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1. Wprowadzenie – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

nieodpłatna mediacja, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. 

 
Miejsca świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 
Poniedziałek: Bychawa  w godz. 11.00 - 15.00 Urząd Miejski w Bychawie,  
ul. Piłsudskiego 22 

Wtorek 13.00 - 17.00 
Wtorek: Bychawa  w godz. 13.00 - 17.00 Urząd Miejski w Bychawie,  
ul. Piłsudskiego 22  

Środa 10.00 - 14.00 Środa: Głusk w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Czwartek 11:00-15:00 
Czwartek: Strzyżewice w godz. 11.00 - 15.00 Urząd Gminy  Strzyżewice, 
Strzyżewice 109 

Piątek 10.00 - 14.00 Piątek: Głusk w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

   

Punkt 1 - WYSOKIE- porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 Poniedziałek: Wysokie w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Wtorek 10.00 - 14.00 Wtorek: Zakrzew w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Środa 10.00 - 14.00 Środa: Wysokie w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Czwartek: Zakrzew w godz. 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Piątek 8:00-12:00 
Piątek: Krzczonów w godz. 8.00 - 12.00 Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Krzczonowie 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714  

lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 
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zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Dodatek osłonowy PAMIĘTAJ – 31 października 2022 roku mija 

termin na złożenie wniosku 

W grudniu 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej 

Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  

i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu 

domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł  

w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 31 

października 2022 roku mija termin na złożenie wniosku. 

Ważne terminy – wniosek i wypłata dodatku osłonowego w 2022 r.  

Wnioski o dodatek osłonowy można cały czas składać, jednak ostateczny termin złożenia 

wniosku mija 31 października 2022. 

Osoby, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do końca stycznia 2022 otrzymały wypłatę  

w dwóch równych ratach. Pierwsza rata dodatku miała być wypłacana do 31 marca 2022 r. Jednak 

część świadczeniobiorców dostała pieniądze z opóźnieniem, nawet miesięcznym. 

Beneficjenci, którzy składali wnioski po 31 stycznia 2022 r., cierpliwie mają czekać na wypłatę 

jednej, ale podwójnej transzy. 

Tempo wypłaty dodatków osłonowych zależy od sytuacji poszczególnych gmin – od liczby 

złożonych w nich wniosków oraz czasu potrzebnego na ich obsługę, w tym na przeprowadzenie 

procesu weryfikacji, a także ilości środków w każdym kwartale.  

Urzędy mają czas na wypłaty dodatku maksymalnie do 2 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

Kryterium dochodowe  

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny 

energii, gazu i żywności. Przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne 

miesięczne dochody netto nie przekraczają: 

 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym 

 

PAMIĘTAJ! 

Ostateczny termin złożenia wniosku o dodatek osłonowy mija 31 października 2022 r. 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a7

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

LUBELSKI 

Zasady określania wysokości dochodów 

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego jest objęcie nim dużej liczby beneficjentów. 

Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany 

„na rękę” czyli netto.  

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji 

dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 

 przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, 

art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne 

 inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego 

ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w: 

 roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 

złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek 

osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku 

 roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony 

zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy 

złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku 

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Gospodarstwo domowe tworzą: 

 gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca  

i gospodarująca 

 gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie 

dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące 

 

Wysokość dodatku osłonowego 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu: 

 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie 

nieprzekraczającym 2100 zł 
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 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł 

miesięcznie na osobę 

 8

50 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 

1500 zł na osobę 

 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie 

przekracza 1500 zł na osobę 

 

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Są to 

gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na 

paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla takich wnioskujących dodatek 

osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe na osobę podane wyżej pozostają bez zmian): 

 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 

 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 

 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,  

a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych 

dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

 

 

Oprac.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
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Wniosek o dodatek 

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na 

terytorium Polski. 

Ministerstwo Klimatu przygotowało wersję wniosku o dodatek osłonowy uwzględniającą wpis 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (ECEB).  

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest spis źródeł ciepła, czyli złożenie 

deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

 

 

 

 

 

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia 

wniosku. Jeśli w międzyczasie dojdzie do zmian składu gospodarstwa domowego nie wpłynie to na 

wysokość wypłaty kolejnej raty, czy też jednorazowej wypłaty. 

