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Rozdział II. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS

Na podstawie art. 4 FundŚwSocjU pracodawcy w drodze regulacji wewnątrz-
zakładowych mogą postanawiać o:

1) rezygnacji z tworzenia funduszu,
2) zaprzestaniu tworzenia funduszu przez określony czas,
3) ukształtowaniu odmiennych odpisów na fundusz niż określone w usta-

wie (niższych lub wyższych).

Forma prawna decyzji. Decyzja zakresie nietworzenia ZFŚS musi przybrać
określoną formę prawną (zob. tabela poniżej) w zależności od rodzaju praco-
dawcy.

Tabela 2. Możliwość podjęcia decyzji o likwidacji funduszu

Pracodawca
Decyzja o likwi-
dacji funduszu

Forma decyzji

zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia da-
nego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu
na pełne etaty

tak, w dowolnym
czasie

postanowienie układu zbioro-
wego pracy lub regulaminu wy-
nagradzania

zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia da-
nego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników
w przeliczeniu na pełne etaty, na wniosek zakładowej
organizacji związkowej

tak, w dowolnym
czasie

postanowienie układu zbioro-
wego pracy lub regulaminu wy-
nagradzania

prowadzący działalność w formach organiza-
cyjno-prawnych jednostek budżetowych i samorządo-
wych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę
zatrudnionych pracowników

nie –

pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników
w przeliczeniu na pełne etaty, ale więcej niż 50 pra-
cowników

tak, w dowolnym
czasie

postanowienie regulaminu wy-
nagradzania

pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników
w przeliczeniu na pełne etaty i mniej niż 50 pracow-
ników w ogóle

tak, do końca stycz-
nia danego roku ka-
lendarzowego

informacja przekazana w spo-
sób przyjęty w zakładzie
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Ograniczenie obowiązków. Decyzja pracodawcy ograniczająca obowiązki
w zakresie świadczeń socjalnych może zostać podjęta wyłącznie w grani-
cach przedmiotowych wskazanych w FundŚwSocjU. Możliwe jest zatem cza-
sowe lub bezterminowe zrezygnowanie z tworzenia funduszu lub odmienne
ukształtowanie wysokości odpisu na fundusz. Nie jest natomiast możliwe
wprowadzenie innych odstępstw od przepisów FundŚwSocjU. Nie można
na przykład ograniczyć ustawowego kręgu osób uprawnionych do korzystania
z funduszu, ustanowić innych kryteriów przyznawania pomocy niż sytuacja
życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej czy zrezygnować z obo-
wiązku opracowania regulaminu funduszu, jeżeli regulamin ten nie został
wpisany do treści układu zbiorowego.

Ważne

Przepisy prawa pracy nie przewidują instytucji zawieszenia tworzenia ZFŚS. Możliwa
jest natomiast czasowa rezygnacja z tworzenia funduszu.

1. Pracodawcy zatrudniający 50
lub więcej pracowników

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek utworzenia ZFŚS
i odprowadzania na jego konto bankowe równowartości odpisów podstawo-
wych i zwiększeń ustalanych zgodnie z zasadami FundŚwSocjU. Pracodawcy
ci, o ile nie prowadzą działalności w formie jednostki budżetowej lub samo-
rządowego zakładu budżetowego, mogą postanowić o nietworzeniu funduszu
socjalnego (przez określony czas lub bezterminowo), a także mogą ukształ-
tować wysokość odpisu na fundusz w odmienny sposób, niż określa to art. 5
FundŚwSocjU (w niższej lub wyższej wysokości). Decyzje takie mogą być pod-
jęte tylko w szczególnej formie prawnej, tj. w postaci postanowienia układu
zbiorowego pracy (jeśli pracodawca objęty jest układem zbiorowym) albo
postanowienia regulaminu wynagradzania (jeśli pracodawca nie jest objęty
układem zbiorowym). Pracodawca objęty układem zbiorowym nie może pod-
jąć decyzji o rezygnacji z funduszu socjalnego w drodze postanowienia regu-
laminu wynagradzania.
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Ważne

Możliwość likwidacji funduszu socjalnego lub obniżenia poziomu odpisu na fundusz
dotyczy tylko pracodawców ustawowo zobowiązanych do tworzenia ZFŚS, którzy nie
prowadzą działalności w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bu-
dżetowego.

