomowych oraz kursachi seminariach.
2. Pracodawcapreferowal bEdziepodnoszeniekwalifikacji na kierunkach :
administracja,prawo, ekonomia,architektura,urbanistyka,budowa drog i
most6w, budownictwo, gospodarkaptzestrzenna,finanse i rachunkowoS6,
geodezjai kartografia, ochrona Srodowiska,pozyskiwania Srodk6w
pomocowy ch zarzqdzaniezasobami ludzkimi i bhp.

$3
Pracownikowi podnoszqcemukwalifikacj e zawodowe przysluguj4:
1. urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni w ostatnimroku studi6w na
przygotowaniepracy dyplomowej orazprqgotowanie sig i przystqpieniedo
egzaminudyplomowego,
2. zwolnieniez caloici lub czE5cidnia pracy,na czasniezbEdnyby punktualnie
przybyc na obowiqzkowe zajgcia orazna czas ich trwania
$4
Pracownikowi,ktory podejmuje naukgzgodniez 5 2 pracodawcamoheprryzna(,:
1. wplatq do lz odplatno6ciza semestrw miarg posiadanychSrodk6w
budzetowych
2. zwrot udokumentowanych na podstawie przedlohonychbilet6w koszt6w
przejazduna uczelnig Srodkamikomunikacji publicznej PKS, PKP,
komunikacji regionalneji komunikacji lokalnej. Pracownikowi korzystajecemu
zinrrychni2wlw Srodk6wkomunikacji w drodzedo szkoly pracodawcazwraca
koszty podr6zy w formie ryczahu w wysokoScinajnihszych koszt6w w/w
pracownika .
Srodk6wkomunikacji na podstawieoSwiadczen\a
jeheli
odlegloS6na uczelniEuniemoZliwra
3. Zwrot koszt6w zakwaterowania
powr6t do miejsca zamieszkaniai punktualneprzybycie na obowi4zkowe
zajEciaw wysokoSciustalonejw umowie z pracownikiem.

$ s
/

W przypadku powt arzaniasemestrunie przyslugujq pracownikowi Swiadczenia
okre6lonew $ 4 za powtarzany semestr.

$6
1. Pracodawcazalecanapisaniepracy dyplomowej (koricowej)na temat zgodnyz
zakresemwykonywanych obowi4zk6w .
2. Pracodawcazawiera z praeownikiem umowg okreSlaj4cqwzajemne prawa i
obowi4zki stron. Wzor umowy stanowi zalqcznlkNr 1 do niniejszego
regulaminu.

$7
Pracownik podnoszqcy kwalifikacj e zawodowe:
I . Ktory bez uzasadnionychprrycryn nie podejmie podnoszeniakwalifikacji
zawodowychalbo przerwie podnoszenietych kwalifikacji,
2. Zktorym pracodawcarozwrqhestosunekpracy bez wypowiedzeniaz jego
winy, w trakcie podnoszeniakwalifikacji zawodowych lub po jego ukoficzeniu,
w terminie okre$lonymw umowie, o kt6rej mowa w $ 6 pkt2, nie dluzszym
ni2trry lata,
3. Ktory w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiq2e stosunekpracy za
wypowiedzeniem,zvryjqtkiem wypowiedzeniaumowy o pracgzprzycryn
okreSlonychw art. 94' Kodeksu Pracy,
4. Ktory w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiqhe stosunekpracy bez
wypowiedzeniana podstawieart. 55 lub art.94'Kodeksu Pracy, mimo braku
przyczyn okreSlonychw tych przepisach

v

- jest obowi4Tanydo zwrotu koszt6w poniesionychprzez pracodawcQna ten cel z
tytulu dodatkowychSwiadczeh,wwysokoSciproporcjonalnejdo okresu
zatrudnieniapo ukoriczeniupodnoszeniakwalifikacji zawodowych lub okresu
zatrudnieniaw czasieich oodnoszenia.
$ 8
Pracownik zobowiqmje sig do:
1. zlo?enia w za\<Ladziepracy harmonogramu zajgc
2. zlo2eniaw zakladzie pracy informacji o terminie wplaty czesnegooraz
dostarczeniaw terminie 14 dni od dnia dokonaniaprzezpracodawcEwplaty,
faktury wystawionej przez uczelniE
3. ukoriczeniaszkoty w terminie
4. zloheniado akt osobowych zaSwiadczeniao zaliczeniu semestruoraz dyplomu
ukofczenia studi6w

