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rozdział 1. Przepisy ogólne

art. 1
1. ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowe-

go funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady 
gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowa-
nie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do 
korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjal-
nych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przed-
szkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

2. minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych, w stosunku do pracowników zatrudnionych w pod-
ległych mu jednostkach sfery budżetowej, niebędących funkcjonariuszami 
lub żołnierzami zawodowymi, a minister sprawiedliwości w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych w stosunku do pracowników zatrudnionych 
w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, niebędących funkcjonariu-
szami służby więziennej, określą, w drodze rozporządzenia:
1) sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu;
2) wysokość odpisu na Fundusz, jednak nie wyższą od określonej w usta-

wie.
3. minister obrony narodowej w porozumieniu z ministrami Pracy 

i Polityki socjalnej oraz Finansów może określić, w drodze rozporządze-
nia, sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu oraz wysokość 
odpisu na Fundusz – jednak nie wyższą od określonej w ustawie – w sto-
sunku do pracowników cywilnych wojska.
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i. kodeks pracy a ustawa
Zgodnie z art. 16 KP „pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, 

zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników”. Z kolei na pod-
stawie art. 94 pkt 8 KP „pracodawca jest obowiązany w szczególności: zaspo-
kajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników”. W dok-
trynie prawa pracy zdania co do charakteru tych przepisów są podzielone. 
Chodzi mianowicie o rozstrzygnięcie, czy nakładają one na pracodawców obo-
wiązki działania, czy stanowią jedynie dyrektywy pożądanego działania. Anali-
zowana ustawa jest pochodną tych przepisów i wprowadza ramy ustawowe dla 
funduszu jako jednego ze sposobów zaspokajania powyższych potrzeb pracow-
ników. Sposób, w jaki pracodawca będzie zaspokajał te potrzeby, a w szcze-
gólności, czy będzie to robił przez fundusz, zależy jednak wyłącznie od jego 
decyzji. Ustawa zezwala bowiem pracodawcom – poza pracodawcami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2 FundŚwSocU – na rezygnację z tworzenia funduszu. 
Potwierdzeniem swobody pracodawcy w tym zakresie jest fakt, że ustawa nie 
uzależnia dopuszczalności rezygnacji z tworzenia funduszu od przesłanek natu-
ry merytorycznej, w szczególności od kodeksowych „możliwości i warunków” 
czy „posiadanych środków” (zob. szerzej komentarz do art. 4 FundŚwSocU).

W wyroku z 10.7.2014 r. (II UK 472/13, MoPr 2015, Nr 3, s. 114) SN wska-
zał, że „skoro tworzenie funduszu jest instrumentem realizacji obowiązku pra-
codawcy wynikającego z art. 16 i 94 pkt 8 KP, to uprawnionymi do świadczeń 
z funduszu są przede wszystkim pracownicy. Fundusz jest tworzony dla zało-
gi zakładu pracy i prawo do korzystania ze świadczeń z niego finansowanych 
jest kolektywnym prawem tejże załogi. Trzeba bowiem zauważyć, iż powołane 
przepisy Kodeksu pracy, kreując obowiązek pracodawcy zaspokajania potrzeb 
socjalnych, ukierunkowują ten obowiązek tylko na pracowników”. 

Mimo że ustawa w swej nazwie, jak również i treści dotyczy świadczeń 
socjalnych – co sugerowałoby realizację jedynie art. 94 pkt 8 KP – to jednak 
dotyczy również świadczeń zaspokajających potrzeby bytowe i kulturalne. Jak 
wskazują G. Goździewicz, T. Zieliński, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy: 
„Społeczna działalność pracodawców obejmuje trzy rodzaje spraw:
1) bytowe (do których należy m.in. prowadzenie zakładowych stołówek i bufe-

tów, pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych);
2) socjalne (organizowanie wypoczynku i opieka zdrowotna w miejscu pracy, 

kolonie dla dzieci);
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3) kulturalne (prowadzenie domów kultury i innych zakładowych placówek 
kulturalnych, klubów, urządzeń sportowych, popieranie działalności arty-
stycznej i inne)”.
Nie ma definicji potrzeb bytowych, socjalnych czy kulturalnych. W pewnym 