 

Gdzie i jak złożyć wniosek  

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom. Przyznanie dodatku przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana  

w przypadku odmowy przyznania świadczenia). 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będą rozpatrywane m.in. przez CUS (Centrum 

Usług Społecznych) w danym mieście/gminie i mogą być składane: 

 tradycyjnie – osobiście lub za pośrednictwem poczty 

o Wniosek o dodatek osłonowy w wersji papierowej oraz druk RODO można 

pobrać w miejscowym GOPS/ MOPS albo pobrać ze strony internetowej 

ośrodka 

 elektronicznie – np. e-PUAP 

o W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego 

 

WAŻNE 

Właściciele domów mieszkalnych mieli obowiązek zgłaszania informacji, 

 czym ogrzewają budynki, składając deklarację  

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
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Osoby mieszkające w wynajętych mieszkaniach a dodatek osłonowy 

Prawo do dodatku osłonowego danej osoby nie ma nic wspólnego z własnością czy 

wynajmowaniem mieszkania. 

Każda osoba może ubiegać się od dodatek osłonowy prowadząc gospodarstwo jednoosobowe 

lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe. Wnioskodawca będzie zobowiązany 

podać we wniosku swoje dane, w tym adres zamieszkania w przypadku gdy prowadzi gospodarstwo 

jednoosobowe lub jeśli prowadzi  gospodarstwo wieloosobowe swoje dane, w tym adres 

zamieszkania i dane innych osób tworzących z nim gospodarstwo domowe wieloosobowe. Istotne 

jest, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 

złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek 

jako pierwszy. Ponadto obowiązywać będzie zasada, ze jedna osoba może wchodzić w skład tylko 

jednego gospodarstwa domowego. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) 

 Ustawa z dnia  21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615) 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 
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3. Rodzaje pełnomocników występujących w różnych sprawach 

Każdy, kto jest stroną dowolnego postępowania, jest zainteresowany korzystnym jego 

zakończeniem. Nie każdy posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, umiejętności albo czas aby 

w dostatecznym stopniu zadbać o swoje interesy. To dlatego powstała instytucja pełnomocnictwa. 

Pełnomocnik jest podmiotem uprawnionym do występowania za osobę, którą reprezentuje. Może 

ją zastępować i podejmować różne czynności. Wbrew powszechnemu przekonaniu 

pełnomocnikiem nie są tylko adwokaci czy radcowie prawni. 

Pełnomocnictwo  

Pełnomocnictwo jest to jednostronne oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną 

osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na 

podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) 

mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi 

podmiotami prawa. 

 

 

 

 

W doktrynie prawa terminem „pełnomocnictwo” określa się zarówno: 

 czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub 

osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych  

 sam dokument pełnomocnictwa 

 

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na: 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

WAŻNE 

Pełnomocnictwo upoważnia, ale nie obciąża pełnomocnika  

obowiązkiem reprezentowania mocodawcy.  
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Strony pełnomocnictwa 

Mocodawca – osoba upoważniająca inną osobę (pełnomocnika) do działania w swoim imieniu 

poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Umocowanie innej osoby do działania w imieniu mocodawcy 

sprawia, że każda czynność pełnomocnika (dokonana w zakresie umocowania) wywołuje skutki 

bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. 

Mocodawca sam decyduje czy udzielić pełnomocnictwa, kogo uczynić pełnomocnikiem oraz do 

jakiego rodzaju czynności upoważnić pełnomocnika (ustalając zakres umocowania). 

Przepisy kodeksu cywilnego w rozdziale poświęconym pełnomocnictwu nie zawierają norm 

dotyczących osoby mocodawcy, wobec tego do mocodawcy znajdą zastosowanie przepisy dotyczące 

osób (w szczególności dotyczące zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych). 

Pełnomocnik jest przedstawicielem lub reprezentantem mocodawcy w kontakcie z osobami 

trzecimi, który wyraża jego wolę składając stosowne oświadczenia. To osoba powołana z wyboru 

mocodawcy, zatem mocodawca zwykle ma wpływ na to kto, i w jakim zakresie ma go  

reprezentować. Bardzo istotną cechą relacji mocodawca – pełnomocnik jest zaufanie, ponieważ 

konsekwencje działania pełnomocnika mogą być bardzo poważne. 