,l

$e
Do pracownik6w, l<t6rzy rozpoczeli podnoszeniekwalifikacji zawodowych przed
dniem wejSciaw ficie zmiany do KodeksuPracy z dnia2} maja2}l}r., stosuje
siEprzepisyregulujqce zasadyi warunki podnoszeniakwalifikacji zawodowych
przezpracownik6w,obowi4zuj4ceprzed dniem I I kwietnia20l0r.
$10
Regulaminobowiqzujeod dnia 16 lipca 2010r.
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W dniu
pomigdzy UrzqdemMiasta i Gminy Sztum zwanym
dalej,,Pracodawcq"reprezentowanymprzez
Burmistrza Miasta i Gminv Sztum
z jednejstrony, a ....
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$l
Pracodawcazobowiqzujesig do:
1. odplatnoSciza semestrw kwocie

.v

....,-Zl (slowniezt:
.. ) po przedloLeniu
przez zainteresowanego
informacji o terminie dokonaniawplaty. Na pracowniku
ciq4 obowi4zekdostarczeniafaktury wystawionejprzezuczelnig w terminie 14
dni od daty przekazaniawplaty. Dofinansowanie odplatnoSci zakolejne
semestryuzalentionabgdzieod zabezpieczonych
Srodk6ww budzecie.
2. zwrotu udokumentowanych na podstawie przedlohonychbilet6w koszt6w
przejazduna uczelnig Srodkamikomunikacji publicznel PKS, PKP, komunikacji
regionalneji komunikacji lokalnej. Pracownikowi korzystajqcemuzinnychni?
w/w Srodk6wkomunikacji w drodze do szkoty pracodawca zwracakoszty
podr6Lryw formie ryczahu w wysokoScinajnizszych koszt6w w/w Srodk6w
komunikacji na podstawieoSwiadczeniapracownika
3. udzieleniaPracownikowi urlopu szkoleniowegow wymiarze 2l dni w ostatnim
roku studi6w na przygotowaniepracy dyplomowej orazprrygotowaniesig i
przystqpieniedo egzaminudyplomowego
4. pokrycia koszt6w zakwaterowaniaudokumentowanefakturq lub rachunkiem w
wysoko6cinie przel<raczajqcej
.........21.

$2

Pracownikzobowiqnje sig do:
1. zlo2eniapracodawcy harmonogramu zajgc,
2. zloheniapracodawcy informacji o terminie wplaty czesnegooraz
dostarczeniaw terminie 14 dni od dnia dokonaniaprzezpracodawcgwplaty,
faktury wystawio nej przez uczelniE,
3. ukoficzeniaszkotyw terminie ...
4. zlo2eniedo akt osobowych zaSwiadczeniao zaliczeniu semestruoraz
dyplomu ukoriczeniastudi6w

$3

{

ZaIecasiEPracownikowi napisaniepracy koricowej (dyplomowej) na temat zgodny
z zaL<r
esemwykonywanych obowi 4zk6w.

$4

W prrypadku powtarzania semestru Pracownik traci prawo do otrzymania doplaty
do czesnegoi zwrotu koszt6w przejazduza powtarzany semestr.

$s

Pracownik,kt6ry w trakcie nauki lub w terminie do 3 lat po jej ukoriczeniu:
1. bezuzasadnionychprrycryn nie podejmiepodnoszeniakwalifikacji
zawodowychalbo przerwiepodnoszenietych kwalifikacji,
2. zktorym pracodawcarozwiqle stosunekpracy bez wypowiedzenia z jego winy,
3. rozwiq2estosunekpracy za wypowiedzeniem, z .vqt4jpkiem
wypowiedzenia
umowy o pracQzprzAcryn okreSlonychw art. 94' Kodeksu Pracy,
4. rozwiqhestosunekpracy bez wypowiedzeniana podstawieart. 55 lub art.943
KodeksuPracy, mimo braku prryaryn okre5lonychw tychprzepisach
- jest obowi4zanydo zwrotu koszt6w poniesionychprzezpracodawcQna ten celz
tytulu dodatkowychSwiadczen,wwysoko6ciproporcjonalnejdo okresu
zatrudnieniapo ukoriczeniupodnoszeniakwalifi kacji zawodowych lub okresu
zatrudnieniaw czasieich podnoszenia.
$ 6
umowg sporzqdzonow trzechjednobrzmiQcych egzemplarzach,dwa dla
pracodawcyi jeden dla pracownika.
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