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1. Pracodawcy zobowiązani do 
tworzenia zfśs

Pracodawców zobowiązanych do tworzenia zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych określa art. 3 ustawy 
z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 
Są to zasadniczo dwie grupy:
1) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 

1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty,

2) pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

WaŻNe

Obowiązek stosowania ustawy o zfśs obejmuje 
wszystkich pracodawców, a więc niezależnie od ich formy 
własności, sektora, rodzaju prowadzonej działalności, czy też 
zasobności.

Oprócz wyżej wymienionych, do kręgu adresatów ustawy 
należą:
1) pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników 

w przeliczeniu na pełne etaty, ale ogółem co najmniej 
20 pracowników (w niepełnym wymiarze czasu pracy),

2) pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty i mniej niż 20 pracowni-
ków w ogóle.

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu so-
cjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też 
wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Liczbę pracowników, od której zależy istnienie lub brak obo-
wiązku utworzenia zakładowego funduszu socjalnego usta-
la się na dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. 
Uwzględnia się tu wszystkich pracowników w rozumie-
niu art. 2 KP, a więc nie tylko zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, ale też na podstawie mianowania, powoła-
nia, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Do liczby tej zali-
cza się również pracowników, których stosunek pracy uległ 
zawieszeniu, np. korzystających z urlopów bezpłatnych, wy-
chowawczych czy odbywających służbę wojskową.

uWaga! 
Zmiana liczby zatrudnianych pracowników w trakcie 
roku kalendarzowego nie wpływa na obowiązek pra-
codawcy w zakresie tworzenia funduszu socjalnego. 

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o zfśs wyraźnie wskazuje, że 
obowiązek tworzenia funduszu zależy od liczby osób za-
trudnionych na dzień 1 stycznia danego roku. Zatem sezo-
nowe zatrudnianie większej liczby pracowników, np. przy 
zbiorze owoców, nie ma wpływu na obowiązek tworzenia 
zakładowego funduszu socjalnego, jeśli na dzień 1 stycznia 
pracodawca zatrudniał mniej niż 20 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty. Dzięki temu pracodawcy, u których za-
trudnienie waha się wokół liczby 20 pracowników nie mają 
problemów z realizacją obowiązków wynikających z ustawy 
o zfśs. 

Pracodawca rozpoczynający działalność w trakcie roku ka-
lendarzowego, który – ze względu na liczbę zatrudnionych 
pracowników – zobowiązany jest do utworzenia funduszu, 
co do zasady rozpoczyna realizację obowiązków socjalnych 
dopiero od następnego, pełnego roku kalendarzowego (por. 
art. 6a ustawy o zfśs).
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1.1. obowiązki pracodawcy wynikające 
z ustawy o zfśs

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy wynikają-
cym z ustawy o zfśs jest utworzenie zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, o ile pracodawca spełnia wymo-
gi ustawowe dotyczące liczby zatrudnianych pracowników 
albo formy gospodarowania i sektora prowadzonej działal-
ności. Do dalszych obowiązków pracodawcy należy:
• opracowanie regulaminu funduszu, uzgodnienie jego 

treści z zakładową organizacją związkową lub z przed-
stawicielem pracowników, jeśli w zakładzie nie działa 
organizacja związkowa, i wprowadzenie go w życie;

• założenie i prowadzenie dla funduszu odrębnego konta 
bankowego;

• odprowadzanie na konto bankowe funduszu równowar-
tości odpisów podstawowych i zwiększeń ustalanych 
zgodnie z zasadami ustawy o zfśs;

• ustalenie projektu regulaminu zfśs, a w nim przedsta-
wienie propozycji:
– przyznania prawa do korzystania z funduszu innym 

osobom niż wymienione w art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs,
– zasad przeznaczania środków funduszu na poszcze-

gólne cele i rodzaje działalności socjalnej,
– zasad i warunków korzystania z funduszu przez 

osoby uprawnione;
• administrowanie funduszem, wyznaczenie osoby ko-

ordynującej działania funduszu w imieniu pracodawcy, 
przyjmującej wnioski od osób uprawnionych, weryfiku-
jącej je i przekazującej do pracodawcy lub komisji so-
cjalnej, realizującej decyzje w sprawie świadczeń socjal-
nych;