Dopuszczalne pogorszenie sytuacji pracowników. Możliwość zawarcia
w treści układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania postanowień po-
garszających sytuację pracowników w stosunku do regulacji ustawowej (nie-
utworzenie funduszu, obniżenie wysokości odpisów) stanowi wyjątek od za-
sady wyrażonej w art. 9 § 2 i 3 KP, zgodnie z którą postanowienia zakłado-
wych źródeł prawa (układy zbiorowe pracy, regulamin wynagradzania) nie
mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy należące do źródeł
prawa wyższego rzędu, do których należy m.in. FundŚwSocjU. Przepis art. 4
FundŚwSocjU, który dopuszcza rezygnację z tworzenia ZFŚS lub obniżenie po-
ziomu odpisu na ten fundusz, pozwala na pogorszenie sytuacji pracowników
w stosunku do regulacji ustawowej.

Rola przedstawicieli pracowników. Decyzja o odmiennym od ustawowego
ukształtowaniu wysokości odpisu na ZFŚS albo o rezygnacji z tworzenia
funduszu nie może zapaść bez udziału przedstawicieli pracowników. Wy-
nika to z samej procedury uchwalania lub zmiany układu zbiorowego pracy
oraz regulaminu wynagradzania. Układ zbiorowy pracy jest aktem zawie-
ranym przez pracodawcę i organizację związkową (organizacje związkowe)
(por. art. 24114, 24123, 24125 KP), a więc jego postanowienia mogą być wy-
łącznie wyrazem konsensusu między tymi stronami. Również treść regula-
minu wynagradzania wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związ-
kową, gdy taka działa u pracodawcy (por. art. 772 § 4 KP). Jeśli pracodawca nie
jest objęty działaniem żadnej organizacji związkowej, to – na mocy art. 4 ust. 3
FundŚwSocjU – postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wyso-
kości odpisu na ZFŚS lub nietworzenia tego funduszu wymagają uzgodnienia
z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Przez „uzgodnienie” należy rozumieć uzyskanie zgody zakładowej orga-
nizacji związkowej lub przedstawiciela pracowników na przedstawione
przez pracodawcę propozycje w sprawie kształtu zakładowej działalności so-
cjalnej. Bez osiągnięcia porozumienia z organizacją związkową lub przedsta-
wicielem pracowników pracodawca nie będzie mógł jednostronnie wprowa-
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dzić zmian do regulaminu wynagradzania, a co za tym idzie – będzie musiał
prowadzić fundusz socjalny i przekazywać na jego konto bankowe równowar-
tość odpisów i zwiększeń określonych w FundŚwSocjU.

Ważne

Jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, to postanowienie
o rezygnacji z tworzenia ZFŚS musi zostać uzgodnione z delegatem załogi (art. 4 ust. 3
FundŚwSocjU). Bez takiego uzgodnienia rezygnacja z funduszu na mocy postanowie-
nia regulaminu wynagradzania nie jest możliwa.

Procedura rezygnacji z prowadzenia ZFŚS. Pracodawca zobowiązany do
tworzenia ZFŚS może w każdym czasie zrezygnować z tworzenia funduszu,
jak też może dowolnie ukształtować wysokość odpisu na fundusz. Decyzja
w tych sprawach powinna zostać wprowadzona do treści regulaminu wyna-
gradzania lub układu zbiorowego pracy. Jeżeli u pracodawcy nie działa za-
kładowa organizacja związkowa, do zmiany treści regulaminu wynagradza-
nia konieczne jest uzgodnienie tej zmiany z pracownikiem wybranym przez
załogę do reprezentowania jej interesów.

Przykład

Pracodawca zatrudniający 70 osób chciałby zrezygnować z prowadzenia funduszu.
W zakładzie nie działają związki zawodowe. W takim przypadku pracodawca powinien
dokonać następujących kroków formalnych:

1) przeprowadzić wybory przedstawiciela pracowników,
2) uzgodnić z przedstawicielem pracowników decyzję o zaprzestaniu prowadzenia

funduszu,
3) wpisać decyzję o nieprowadzeniu funduszu socjalnego do treści regulaminu wy-

nagradzania,
4) przekazać zmieniony regulamin do wiadomości pracowników w sposób przyjęty

w zakładzie.

Dwie organizacje związkowe lub więcej. Jeżeli u pracodawcy działa więcej
niż jedna organizacja związkowa, to z mocy art. 30 ust. 5 ZwZawU organiza-
cje te powinny przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko w sprawie regu-
laminu wynagradzania. Jeżeli organizacje te nie przedstawią wspólnie uzgod-
nionego stanowiska w terminie 30 dni, to decyzję podejmuje pracodawca, po
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Jeżeli zatem pra-
codawca zwróci się do zakładowych organizacji związkowych z propozycją
uzgodnienia treści regulaminu wynagradzania, to powinny one w terminie
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30 dni przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko, pod rygorem, że w ra-
zie jego braku pracodawca uzyska możliwość samodzielnego wydania regula-
minu wynagradzania.