 

 

 

 

Typy pełnomocników 

Pełnomocnikiem można mianować zasadniczo każdego, kogo dana osoba darzy zaufaniem, pod 

warunkiem, że pełnomocnik ma skończone 13 lat. Najbezpieczniej będzie powołać na pełnomocnika 

osobę pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Wybór 

konkretnej osoby zależy jednak od tego, w jakich sprawach ma ona reprezentować mocodawcę. 

Można wyszczególnić trzy typy pełnomocników, biorąc pod uwagę rodzaj spraw: 

 Pełnomocnik w sprawach administracyjnych – w tym przypadku występuje dowolność 

w wyznaczaniu pełnomocnika, który może reprezentować mocodawcę we wszelkich 

kontaktach z urzędami, 

 Pełnomocnik w sprawach cywilnych – w tym przypadku funkcję pełnomocnika może 

pełnić członek najbliższej rodziny, adwokat lub radca prawny, ewentualnie ktoś, kto  

z urzędu zajmuje się reprezentowaniem obywateli, 

 Pełnomocnik w sprawach karnych - w tym przypadku również funkcję pełnomocnika 

może pełnić członek najbliższej rodziny, adwokat lub radca prawny. 

 

 

WAŻNE 

Pełnomocnikiem może być osoba, która posiada co najmniej  

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli ma ukończone 13 lat. 
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Rodzaje pełnomocnictw 

Kodeks cywilny reguluje sprawę rodzajów pełnomocnictw, jakich można udzielić swojemu 

reprezentantowi. To tak naprawdę najważniejsza kwesta, ponieważ od zakresu pełnomocnictwa 

zależy, czy wskazana osoba rzeczywiście będzie mogła wyrazić wolę mocodawcy w konkretnej 

sprawie. Znane są cztery rodzaje pełnomocnictw: 

 

Rodzaj pełnomocnictwa Zakres 

Pełnomocnictwo ogólne – Pełnomocnictwo do wykonywania ogólnych czynności za 

mocodawcę wchodzących w skład tzw. zwykłego zarządu, np. 

udzielenie pełnomocnictwa do składania różnych dokumentów 

albo reprezentowania mocodawcy przed wszelkimi organami.  

W praktyce często spotykane, gdy potrzeba zarządzać majątkiem 

podczas dłuższej nieobecności mocodawcy. 

Pełnomocnictwo rodzajowe – Udziela się go wtedy, gdy mocodawca chce upoważnić 

pełnomocnika do cyklicznego wykonywania jakichś czynności 

wykraczających poza standardowy zarząd.  

Pełnomocnictwo szczególne – W tym pełnomocnictwie występuje bardzo precyzyjne określenie 

kompetencji pełnomocnika, którego można upoważnić do 

wykonania ściśle wskazanej czynności, np. zawarcia konkretnej 

umowy o danych parametrach. Pełnomocnictwo nie wiąże 

natomiast w żadnej innej niż wskazana sytuacji. Ważne jest przy 

tym to, że pełnomocnictwo szczególne musi zostać udzielone w 

takiej samej formie, w jakiej pełnomocnik będzie realizować wolę 

mocodawcy. Zatem jeśli pełnomocnik został umocowany do 

zawarcia umowy potwierdzonej aktem notarialnym, samo 

pełnomocnictwo również musi być potwierdzone notarialnie. 

Pełnomocnictwo procesowe – Mocodawca upoważnia pełnomocnika do reprezentowania go 

podczas czynności sądowych. Pełnomocnik będzie mógł stawić się 

w sądzie po odebraniu wezwania, nawet zamiast samego 

mocodawcy. 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

Kto może być pełnomocnikiem procesowym  

Generalnie pełnomocnikiem w każdej sprawie może być adwokat lub radca prawny, czyli 

osoby, które zawodowo zajmują się świadczeniem usług prawnych. Jednak przepisy postępowania 

cywilnego (KPC) nie nakładają obowiązku występowania przed sądem za pośrednictwem radcy 

prawnego i adwokata (wyj. skarga kasacyjna). Nie ograniczają kręgu osób mogących reprezentować 
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stronę przed sądem wyłącznie do ww. profesjonalnych podmiotów. Umożliwiają też udzielenie 

pełnomocnictwa innym podmiotom, które nie muszą mieć uprawnień do wykonywania jednego  

z prawniczych zawodów.  