uproszczeniu można przyjąć, że potrzeby bytowe pracownika to podstawowe 
potrzeby każdego człowieka czyli zapewnienie mieszkania, wyżywienia i ubra-
nia. Potrzeby socjalne pracownika to potrzeby związane z wypoczynkiem, ale 
również wynikające z funkcjonowania pracownika w społeczeństwie. Potrzeby 
kulturalne pracownika to potrzeby obcowania z wytworami kultury lub korzysta-
nia z usług placówek kulturalnych. Podział ten jest do pewnego stopnia płynny, 
bo wiele potrzeb ma charakter mieszany. Można je podzielić według kryterium 
kolejności ich zaspokajania na potrzeby pierwszorzędne, tj. potrzeby bytowe, 
i drugorzędne, tj. potrzeby socjalne i kulturalne. Tymczasem według ustawy 
wszystkie te trzy rodzaje potrzeb mają być zaspokajane w ramach działalności 
zdefiniowanej zbiorowo jako działalność socjalna. W rezultacie na gruncie usta-
wy „socjalny” zyskuje szersze znaczenie od przedstawionego powyżej, tj. ozna-
cza również bytowy i kulturalny. Objęcie jednym pojęciem tak różnych potrzeb, 
jak potrzeby bytowe i kulturalne, nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. 
Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 FundŚwSocU do wszystkich świadczeń z fun-
duszu, niezależnie, jakie potrzeby zaspokajają, należy stosować kryteria sytu-
acji życiowej, rodzinnej materialnej, które w doktrynie i orzecznictwie zgod-
nie określa się jako kryteria socjalne. O ile znajduje to zastosowanie do potrzeb 
bytowych i po części socjalnych, to już budzi wątpliwości w przypadku potrzeb 
kulturalnych. Trudno znaleźć przekonujące argumenty, dlaczego dostęp do kul-
tury miałby być pochodną sytuacji socjalnej pracownika. Zasada, według której 
pracownicy otrzymują świadczenia od pracodawcy według sytuacji socjalnej, 
a nie posiadanego statusu pracownika, stażu pracy czy też rodzaju lub jako-
ści wykonywanej pracy, jest wyjątkiem w stosunkach pracy. Wyjątkiem, który 
powinien mieć racjonalne uzasadnienie w rodzaju zaspokajanej potrzeby pra-
cownika. Oczywiście można twierdzić, że pracowników w trudniejszej sytuacji 
socjalnej nie stać na pokrywanie swoich potrzeb kulturalnych (co zapewne jest 
prawdą) i to stanowi uzasadnienie takiego rozdziału tych świadczeń – w moim 
przekonaniu nie jest to jednak rozumowanie przekonujące. Sama bowiem trud-
na sytuacja socjalna nie powinna stanowić uprawnienia do tych świadczeń, któ-
re nie zaspokajają potrzeb bytowych i socjalnych.

Zakres przedmiotowy ustawy jest węższy od kodeksowej zasady zaspoka-
jania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych. Ma ona natomiast szerszy 
zakres podmiotowy. Kodeks pracy dotyczy bowiem wyłącznie pracowników 
– choć w doktrynie pojawiają się głosy, że zasada określona w art. 16 KP ma 
zastosowanie również do rodziny pracownika – gdy tymczasem ustawa wykra-
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cza poza stosunek pracy. Ustawa odnosi się także do rodzin pracowników oraz 
do emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin, a ponadto na mocy 
decyzji pracodawcy może dotyczyć innych osób. 

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty ustawa zezwala na wypłacanie świadczenia urlo-
powego w miejsce tworzenia funduszu. Świadczenia urlopowe nie zaspokajają 
potrzeb bytowych i kulturalnych pracowników, co rodzi pytanie, czy ich wypła-
canie stanowi realizację zasady określonej w art. 16 KP. Ocena, czy utworzenie 
funduszu stanowi pełną realizację art. 16 i 94 pkt 8 KP, przekracza ramy niniej-
szego opracowania, przy czym, jeżeli uznać, że tak jest, pracodawcę wypłaca-
jącego świadczenia urlopowe należy traktować tak samo jak pracodawcę two-
rzącego fundusz. 

ii. zakres i cele ustawy

Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców funduszu i zasady 
gospodarowania jego środkami. Mówi o tym wprost art. 1 ust. 1 FundŚwSocU, 
przy czym w przepisie tym ustawodawca pomija drugi istotny element regula-
cji ustawy, a mianowicie wypłacanie świadczeń urlopowych. Można by przy-
puszczać, że wynika to z ich zdecydowanie mniejszej roli niż funduszu, choć 
prawnie takie uzasadnienie nie ma znaczenia. Przyczyna jest bardziej prozaicz-
na. Przepisy dotyczące świadczeń urlopowych znalazły się w ustawie dopie-
ro w 1997 r. i przy okazji tej nowelizacji zapomniano o zmianie art. 1 ust. 1 
FundŚwSocU. 

Celem ustawy jest wprowadzenie mechanizmów funkcjonowania instytucji 
prawnych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników 
oraz innych osób wskazanych w ustawie. Cele te ustawa realizuje przez okre-
ślenie zasad tworzenia funduszu i gospodarowania jego środkami oraz zasad 
wypłacania świadczeń urlopowych. 

Celem tworzenia funduszu jest zaspokajanie potrzeb socjalnych pracow-
ników oraz innych osób wskazanych w ustawie. Istotą funduszu jest podział 
jego środków w sposób, który najlepiej zaspokoi potrzeby socjalne pracowni-
ków, najczęściej w oparciu o kryteria socjalne, o których mowa w art. 8 ust. 1 
FundŚwSocU. Fundusz powinien być dzielony zgodnie z zasadą, że najwyższe 
świadczenia powinny trafiać do osób w najtrudniejszej sytuacji socjalnej, a naj-
niższe lub żadne – do osób w najlepszej sytuacji socjalnej. Zaprzeczeniem tej 
zasady jest wypłacanie wszystkim pracownikom po równo, jak również wypła-
canie świadczeń jako procent wynagrodzenia – wówczas bowiem osoba lepiej 
zarabiająca otrzymuje większe świadczenie, które w istocie jest dodatkiem do 
wynagrodzenia, a nie świadczeniem socjalnym. Zasada uzależniania przyzna-
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wania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu od sytu-
acji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z fun-
duszu jest podstawową zasadą rozdziału świadczeń. Zasada ta nie może ulec 
zmianie nawet wskutek przyjęcia stosownego postanowienia regulaminu fun-
duszu. Odstępstwo od tej zasady nie jest możliwe, nawet jeśli zgodę wyrazi-
li wszyscy pracownicy danego zakładu pracy (zob. wyrok SA w Gdańsku 
z 5.2.2013 r., III AUa 1326/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl). Zasada ta nie ma 
jednak charakteru absolutnego, o czym świadczy dopuszczenie rozdziału nie-
których świadczeń na zasadzie powszechnej dostępności po równo. 