Negatywne stanowisko organizacji związkowej. Jeśli organizacje związ-
kowe przedstawią wspólne, ale negatywne stanowisko, to zaproponowany
przez pracodawcę regulamin wynagradzania nie może być przyjęty do stoso-
wania (por. wyr. SN z 12.2.2004 r., I PK 349/03, OSNP 2005, Nr 1, poz. 4). Na-
tomiast jeżeli związki zawodowe w ogóle nie mogą uzgodnić wspólnego sta-
nowiska, to pracodawca może wydać regulamin wynagradzania po uprzednim
rozparzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych, które jednak nie
są dla niego wiążące. W takim przypadku pracodawca będzie mógł samodziel-
nie określić w treści regulaminu wysokość odpisów dokonywanych na ZFŚS
albo decyzję, czy w ogóle chce tworzyć taki fundusz.

Układ zbiorowy pracy. Tryb rezygnacji z tworzenia ZFŚS w przypadku
pracodawcy, który jest objęty układem zbiorowym pracy, określają przepisy
działu XI KP. Zmiana układu zbiorowego wymaga szczególnej formy proto-
kołu dodatkowego (art. 2419 KP), który podlega wpisaniu do rejestru układów
prowadzonych przez właściwego okręgowego inspektora pracy (jeśli chodzi
o zakładowy układ zbiorowy pracy) lub ministra właściwego do spraw pracy
(w przypadku układu ponadzakładowego). Zmiany układu wchodzą w życie
nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania w rejestrze układów.

Ważne

Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania w jakikolwiek sposób swojej decyzji o za-
przestaniu prowadzenia ZFŚS.

Okres nietworzenia ZFŚS. Decyzja o rezygnacji z tworzenia funduszu socjal-
nego może być podjęta na stałe lub też przejściowo, na przewidywany okres
trudności ekonomicznych zakładu (czas określony). W tym ostatnim przy-
padku w treści układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania należy do-
kładnie określić termin, do którego fundusz nie będzie tworzony. Może to być
wskazanie daty kalendarzowej, okresu czasu albo też pewnego zdarzenia, po
którym pracodawca automatycznie zacznie tworzyć fundusz, np. po osiągnię-
ciu określonego wyniku bilansowego.

Odstępstwa od treści FundŚwSocjU. Strony układu zbiorowego lub regula-
minu wynagradzania mogą podjąć tylko takie decyzje dotyczące ZFŚS, które
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wprost zostały dozwolone na mocy art. 4 ust. 1 FundŚwSocjU, a więc tylko
co do tworzenia funduszu oraz co do wysokości dokonywanego odpisu. Nie
mogą natomiast zdecydować o innych odstępstwach od treści FundŚwSocjU,
w szczególności nie mogą ograniczyć katalogu osób uprawnionych do korzy-
stania z funduszu socjalnego (art. 2 pkt 5 FundŚwSocjU), ustanowić innych
kryteriów przyznawania usług i świadczeń finansowanych z funduszu niż so-
cjalne (art. 8 ust. 1 FundŚwSocjU), postanowić o gromadzeniu środków fun-
duszu w inny sposób niż na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1
FundŚwSocjU), określić innego sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrud-
nionych niż wskazany w FundŚwSocR.

Decyzja o wysokości odpisu. Treść decyzji w sprawie ukształtowania wyso-
kości odpisu na ZFŚS powinna pozostawać w relacji do ustawowego wskaź-
nika procentowego wysokości odpisu. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1
FundŚwSocjU możliwe jest tylko dowolne kształtowanie „wysokości odpisu”,
a nie dowolne kształtowanie środków przekazywanych na fundusz. Nie jest
więc możliwe ustalenie stałej kwoty, którą pracodawca przekazywałby na fun-
dusz socjalny. „Dowolność” decyzji w omawianym zakresie ogranicza się za-
tem do określenia wysokości odpisu innym wskaźnikiem procentowym od-
niesionym do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na-
rodowej w roku poprzednim (np. 20%, 50%) niż określony w FundŚwSocjU
(37,5%).

Ważne

Wprowadzone przez pracodawcę wyższe odpisy na ZFŚS podlegają zaliczeniu w koszty
działalności pracodawcy (art. 6 ust. 1 FundŚwSocjU).