W określonych sytuacjach stronę może zastępować również członek najbliższej rodziny, 

pracownik, czy organ jednostki samorządu terytorialnego. W sprawach związanych z własnością 

przemysłową może to być rzecznik patentowy. Osoba sprawująca zarząd majątkiem może być 

pełnomocnikiem w sprawach związanych z tym majątkiem. Podobnie osoba pozostająca ze stroną w 

stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Poza tym może to 

być współuczestnik sporu. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być również jego pracownik. 

W przypadku spraw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, jak również o roszczenia 

alimentacyjne, pełnomocnik ten może reprezentować jedynie stronę powodową.  

Przedstawiciel organizacji społecznej nie może reprezentować strony pozwanej. 

 

Rodzaje pełnomocników procesowych w różnych sprawach cywilnych 

Pełnomocnik Rodzaj spraw cywilnych 

Rzecznik patentowy W sprawach związanych z własnością przemysłową 

Zarządca majątku 

W sprawach związanych z tym majątkiem 

Zarząd nie musi się rozciągać na cały majątek. Może on dotyczyć tylko 

określonego składnika lub zespołu składników, np. przedsiębiorstwa 

Współuczestnik sporu 

W sprawach związanych z przedmiotem sporu 

Pełnomocnikiem uczestnika postępowania może być inny uczestnik 

tego postępowania, jeżeli nie zachodzi między nimi kolizja interesów 

Zleceniobiorca 

Jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia 

Przez pojęcie „stały” należy rozumieć stosunek zlecenia trwający 

dłuższy czas, a nie taki, który wiąże strony przypadkowo i okazjonalnie 

Pracownik 

W sprawach dot. biznesu przedsiębiorcy (pracodawcy pracownika) 

Pracownikiem upoważnionym do pełnienia funkcji pełnomocnika 

procesowego jest każda osoba pozostająca w stosunku pracy  

z wymienioną jednostką lub jej organem nadrzędnym, niezależnie od 

zajmowanego stanowiska, wykształcenia i posiadanych kwalifikacji 

Przedstawiciel OP, PCPR 

lub JTS albo NGO 

W sprawach o ustalenie, zaprzeczenie pochodzenia dziecka albo  

o roszczenia alimentacyjne – w zakresie udzielania pomocy rodzinie 
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Przedstawiciel organizacji 

zrzeszającej rolników 

indywidualnych 

W odniesieniu do rolnika będącego jej członkiem, w sprawach 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 

Przedstawiciel organizacji 

konsumenckiej 

W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów, jeżeli 

reprezentowana strona jest konsumentem 

Miejski Rzecznik Praw 

Konsumentów 

W sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów powództwo 

może być wytoczone w imieniu konsumenta 

 

Przed Sądem Najwyższym jest inaczej  

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje przymus adwokacji, czyli zastępstwo 

stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy głównie sporządzenia pism 

procesowych, a także innych czynności procesowych związanych z postępowaniem (wyjątek - 

zwolnienie od kosztów sądowych). 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1805) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 
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4. Zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na 

emeryturę 

Pracownik, który zamierza skorzystać z uprawnień emerytalnych musi rozwiązać stosunek pracy. 

Decyzja pracownika powoduje, że pojawiają się obowiązki po stronie pracodawcy, w szczególności 

rozliczenie się z pracownikiem ze wszystkich przysługujących mu należności. Pracodawca 

zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie, a także udzielić niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Jeżeli udzielenie urlopu nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi 

ekwiwalent pieniężny. Każdy pracownik przechodzący na emeryturę ma prawo do jednorazowej 

odprawy emerytalnej. 

Decyzja pracownika o przejściu na emeryturę 

Przejście pracownika na emeryturę jest prawem pracownika, nie jest jego obowiązkiem. Jeżeli 

pracownik, pomimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, jest w stanie w dalszym ciągu 

świadczyć pracę na odpowiednio wysokim poziomie, bez uszczerbku dla swego zdrowia, pracodawca 

powinien mu to umożliwić. 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcie przez pracownika ustawowego wieku emerytalnego uprawnia go do skorzystania  

z prawa do przejścia na emeryturę. Zdarza się, że pracownik pomimo osiągnięcia wymaganego wieku 

emerytalnego kontynuuje zatrudnienie. Często jednak rozwiązuje stosunek pracy w związku  

z uzyskaniem uprawnień emerytalnych, a następnie ponownie podejmuje pracę u tego samego lub 

innego pracodawcy. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, pracodawca musi dochować wszystkich 

obowiązków jakie na nim ciążą w związku z zakończeniem stosunku pracy przez pracownika.  