Nierzadko wskazuje się, że istotą funduszu jest łagodzenie różnic w pozio-
mie życia pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów. Wyraz tego 
dał m.in. TK w wyroku z 28.3.2007 r. (K 40/04, OTK-A 2007, Nr 4, poz. 42). 
Stwierdził mianowicie, że: „Kryterium podstawowym decydującym o możli-
wości korzystania ze świadczeń socjalnych była zatem i pozostaje nadal sytu-
acja życiowa osoby uprawnionej. Fundusz socjalny z definicji jest instytucją 
prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników, ich rodzin, 
a także emerytów i rencistów”. Również sądy powszechne prezentują takie 
stanowisko. W wyroku z 19.9.2013 r. (III AUa 370/13, niepubl.) SA w Łodzi 
wskazał, że „świadczenia socjalne mają wyrównywać sytuację bytową pracow-
ników i ich rodzin. Takie jest założenie funduszu socjalnego, taki jest jego cel 
i przeznaczenie. Wyrównanie sytuacji bytowej, socjalnej musi zatem prowadzić 
do zróżnicowania w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych, bo i różna 
jest sytuacja socjalna uprawnionych. Zważywszy na cel, jakiemu służą środki 
z funduszu socjalnego, oczywiste musi być, że na etapie przyznawania świad-
czeń oraz ustalania ich wysokości, konieczne jest zróżnicowanie tych świad-
czeń” (zob. też wyrok SA w Łodzi z 10.9.2013 r., III AUa 325/13, niepubl.).

Błędem jest jednak utożsamianie funduszu wyłączenie z łagodzeniem róż-
nic między pracownikami. Takie wnioskowanie byłoby właściwe, gdyby jedyną 
działalnością finansową z funduszu było udzielanie pomocy materialnej rzeczo-
wej lub finansowej w postaci zapomóg. Tymczasem ustawa wskazuje na wie-
le innych rodzajów działalności socjalnej, w których element łagodzenia różnic 
schodzi na dalszych plan. Najlepszym tego przykładem są spotkania integracyj-
ne. Stosowanie do nich kryteriów socjalnych, a przez to różnicowanie odpłat-
ności za uczestnictwo, mogłoby przekreślić istotę takich spotkań, wykluczając 
z nich dużą część załogi. Tylko spotkania integracyjne finansowane w całości 
przez pracodawcę bez jakiegokolwiek lub z niewielkim udziałem finansowym 
pracowników mają szanse doprowadzić do spełnienia ich celu czyli integracji 
pracowników. 

Również w przypadku działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-
-rekreacyjnej trudno uznać, że podstawowym celem tego rodzaju świadczeń 
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jest łagodzenie różnic między pracownikami. Celem działalności kulturalno-
oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej nie jest łagodzenie różnic, ale umoż-
liwienie szerokiego korzystania przez wszystkich pracowników z dóbr kul-
tury (np. finansowanie biletów do teatru) lub też poprawa kondycji fizycznej 
(np. finansowanie biletów na salę gimnastyczną czy basen). Ustawodawca 
zdecydował się na wprowadzenie tych rodzajów działalności socjalnej, mając 
świadomość, że wydatki na kulturę lub sport z reguły ustępują wydatkom na 
codzienne potrzeby bytowe. Łagodzenie różnic to pochodna stosowania kryte-
riów socjalnych. W konsekwencji nie uważam, że łagodzenie różnić nie powin-
no być stosowane do tych form działalności socjalnej, które nie zaspokajają 
potrzeb bytowych czy socjalnych. 

Poza tym – jak była o tym mowa w pkt I – fakt, że ustawa potrzeby byto-
we, socjalne i kulturalne zbiorowo określa jako socjalne, nie oznacza, że stoso-
wanie kryteriów socjalnych do zaspokajania potrzeb kulturalnych jest właściwe 
(zob. szerzej komentarz do art. 8 FundŚwSocU).

Cel ustawy oraz cel tworzenia funduszu ma fundamentalne znaczenie 
w kwestii sposobu wykładni przepisów ustawy, w szczególności rozdziału 
świadczeń socjalnych. W razie wątpliwości, czy pracodawca właściwie roz-
dzielił świadczenia socjalne, należy zbadać, czy wynik tego rozdziału reali-
zuje cel tworzenia funduszu. Mianowicie w przypadku świadczeń, do których 
zastosowanie mają kryteria socjalne, należy zbadać, czy zrealizowano zasadę, 
że najwyższe świadczenia trafiły do osób w najtrudniejszej sytuacji. Jeżeli oka-
że się, że cel ten został zrealizowany, to należy uznać, że nawet uchybienia 
w procedurze przyznawania świadczeń nie powinny dyskwalifikować socjal-
nego charakteru takich świadczeń. Ma to kluczowe znaczenie np. przy analizie, 
czy dane świadczenia socjalne podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru skład-
ki na ubezpieczenia społeczne. 