Świadczenie urlopowe. Do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wy-
nagradzania pracodawca nie może ponadto wprowadzić postanowienia,
na mocy którego tworzenie ZFŚS zostałoby zastąpione wypłacaniem pra-
cownikom świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 3 ust. 4–6
FundŚwSocjU. Regulacja FundŚwSocjU w sprawie zasad i warunków wypłaty
świadczenia urlopowego dotyczy wyłącznie określonej w niej grupy praco-
dawców, tj. zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Świadczenie urlopowe wprowadzone do układu zbiorowego lub regulaminu
wynagradzania pracodawcy zobowiązanego do tworzenia ZFŚS, pomimo na-
zwy zbieżnej z używaną w art. 3 ust. 4–6 FundŚwSocjU, będzie innym świad-
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czeniem niż uregulowane przepisami ustawy, nawet jeśli postanowienia tych
aktów będą odwoływać się do przepisów FundŚwSocjU. Ma to m.in. taki sku-
tek, że do takiego świadczenia nie będzie można stosować wyłączenia z pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (§ 2 pkt 21
PodstWymSkłR). Wyłączenie to dotyczy bowiem tylko świadczeń urlopowych
wypłacanych na podstawie FundŚwSocjU.

Informacja o zaprzestaniu prowadzenia ZFŚS. W razie zaprzestania prowa-
dzenia funduszu socjalnego nie ma potrzeby wręczania pracownikom z tego
powodu wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę. Nie ma też potrzeby
indywidualnego informowania pracowników o tej zmianie. Pracownicy do-
wiedzą się o zmianie w zakresie prowadzenia regulaminu świadczeń socjal-
nych z informacji o aneksie do regulaminu wynagradzania. Musi być ona obo-
wiązkowo podana do wiadomości pracowników, ponieważ jest to warunkiem
formalnym wejścia w życie zmiany regulaminu wynagradzania. Informacja
o zmianie regulaminu wynagradzania przekazywana jest pracownikom w spo-
sób przyjęty w zakładzie, a więc np. poprzez wywieszenie na zakładowej ta-
blicy ogłoszeń, przesłanie do pracowników pocztą e-mail itp.

Chociaż FundŚwSocjU o tym nie stanowi, pracodawcy rezygnujący w ukła-
dzie zbiorowym pracy z tworzenia ZFŚS mogą utworzyć – według zasad okre-
ślonych w układzie zbiorowym – swój indywidualnie określony „fundusz”,
z którego będą udzielali pomocy socjalno-bytowej osobom uprawnionym po-
stanowieniami układu do korzystania z tej pomocy. Na taką możliwość wska-
zuje choćby przepis § 2 ust. 1 pkt 20 PodstWymSkłR, zgodnie z którym nie
uwzględnia się w podstawie wymiaru składek świadczeń wypłacanych z fun-
duszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego
pracy u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS – do wysokości nieprzekracza-
jącej rocznie kwoty odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego, określo-
nej w art. 5 ust. 2 FundŚwSocjU.

Wykorzystanie środków ZFŚS po zaprzestaniu jego tworzenia. Podjęcie
decyzji o zaprzestaniu tworzenia funduszu socjalnego na podstawie postano-
wień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania nie oznacza,
że fundusz ten ulega natychmiastowej likwidacji. W takim przypadku praco-
dawca nie nalicza i nie wpłaca nowych odpisów, ale wiąże go obowiązek wy-
datkowania zgromadzonych środków funduszu socjalnego na cele socjalne.
Pracodawca ma zatem obowiązek administrowania środkami zlikwidowanego
funduszu, dopóki na rachunku funduszu znajdują się jakiekolwiek środki.
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Możliwa jest nawet sytuacja, że fundusz socjalny będzie miał dochody po za-
przestaniu jego tworzenia, jeśli były z niego udzielane pożyczki na cele miesz-
kaniowe i pożyczkobiorcy zwracają kolejne raty wraz z odsetkami. Dopóki
na koncie funduszu będą jakiekolwiek środki, dopóty pracodawca ma obowią-
zek gospodarowania tymi środkami na zasadach określonych w FundŚwSocjU
oraz w regulaminie funduszu.

Ważne

Decyzja pracodawcy o rezygnacji z tworzenia ZFŚS może wywrzeć skutki tylko na przy-
szłość, wobec czego nie ma ona wpływu na status środków już zgromadzonych
na rachunku funduszu oraz zobowiązań pracodawcy z tytułu odpisu nieodprowadzo-
nego we właściwym terminie.

Wpłata zaległych odpisów. Jeżeli pracodawca zalega z dokonaniem całości
lub części wpłat równowartości odpisu za poprzednie lata, to mimo że pod-
jął decyzję o rezygnacji z tworzenia funduszu, powinien dokonać wpłaty za-
ległych należności. Środki należne z tytułu odpisu nie mogą zostać przezna-
czone na inny cel, np. na bieżącą działalność gospodarczą, niezależnie od tego,
czy zostały już wpłacone na konto bankowe funduszu, czy też stanowią zale-
głość do wpłacenia.