• podejmowanie decyzji związanych z wydatkowaniem 
środków finansowych zgodnie z treścią regulaminu 
i przepisów ustawy o zfśs;

• występowanie z inicjatywą innego ukształtowania wy-
sokości odpisu lub zaprzestania tworzenia funduszu;
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• podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia wspólnej dzia-
łalności socjalnej;

• w przypadku przejścia zakładu lub jego części – przeka-
zanie funduszu lub jego proporcjonalnej części praco-
dawcy przejmującemu zakład lub jego część;

• ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji 
składanej przez osoby uprawnione;

• archiwizowanie dokumentacji funduszu.

1.2. Defi nicja pracodawcy w świetle ustawy 
o zfśs

Ustawa o zfśs nie zawiera własnej definicji pracodawcy. Defi-
nicja ta określona została w Kodeksie pracy. Pracodawcą jest 
„jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości 
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pra-
cowników” (art. 3 w zw. z art. 22 § 1 KP). Pracodawcą jest 
więc „podmiot zatrudniający”, to jest posiadający samodziel-
ność kadrową rozumianą jako zdolność osób lub organów, 
o których mowa w art. 31 KP, do dokonywania czynności z za-
kresu prawa pracy względem zatrudnionych pracowników. 

W przypadku złożonych struktur organizacyjnych, w któ-
rych skład wchodzą mniej lub bardziej wyodrębnione jed-
nostki (oddziały, zakłady, przedstawicielstwa), pracodawcą 
są jednostki posiadające osobowość prawną (por. wyr. SN 
z 6.11.1991 r., I PRN 47/91, OSP 1992/7-8/152), a gdy jed-
nostki wchodzące w skład większej struktury organizacyj-
nej nie są osobami prawnymi, o zaliczeniu do kręgu podmio-
tów zatrudniających przesądza badanie najważniejszego 
atrybutu pracodawcy, tj. zawartej w aktach organizacyjnych 
(statutowych) danego podmiotu zdolności do zatrudnia-
nia, z którą wiążą się takie elementy, jak: możność samo-
dzielnego (we własnym imieniu, a nie z mocy upoważnienia 
jednostki nadrzędnej), nawiązywania, modyfikacji i roz-
wiązywania stosunków pracy, samodzielnego realizowania 
zobowiązań wynikających ze stosunku pracy (tj. jednost-
ka ma zapewnione źródła finansowania, które umożliwiają 
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nie tylko prowadzenie działalności, ale i wypłatę zobowią-
zań względem zatrudnionych pracowników), samodzielne 
organizowanie procesu pracy (dysponując w tym celu od-
powiednimi środkami i funduszami), zapewnianie porząd-
ku i dyscypliny pracy. Tak więc „... jednostka organizacyjna 
może być uznana za pracodawcę, gdy spełnia jednocześnie 
dwa wymagania: posiada odpowiadającą pracodawcy formę 
organizacyjną, obejmującą substrakt osobowy i techniczny 
potrzebny do wykonywania określonego rodzaju działalno-
ści i związanego z tym procesu pracy, oraz ma zdolność za-
trudniania pracowników oraz dokonywania czynności praw-
nych w zakresie stosunków pracy” (z uzasadnienia wyr. SN 
z 19.4.1979 r., I PR 16/79, OSNCP 1979/10/205). Nie jest 
pracodawcą jednostka organizacyjna, której kierownik 
przyjmuje i zwalnia pracowników wyłącznie na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez kierownictwo osoby praw-
nej, w której skład wchodzi ta jednostka (por. uchw. (7) SN 
z 24.11.1992 r., I PZP 59/92, OSNCP 1993/4/48). Pracodaw-
cą nie jest też jednostka organizacyjna wyznaczona przez 
pracodawcę jako miejsce wykonywania pracy (por. wyrok 
SN z 23.2.1999 r., I PKN 594/98, OSNAPiUS 2000/8/299).

uWaga! 
Obowiązki w zakresie działalności socjalnej związane 
są z posiadaniem statusu pracodawcy. Możliwa jest sy-
tuacja, że obowiązki takie będzie miało przedsiębior-
stwo jako całość, albo też jego kilka wyodrębnionych 
jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi 
pracodawcami. 