Jeżeli pracownik postanowił skorzystać z uprawnień emerytalnych, pracodawca jest 

obowiązany do udzielenia zatrudnionemu wszelkiej pomocy, w szczególności w zakresie 

gromadzenia niezbędnej dokumentacji przeznaczonej do przedłożenia w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych.  

 

 

 

ORZECZNICTWO 

Uchwała SN z dnia 21.01.2009 r. - Skład Siedmiu Sędziów (II PZP 13/08) 

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić 

wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 KP). 
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W związku z tym pracodawca powinien przede wszystkim: 

 przeprowadzić procedurę rozwiązania stosunku pracy, gdyż jest to warunek nabycia 

uprawnień emerytalnych 

 zgromadzić dostępną dokumentację poświadczającą uprawnienia pracownika do 

emerytury ze względu na osiągnięty wiek, staż pracowniczy oraz posiadane okresy 

ubezpieczenia emerytalnego 

 przekazać pracownikowi świadectwo pracy z dniem ustania zatrudnienia, które musi 

być prawidłowo wypełnione 

 wystawiać w razie potrzeby, na żądanie pracownika lub ZUS, zaświadczenia  

i dokumenty, jeżeli jest to niezbędne do nabycia uprawnień emerytalnych 

 sporządzić dokumentację potwierdzającą okresy zatrudnienia pracownika  

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – w przypadku 

pracowników wykonujących takie prace 

ewentualnie…. 

 sporządzić wniosek o emeryturę (dot. osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.) oraz 

złożyć go w ZUS na 30 dni przed terminem uzyskania przez pracownika praw 

emerytalnych 

 

Gdy pracownik zdecyduje się przejść na emeryturę pociąga to za sobą szereg obowiązków po 

stronie pracodawcy, m.in. wypłacenie wynagrodzenia oraz udzielenie urlopu wypoczynkowego lub 

ekwiwalentu pieniężnego. Pracownik przechodzący na emeryturę ma również prawo do 

jednorazowej odprawy emerytalnej. 

 

Obowiązki pracodawcy w związku z przejściem pracownika na emeryturę 

 

 

Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Wypłata wynagrodzenia za pracę 

Ustanie stosunku pracy (nie tylko z powodu przejścia na emeryturę), wiąże się z koniecznością 

wypłaty pracownikowi należnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca powinien zrobić to nie 

później niż ostatniego dnia trwania stosunku pracy. 

 

 

 

 

 

.  

 

Urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent urlopowy  

Pracownika przechodzącego na emeryturę należy traktować jak każdego innego 

zatrudnionego, z którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. Wskazana zasada odnosi się także do 

uprawnień pracownika do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik ma prawo do urlopu 

wypoczynkowego w roku ustania zatrudnienia, z powodu skorzystania z możliwości przejścia na 

emeryturę, na ogólnych zasadach. W takim przypadku urlop będzie należny w wymiarze 

proporcjonalnym do okresu pracy w danym roku kalendarzowym. 

Jeżeli jednak pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu, pracodawca będzie musiał 

wypłacić ekwiwalent pieniężny – również według reguł przyjętych dla ogółu pracowników. W takim 

przypadku należy zastosować odpowiednie przepisy Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 

czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Pracodawca jest obowiązany do wypłaty wynagrodzenia za pracę przysługującego 

pracownikowi przechodzącemu na emeryturę nie później niż ostatniego dnia trwania 

stosunku pracy. W takim przypadku terminy wypłaty wynagrodzenia określone  

w regulaminie zakładowym nie mają zastosowania, jeśli nie pokrywają się z datą ustania 

zatrudnienia pracownika zamierzającego skorzystać z uprawnień emerytalnych. 
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Odprawa emerytalna 

Odprawa emerytalna jest jedynym świadczeniem, które jest przeznaczone wyłącznie dla osób 

przechodzących na emeryturę, przysługująca na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Odprawę 

wypłaca się, jeżeli są spełnione warunki określone w KP. 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo do odprawy wynikające z art. 921 KP ma powszechny charakter, co oznacza, że odprawę 

należy wypłacić każdemu pracownikowi, który spełnia warunki określone powyżej.  

