
� 1

Wprowadzenie

Obowiązek pracodawcy zaspokajania socjalnych potrzeb 
życiowych pracowników należy do podstawowych zasad 
prawa pracy (por. art. 16 i art. 94 pkt 8 KP). Pracodawca 
nie ma jednak nieograniczonych zobowiązań w tym zakre-
sie. Funkcje socjalne powinien realizować „stosownie do 
możliwości i warunków” (art. 16 KP), a konkretniej „w mia-
rę posiadanych środków” (art. 94 pkt 8 KP). Rozwinięcie 
i skonkretyzowanie obowiązku zaspokajania socjalnych po-
trzeb pracowników następuje w ustawie z 4.3.1994 r. o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 592), nazywanej dalej „ustawą o zfśs”. Instrumentem 
praktycznej realizacji omawianego obowiązku pracodaw-
cy jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego 
celem jest finansowanie pomocy socjalnej na rzecz aktual-
nych i byłych pracowników oraz ich rodzin. W zależności od 
liczby zatrudnionych pracowników pracodawca powinien 
przeznaczyć określone środki (obciążające koszty jego dzia-
łalności) na prowadzenie działalności socjalnej w formie 
specjalnego funduszu – zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub na wypłaty świadczenia urlopowego. 

WaŻNe

Ustawa z 4.3.1994 r. różnicuje poziom obowiązków 
socjalnych pracodawców w zależności od liczby zatrudnia-
nych pracowników. Mali pracodawcy, tj. zatrudniający mniej 
niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie prowa-
dzący działalności w formach jednostek budżetowych lub sa-
morządowych jednostek budżetowych, nie mają obowiązku 
tworzenia funduszu socjalnego, jednak mogą to zrobić do-
browolnie.

Zakres 
obowiązku 
zaspokajania 
potrzeb 
pracowników

Zakres 
obowiązku 
zaspokajania 
potrzeb 
pracowników



2 2 

W obowiązującym systemie społecznej gospodarki rynko-
wej (art. 20 Konstytucji RP) rola pracodawcy prowadzącego 
działalność gospodarczą nie sprowadza się do funkcji wy-
łącznie ekonomicznych, polegających na osiąganiu zysku, 
ale polega również na wykonywaniu określonych funkcji 
społecznych. Chodzi o nie mieszczące się w treści stosunku 
pracy potrzeby bytowe (do których należy m.in. prowadze-
nie zakładowych stołówek i bufetów, pomoc w zaspokaja-
niu potrzeb mieszkaniowych), socjalne (organizowanie wy-
poczynku i opieka zdrowotna w miejscu pracy, kolonie dla 
dzieci) oraz kulturalne (popieranie działalności artystycz-
nej i sportowej). Realizacja tych potrzeb nie zależy jednak 
wyłącznie od swobodnego uznania pracodawcy. Jeśli praco-
dawca obiektywnie ma przywołane w art. 16 KP „warunki” 
i „możliwości”, to obowiązany jest zaspokajać wymienione 
potrzeby pracowników. Należy jednak zaznaczyć, że stopień 
zabezpieczenia tych potrzeb zawsze jest zależny od sytua-
cji ekonomicznej pracodawcy („w miarę posiadanych środ-
ków” – art. 94 pkt 8 KP), która podlega koniunkturalnym 
zmianom. W przypadku trudności finansowych pracodawcy 
mają możliwość dokonania w przepisach wewnątrzzakłado-
wych zmiany kształtu obowiązków wynikających z ustawy 
o zfśs, tak by dostosować poziom nakładów na działalność 
socjalną do posiadanych warunków i możliwości. Na mocy 
postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wy-
nagradzania, po uzgodnieniu zmiany z zakładową organiza-
cją związkową, a jeśli taka u pracodawcy nie działa – z pra-
cownikiem reprezentującym interesy załogi, możliwe jest 
nawet całkowite wyłączenie zobowiązań zakładu w zakre-
sie socjalnych potrzeb pracowników.

Obowiązki, które spoczywają na pracodawcy z mocy art. 16 
i art. 94 pkt 8 KP polegają na stwarzaniu techniczno-organi-
zacyjnych warunków zaspokajania socjalnych potrzeb pra-
cowników. Adresatami tych obowiązków są zatem pracowni-
cy określani grupowo jako załoga zakładu pracy. Obowiązki 
te nie są objęte treścią indywidualnych stosunków pracy, nie 
są zależne ani od ilości i jakości wykonywanej przez pracow-
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nika pracy, ani od jej rodzaju i niezbędnych kwalifikacji. Wy-
nika z tego, że wymienione przepisy Kodeksu pracy nie dają 
pracownikowi prawa podmiotowego do uzyskania od pra-
codawcy dofinansowania z funduszu socjalnego do określo-
nych indywidualnie potrzeb socjalnych, np. w zakresie wy-
poczynku. Nie można natomiast wykluczyć, że charakter 
roszczeniowy nada niektórym świadczeniom z funduszu so-
cjalnego prawo wewnątrzzakładowe. Zależy to od postano-
wień wewnątrzzakładowych aktów, które są niewątpliwie 
uzależnione od wielkości funduszu socjalnego i liczby pra-
cowników mających potencjalne prawo do korzystania z tego 
funduszu (por. wyrok SN z 15.7.1987 r., I PRN 25/87, OSNC 
1988/12/180).

WaŻNe

Obowiązki socjalne pracodawcy nie są objęte treścią 
indywidualnych stosunków pracy. Oznacza to, że na podsta-
wie przepisów powszechnie obowiązujących pracownik nie 
może domagać się przyznania mu wybranego świadczenia 
socjalnego.
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