W kontekście powyższego należy zauważyć, że przepisy 
ustawy o zfśs nie przewidują możliwości tworzenia jedne-
go funduszu socjalnego dla kilku pracodawców, nawet jeśli 
tworzą one określoną organizację gospodarczą (grupa ka-
pitałowa, holding, koncern). W ramach jednej organizacji 
możliwe jest natomiast prowadzenie przez kilku pracodaw-
ców tzw. wspólnej działalności socjalnej, chociaż fundusze 
socjalne pozostają w takim przypadku nadal wyodrębnione.
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WaŻNe

Jednostka organizacyjna, która nie posiada statusu 
pracodawcy nie jest objęta działaniem ustawy o zfśs, co ozna-
cza, że nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych ani realizowania świadczeń urlopo-
wych.

O obowiązku utworzenia funduszu socjalnego nie decyduje 
posiadanie osobowości prawnej, ale samodzielność kadro-
wa i finansowa jednostki organizacyjnej. Jeśli jednostka ma 
przymiot pracodawcy, spełnia ustawowy wymóg co do licz-
by zatrudnianych pracowników lub przynależności do sek-
tora budżetowego, a ponadto nie zdecydowała w układzie 
zbiorowym lub regulaminie wynagradzania o nie tworzeniu 
funduszu, to powinna tworzyć fundusz socjalny. 

Określenie obowiązków socjalnych pracodawców będących 
agencjami pracy tymczasowej może rodzić wątpliwości ze 
względu na przepis art. 22 ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnie-
niu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 
ze zm.), który stanowi, że pracownik tymczasowy w okre-
sie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy 
użytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjal-
nych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych 
dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę 
użytkownika. Urządzenia socjalne to pomieszczenia socjal-
ne, stołówki, kantyny zakładowe i znajdujące się w nich 
urządzenia wykorzystywane w trakcie przerwy na posi-
łek, a także inne zakładowe pomieszczenia i sprzęty służą-
ce uprawianiu sportu i turystyki. Regulacja ta nie oznacza, 
że pracownik tymczasowy jest uprawniony do korzystania 
z funduszu socjalnego pracodawcy użytkownika. Pracow-
nik ten może korzystać z funduszu socjalnego, ale u pra-
codawcy, z którym łączy go stosunek pracy, czyli w agencji 
pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik nie ma wzglę-
dem wykonujących u niego prace pracowników tymczaso-
wych żadnych obowiązków wynikających z ustawy o zfśs, 
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nie tylko prowadzenie działalności, ale i wypłatę zobowią-
zań względem zatrudnionych pracowników), samodzielne 
organizowanie procesu pracy (dysponując w tym celu od-
powiednimi środkami i funduszami), zapewnianie porząd-
ku i dyscypliny pracy. Tak więc „... jednostka organizacyjna 
może być uznana za pracodawcę, gdy spełnia jednocześnie 
dwa wymagania: posiada odpowiadającą pracodawcy formę 
organizacyjną, obejmującą substrakt osobowy i techniczny 
potrzebny do wykonywania określonego rodzaju działalno-
ści i związanego z tym procesu pracy, oraz ma zdolność za-
trudniania pracowników oraz dokonywania czynności praw-
nych w zakresie stosunków pracy” (z uzasadnienia wyr. SN 
z 19.4.1979 r., I PR 16/79, OSNCP 1979/10/205). Nie jest 
pracodawcą jednostka organizacyjna, której kierownik 
przyjmuje i zwalnia pracowników wyłącznie na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez kierownictwo osoby praw-
nej, w której skład wchodzi ta jednostka (por. uchw. (7) SN 
z 24.11.1992 r., I PZP 59/92, OSNCP 1993/4/48). Pracodaw-
cą nie jest też jednostka organizacyjna wyznaczona przez 
pracodawcę jako miejsce wykonywania pracy (por. wyrok 
SN z 23.2.1999 r., I PKN 594/98, OSNAPiUS 2000/8/299).