 

Odprawa może jednak przysługiwać w wyższej wysokości, niż przewiduje Kodeks Pracy. Przede 

wszystkim odrębne ustawy regulujące zasady zatrudnienia poszczególnych grup zawodowych (tzw. 

pragmatyki służbowe) mogą ustanawiać korzystniejsze zasady przyznawania odpraw w porównaniu  

z Kodeksem pracy. Przepisy kodeksowe ustalają gwarantowane każdemu pracownikowi minimum.  

W pozakodeksowych przepisach zawarto szczególne regulacje dotyczące m.in. pracowników sfery 

budżetowej (pracownicy urzędów państwowych, pracownicy samorządowi), a także nauczycieli oraz 

nauczycieli akademickich. Pracodawca może, w przepisach zakładowego prawa pracy, określić 

korzystniejsze rozwiązania w tym zakresie, np. w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie 

wynagradzania. 

 

W praktyce pojawiają się niekiedy wątpliwości, czy doszło do wystąpienia przesłanek 

uzasadniających wypłatę odprawy. Prawo do odprawy przysługuje: 

 bez względu na rodzaj rozwiązywanej umowy o pracę (umowa zawarta na czas 

określony lub na czas nieokreślony) oraz przyczynę niezdolności do pracy, 

 niezależnie od rodzaju emerytury (zwykła – związana z osiągnięciem powszechnego 

wieku emerytalnego lub wcześniejsza), 

 bez względu na długość okresu pracy u danego pracodawcy.  

 

 

 

WAŻNE 

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy 

ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 § 1 KP). 

Pracownik, który otrzymał odprawę,  

nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 § 2 KP). 
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Odprawę przysługującą pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę oblicza się, 

stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Pracodawca 

wypłaca odprawę w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 

zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 r. Nr 2 poz. 14) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

 

 

 

ORZECZNICTWO 

Wyrok SN z dnia 6 maja 2003 r. (I PK 257/02, OSNP 2004/15/267)  

Pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do odprawy musi istnieć związek: 

 czasowy – rozwiązanie umowy o pracę następuje z tego powodu, że pracownikowi 

przysługuje prawo do świadczenia; 

 czasowo-przyczynowy – przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do 

emerytury (renty z tytułu niezdolności do pracy) i rozwiązanie stosunku pracy 

następuje w chwili przyznania świadczenia; 

 funkcjonalny – rozwiązanie stosunku pracy następuje wprawdzie przed ustaleniem 

prawa do odprawy, lecz przyznanie świadczenia jest konsekwencją sytuacji 

poprzedzającej bezpośrednio ustanie zatrudnienia. 

 

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r. (I PK 174/04) 

Jeżeli następuje zbieg prawa do odpraw – np. odprawy emerytalnej i odprawy przysługującej w 

związku ze zwolnieniem pracownika z przyczyn ekonomicznych, nie wyklucza to wypłaty 

obydwu odpraw. 
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5. Umowa zlecenia nie wlicza się do stażu pracy ale liczy się do 

emerytury 

Emerytury w Polsce są wypłacane każdemu, kto jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym. Z kolei 

ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników oraz niektórych innych 

grup społecznych. Można się także ubezpieczyć dobrowolnie. Wiele osób cieszy się nadchodzącą 

emeryturą oraz zasłużonym odpoczynkiem. Niektórzy przyszli emeryci zarabiający głównie na 

podstawie umów cywilnoprawnych często zastanawiają się – czy umowa zlecenia liczy się do 

emerytury i daje prawo do świadczenia emerytalnego. 

Definicje 

Umowa zlecenia (a nie umowa zlecenie, jak powszechnie jest nazywana) jest to umowa 

cywilnoprawna uregulowana w Kodeksie cywilnym (zob. art. 734–751). Przedmiotem umowy zlecenia 

jest zobowiązanie jednej osoby (zwanej zleceniobiorcą) do wykonania określonej czynności prawnej 

(np. zawarcia umowy) dla innego podmiotu (będącego zleceniodawcą), na warunkach określonych 

przez strony w tej  umowie. 

Nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a zleceniobiorcy nie przysługują żadne 

uprawnienia pracowników etatowych, zatrudnianych w oparciu o standardową umowę o pracę na 

czas określony, nieokreślony lub próbny. Zasadniczo umowa zlecenia zawierana jest na rzecz 

wykonywania zleconego zadania, bez ścisłego podporządkowania i nadzoru przełożonego oraz 

ustalonych godzin pełnienia obowiązków. 

