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Nazwa 
kursu* 
 

 

PEŁNOMOCNIK STRONY W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ PSZ  
– ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE 

 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy  Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy 
 

Cel szkolenia Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego działania i 
podejmowania właściwych czynności dotyczących relacji pomiędzy organem administracji a 
pełnomocnikiem reprezentującym stronę / uczestnika postępowania 
 

Tematyka 
1) Przedstawicielstwo - zasady ogólne 

 pojęcie przedstawicielstwa 

 zdolność do czynności prawnych, a możliwość wykonywania czynności w cudzym imieniu 

 przesłanki skuteczności przedstawicielstwa, źródła umocowania 

 KC i KPA jako akty regulujące działania pełnomocnika wobec PSZ 
2) Pełnomocnictwo  

 pojęcie pełnomocnictwa, źródło umocowania 

 forma i treść pełnomocnictwa, rodzaje pełnomocnictw, ilość pełnomocników 

 mocodawca, pełnomocnik 

 odwołanie / wygaśnięcie pełnomocnictwa 

 odpowiedzialność mocodawcy i pełnomocnika 
3) Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym 

 działanie strony 

 ograniczenia ustawowe/czynności dokonywane przez pełnomocnika w trybie   
administracyjnoprawnym 

 katalog czynności, które mogą zostać dokonane za bezrobotnego przez pełnomocnika 

 czynności dokonywane przez pełnomocnika w sprawach dotyczących cudzoziemców 

 najczęstsze problemy 

 obowiązki pełnomocnika w trybie administracyjnoprawnym 

 oryginał, a urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa 

 uprawnienia do sporządzenia odpisu dokumentu 

 wątpliwości organu, sprawy mniejszej wagi 
4) Pełnomocnik w trybie cywilnoprawnym 

 różnice pomiędzy trybem administracyjnoprawnym, a cywilnoprawnym 

 działanie strony 

 katalog przypadków w których strona / wnioskodawca może występować przez  
pełnomocnika 

 obowiązki pełnomocnika w trybie cywilnoprawnym 

 wpływ treści pełnomocnictwa na procedury urzędowe 

 szczególne sytuacje dotyczące złożenia wniosku przez pełnomocnika i zawarcie umowy w 
imieniu mocodawcy 

 określenie stron umowy w przypadku zawierania jej przez pełnomocnika, pozostałe 
zagadnienia 

Prowadzący Mariusz Śmigiel - doktor nauk prawnych, doświadczony trener PSZ, ekspert z zakresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego prawa pracy, prawa europejskiego, specjalizujący się 
w prawnych zagadnieniach dot. przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia, systemów 
świadczeń dla bezrobotnych. Doradca z zakresu funkcjonowania rynku pracy, zatrudnienia i polityki 
społecznej. Konsultant międzynarodowego, praktyk, wykładowca akademicki z doświadczeniem w 
Polsce i za granicą, autor ponad 100 publikacji,  komentarzy do ustaw – w tym m.in. do przepisów z 
zakresu usług i standardów usług rynku pracy, współuczestnik prac nad Konwencją Nr 181 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
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Czas trwania 
szkolenia 

Szkolenie on-line: 4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji + możliwość 
konsultacji bezpośrednio po szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 
zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu 
Szkolenie stacjonarne: 8h dydaktycznych szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (skrypt, 
teczka, długopis, zakreślacz), zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje 
mailowe do 14 dni po szkoleniu, lokalizacja ustalana indywidualnie z klientem. 
W przypadku szkoleń 2 dniowych (14h) szkolenie będzie miało charakter warsztatowy w oparciu o 
case study  
 

Termin  
i miejsce 
szkolenia 

Do uzgodnienia 

Cena** 
Ustalana indywidualnie w zależności od wybranej formy szkolenia. 
Prosimy o kontakt: Telefon 41 275 00 58 lub 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 

 

mailto:biuro@ap.org.pl