uWaga! 
Obowiązki w zakresie działalności socjalnej związane 
są z posiadaniem statusu pracodawcy. Możliwa jest sy-
tuacja, że obowiązki takie będzie miało przedsiębior-
stwo jako całość, albo też jego kilka wyodrębnionych 
jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi 
pracodawcami. 

W kontekście powyższego należy zauważyć, że przepisy 
ustawy o zfśs nie przewidują możliwości tworzenia jedne-
go funduszu socjalnego dla kilku pracodawców, nawet jeśli 
tworzą one określoną organizację gospodarczą (grupa ka-
pitałowa, holding, koncern). W ramach jednej organizacji 
możliwe jest natomiast prowadzenie przez kilku pracodaw-
ców tzw. wspólnej działalności socjalnej, chociaż fundusze 
socjalne pozostają w takim przypadku nadal wyodrębnione.
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socjalna

WaŻNe

Jednostka organizacyjna, która nie posiada statusu 
pracodawcy nie jest objęta działaniem ustawy o zfśs, co ozna-
cza, że nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych ani realizowania świadczeń urlopo-
wych.

O obowiązku utworzenia funduszu socjalnego nie decyduje 
posiadanie osobowości prawnej, ale samodzielność kadro-
wa i finansowa jednostki organizacyjnej. Jeśli jednostka ma 
przymiot pracodawcy, spełnia ustawowy wymóg co do licz-
by zatrudnianych pracowników lub przynależności do sek-
tora budżetowego, a ponadto nie zdecydowała w układzie 
zbiorowym lub regulaminie wynagradzania o nie tworzeniu 
funduszu, to powinna tworzyć fundusz socjalny. 

Określenie obowiązków socjalnych pracodawców będących 
agencjami pracy tymczasowej może rodzić wątpliwości ze 
względu na przepis art. 22 ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnie-
niu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 
ze zm.), który stanowi, że pracownik tymczasowy w okre-
sie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy 
użytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjal-
nych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych 
dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę 
użytkownika. Urządzenia socjalne to pomieszczenia socjal-
ne, stołówki, kantyny zakładowe i znajdujące się w nich 
urządzenia wykorzystywane w trakcie przerwy na posi-
łek, a także inne zakładowe pomieszczenia i sprzęty służą-
ce uprawianiu sportu i turystyki. Regulacja ta nie oznacza, 
że pracownik tymczasowy jest uprawniony do korzystania 
z funduszu socjalnego pracodawcy użytkownika. Pracow-
nik ten może korzystać z funduszu socjalnego, ale u pra-
codawcy, z którym łączy go stosunek pracy, czyli w agencji 
pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik nie ma wzglę-
dem wykonujących u niego prace pracowników tymczaso-
wych żadnych obowiązków wynikających z ustawy o zfśs, 
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nie uwzględnia też pracowników tymczasowych w liczbie 
pracowników określającej obowiązek tworzenia funduszu 
oraz przy naliczaniu odpisu na fundusz. Nie ma jednak prze-
szkód, aby przyznał pracownikom tymczasowym prawo do 
korzystania z funduszu socjalnego, na zasadach analogicz-
nych jak stałym pracownikom. Przyznanie prawa do korzy-
stania z funduszu nie umożliwia jednak tworzenia odpisu na 
pracowników tymczasowych. Odpis może bowiem być od-
prowadzany tylko za pracowników.

