Załącznik nr 6 do Regulaminu

Umowa zobowiązania
Zawarta w dniu ……………………… w Częstochowie
pomiędzy: Politechniką Częstochowską, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa,
reprezentowaną przez Kierownika Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki
Częstochowskiej dra hab. inż. Roberta Kucębę, prof. PCz,
zwanej dalej Uczelnią,
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Bożeny Padlowskiej,
a

Panem/Panią……………………………………………………….,

zamieszkałym(łą)

w …………………. przy ul. …………….. PESEL: ………………………… legitymującym
się dowodem osobistym serii: …………………….. wydanym przez:…………………….
…………………………………
zwanym dalej Pracownikiem.
§1
Pracownik zobowiązuje się do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, w tym celu
w okresie od dnia …………………………… do dnia ………………………. będzie
uczestniczył w:
1) kursie językowym
2) nazwa kursu………………………………………….......................
3) nazwa organizatora kursu ……………………………………………...
4) miejsce odbywania kursu………………………………………………..
§2
Uczelnia zobowiązuje się do pokrycia kosztów za okres nauki o którym mowa w § 1 niniejszej
umowy, w tym:
1. udzielenia zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie
przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania z zachowaniem prawa do
wynagrodzenie (nieobecność usprawiedliwiona płatna),
2. pokrycia całkowitego kosztu kursu językowego,
3. pokrycia kosztów przejazdu w wysokości ……………………………..,
4. pokrycia kosztów zakwaterowania w wysokości………………………….,
5. udzielenia urlopu szkoleniowego (płatnego/bezpłatny) w wymiarze…………………

§3
1. Pracownik zobowiązuje się do przepracowania na Uczelni okresu 1 roku po zakończeniu
nauki, pod rygorem zwrotu kosztów szkolenia pokrytych przez Uczelnię.
2. Uczelnia ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie:
1) niepodjęcia lub przerwania przez Pracownika nauki bez uzasadnionych przyczyn,
2) rozwiązania stosunku pracy przez Uczelnię bez wypowiedzenia z winy Pracownika,
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, lub po jego ukończeniu w terminie
określonym w ust. 1,
3) rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika za wypowiedzeniem, z wyjątkiem
wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 kodeksu pracy
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, lub po jego ukończeniu w terminie
określonym w ust. 1,
4) rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 55
lub art. 943, kodeksu pracy mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, lub po jego ukończeniu w terminie
określonym w ust. 1.
3. Uczelni przysługuje roszczenie o zwrot 100% poniesionych kosztów wynikających
z niniejszej umowy w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt 1.
4. Uczelni przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów wynikających z niniejszej
umowy, w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, pomniejszonych proporcjonalnie
do okresu przepracowanego przez Pracownika po zakończeniu nauki. Przy czym za każdy
miesiąc, liczony do końca okresu o którym mowa w ust. 1, będzie obowiązywał zwrot przez
Pracownika wartości 8,33% łącznej sumy zapłaconej przez Uczelnię opłaty za naukę.
5. Pod pojęciem miesiąca Strony zgodnie rozumieją definicję zawartą w Kodeksie cywilnym.
6. Pracownik zobowiązany jest na żądanie Uczelni w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
przesłanek o których mowa w § 3, w przypadkach określonych w ust. 2 zwrócić koszty
poniesione przez Uczelnię.
§4
Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone w formie aneksów zwartych na piśmie
pod rygorem nieważności podpisanych przez obie Strony.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy
i Kodeksu cywilnego.
§6
W przypadku, gdy powstanie jakikolwiek spór, Strony zobowiązują się podjąć w pierwszej
kolejności starania o polubowne jego rozwiązanie. Jednakże jeśli w ciągu 14 dni
od powstania sporu Strony nie dojdą do porozumienia w przedmiocie jego polubownego
rozwiązania,

Strony

poddają

taki

spór

pod

rozstrzygnięcie

sądu

powszechnego

w Częstochowie.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pracownika i dwa
dla Uczelni.
§8
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………………………….
(Pracownik)

……..………………………
(Uczelnia)