iii. Przeznaczenie funduszu

Ustawa enumeratywnie określa sposoby wykorzystywania środków zgro-
madzonych na funduszu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 FundŚwSocU fundusz jest 
przeznaczony na: 
1) finansowanie działalności socjalnej, 
2) dofinansowanie obiektów socjalnych oraz 
3) tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego. 
O ile działalność socjalna może być finansowana z funduszu w pełni, o tyle 

prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych może być jedynie z niego doto-
wane, ponieważ ustawa mówi o dofinansowywaniu. Ponadto z funduszu można 
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sfinansować w całości utworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych 
i przedszkoli. Jako że zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola stano-
wią zakładowe obiekty socjalne, po utworzeniu mogą być dofinansowywane. 
Obiekty te mogą być finansowane również w sposób pośredni, tj. przez finan-
sowanie lub dofinansowanie korzystania z tych obiektów, jeżeli takie korzysta-
nie zostanie podciągnięte pod którąś z form działalności socjalnej, np. pomoc 
finansowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji socjalnej w postaci pokrycia czę-
ści czy całości odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Ustawa stanowi, że fundusz można przeznaczyć na tworzenie zakładowych 
żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przed-
szkolnego. Ustawa pomija inne zakładowe obiekty socjalne, takie jak ośrod-
ki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe 
oraz obiekty sportowo-rekreacyjne. Oznacza to, że te zakładowe obiekty socjal-
ne mogą być tworzone (budowane lub nabywane) ze środków innych niż środki 
funduszu, np. środków własnych pracodawcy. 

W przypadku zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego, aby ustalić, o jakie formy opie-
ki i wychowania chodzi, należy sięgnąć do aktów prawnych innych niż usta-
wa. W celu zorganizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech gmina, 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej może utworzyć żłobek – dla dzieci od 20. tygodnia, lub klub 
dziecięcy – dla dzieci od roku życia (art. 2, 7 i 9 ustawy z 4.2.2011 r. o opie-
ce nad dziećmi w wieku do lat trzech, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457; dalej jako: 
OpDziecU). Dla starszych dzieci (od trzeciego roku życia) pracodawca może 
utworzyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego tj. punk-
ty przedszkolne albo zespoły wychowania przedszkolnego na podstawie usta-
wy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.8.2010 r. w spra-
wie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz. 1080 
ze zm.).

Działalność socjalna została zdefiniowana w art. 2 pkt 1, a zakłado-
we obiekty socjalne w art. 2 pkt 4 FundŚwSocU (zob. komentarz do art. 2 
FundŚwSocU). 

iV. Podmioty podlegające ustawie

Ustawa ma zastosowanie do wszystkich pracodawców niezależnie od ich 
formy organizacyjnej, struktury właścicielskiej, branży i rodzaju prowadzo-
nej działalności oraz jej rozmiarów. Zgodnie z art. 3 KP: „pracodawcą jest jed-

Art. 1
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nostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba 
fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. 

Za pracodawcę można uznać tylko podmiot w dostateczny sposób wyod-
rębniony organizacyjnie i posiadający samodzielność finansową niezbędną do 
realizowania zadań stanowiących cel działalności tej jednostki. Jak wskazał SN 
w wyroku z 19.4.1979 r. (I PR 16/79, OSNCP 1979, Nr 10, poz. 205), „z defini-
cji zakładu pracy zawartej w art. 3 KP wynika, że jednostka organizacyjna może 
być uznana za zakład pracy, gdy spełnia jednocześnie dwa wymagania: posiada 
odpowiadającą zakładowi pracy formę organizacyjną, obejmującą substrat oso-
bowy i techniczny potrzebny do wykonywania określonego rodzaju działalno-
ści i związanego z tym procesu pracy, oraz ma zdolność zatrudniania pracow-
ników oraz dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy”. 
Jednocześnie SN stoi na stanowisku, iż „skoro w myśl art. 3 KP zakładem pra-
cy może być jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, to 
tym bardziej jest nim osoba prawna. Każda osoba prawna jest zakładem pracy 
w rozumieniu art. 3 KP dla zatrudnionych przez nią pracowników, chyba że dla 
niektórych z nich za zakład pracy należy uznać jednostkę organizacyjną stano-
wiącą jakąś jej część składową” (zob. wyrok z 6.11.1991 r., I PRN 47/91, OSP 
1992, Nr 7, s. 320).

Ustawa ma fakultatywne zastosowanie do rolniczych spółdzielni produkcyj-
nych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną w stosunku do człon-
ków tych spółdzielni. W stosunku do pracowników tych spółdzielni ustawę sto-
suje się obligatoryjnie (szerzej zob. komentarz do art. 21a FundŚwSocU).

V. zasada jednego funduszu

U pracodawcy może istnieć tylko jeden fundusz. W przypadku osób praw-
nych o strukturze wielozakładowej, w której każdy zakład (oddział) jest 
pracodawcą, tworzy się tyle funduszy ile zakładów (oddziałów). Nie jest 
dopuszczalne stworzenie jednego funduszu dla wielu pracodawców – praco-
dawcy tacy mogą co najwyżej prowadzić wspólną działalność socjalną zgod-
nie z art. 9 FundŚwSocU. W przypadku pracodawców o strukturze wieloza-
kładowej, w której zakłady (oddziały) nie są odrębnymi pracodawcami nie jest 
dopuszczalne stworzenie tylu funduszy ile zakładów – dopuszczalne jest utwo-
rzenie tylko jednego funduszu.