1.3. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia 
funduszu

Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu socjalnego 
spoczywa na pracodawcach:
1) zatrudniających w dniu 1 stycznia danego roku powyżej 

20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 
ust. 1 ustawy),

2) prowadzących działalność w formach jednostek budże-
towych i samorządowych zakładów budżetowych – bez 
względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 
ust. 2 ustawy).

Tabela 1. Obowiązek tworzenia funduszu w zależności od 
rodzaju pracodawcy

Pracodawca
Obowiązek 
tworzenia 
funduszu

Dobrowolnie two-
rzy fundusz lub 

wypłaca świadcze-
nie urlopowe 

1 2 3
zatrudniający według stanu na dzień 
1 stycznia danego roku co najmniej 20 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne etaty

tak nie 

prowadzący działalność w formach or-
ganizacyjno-prawnych jednostek bu-
dżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, bez względu na liczbę za-
trudnionych pracowników

tak nie 

1 2 3
pracodawcy zatrudniający mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, ale więcej niż 20 pracowników

nie tak

pracodawcy zatrudniający mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty i mniej niż 20 pracowników w ogóle

nie tak

1.4. odroczenie obowiązku tworzenia 
funduszu

Pracodawca rozpoczynający działalność w trakcie roku ka-
lendarzowego korzysta z odroczenia obowiązku wykonywa-
nia działalności socjalnej na podstawie przepisów ustawy 
o zfśs do następnego roku kalendarzowego. Nie dookreślo-
no w tym zakresie jakichkolwiek terminów granicznych, co 
oznacza, że z odroczenia w wykonywaniu obowiązków so-
cjalnych może korzystać zarówno pracodawca rozpoczyna-
jący działalność w styczniu, jak i w grudniu. Odroczeniu nie 
podlegają jednak pracodawcy rozpoczynający działalność 
w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego, ponieważ 
prowadzą działalność przez pełny rok kalendarzowy.

PrzyKŁaD

Dwóch pracodawców zatrudniających poniżej 20 pra-
cowników połączyło działalność w spółkę, do której przenie-
sione zostały składniki majątkowe ich dotychczasowej działal-
ności gospodarczej. W sumie będą zatrudniać 31 osób. Fuzja 
będzie miała miejsce 1.2.2014 r. W takim przypadku obowią-
zek utworzenia zakładowego funduszu socjalnego będzie 
miał miejsce dopiero w 201� r. W 2014 r. obowiązek taki nie 
powstanie, ponieważ liczbę pracowników ocenia się na dzień 
1 stycznia danego roku, a zmiany stanu zatrudnienia w trakcie 
roku kalendarzowego nie mają wpływu na ten obowiązek.

Przekroczenie 
liczby 
20 zatrudnionych 
w trakcie roku

Przekroczenie 
liczby 
20 zatrudnionych 
w trakcie roku

1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs 1.4. Odroczenie obowiązku tworzenia funduszu
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nie uwzględnia też pracowników tymczasowych w liczbie 
pracowników określającej obowiązek tworzenia funduszu 
oraz przy naliczaniu odpisu na fundusz. Nie ma jednak prze-
szkód, aby przyznał pracownikom tymczasowym prawo do 
korzystania z funduszu socjalnego, na zasadach analogicz-
nych jak stałym pracownikom. Przyznanie prawa do korzy-
stania z funduszu nie umożliwia jednak tworzenia odpisu na 
pracowników tymczasowych. Odpis może bowiem być od-
prowadzany tylko za pracowników.

1.3. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia 
funduszu

Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu socjalnego 
spoczywa na pracodawcach:
1) zatrudniających w dniu 1 stycznia danego roku powyżej 

20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 
ust. 1 ustawy),

2) prowadzących działalność w formach jednostek budże-
towych i samorządowych zakładów budżetowych – bez 
względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 
ust. 2 ustawy).

