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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 64. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
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USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym  
od osób fizycznych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, 
z późn. zm.1)) po art. 103 dodaje się art. 1031 – 1035 w brzmieniu: 

„Art. 1031. § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdoby-
wanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z ini-
cjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 

§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: 

1) urlop szkoleniowy, 

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by 
punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich 
trwania. 

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

Art. 1032. § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysłu-
guje w wymiarze: 

1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksterni-
stycznych, 

2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalne-
go, 

                                       
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i 

Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, 
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 
166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i 
Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 
64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 
93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 
58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 
1704. 
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3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe, 

4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dy-
plomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu 
dyplomowego. 

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika 
dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Art. 1033. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje 
zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty 
za kształcenie, przejazd i podręczniki. 

Art. 1034. § 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje 
zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. 
Umowę zawiera się na piśmie. 

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień 
mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego roz-
działu. 

§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli 
pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawa-
nia w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych. 

Art. 1035. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, który: 

1) bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, 

2) w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego u-
kończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w 
art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy za 
wypowiedzeniem albo z którym pracodawca rozwiąże stosunek 
pracy bez wypowiedzenia z jego winy 

 - jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodaw-
cę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości propor-
cjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnosze-
nia.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 51, poz. 307) w art. 21 w ust. 1 pkt 90 otrzymuje brzmienie: 

„90) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez praco-
dawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń o-
trzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas 
urlopu szkoleniowego,”. 
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Art. 3. 

Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem 
11 kwietnia 2010 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


