
Odprawa emerytalna 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty 
z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z 
przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

Warunkiem otrzymania przez pracownika odprawy emerytalnej jest zatem utrata statusu 
pracownika w związku z przejściem przez niego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 
pracy. Do nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu 
przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Przyczyna nie ma wpływu na prawo do tej odprawy, 
albowiem prawo do odprawy emerytalnej powiązane jest z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem 
stosunku pracy. Tytułem przykładu, wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki 
zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę i wystarczy w tym 
zakresie związek czasowy, tj. przejście na emeryturę lub rentę bezpośrednio po ustaniu stosunku 
pracy. Związek ten jest zachowany także wtedy, gdy pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę 
w pewnym okresie po ustaniu stosunku pracy, lecz następuje to bezpośrednio po okresie 
nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w czasie trwania 
stosunku pracy. 

Pamiętać jednocześnie należy, że pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na 
rentę lub emeryturę, odprawa emerytalna nie przysługuje zatem w związku z przejściem, np. na 
rentę rodzinną lub świadczenie przedemerytalne. 

Odprawa przysługuje pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość 
tego wynagrodzenia ustala się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop. Przepisy szczególne 
odnoszące się do różnych grup zawodowych oraz układy zbiorowe pracy mogą ustalać wyższą 
odprawę (tak: ustawa o pracownikach samorządowych lub Karta Nauczyciela). 

Należy pamiętać, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 
Oznacza to, że odprawa ta ma charakter jednorazowy, zaś jej pobranie przez pracownika na 
podstawie jednego z wymienionych tytułów (przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub 
emeryturę), wyłącza możliwość ponownego uzyskania odprawy w pełnej wysokości z tego samego 
lub drugiego tytułu (oznacza to, że np. otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na 
rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej 
odprawy z tytułu przejścia na emeryturę). 

podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 