Tabela 1. Obowiązek tworzenia funduszu w zależności od 
rodzaju pracodawcy

Pracodawca
Obowiązek 
tworzenia 
funduszu

Dobrowolnie two-
rzy fundusz lub 

wypłaca świadcze-
nie urlopowe 

1 2 3
zatrudniający według stanu na dzień 
1 stycznia danego roku co najmniej 20 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne etaty

tak nie 

prowadzący działalność w formach or-
ganizacyjno-prawnych jednostek bu-
dżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, bez względu na liczbę za-
trudnionych pracowników

tak nie 

1 2 3
pracodawcy zatrudniający mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, ale więcej niż 20 pracowników

nie tak

pracodawcy zatrudniający mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty i mniej niż 20 pracowników w ogóle

nie tak

1.4. odroczenie obowiązku tworzenia 
funduszu

Pracodawca rozpoczynający działalność w trakcie roku ka-
lendarzowego korzysta z odroczenia obowiązku wykonywa-
nia działalności socjalnej na podstawie przepisów ustawy 
o zfśs do następnego roku kalendarzowego. Nie dookreślo-
no w tym zakresie jakichkolwiek terminów granicznych, co 
oznacza, że z odroczenia w wykonywaniu obowiązków so-
cjalnych może korzystać zarówno pracodawca rozpoczyna-
jący działalność w styczniu, jak i w grudniu. Odroczeniu nie 
podlegają jednak pracodawcy rozpoczynający działalność 
w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego, ponieważ 
prowadzą działalność przez pełny rok kalendarzowy.

PrzyKŁaD

Dwóch pracodawców zatrudniających poniżej 20 pra-
cowników połączyło działalność w spółkę, do której przenie-
sione zostały składniki majątkowe ich dotychczasowej działal-
ności gospodarczej. W sumie będą zatrudniać 31 osób. Fuzja 
będzie miała miejsce 1.2.2014 r. W takim przypadku obowią-
zek utworzenia zakładowego funduszu socjalnego będzie 
miał miejsce dopiero w 201� r. W 2014 r. obowiązek taki nie 
powstanie, ponieważ liczbę pracowników ocenia się na dzień 
1 stycznia danego roku, a zmiany stanu zatrudnienia w trakcie 
roku kalendarzowego nie mają wpływu na ten obowiązek.
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Wyjątkowo, z odroczenia obowiązku realizacji świad-
czeń socjalnych do następnego roku kalendarzowego nie 
będą mogli skorzystać pracodawcy rozpoczynający działal-
ność w wyniku przekształceń własnościowych wymienio-
nych w art. 6a ust. 1a ustawy, tj. komercjalizacji, przejęcia, 
podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równo-
czesnym przejęciem pracowników, którzy mają obowiązek 
tworzenia funduszu z uwagi na fakt, że zatrudniają przynaj-
mniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty albo, 
że prowadzą działalność w formie jednostki budżetowej lub 
samorządowego zakładu budżetowego. Pracodawcy ci będą 
zatem tworzyć fundusz już od dnia rozpoczęcia działalności 
w trakcie roku kalendarzowego. 

Wykonanie obowiązku utworzenia funduszu nie będzie ob-
ciążeniem finansowym dla pracodawcy przejmującego pra-
cowników, ponieważ wraz z przejściem zakładu pracy lub 
jego części następuje przejęcie środków funduszu socjalne-
go utworzonego u pracodawcy przejmowanego w całości 
lub proporcjonalnej części tych środków w razie przejęcia 
części zakładu (por. rozdz. 6.1.).

Z odroczenia obowiązku realizacji świadczeń socjalnych 
nie skorzystają ponadto pracodawcy, którzy przejęli zakład 
pracy lub jego część wraz z pracownikami objętymi ukła-
dem zbiorowym pracy, w którego treści zawarte zostało po-
stanowienie o tworzeniu funduszu. Zgodnie z art. 2418 § 1 
KP w takiej sytuacji przez rok od dnia przejścia do przej-
mowanych pracowników stosuje się postanowienia ukła-
du, którymi byli objęci przed przejściem, chyba że odrębne 
przepisy stanowią inaczej. W okresie tym pracodawca może 
też stosować dla przejmowanych pracowników warunki ko-
rzystniejsze niż wynikające z układu zbiorowego obejmują-
cego ich przed przejściem.