Przykład

Przekazanie środków likwidowanego funduszu na bieżące potrzeby

Pytanie:  Pracodawca stopniowo ograniczał działalność i po kolejnych zwolnieniach gru-
powych z 215 pracowników w zakładzie pozostało 32 zatrudnionych. Fundusz socjalny
tworzony był przez kilkanaście lat – nagromadziły się na jego koncie środki, których pra-
cownicy zakładu nie mają szansy wykorzystać. Czy w takim przypadku możliwe jest prze-
kazanie środków na bieżące potrzeby zakładu, jeśli pracodawca zrezygnuje z dalszego pro-
wadzenia funduszu?

Odpowiedź: Nie – po podjęciu decyzji o rezygnacji z tworzenia funduszu pracodawca
nie może swobodnie rozdysponować środków pozostałych na rachunku tego funduszu.
Wszystkie środki funduszu, aż do ich wyczerpania, powinny być wykorzystane na dzia-
łalność socjalną określoną regulaminem, dopóki istnieje chociaż jedna osoba upraw-
niona do korzystania z funduszu. Likwidacja funduszu nastąpi dopiero z chwilą wy-
datkowania wszystkich środków znajdujących się na jego rachunku. Ustawa o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych nie przewiduje bowiem jakiejkolwiek możliwości
przekazania środków funduszu na cele inne niż działalność socjalna.
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2. Pracodawcy tworzący ZFŚS na podstawie wniosku
zakładowej organizacji związkowej

Tryb rezygnacji z ZFŚS. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 i mniej
niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ma obowiązek utworzyć
ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Do takiego pracodawcy
stosuje się art. 4 FundŚwSocjU, co oznacza, że pracodawca ten może wszcząć
procedurę likwidacji funduszu socjalnego na zasadach analogicznych do za-
sad, które obowiązują pracodawcę zobowiązanego do utworzenia funduszu
socjalnego w związku z zatrudnianiem co najmniej 50 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty. Zastosowanie ma więc tryb rezygnacji z funduszu (opi-
sany powyżej w rozdz. II.1).

Ważne

Rezygnacja z ZFŚS, jego nietworzenie, wymaga współdziałania z zakładową organiza-
cją związkową, jeśli taka działa na terenie zakładu pracy.

3. Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników
w przeliczeniu na pełne etaty

Obowiązki informacyjne związane z nietworzeniem ZFŚS. Pracodawcy
niemający obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, którzy podjęli decyzję
o skorzystaniu z możliwości nietworzenia funduszu i niewypłacania świad-
czenia urlopowego, mają obowiązek poinformowania o tym fakcie pracowni-
ków. Informacja taka powinna zostać zawarta w treści wewnątrzzakładowego
prawa pracy lub przekazana w odrębnym obwieszczeniu. Forma przekaza-
nia tej informacji zależy od liczby zatrudnianych pracowników i związanych
z tym obowiązków pracodawcy w zakresie tworzenia zakładowego prawa
pracy, w szczególności regulaminu wynagradzania (por. art. 772 § 1 KP). Pra-
codawcy zatrudniający w dniu 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowni-
ków w przeliczeniu na pełne etaty i mniej niż 50 pracowników w ogóle, nie
mają obowiązku wydania regulaminu wynagradzania i najczęściej nie są ob-
jęci układem zbiorowym pracy, dlatego powinni przekazać informację o nie-
utworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w formie ob-
wieszczenia opublikowanego w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakła-
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dzie. Informacja taka powinna zostać przekazana pracownikom w pierwszym
miesiącu roku kalendarzowego (art. 3 ust. 3a FundŚwSocjU).

Ważne

Przekazana pracownikom informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS oraz z wypłaca-
nia świadczenia urlopowego jest wiążąca tylko przez dany rok. Jeśli więc pracodawca
w kolejnych latach również nie będzie chciał tworzyć funduszu oraz wypłacać świad-
czenia urlopowego, to w każdym kolejnym roku powinien przekazywać pracownikom
odpowiednią informację w terminie do 31 stycznia danego roku.

Informacja o nietworzeniu ZFŚS w regulaminie. Natomiast pracodawcy za-
trudniający w dniu 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty – ale więcej niż 50 pracowników w ogóle – mają obowią-
zek wydania regulaminu wynagradzania i w jego treści powinni umieścić decy-
zję o nieutworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego (art. 3
ust. 3b FundŚwSocjU). Jeżeli u takiego pracodawcy nie działa zakładowa or-
ganizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania, o których
mowa powyżej, wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez za-
łogę do reprezentowania jej interesów (art. 4 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 3b
FundŚwSocjU). Ponieważ regulamin wynagradzania może być wydany lub
zmieniony w każdym czasie, pracodawcy podejmujący decyzję w sprawie nie-
tworzenia funduszu w drodze regulaminowej nie są zobligowani terminem do
jej podjęcia w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego.