Ustawa w żadnym fragmencie nie wspomina o możliwości tworzenia 
większej liczby funduszy przez tego samego pracodawcę. Artykuł 7 ust. 3–3d 
FundŚwSocU, który dotyczy przejścia zakładu pracy, stanowi odzwierciedlenie 
powyższego. W przypadku przejścia zakładu pracy czy też jego części nigdy 
nie dochodzi do przejścia funduszu, ponieważ oznaczałoby to dopuszczenie ist-

Rozdział 1. Przepisy ogólne
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nienia u pracodawcy przejmującego dwóch funduszy (własnego i przejętego). 
Zamiast tego ustawa wspomina o przejmowaniu środków pieniężnych, należ-
ności i zobowiązań funduszu.

Zasada jednego funduszu staje się oczywista w zestawieniu z art. 8 ust. 1 
FundŚwSocU, który stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń 
oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zgodnie z art. 8 
ust. 1 FundŚwSocU jedynymi przesłankami, które powinny decydować o wyso-
kości świadczeń otrzymywanych przez osoby uprawnione, powinna być ich 
sytuacja socjalna. Gdyby zatem u jednego pracodawcy stworzyć tyle funduszy 
ile zakładów (oddziałów), a odpis podzielić pomiędzy fundusze według licz-
by pracowników zakładów (oddziałów), to doszłoby do naruszenia art. 8 ust. 1 
FundŚwSocU. Jeżeli bowiem w funduszu małego zakładu (oddziału) znajdzie 
się proporcjonalnie więcej osób w trudnej sytuacji socjalnej niż w funduszu 
większego zakładu (oddziału), to pracownicy tego pierwszego funduszu otrzy-
mają mniejsze świadczenia tylko dlatego, że środki przypisane od ich fundu-
szu zostaną wyczerpane. Tymczasem gdyby istniał jeden funduszu i pod uwagę 
brać tylko sytuację socjalną pracowników poszczególnych zakładów (oddzia-
łów), to pracownicy małych zakładów (oddziałów) otrzymaliby wyższe świad-
czenia adekwatne do ich trudniejszej sytuacji socjalnej.

Zasadę jednego funduszu należy odróżnić od zasady jedności funduszu, 
zgodnie z którą odpisy i zwiększenia tworzą jeden fundusz (zob. komentarz 
do art. 5 FundŚwSocU pkt IV). Obie te zasady realizują jednak ten sam cel, 
tj. aby jedynymi kryteriami decydującymi o świadczeniu i jego wysokości były 
kryteria socjalne. W konsekwencji świadczenia będą niezależne od tego, czy 
pracownik zatrudniony jest w centrali czy oddziale (zasada jednego funduszu), 
i od tego, czy pracownik jest wykonującym prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze czy pracownikiem młodocianym (zasada jed-
ności funduszu). 

Zasada jednego funduszu obowiązuje także gdy zatrudniająca pracowników 
rolnicza spółdzielnia produkcyjna postanowi o stosowaniu przepisów ustawy 
do swoich członków – zob. komentarz do art. 21a FundŚwSocU.

Vi. upoważnienie do wydania rozporządzeń dotyczących 
pracowników określonych jednostek sfery budżetowej oraz 

pracowników cywilnych wojska

Ustęp 2 komentowanego przepisu zawiera delegację ustawową zobowią-
zującą wskazanych ministrów do określenia sposobu tworzenia i gromadzenia 
środków funduszu oraz wysokości odpisu na fundusz w stosunku do pracowni-

Art. 1
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ków w nim określonych. Ustęp 3 zawiera delegację ustawową upoważniającą, 
ale niezobowiązującą, do wydania rozporządzenia w stosunku do pracowników 
cywilnych wojska.

Sposób tworzenia i gromadzenia środków funduszu oraz wysokość odpisu 
na ten fundusz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej 
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, niebędących funkcjonariuszami lub 
żołnierzami zawodowymi, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 11.3.2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości 
odpisu na ten fundusz (Dz.U. poz. 387). W stosunku do pracowników cywilnych 
wojska, sposób tworzenia i gromadzenia środków funduszu oraz wysokość odpi-
su na fundusz określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21.4.2008 r. 
uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska 
oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz.U. Nr 73, poz. 433).

art. 2 
użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz 
różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sporto-
wo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, 
sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach 
oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy 
materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrot-
nej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową;

2) coroczny odpis podstawowy – równowartość dokonanych odpisów na 
rachunek bankowy Funduszu w wysokości określonej w art. 5, na zasa-
dach określonych w art. 6 ust. 2;

3) (uchylony);
4) zakładowe obiekty socjalne – ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypo-

czynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, 
żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności 
kulturalnej

5) osoby uprawnione do korzystania z Funduszu – pracowników i ich 
rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz 
inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finan-
sowanych z Funduszu;

Rozdział 1. Przepisy ogólne



11

6) przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę orga-
nizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli przedmiot jej dzia-
łania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
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i. działalność socjalna

Ustawa wprowadza definicję działalności socjalnej. Na aprobatę zasłu-
gują sformułowane w doktrynie poglądy, że definicja ta jest węższa od poję-
cia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników (zob. cytowa-
ne w komentarzu do art. 1 przepisy: art. 16 i 94 pkt 8 KP, tak: A. Martuszewicz, 

Art. 2
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K. Piecyk, Ustawa o zakładowym funduszu, komentarz do art. 2, nb. 2). Zaspo-
kajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracownika może być rea-
lizowane z funduszu w takim zakresie, w jakim mieści się w definicji działal-
ności socjalnej albo stanowi dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych 
lub tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego. 