Odroczenie terminu tworzenia funduszu socjalnego dotyczy 
nie tylko pracodawców rozpoczynających działalność, o ile 
rozpoczęcie działalności nie jest związane z przejęciem pra-
cowników w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub 
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połączenia zakładu. Obowiązku tworzenia funduszu w trak-
cie roku kalendarzowego nie ma też pracodawca, który dzia-
ła już kilka lat, a w danym roku kalendarzowym osiągnął 
stan zatrudnienia obligujący do tworzenia funduszu socjal-
nego, tj. zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy obowiązek 
tworzenia funduszu zależy od liczby pracowników zatrud-
nionych na dzień 1 stycznia danego roku, a przekroczenie 
wymaganego poziomu zatrudnienia w trakcie roku kalen-
darzowego nie skutkuje zobowiązaniem pracodawcy do na-
tychmiastowego utworzenia funduszu socjalnego.

WaŻNe

Pracodawca, który stan zatrudnienia 20 pracowników 
osiągnął w trakcie roku kalendarzowego, korzysta z odrocze-
nia obowiązku tworzenia funduszu socjalnego do następne-
go roku kalendarzowego.

1.5. Pracodawcy należący do sfery 
budżetowej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek 
tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycz-
nia danego roku co najmniej 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty (art. 3 ustawy o zfśs). Zatem co do zasady 
o obowiązku utworzenia funduszu przesądza liczba zatrud-
nianych pracowników. Wyjątkiem w tym zakresie są praco-
dawcy prowadzący działalność w formach jednostek budże-
towych i samorządowych zakładów budżetowych. Mają oni 
obowiązek tworzenia funduszu socjalnego bez względu na 
liczbę zatrudnianych pracowników oraz ich sytuację ekono-
miczną. Nie mogą też zrezygnować z tworzenia funduszu, 
tak jak pozostali pracodawcy. 
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Wyjątkowo, z odroczenia obowiązku realizacji świad-
czeń socjalnych do następnego roku kalendarzowego nie 
będą mogli skorzystać pracodawcy rozpoczynający działal-
ność w wyniku przekształceń własnościowych wymienio-
nych w art. 6a ust. 1a ustawy, tj. komercjalizacji, przejęcia, 
podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równo-
czesnym przejęciem pracowników, którzy mają obowiązek 
tworzenia funduszu z uwagi na fakt, że zatrudniają przynaj-
mniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty albo, 
że prowadzą działalność w formie jednostki budżetowej lub 
samorządowego zakładu budżetowego. Pracodawcy ci będą 
zatem tworzyć fundusz już od dnia rozpoczęcia działalności 
w trakcie roku kalendarzowego. 

Wykonanie obowiązku utworzenia funduszu nie będzie ob-
ciążeniem finansowym dla pracodawcy przejmującego pra-
cowników, ponieważ wraz z przejściem zakładu pracy lub 
jego części następuje przejęcie środków funduszu socjalne-
go utworzonego u pracodawcy przejmowanego w całości 
lub proporcjonalnej części tych środków w razie przejęcia 
części zakładu (por. rozdz. 6.1.).

Z odroczenia obowiązku realizacji świadczeń socjalnych 
nie skorzystają ponadto pracodawcy, którzy przejęli zakład 
pracy lub jego część wraz z pracownikami objętymi ukła-
dem zbiorowym pracy, w którego treści zawarte zostało po-
stanowienie o tworzeniu funduszu. Zgodnie z art. 2418 § 1 
KP w takiej sytuacji przez rok od dnia przejścia do przej-
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połączenia zakładu. Obowiązku tworzenia funduszu w trak-
cie roku kalendarzowego nie ma też pracodawca, który dzia-
ła już kilka lat, a w danym roku kalendarzowym osiągnął 
stan zatrudnienia obligujący do tworzenia funduszu socjal-
nego, tj. zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy obowiązek 
tworzenia funduszu zależy od liczby pracowników zatrud-
nionych na dzień 1 stycznia danego roku, a przekroczenie 
wymaganego poziomu zatrudnienia w trakcie roku kalen-
darzowego nie skutkuje zobowiązaniem pracodawcy do na-
tychmiastowego utworzenia funduszu socjalnego.