Informacja o nietworzeniu ZFŚS, gdy brak regulaminu wynagradzania.
Informacja o nieutworzeniu funduszu socjalnego i niewypłacaniu świadczeń
urlopowych podjęta przez pracodawcę niezobowiązanego do tworzenia regu-
laminu wynagradzania (i nieobjętego układem zbiorowym pracy) musi zo-
stać przekazana pracownikom w styczniu danego roku. Przekazanie infor-
macji powinno nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń, przekazanie obiegiem do zapoznania się
czy zamieszczenie w intranecie). Mankamentem takiego rozwiązania jest
brak ustawowego określenie konsekwencji nieprzekazania pracownikom ter-
minie przedmiotowej informacji we właściwym. W tej sprawie stanowisko
zajęła PIP, wg której informacja ta ma charakter konstytutywny, a w kon-
sekwencji pracodawca, który jej nie udzielił w ustawowym terminie, powi-
nien w danym roku utworzyć fundusz lub wypłacić świadczenie urlopowe
(GNP/87/024-84/04, „Rzeczpospolita” 24.1.2007). Nieprzekazanie pracow-
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nikom odpowiedniej informacji i zaniechanie wypłaty świadczenia urlopo-
wego może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
(art. 12a FundŚwSocjU), za które inspektor pracy może skierować wniosek
o ukaranie pracodawcy grzywną do sądu grodzkiego. Odmienne stanowisko
zajął jednak warszawski sąd rejonowy, który uznał, że termin do przekazania
pracownikom omawianej informacji ma charakter jedynie instrukcyjny, a co
za tym idzie – może ona zostać przekazana również po pierwszym miesiącu
roku kalendarzowego (wyr. z 21.2.2007 r., VII P 3143/06, niepubl., za: R. Ma-
jewska, Najwyższa pora na rezygnację z obowiązków socjalnych, „Rzeczpospo-
lita” 12.10.2007 r.). Analogiczne stanowisko zajął NSA, który stwierdził, że
za opóźnienie w ogłoszeniu rezygnacji z tworzenia funduszu socjalnego bądź
wypłacania świadczeń urlopowych grozi co najmniej grzywna, a pracodawca
w tym wypadku nie musi wypłacać świadczeń ani naliczać odpisów za ten rok
(wyr. NSA z 1.3.2007 r., I OSK 814/06, Legalis).

Pewnym rozwiązaniem wątpliwości w powyższym zakresie może być zawar-
cie informacji o nieutworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopo-
wego w treści umowy o pracę. Taki warunek pracy na pewno będzie wtedy
znany pracownikowi od początku zatrudnienia u pracodawcy.

4. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS po zmianie przepisów
od 1.1.2017 r.

Z 1.1.2017 r weszła w życie PoprOtoczPrzedU, wprowadzająca zmiany m.in.
w FundŚwSocjU. Polegają one na podwyższeniu progu, od którego zależy obo-
wiązek tworzenia ZFŚS z 20 do 50 pracowników w przeliczeniu na pełne
etaty, a w odniesieniu do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i mniej
niż 50 pracowników wprowadzony został obowiązek tworzenia funduszu
na wniosek zakładowej organizacji związkowej (art. 3 ust. 1c FundŚwSocjU).

Wpływ nowelizacji przepisów na ZFŚS utworzony przed 1.1.2017 r. Pod-
wyższenie progu zatrudnienia, od którego uzależnione jest obowiązkowe two-
rzenie funduszu socjalnego, nie ma wpływu na istnienie funduszu i obowiązek
jego tworzenia u pracodawców, którzy przed 1.1.2017 r. zatrudniali co naj-
mniej 20, lecz mniej niż 50 pracowników. Fundusz socjalny utworzony przed
1.1.2017 r. nadal obowiązuje i nadal trzeba na niego odprowadzać odpisy
i zwiększenia. Do ewentualnego zlikwidowania funduszu konieczne jest pod-
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jęcie decyzji w tej sprawie i przeprowadzenie sformalizowanego postępowa-
nia zgodnie z art. 4 FundŚwSocjU.

Ważne

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, którzy po
1.1.2017 r., tj. po zmianie przepisów dotyczących obowiązku tworzenia ZFŚS, chcą
zrezygnować z tworzenia funduszu socjalnego, powinni przeprowadzić procedurę re-
zygnacji z funduszu na zasadach ogólnych.