Tytułem przykładu zakwaterowanie pracownika jest zaspokojeniem jego 
potrzeb bytowych, ale nie może być finansowane z funduszu, ponieważ nie pod-
pada pod żaden rodzaj działalności socjalnej. Wyjątkowo mogłoby być finan-
sowane z funduszu, gdyby stanowiło formę pomocy materialnej lub pomocy na 
cele mieszkaniowe. W takim jednak wypadku powinno trafiać do osób w naj-
trudniejszej sytuacji socjalnej, według kryteriów socjalnych, a nie do każdego 
pracownika na równych zasadach. 
Zgodnie z komentowanym przepisem działalność socjalna to dwa główne 

rodzaje działalności, a mianowicie:
1) świadczenie usług przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczyn-

ku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad 
dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego 
opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, usługi świadczone przez pracodawców;

2) udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrot-
nej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określo-
nych umową.
Ustawodawca nie wprowadził definicji „usług” na potrzeby tej ustawy. 

Również w ustawodawstwie nie ma powszechnej definicji usługi. Pojęcie usłu-
gi definiowane jest na potrzeby poszczególnych ustaw, np. z 6.7.2001 r. o usłu-
gach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 273 ze zm.) czy z 19.8.2011 r. 
o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 ze zm.). Definicja usług na 
gruncie ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wyłącza z zakresu usługi dostawę towarów w rozu-
mieniu tej ustawy. Również Kodeks cywilny w niektórych przepisach posłu-
guje się pojęciem usług, nie definiując go, np. art. 750. Na gruncie Kodeksu 
cywilnego w doktrynie wskazano, że przez usługę należy rozumieć „wykona-
nie czynności na rzecz osoby trzeciej. Pojęcie usług jest bowiem bardzo pojem-
ne i obejmuje wykonywanie lub wykonanie czynności dla innej osoby (innych 
osób) i w jej interesie. Świadczeniem usług może być zarówno wykonywanie 
czynności faktycznych, jak i prawnych” (zob. A. Kidyba (red.), Kodeks cywil-
ny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Lex/el. 2014). 

Na gruncie komentowanej ustawy należy przyjąć, że usługa jest czynnoś-
cią wykonaną przez pracodawcę na rzecz osoby uprawnionej. Ustawa posłu-
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guje się terminem „usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych 
form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej itd.”. Sformułowanie to 
jest oczywiście niewłaściwe, gdyż usługi określone w ustawie są świadczone 
na rzecz pracowników (i innych osób uprawnionych), a nie na rzecz abstrakcyj-
nych form wypoczynku czy rodzajów działalności. 

Powstaje pytanie, czy usługą może być przyznanie świadczenia rzeczowego 
lub pieniężnego – nie podpada to bowiem pod definicję usługi jako czynności 
wykonanej na rzecz osoby uprawnionej. Nie ulega wątpliwości, że przyznanie 
świadczenia rzeczowego lub pieniężnego może być formą pomocy material-
nej, ponieważ w tym zakresie ustawa nie ogranicza pomocy do świadczenia 
usług. Literalna wykładnia ustawy powinna zatem prowadzić do wniosku, że 
np. w ramach usług na rzecz różnych form wypoczynku nie mieści się dofinan-
sowanie kolonii dla dzieci. Jest to bowiem świadczenie pieniężne, a nie usługa. 
Taka wykładnia byłaby oczywiście błędna. Niestety brak precyzji ustawy rodzi 
wiele problemów interpretacyjnych.

Ustawodawca nie jest konsekwentny w stosowaniu pojęć ustawowych. 
Działalność socjalną definiuje bowiem jako usługi na rzecz form wypoczynku, 
określonych działalności i opieki, pomoc materialną i pomoc na cele mieszka-
niowe, podczas gdy w art. 8 ust. 1 FundŚwSocU, mówiąc o sposobie wydatko-
wania środków funduszu, wskazuje na usługi, świadczenia oraz dopłaty z fun-
duszu. Pojawiające się w tym przepisie pojęcia świadczeń i dopłat sugerują, że 
ustawodawca nie miał tutaj na myśli rodzajów działalności socjalnej wskaza-
nych w art. 2 pkt 1 FundŚwSocU, ale już poszczególne formy ich realizacji. 
Z drugiej strony użycie w art. 8 ust. 1 FundŚwSocU pojęcia usługi sugerowa-
łoby coś odmiennego, a ponadto rodziłoby pytanie o charakter prawny świad-
czeń i dopłat. Oczywiście można by przyjąć – próbując racjonalnie wykładać te 
przepisy – że świadczenia i dopłaty są to formy realizacji pomocy materialnej 
i pomocy na cele mieszkaniowe, ale to znowu sugerowałoby, że takie formy nie 
mogą wystąpić w przypadku świadczenia usług. Sprawę dodatkowo kompliku-
je fakt, że ustawodawca w art. 8 ust. 1 FundŚwSocU wskazał, że chodzi o usłu-
gi i świadczenia ulgowe, co stało się kolejnym problemem interpretacyjnym 
w kontekście zakresu stosowania kryteriów socjalnych (zob. szerzej komentarz 
do art. 8 FundŚwSocU).

ii. Formy działalności socjalnej pracodawcy

Ustawa wymienia następujące formy działalności socjalnej:
− usługi na rzecz różnych form wypoczynku;
− usługi na rzecz działalności kulturalno-oświatowej;
− usługi na rzecz działalności sportowo-rekreacyjnej;

Art. 2
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− usługi na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, spra-
wowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych 
formach wychowania przedszkolnego;

− udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej;
− udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na 

warunkach określonych umową.