WaŻNe

Pracodawca, który stan zatrudnienia 20 pracowników 
osiągnął w trakcie roku kalendarzowego, korzysta z odrocze-
nia obowiązku tworzenia funduszu socjalnego do następne-
go roku kalendarzowego.

1.5. Pracodawcy należący do sfery 
budżetowej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek 
tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycz-
nia danego roku co najmniej 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty (art. 3 ustawy o zfśs). Zatem co do zasady 
o obowiązku utworzenia funduszu przesądza liczba zatrud-
nianych pracowników. Wyjątkiem w tym zakresie są praco-
dawcy prowadzący działalność w formach jednostek budże-
towych i samorządowych zakładów budżetowych. Mają oni 
obowiązek tworzenia funduszu socjalnego bez względu na 
liczbę zatrudnianych pracowników oraz ich sytuację ekono-
miczną. Nie mogą też zrezygnować z tworzenia funduszu, 
tak jak pozostali pracodawcy. 
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WaŻNe

Pracodawcy należący do kategorii jednostek budżeto-
wych i samorządowych zakładów budżetowych, są drugą ka-
tegorią zobowiązaną do tworzenia funduszu socjalnego. W ich 
przypadku nie ma znaczenia liczba zatrudnianych pracowników.

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sek-
tora finansów publicznych nieposiadające osobowości 
prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z bu-
dżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpo-
wiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na 
podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, 
siedzibę i przedmiot działalności (art. 11 ust. 1 i 2 usta-
wy z 27.7.2009 r. o finansach publicznych; Dz.U. z 2013 r. 
poz. 855; dalej: FinPublU). Istotą jednostki budżetowej jest 
więc powiązanie jej gospodarki finansowej z budżetem pań-
stwa lub samorządu, w taki sposób, że zarówno dochody, jak 
i wydatki jednostki należą do budżetu państwa lub danego 
samorządu terytorialnego.

Samorządowe zakłady budżetowe to jednostki samorządu 
terytorialnego, które odpłatnie wykonują zadania, pokry-
wając koszty swojej działalności z przychodów własnych, 
z zastrzeżeniem jednak, że mogą one otrzymywać z budże-
tu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmioto-
we, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udzia-
łem środków unijnych oraz dotacje celowe na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także 
inną dotację podmiotową w zakresie określonym w odręb-
nych ustawach (art. 15 ust. 1 i 2 FinPublU). Zadania wyko-
nywane przez samorządowe zakłady budżetowe to zadania 
własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie go-
spodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użyt-
kowymi, dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
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cji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzy-
mania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za-
opatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokal-
nego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, zie-
leni gminnej i zadrzewień, kultury fizycznej i sportu, w tym 
utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sporto-
wych, pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecz-
nej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych, utrzymywania różnych gatunków egzotycznych 
i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadze-
nia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich 
ochrony poza miejscem naturalnego występowania, cmen-
tarzy (art. 14 FinPublU). Samorządowy zakład budżetowy 
wykonuje swoje zadania odpłatnie, a z przychodów pokry-
wa swoje koszty działania.

Nie wszystkie jednostki sektora finansów publicznych 
muszą tworzyć fundusz socjalny. Zgodnie z art. 9 FinPublU 
sektor finansów publicznych tworzą:
• organy władzy publicznej, w tym organy administracji 

rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa 
oraz sądy i trybunały,

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
• jednostki budżetowe,
• samorządowe zakłady budżetowe,
• agencje wykonawcze,
• instytucje gospodarki budżetowej,
• państwowe fundusze celowe,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez 

niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

• Narodowy Fundusz Zdrowia,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• uczelnie publiczne,
• Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki 

organizacyjne,
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WaŻNe
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