Procedura rezygnacji z tworzenia ZFŚS. W celu wprowadzenia w życie de-
cyzji o nietworzeniu ZFŚS pracodawca powinien doprowadzić do zapisania jej
w układzie zbiorowym pracy, a jeśli taki nie obowiązuje w zakładzie – w regu-
laminie wynagradzania. W przypadku gdy na terenie zakładu działa organiza-
cja związkowa, pracodawca powinien przedstawić jej swoje zamiary i podjąć
negocjacje w sprawie zmiany treści układu lub regulaminu. Negocjacje te po-
winny być prowadzone do skutku, ponieważ bez zgody organizacji związko-
wej nie ma możliwości zmiany treści układu zbiorowego lub regulaminu wy-
nagradzania, przez co nie ma możliwości sformalizowania decyzji o likwidacji
funduszu socjalnego.

Kolejne kroki do rezygnacji z ZFŚS, gdy załoga jest reprezentowana przez za-
kładową organizację związkową, to:

1) wystąpienie do związku z propozycją rezygnacji z funduszu,
2) przeprowadzenie negocjacji z reprezentacją związku zawodowego,
3) wpisanie decyzji o nieprowadzeniu funduszu socjalnego do treści regu-

laminu wynagradzania,
4) przekazanie zmienionego regulaminu do wiadomości pracowników

w sposób przyjęty w zakładzie.

Uprawnienia organizacji związkowej. Rozważając rezygnację z funduszu
socjalnego, warto zwrócić uwagę na to, że gdy u pracodawcy działa zakładowa
organizacja związkowa, a zatrudnia on co najmniej 20 i mniej niż 50 osób,
to organizacja ta w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o utworzenie
funduszu socjalnego, a pracodawca będzie miał wtedy obowiązek utworzenia
funduszu na wniosek tej organizacji. Zatem kwestia funduszu socjalnego za-
leży od porozumienia z organizacją związkową, od której będzie zależeć zgoda
na zmianę treści aktów zakładowych w kwestii nietworzenia funduszu, a po-
nadto organizacja związkowa będzie mogła w każdej chwili wystąpić z wiążą-
cym wnioskiem o utworzenie funduszu.
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Regulamin wynagradzania u pracodawców zatrudniających mniej niż
50 pracowników. Ponadto PoprOtoczPrzedU objęła też swoim zasięgiem
kwestię obowiązku tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania, który od
1.1.2017 r. zależy od zatrudniania co najmniej 50 pracowników. Noweliza-
cja ta nie unieważnia jednak aktualnie obowiązujących regulaminów ani nie
zwalnia pracodawcy z obowiązku sformalizowania decyzji o nietworzeniu fun-
duszu socjalnego w postaci zapisu w regulaminie. Gdyby jednak pracodawca
doprowadził do unieważnienia regulaminu wynagradzania, to mógłby podjąć
decyzję o skorzystaniu z możliwości nietworzenia funduszu i niewypłacania
świadczenia urlopowego, o czym miałby obowiązek poinformowania pracow-
ników w obwieszczeniu. Informacja taka powinna zostać przekazana pracow-
nikom w pierwszym miesiącu każdego roku kalendarzowego (art. 3 ust. 3a
FundŚwSocjU). Ze względu na opisane powyżej uprawnienia związków zawo-
dowych wydaje się, że sytuacja taka dotyczyć będzie tylko tych pracodawców,
u których nie działają związki zawodowe.

Przykład

Procedura rezygnacji z funduszu po zmianach od 1.1.2017 r.

Pytanie: Stan zatrudnienia w instytucji kultury posiadającej osobowość prawną liczy –
na 1.1.2017 r. – 40 osób, 39,5 etatu przeliczeniowego. W instytucji nie obowiązuje układ
zbiorowy, działa 1 organizacja związkowa. Jak przeprowadzić procedurę związaną z re-
zygnacją z tworzenia ZFŚS w związku ze zmianami w FundŚwSocjU, wprowadzonymi od
1.1.2017 r. Czy świadczenie urlopowe należy wpisać do regulaminu wynagradzania pra-
cowników?

Odpowiedź: Instytucja kultury tworzy ZFŚS na zasadach powszechnych, a więc może
podjąć decyzję o likwidacji działającego funduszu socjalnego. W tym celu powinna do-
prowadzić do zapisania decyzji o nietworzeniu funduszu socjalnego w układzie zbio-
rowym pracy, a jeśli taki nie obowiązuje w zakładzie – w regulaminie wynagradza-
nia. Ponieważ na terenie zakładu działa organizacja związkowa, pracodawca powinien
przedstawić jej swoje zamiary i podjąć negocjacje w sprawie zmiany treści układu zbio-
rowego lub regulaminu wynagradzania. Negocjacje te powinny być prowadzone do
skutku, ponieważ bez zgody organizacji związkowej nie ma możliwości zmiany treści
układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania, przez co nie ma możliwości sfor-
malizowania decyzji o likwidacji funduszu socjalnego.