1. usługi na rzecz różnych form wypoczynku

Usługi na rzecz różnych form wypoczynku mają postać organizowania, 
finansowania i dofinansowania wypoczynku osób uprawnionych. W przypad-
ku organizowania wypoczynku to pracodawca odpowiada za zakwaterowa-
nie, a często również za atrakcje w trakcie pobytu. Może również finansować 
(w całości) wypoczynek organizowany przez inny podmiot, w szczególności 
prowadzący biuro turystyczne lub agroturystykę. Jeśli pracodawca tylko dofi-
nansowuje wypoczynek, pokrywa jego koszty jedynie w części.

Usługi na rzecz różnych form wypoczynku to wypoczynek: 
− dzieci i młodzieży – w postaci organizowania, finansowania lub dofinanso-

wania wypoczynku w formie kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk itp.;
− dorosłych – w postaci organizowania, finansowania lub dofinansowania 

wypoczynku w formie wczasów, wycieczek, rajdów, w tym wypoczynku 
zdrowotnego, jak pobyt w sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym. 
W ramach tego rodzaju działalności socjalnej pracodawca powszechnie 

finansuje lub dofinansowuje również wypoczynek organizowany indywidualnie 
przez pracowników tzw. wczasy pod gruszą. Jakkolwiek najczęściej dofinanso-
wanie wczasów pod gruszą dotyczy pracownika, to regulamin może przewidy-
wać, że będzie przysługiwało także członkom jego rodziny, w tym dzieciom. 
W przeciwieństwie do świadczenia urlopowego wykorzystanie urlopu nie jest 
konieczne dla otrzymania „wczasów pod gruszą”. Co więcej, nie jest koniecz-
ne nawet posiadanie prawa do urlopu. Dzięki temu możliwe jest korzystanie 
z „wczasów pod gruszą” przez emerytów i rencistów. 

W poprzednim stanie prawnym dodatkowym elementem definicji działalno-
ści socjalnej było miejsce korzystania ze świadczeń – Polska. Doprowadziło to 
do sytuacji, w której osoby uprawnione mogły korzystać z dopłat z funduszu do 
wypoczynku urlopowego, tylko jeśli nie spędzały urlopu poza granicami Polski. 
Wyrokiem z 28.3.2007 r. (K 40/04, Wspólnota 2007, Nr 15, s. 48) TK przyjął, że 
takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. 
Zgodnie z tą zasadą wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą 
istotną w równym stopniu mają być traktowane równo, tj. bez żadnego zróżnico-
wania dyskryminującego czy faworyzującego (art. 32 Konstytucji RP). Wskutek 
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tego wyroku ograniczenie w postaci zakazu finansowania z zakładowego fun-
duszu świadczeń „pozakrajowych” form wypoczynku, działalności kulturalno-
oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej zostało zlikwidowane. 

2. usługi na rzecz działalności kulturalno-oświatowej

Ani komentowana ustawa, ani żadne inne przepisy nie definiują pojęcia 
działalności kulturalno-oświatowej. W szczególności nie jest jasne, w jaki spo-
sób należy rozumieć pojęcie „działalność kulturalno-oświatowa” – czy jako 
koniunkcję (tzn. że formy tej działalności finansowane z funduszu zawsze 
muszą łączyć w sobie element kulturalny i oświatowy), czy jako alternaty-
wę (tzn. że możliwe jest finansowanie zarówno działalności kulturalnej, jak 
i oświatowej). Biorąc pod uwagę orzecznictwo oraz funkcjonującą praktykę, 
należy przyjąć, że jest to alternatywa, a co za tym idzie – z funduszu może być 
finansowana zarówno działalność kulturalna, jak i czysto oświatowa, czyli nie-
nosząca jednocześnie cech działalności kulturalnej. W praktyce sądy przyjmują, 
iż ze środków funduszu można finansować działalność kulturalną, nawet jeśli 
nie zawiera ona elementu działalności oświatowej. W orzecznictwie przyjmu-
je się, że działalność kulturalno-oświatowa to pojęcie bardzo szerokie, obejmu-
jące organizowanie imprez teatralnych i oświatowych, zakup biletów na takie 
imprezy itp. (zob. wyrok SA w Poznaniu z 13.6.2013 r., III AUa 39/13, www.
orzeczenia.ms.gov.pl). Pracodawca może zatem sfinansować lub dofinansować, 
a nawet zorganizować koncert zespołu muzycznego dla swoich pracowników 
ze środków funduszu niezależnie od tego, czy ta atrakcja będzie niosła za sobą 
jakąś wartość edukacyjną. 

Przez pojęcie „działalność oświatowa” należy rozumieć ogół podejmo-
wanych zadań dydaktyczno-wychowawczych służących rozwojowi wiedzy 
i postaw społecznych (zob. wyrok SA w Poznaniu z 11.7.2013 r., III AUa 330/13, 
niepubl.). Tym samym przyjmuje się, że działalność oświatowa jest rozumiana 
szerzej niż na gruncie ustawy o systemie oświaty. Pomocne mogą być w tym 
zakresie interpretacje prawa podatkowego wydawane przez organy podatko-
we, w świetle których „działalność oświatowa” dla celów zwolnienia od podat-
ku dochodowego jest rozumiana szeroko jako „ogół podejmowanych zadań 
dydaktyczno-wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecz-
nych” (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 1.9.2005 r., 
wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa–Śródmieście, Nr 1435/ 
/DP1/423-73/05/KK). Na gruncie ustawy działalność oświatowa nie musi być 
organizowana przez system oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, 
tj. np. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzie-
żowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego 
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oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Pracodawca może sam 
świadczyć usługi w zakresie działalności oświatowej na rzecz swoich pracow-
ników oraz może – co będzie miało miejsce częściej – finansować pracowni-
kom usługi świadczone przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie. 

