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Wykaz skrótów i aktów prawnych 
użytych w książce

kp    –  ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1666 ze zm.)

PIT   –  ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

updop –  ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

ZFŚS  –  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
PPE   –  Pracownicze Programy Emerytalne
TK   –  Trybunał Konstytucyjny
SN   –  Sąd Najwyższy
NSA   –  Naczelny Sąd Administracyjny
ZUS   –  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)
ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.)
ustawa o  PPE – 20 kwietnia 2004  r. o  pracowniczych programach emerytalnych 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1449)
rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i  polityki socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 
ze zm.)
przepisy bhp – rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profi -
laktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279), rozporządzenie ministra 
pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) 
przepisy o chorobach zakaźnych – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 947)
rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych –  rozporządze-
nie ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biolo-
gicznych dla zdrowia w  środowisku pracy oraz ochrony pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zm.).
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Rozdział 1.
Świadczenia z ZFŚS

Bardzo wiele bonusów dla pracowników pochodzi z funduszu socjalnego. Na mocy 
§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.; dalej rozporządzenie składkowe) 
świadczenia fi nansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z obowiązku opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne. Powołany przepis nie określa kwoty, która nie 
wchodzi do podstawy wymiaru składek; a zatem, jeżeli świadczenie spełnia kryte-
rium fi nansowania z ZFŚS i jest przeznaczone na cele socjalne, to bez względu na 
wysokość nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne.

Dotyczy to wszelkich świadczeń, zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych (tzw. 
świadczeń w naturze).

Wyjaśnijmy, że ze świadczeniami pieniężnymi mamy do czynienia, poza przekaza-
niem świadczenia w postaci środków pieniężnych, także wówczas, gdy pracownicy 
nabywają świadczenia socjalne osobiście, a następnie przedstawiają pracodawcy 
faktury lub rachunki dokumentujące ich nabycie. Dokumenty potwierdzające 
nabycie świadczeń zawierają odpowiedni zapis, np. „bilet na basen”, „karnet na 
basen”, „bilet na siłownię”, „karnet na siłownię”, „bilet na saunę”, „karnet na saunę”, 
„bilet do kina” lub „usługa basen”, „usługa siłownia”, „usługa sauna”. Po otrzyma-
niu takiego dokumentu pracodawca zwraca pracownikom w formie pieniężnej 
koszt uprzednio poniesionych przez pracowników wydatków. Do świadczeń pie-
niężnych zalicza się także np. koszt wycieczki.

Ze świadczeniami rzeczowymi natomiast mamy do czynienia wtedy, gdy praco-
dawca fi nansuje ze środków funduszu nabycie określonych świadczeń socjalnych, 
takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do siłowni, sauny, sali fi tness, kina, 
teatru itp. A następnie wręcza pracownikom dokumenty – takie jak bilety wstępu, 
karnety itp. – uprawniające ich do skorzystania z zakupionych świadczeń socjal-
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nych. Dokumenty te pełnią jedynie funkcję identyfi kacyjną, tzn. pozwalają orga-
nizatorowi ustalić krąg osób uprawnionych do świadczenia, nie dają natomiast 
prawa do ich wymiany na towar lub usługę. W tej sytuacji pracodawca ponosi 
bezpośrednio koszt świadczenia, natomiast pracownikom wydaje dokumenty 
uprawniające do wstępu na zajęcia sportowe czy spektakl.

Nowe zasady tworzenia ZFŚS

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych i gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.; dalej 
ustawa o ZFŚS), która od 1 stycznia 2017 r., na mocy nowelizacji wprowadzonej 
ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców (podpisana przez Prezydenta 28 grudnia 2016 r.) wpro-
wadziła nowe zasady tworzenia ZFŚS.
Przewidują one złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębior-
ców poprzez podniesienie progu zobowiązującego do utworzenia ZFŚS z 20 do 
50 pracowników.
Nowe brzmienie otrzymał art. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, zgodnie z którym pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 
1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 
zobowiązani byli utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Aktualnie 
zwiększono wysokość zatrudnienia do 50 pracowników.

> Ważne <

Zmiana nie dotyczy pracodawców prowadzących działalność w formie 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, na któ-
rych spoczywa obowiązek utworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrud-
nianych pracowników.

Z kolei ci pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia dane-
go roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcy 
zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą tworzyć fundusz na dotychczaso-
wych zasadach określonych w art. 5 ustawy lub wypłacać świadczenie urlopowe.
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