Świadczenie urlopowe nie jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy nie mają obo-
wiązku tworzenia funduszu socjalnego, tym niemniej możliwe jest uzgodnienie z orga-
nizacją związkową, że będzie ono realizowane fakultatywnie, zamiast tworzenia fun-
duszu socjalnego. Strony mogą zdecydować również o wysokości tego świadczenia.
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Rozdział III. Wspólna działalność
socjalna kilku pracodawców

Na podstawie art. 9 FundŚwSocjU pracodawcy mogą połączyć środki fundu-
szy socjalnych i prowadzić wspólną działalność socjalną. Dzięki temu moż-
liwe jest pełniejsze zabezpieczenie socjalnych potrzeb pracowników, zwłasz-
cza małych zakładów pracy, które dysponują niewielkimi środkami na działal-
ność socjalną. Wspólne dysponowanie środkami kilku pracodawców pozwoli
na przykład sfinansować kosztowną terapię pracownika jednego z nich. Nie-
zgodne z prawem byłoby przekazanie środków socjalnych funduszu na sfi-
nansowanie terapii pracownika innego zakładu (osoby nieuprawnionej do ko-
rzystania z funduszu), nawet gdyby zgadzali się na to wszyscy pracownicy,
związki zawodowe i pracodawca.

Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej najczęściej występuje u praco-
dawców powiązanych kapitałowo, należących do jednej branży albo organi-
zacji gospodarczej lub działających na tym samym obszarze.

Przykład

Pracodawca prowadzi działalność przetwórczą. Ze względu na wysokie koszty ze-
wnętrznych firm spedycyjnych rozpoczął osobną działalność gospodarczą w dziedzinie
transportu, a następnie kolejną w zakresie serwisowania i wypożyczania specjalistycz-
nych maszyn. Zamiast tworzyć trzy fundusze socjalne właściciel firm postanowił pro-
wadzić wspólną działalność socjalną, realizującą całość obowiązków socjalnych w sto-
sunku do pracowników trzech firm.

Korzyści ze wspólnej działalności socjalnej. Z możliwości prowadzenia
wspólnej działalności socjalnej często korzystają przedsiębiorstwa, które
mają wielozakładową strukturę, np. wiele samodzielnych punktów sprzedaży
na obszarze kilku województw. Umowa o wspólnej działalności socjalnej po-
zwala im na znacznie efektywniejszą pomoc socjalną, która nie byłaby moż-
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liwa w przypadku małego pracodawcy, posiadającego niewielkie środki so-
cjalne. Wspólna działalność socjalna jest też często stosowana przez placówki
oświatowe działające na terenie jednej gminy czy jednego powiatu przy reali-
zacji określonych celów socjalnych, np. pomocy na cele mieszkaniowe.

Ważne

Na wspólną działalność socjalną pracodawca może przeznaczać wszystkie środki ZFŚS
albo tylko część z nich.

Cel wspólnej działalności socjalnej może być określony szeroko, zgodnie
z zakresem FundŚwSocjU, albo też wąsko, np. tylko finansowanie pomocy
na cele mieszkaniowe. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w umowie mię-
dzy pracodawcami.

Proporcje wkładów finansowych pracodawców. Pracodawcy przystępujący
do wspólnej działalności socjalnej zazwyczaj dysponują bardzo różnym poten-
cjałem finansowym i pracowniczym, co przekłada się na dysproporcję środ-
ków przeznaczanych na działalność socjalną i co za tym idzie – na dyspropor-
cję potencjalnych wkładów. W tym kontekście warto zauważyć, że wkłady fi-
nansowe poszczególnych pracodawców do wspólnej działalności socjalnej nie
muszą być równe. Powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują tej kwestii,
a wobec tego strony umowy o wspólnej działalności socjalnej mają swobodę
decyzyjną w sprawie proporcji wkładów. Wielkość kwoty wkładu we wspólną
działalność socjalną nie wpływa przy tym na poziom świadczeń. Pracownicy
zakładów uczestniczących we wspólnej działalności socjalnej korzystają z niej
na takich samych zasadach.

Regulamin. Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wspólną działal-
ność socjalną wymaga opracowania odpowiedniego regulaminu, w którego
treści zostaną określone zasady korzystania przez osoby uprawnione do świad-
czeń objętych wspólną działalnością u wszystkich pracodawców, których doty-
czy umowa. Jeśli wspólna działalność obejmuje tylko część środków funduszy
pracodawców, to regulamin tej działalności powinien dotyczyć tylko przed-
miotu wspólnej działalności, natomiast działalność socjalną poszczególnych
pracodawców w pozostałym zakresie należy ustalić w obowiązujących u nich
regulaminach ZFŚS.


