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PytaniePytaniePytaniePytanie    

Jestem połoŜną. Bez skierowania zakładu pracy, ale za jego zgodą wyraŜoną w umowie 

rozpoczęłam studia na Akademii Medycznej. Pracodawca przyznał mi jednocześnie świadczenie na 

pokrycie czesnego. Niestety, później wycofał się z umowy stwierdzając, Ŝe przepisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 12 

października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.) nie dotyczą pracowników 

podstawowej działalności słuŜby zdrowia. 

Czy przepisy § 2 ust. 3 dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształceniCzy przepisy § 2 ust. 3 dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształceniCzy przepisy § 2 ust. 3 dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształceniCzy przepisy § 2 ust. 3 dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego a ogólnego a ogólnego a ogólnego 

w formach szkolnych i pozaszkolnych pozwalają pracodawcy na zastosowanie szczegółowych w formach szkolnych i pozaszkolnych pozwalają pracodawcy na zastosowanie szczegółowych w formach szkolnych i pozaszkolnych pozwalają pracodawcy na zastosowanie szczegółowych w formach szkolnych i pozaszkolnych pozwalają pracodawcy na zastosowanie szczegółowych 

przepisów rozdziału 2 § 4 i 5, które wskazują roŜne rodzaje świadczeń m.in. pokrycie czesnego w przepisów rozdziału 2 § 4 i 5, które wskazują roŜne rodzaje świadczeń m.in. pokrycie czesnego w przepisów rozdziału 2 § 4 i 5, które wskazują roŜne rodzaje świadczeń m.in. pokrycie czesnego w przepisów rozdziału 2 § 4 i 5, które wskazują roŜne rodzaje świadczeń m.in. pokrycie czesnego w 

szkole? szkole? szkole? szkole?  

Sprawa świadczeń pracodawcy dotyczy w moim szpitalu około 30 osób. Na podstawie 

wspomnianego rozporządzenia w innym szpitalu przyznano świadczenia na czesne, które są 

zwolnione jest z podatku dochodowego i składek ZUS (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Wspomniane w pytaniu rozporządzenie reguluje zasady kształcenia, dokształcania w formach 

pozaszkolnych dla pracowników podstawowej działalności słuŜby zdrowia (§ 9-11 

rozporządzenia). Pozostałych przepisów rozporządzenia nie stosuje się do tej grupy pracowników, 

tzn. przepisy rozporządzenia nie znajdują zastosowania do zasad kształcenia, dokształcania w 

formach szkolnych dla pracowników podstawowej działalności słuŜby zdrowia. Pracodawca moŜe, 

lecz nie musi, zastosować szczegółowe przepisy rozdziału 2 § 4 i 5 rozporządzenia, które 

wskazują róŜne rodzaje świadczeń m.in. pokrycie czesnego w szkole, lecz tylko na podstawie 

porozumienia z pracownikiem. 

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych w zakresie i na warunkach ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. w 

sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego 

dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Do pracowników podstawowej 

działalności słuŜby zdrowia oraz do nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 

świadczących usługi w zakresie podstawowej działalności słuŜby zdrowia stosuje się przepisy § 9-
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11 rozporządzenia. Przepis § 2 ust. 3 wskazujący na moŜliwe formy kształcenia juŜ nie 

obowiązuje (został uchylony z rozporządzenia). 

Rozporządzenie nie określa zasad kształcenia i dokształcania w formach szkolnych dla tej grupy 

pracowników. 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