W ramach systemu oświaty funkcjonują placówki kształcenia ustawiczne-
go, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonale-
nia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych. W konsekwencji należałoby uznać, że podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych może być uznane za działalność oświatową, a przez 
to finansowane z funduszu. Jest to zagadnienie złożone, bo z jednej strony prze-
słanką prawa i wysokości świadczeń z funduszu powinna być sytuacja socjal-
na pracownika, z drugiej zaś – z natury rzeczy o potrzebie podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych pracowników decydują przesłanki niesocjalne, tj. aktualny 
poziom kwalifikacji zawodowych pracownika oraz potrzeby pracodawcy. Uwa-
żam, że w określonych sytuacjach finansowanie z funduszu podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych może być dopuszczalne, jeżeli decydujące o przyznaniu 
i wysokości świadczenia będą kryteria socjalne, np. pomoc materialna w posta-
ci dofinansowania kursu operatora wózków widłowych dla pracowników w naj-
trudniejszej sytuacji socjalnej. 

3. usługi na rzecz działalności sportowo-rekreacyjnej

Ustawa nie zawiera definicji działalności sportowo-rekreacyjnej. W prakty-
ce przez działalność sportowo-rekreacyjną jest rozumiane finansowanie udziału 
w zorganizowanej wycieczce krajowej lub zagranicznej, organizowanie imprez 
sportowych, integracyjnych, pikniki, andrzejki czy wykup abonamentów na 
zajęcia sportowe i rekreacyjne. „Działalnością socjalną w rozumieniu usta-
wy są w szczególności usługi świadczone przez pracodawców na rzecz: (…) 
działalności sportowo-rekreacyjnej, np. organizowanie różnych form rekrea-
cji, imprez sportowych, wycieczek, wykup abonamentów na zajęcia sportowe” 
(tak: SA w Poznaniu z 11.7.2013 r., III AUa 330/13, niepubl.). Z orzeczenia 
tego wynika także, iż działalność finansowana przez pracodawcę nie musi speł-
niać łącznie cech działalności sportowej i rekreacyjnej. Poszczególne świad-
czenia mogą mieć charakter wyłącznie sportowy (np. impreza sportowa) albo 
wyłącznie rekreacyjny (np. wycieczka). 

Działalnością socjalną są objęte usługi w rozumieniu ustawy niezależnie od 
miejsca korzystania z nich. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w związ-
ku z rozstrzygnięciem TK uznającym poprzednio obowiązujący przepis zawie-
rający definicję działalności socjalnej za niekonstytucyjny. „Zdaniem TK traf-
ny jest pogląd, że wprowadzenie zakwestionowanego, dodatkowego warunku 
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korzystania z ulgowych świadczeń, którym jest miejsce ich świadczenia (Pol-
ska), byłoby naruszeniem zasady równości, gdyby dotyczyło niektórych grup 
uprawnionych” (zob. wyrok TK z 28.3.2007 r., K 40/04, Wspólnota 2007, 
Nr 15, s. 48).

Niektóre świadczenia z funduszu trudno przyporządkować do konkretnej 
formy działalności socjalnej. Tytułem przykładu kilkudniowa wycieczka łączą-
ca zwiedzanie z wypoczynkiem może stanowić zarówno usługę na rzecz róż-
nych form wypoczynku, usługę na rzecz działalności kulturalnej, jak i usłu-
gę na rzecz działalności rekreacyjnej. W praktyce przyporządkowanie takie nie 
ma większego znaczenia, jeżeli regulamin zezwala na finansowanie wszystkich 
wchodzących w grę rodzajów działalności socjalnej. Potwierdza to wyrok SN 
z 23.10.2008 r. (II PK 74/08, OSNP 2010, Nr 7–8, poz. 88), w którym przyję-
to, że „działalność w postaci imprez masowych, jak pikniki, »andrzejki«, orga-
nizowanie wycieczek – mieści się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj 
działalności rekreacyjnej względnie działalności w postaci różnych form krajo-
wego wypoczynku”. 

4. usługi na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, 
sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego

Fundusz można przeznaczyć na cele związane z opieką nad dziećmi w żłob-
kach, klubach dziecięcych, w przedszkolach oraz innych formach wychowa-
nia przedszkolnego (zob. uwagi do art. 1 FundŚwSocU). Działalnością socjal-
ną może być również organizowanie, finansowanie i dofinansowywanie opieki 
sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię. Formy takiej opieki prze-
widuje ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Zgodnie z art. 36 OpDziecU 
dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana głównie przez gminy, na 
podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodek-
su cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Taki dzienny opiekun 
sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Nia-
nią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosu-
je się przepisy dotyczące zlecenia (umowa uaktywniająca) – art. 50 OpDziecU. 
Podobnie jak dzienny opiekun niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 
ukończenia 20 tygodnia życia. Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie 
pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym 
dziecko.
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