 

Umowa zlecenia – charakterystyczne cechy: 

Samodzielność i brak stosunku podporządkowania zleceniobiorcy 

Zobowiązanie zleceniobiorcy do starannego wykonywania czynności 

Możliwość powierzenia przez zleceniobiorcę wykonania zlecenia os. trzeciej 

Możliwość zawarcia umowy zlecenia jako umowy nieodpłatnej 

Swoboda w określaniu wysokości, terminu i sposobu zapłaty wynagrodzenia  

(wyj.: min. stawka za 1 godz. oraz zapłata min. raz w miesiącu) 

Łatwość rozwiązania umowy 

Brak uprawnień pracowniczych 

         Oprac. własne: Dorota Ulikowska 
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Emerytura (od łac. emerere – zasłużyć) jest to comiesięczne świadczenie pieniężne 

przysługujące ubezpieczonemu, za przepracowanie określonej liczby lat lub po osiągnięciu 

określonego wieku. Wiek emerytalny może być zróżnicowany w zależności od płci oraz od warunków 

zatrudnienia albo zatrudnienia w szczególnym charakterze (tzw. przywileje emerytalne). Na 

podstawie stażu pracy uprawnionemu przyznaje się prawo do świadczeń emerytalnych. 

Staż pracy jest to okres, w którym pracownik w rozumieniu przepisów Kodeks pracy, świadczy 

pracę w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru 

bądź spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy na wielkość 

etatu.  

 

Umowa zlecenia nie wlicza się do stażu pracy 

Umowa zlecenia jest cywilnym kontraktem, którego regulacja prawna znajduje się w Kodeksie 

cywilnym. W związku z tym, że nie jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy dlatego czas 

przepracowany w ramach umowy zlecenia nie wlicza się do stażu pracy. Jest to istotne, bo właśnie na 

podstawie stażu pracy przyznaje się prawo do pobierania świadczenia emerytalnego. 

 

 

 

 

 

W praktyce organizacja wykonywanych czynności przez zleceniobiorców w ramach umowy 

zlecenia nie różni się wiele od pracy pracowników etatowych w ramach umowy o pracę, jednak 

zleceniobiorca nie posiada m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego, nie podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu chorobowemu, czy nie może liczyć na zakończenie współpracy z przysługującym 

wypowiedzeniem. Oprócz tego czas przepracowany w oparciu o umowę zlecenia nie wlicza się do 

stażu pracy – nawet jeśli przez ten okres odprowadzano składki emerytalno-rentowe. 

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, umowa cywilnoprawna (w tym umowa zlecenia), 

nawet jeśli spełnia niektóre z warunków niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, nie prowadzi do 

zawarcia go między zleceniodawcą a przyjmującym zlecenie. 

Aby czas pracy i obowiązki służbowe wliczały się do stażu pracy, pomiędzy stronami zwanymi 

pracodawcą i pracownikiem musi zostać nawiązany tzw. stosunek pracy. Definicja – czym jest 

stosunek pracy znajduje się w Kodeksie pracy – jest to zobowiązanie pracownika do wykonywania 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a zobowiązaniem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika za 

wynagrodzeniem. Jak wynika z powyższego definicję stażu pracy spełnia jedynie umowa o pracę. 

 

WAŻNE 

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do 

emerytury mają kobiety, które ukończyły 60. lat i mają za sobą 20 lat stażu pracy oraz 

mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia i przepracowaniu 25 lat. 
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Umowa zlecenia a składki na ubezpieczenie emerytalne  

Pomimo, że kontrakt cywilny, jakim jest umowa zlecenia, nie wlicza się do stażu pracy, to czas 

przepracowany w ramach tej umowy liczy się do emerytury i ma wpływ na wysokość świadczenia 

emerytalnego. 

Umowa zlecenia to najczęściej zawierany rodzaj umowy cywilnoprawnej. Przy zatrudnieniu na 

podstawie tej umowy zleceniodawca ma obowiązek potrącić i odprowadzić składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Umowa 

zlecenia to korzystne rozwiązanie – głównie z perspektywy zatrudniającego, który za jej pomocą 

ogranicza swoje obowiązki wobec zleceniobiorcy. Najczęściej to przyjmujący zlecenie w całości 

obciążany jest ciężarem finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym znacznie 

zmniejsza koszty utrzymania „podwładnego”. 

