Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

UMOWA O PODNOSZENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
PRACOWNIKA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

zawarta w dniu ..................................... w Gdańsku
pomiędzy
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk,
reprezentowaną przez:
……………………………………….……………………………………………………. – Rektora,
zwaną dalej Pracodawcą
a
……………………………………………………… zam. .……………………………………………………….………………………………………
………………………………….............. PESEL ................................................
zwanym dalej Pracownikiem
§1
Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron, w związku z podnoszeniem przez Pracownika z inicjatywy
pracodawcy/za zgodą pracodawcy kwalifikacji zawodowych poprzez podjęcie nauki ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………………………………...... (nazwa Uczelni, kierunek studiów)
w roku akademickim/kalendarzowym* ……………………………………………………….....
§2
1. W związku z wykonywaną przez Pracownika pracą na stanowisku…………………….w jednostce
organizacyjnej…………………………………………………………………… Pracodawca zobowiązuje się:
a) skierować Pracownika/wyrazić zgodę* na naukę na ………………………………., o których mowa
w § 1 niniejszej umowy,
b) zwalniać Pracownika z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć
na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
c) wnieść, w ramach pokrycia opłat za kształcenie Pracownika, opłatę za semestr nauki/za rok nauki/za
cały okres nauki* w wysokości………………….. złotych stanowiącą …. % opłaty za semestr nauki/za rok
nauki/ za cały okres nauki* na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury lub rachunku.

* niepotrzebne skreślić

§3
1. Pracownik zobowiązuje się:
a) do rozpoczęcia nauki po podpisaniu niniejszej umowy oraz uczestniczenia we wszystkich zajęciach
i egzaminach zgodnie z programem studiów,
b) do przedłożenia Pracodawcy zaświadczenia o przyjęciu na studia,
harmonogramu zajęć
dydaktycznych wraz z ich terminami (w razie korzystania przez Pracownika ze zwolnień z pracy na
udział w zajęciach w ramach …………………………………………..) oraz faktury lub rachunku wystawionych
na Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku tytułem opłaty za kształcenie
Pracownika w wysokości przyznanego dofinansowania,
c) przepracowania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku minimum ….. lat licząc
od daty ukończenia nauki.
§4
1. Pracownik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Pracodawcę kosztów związanych z nauką
Pracownika, tj. kwoty równej dofinansowaniu opłaty za naukę wskazanej w § 2 pkt 1c niniejszej umowy
w przypadku:
a) niepodjęcia nauki lub jej przerwania bez uzasadnionej przyczyny albo niedopełnienia obowiązku
przepracowania u pracodawcy 3 lat licząc od daty ukończenia nauki,
b) rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia z jego winy
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu w terminie wskazanym
w § 3 pkt 1c niniejszej umowy,
c) rozwiązania przez pracownika w okresie wskazanym w § 3 pkt 1c niniejszej umowy stosunku pracy za
wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943kp,
d) rozwiązania przez pracownika w okresie wskazanym w § 3 pkt 1c niniejszej umowy stosunku pracy
bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 949 kp, mimo braku przyczyn określonych w tych
przepisach.
§5
Niniejsza umowa obowiązywać będzie strony od dnia………………………… (po przedłożeniu zaświadczenia
o przyjęciu na …………………………………………………………………..).
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio art. 1031kp - 1036kp i przepisy
Kodeksu cywilnego.
§7
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………….…………………….
podpis Pracodawcy

……………………………………………….
podpis Pracownika

