
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 04 /2008  
Starosty Gryfińskiego  
z dnia 28  stycznia 2008 r. 

„Zał. Nr 8  
do „Zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie” 

 
Porozumienie 

z dnia …………………….. r. 
 
zawarte pomiędzy  

1) Starostwem Powiatowym w Gryfinie, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowany przez 
…………………………………, a  

2) ……………………………………………., zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści: 
 
§ 1.1. W związku z podjęciem przez Pracownika nauki w formach szkolnych bez skierowania 
Pracodawca udziela Pracownikowi urlopu bezpłatnego w wymiarze ……. dni w każdym roku nauki.  
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1 wlicza się do okresu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 
w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. 
3. W przypadku powtarzania przez Pracownika roku/semestru nauki w szkole z powodu 
niezadowalających wyników w nauce Pracodawca może odmówić w okresie powtarzania roku/semestru 
udzielenia urlopu bezpłatnego na zasadach ustalonych w ust. 1 i 2. 
 
§ 2. 1. Jednocześnie Pracodawca w związku z podjęciem przez Pracownika nauki w formach szkolnych 
bez skierowania na kierunku ………………………., który odpowiada wykonywanym przez Pracownika 
obowiązkom w Starostwie Powiatowym w Gryfinie/jest istotny dla funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie* zobowiązuje się w każdym roku nauki częściowo pokryć opłatę za naukę 
po przedstawieniu faktury wystawionej przez szkołę. 
2. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć rocznej opłaty za naukę ustalonej przez szkołę, a także 
sumy potrąceń z wynagrodzenia za 5 dni udzielonego Pracownikowi urlopu bezpłatnego, który był 
udzielony Pracownikowi za dni nauki zgodnie z harmonogramem(planem) nauki.  
3. Pracodawca będzie pokrywał opłaty za naukę w wysokości odpowiedniej do dokonanego potrącenia 
z wynagrodzenia po każdym udzielonym Pracownikowi urlopie bezpłatnym do wysokości dopłaty 
określonej na podstawie ust. 2. 
4. W przypadku okoliczności wskazanych w § 1 ust. 3 Pracodawca może odmówić w okresie 
powtarzania roku/semestru pokrycia opłaty za naukę. 
 
§ 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 
nieważności. 
 
§ 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia  ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472) oraz przepisy 
Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. 
 
§ 5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  
 
 

………………………    ……………………….. 
(podpis Pracownika)    (podpis Pracodawcy) 

 
 * niepotrzebne skreślić 