Wszystkie osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej powinny mieć 

świadomość, że ta forma zarabiania nie podlega pełnemu oskładkowaniu w ramach ubezpieczenia 

społecznego oraz nie gwarantuje potencjalnym emerytom dodatkowych, stażowych lat pracy. 

Umowa zlecenia liczy się do emerytury 

Według przepisów umowa zlecenia wlicza się do emerytury tak długo, jak długo podlegała 

oskładkowaniu. 

Emerytura obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzonych przez lata składek – 

zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Umowa cywilnoprawna podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, dlatego też zatrudnienie w oparciu o tę umowę traktuje 

się jako okres składkowy. Zasadniczo więc, w kwestii prawa do emerytury oraz wyliczania okresów 

składkowych, umowa zlecenia nie musi być niekorzystna dla przyszłego emeryta. Jej wady odnoszą 

się jedynie do podsumowania stażu pracy, a także do kwestii braku większości uprawnień 

pracowniczych.  

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Umowa zlecenia, jak każda umowa cywilnoprawna, nawet jeśli spełnia niektóre z warunków 

niezbędnych do świadczenia pracy, nie prowadzi do zawarcia stosunku pracy. Nie zachodzi 

stosunek podporządkowania, jaki występuje między pracodawcą a pracownikiem, dlatego 

umowa zlecenia nie wlicza się do stażu pracy niezbędnego do emerytury. 

PAMIĘTAJ! 

Dla osób uczących się (uczniowie, studenci) do 26. roku życia umowa zlecenia nie podlega 

obowiązkowemu oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

Młode osoby mogą rozważyć możliwość dobrowolnego odprowadzania składek, jako 

inwestycję na przyszłą emeryturę. 
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Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wysokość składek społecznych w umowie zlecenia jest 

taka sama, jak w przypadku umowy o pracę i wynosi 19,52% podstawy wymiaru wynagrodzenia dla 

składki emerytalnej oraz 8% podstawy wymiaru wynagrodzenia dla składek rentowych.  

Zgodnie z przepisami ciężar finansowania składki emerytalnej i rentowej rozkłada się na 

płatnika i ubezpieczonego. Będzie tak zawsze przy zatrudnieniu na umowę o pracę, gdzie pracownik 

oraz pracodawca współfinansują te składki. Z założenia identyczne rozwiązanie powinno zaistnieć 

również przy umowie zlecenia, gdzie płatnikiem jest zleceniodawca, a  przyjmujący zlecenie jest 

ubezpieczonym. Jednak umowa zlecenia, jako umowa cywilna, daje stronom możliwość innego 

rozwiązania zaakceptowanego przez obie strony umowy i bardzo często tak się dzieje. Zazwyczaj więc 

to zleceniobiorca (zgodnie z zawartą umową) przejmuje na siebie cały ciężar finansowania wszystkich 

danin publicznych, w tym wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

zaliczki na podatek, które przez płatnika (zleceniodawcę) będą potrącane z ustalonego 

wynagrodzenia zleceniobiorcy i odprowadzane na odpowiednie konta w ZUS, US i NFZ. 

 

Emeryt na umowie zlecenia 

Osoba, która przeszła na emeryturę, może nadal zarabiać i podejmować zatrudnienie tak na 

umowę o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia lub innych podobnych umów.  

Jeśli umowa zlecenia jest dla emeryta jedyną formą zatrudnienia, należy od tej umowy 

obowiązkowo odprowadzać składki na trzy ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, 

wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także ewentualnie na dobrowolne ubezpieczenie 

chorobowe (jest to czwarte ubezpieczenie społeczne). Ale jeżeli emeryt pracuje na kilku umowach 

zlecenia  u różnych zleceniodawców jednocześnie, wówczas odprowadza składki na ubezpieczenia 

społeczne aż do momentu, gdy łączna podstawa wymiaru składek będzie równa minimalnemu 

wynagrodzeniu. Jeżeli emeryt pracuje dla kogoś innego na umowę o pracę, od umowy zlecenia 

zobowiązany jest odprowadzać tylko ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) 
 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 

WAŻNE 

Dorabianie na emeryturze, gdy jednocześnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie 

emerytalne, nie tylko poprawia bieżący budżet domowy emeryta,  

ale w przyszłości będzie podstawą do złożenia wniosku o przeliczenie emerytury. Wniosek 

taki można składać raz w roku. 

 


