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1) CZYM SĄ ŚWIADCZENIA SOCJALNE: 

 

Świadczenie socjalne są to środki przeznaczone na zaspokajanie wymagań zarówno jednostek, jak i 

rodzin, które nie są związane z ich własną pracą. Podstawowe prawa człowieka obligują do 

posiadania prawa do świadczenia społecznego. Ich głównym celem jest eliminacja nierówności 

społecznych, a co za tym idzie wyrównanie szans życiowych. Mogą mieć one zasięg ograniczony, 

np. prawo do emerytury posiada jedynie ten, kto płaci składki, lub powszechny, np. Szkolnictwo. 

Świadczenie socjalne występuje w formie: 

- pieniężnej 

Są to takie świadczenia jak: 

Zasiłek celowy - przyznawany by zaspokoić niezbędne bytowe potrzeby, osobie, które spełnia 

kryterium dochodowe. Może on być przyznawany głównie na pokrycie całości lub części kosztów 

kupna leków, żywności lub leczenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych jest możliwość 

przyznania specjalnego zasiłku celowego. Przyznanie takiego zasiłku należy do zadań danej gminy, 

ich decyzja zależna jest od finansowych możliwości gminy. Taka decyzja powinna też odpowiadać 

potrzebom lokalnym. 

Zasiłek pielęgnacyjny - w wysokości 153 zł przyznawany jest również przez gminę, w celu 

opłacenia wydatków, które wynikają z obowiązku zagwarantowania osobie niepełnosprawnej, 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji, odpowiedniej opieki i pomocy. Zasiłek ten przysługuje 

m.in. osobom po 75 roku życia. 

zasiłek okresowy - przyznawany na czas określony z powodu długotrwałej choroby, osobie, która 

spełnia wyznaczone kryterium dochodowe. 

 

Metoda koszykowo-ekspercka 

 

Jest to aktualna metoda do determinowania wysokości świadczeń, tak zwanych minimum 

socjalnych i minimum egzystencji. Wyznacza ona progi dochodowe, które są zwane potocznie 

progami wejścia do systemu pomocy społecznej. Polega też na próbie określenia poziomu wartości 

podstawowych potrzeb i wzorów stylów życia oraz konsumpcji (podejście eksperckie/normatywne). 

W Polsce aktualnie istnieją cztery graniczne kategorie zwane także liniami ubóstwa, które są 

opracowywane za pomocą tejże metody. Są to, wspomniane wcześniej, minimum socjalne, które 

jest już liczone od 1981 roku oraz minimum egzystencji obliczane od 1997 roku, a także próg 

interwencji socjalnej i dochodowe wsparcie rodzin, które są obliczane od roku 2002.(Pomoc 

społeczna w Polsce - koncepcja i instrumenty 2018, s. 8) 

 

Zakres działalności socjalnej 

Działalność socjalna obejmuje: 

- usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku 

- działalność kulturalno-oświatową 

- sportowo-rekreacyjną 

- opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub 

- nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 
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- udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej, a także 

- zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach 

określonych umową (Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

1994, art. 2) 

 

2) ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Świadczenie, które kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, natomiast jego celem 

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka (także tych dotyczących 

opieki sprawowanej nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych dziecka). Świadczenie 

przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do 

ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Zasady przyznawania świadczenia 

 

Komu przysługuje 

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest: 

- obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, 

- bez względu na dochody w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, 

- do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, 

- na pierwsze dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł., a jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

-  kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku: 

 +urodzenia dziecka, 

 +ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 

 +gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga  

    rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu. 

 

Kiedy nie przysługuje 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, gdy: 

 - dziecko pozostaje w związku małżeńskim, 

- dziecko zostało umieszczone w placówce, która zapewnia całodobowe utrzymanie albo w pieczy 

zastępczej, 

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 

świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej, 

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, 

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego 

rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 

 +ojciec dziecka nie jest znany 

 +drugie z rodziców dziecka nie żyje, 
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 +powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z 

rodziców zostało     oddalone, 

 +dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców  

    sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, 

 +sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i 

    nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego   

    dziecka. 

 

Wypłacanie świadczenia 

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach, natomiast w sprawach, w których 

stosowane są przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie 

realizowane jest przez marszałków województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w 

gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć 

będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podobnie jak w wypadku świadczeń 

rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie w: 

- urzędzie gminy/miasta 

- wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej 

- innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w 

Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych. 
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3) POMOC SPOŁECZNA 

 

Zgodnie z artykułem 2 Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest 

instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości.(Dz.U. 2017 poz. 1769) Pomoc społeczną organizują 

organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie 

partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.(Dz.U. 2017 poz. 

1769) 

 

Zakres działania Pomocy Społecznej 

Według artykułu 3 Ustawy o pomocy społecznej, Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Pomocy Społecznej jest zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym w życiu człowieka, poprze podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.(Dz.U. 2017 poz. 1769) 

 

Prawo do uzyskania Pomocy Społecznej 

Prawo do uzyskania pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, 

przysługuje: 

Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

- na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej, 

- w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego 

ubrania oraz zasiłku celowego, 

- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2pkt4ustawy z dnia 14 

lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 

2017r. poz.900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz.U. 2017 poz. 1769) 

 

Szczególne przypadki udzielania Pomocy Społecznej 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

- ubóstwa, 
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- sieroctwa, 

- bezdomności, 

- bezrobocia, 

- niepełnosprawności, 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- przemocy w rodzinie, 

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, - 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

- alkoholizmu lub narkomanii, 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.(Dz.U. 2017 poz. 1769) 

 

Świadczenia Społeczne 

Jest to sfera świadczeń społecznych. Istotą tych świadczeń jest jednostronne przekazywanie przez 

różne podmioty publiczne określonych środków na rzecz gospodarstw domowych. Świadczenia te 

mogą występować w postaci pieniężnej i naturalnej. 

 

Świadczenia pieniężne obejmują głównie: 

- emerytury i renty, 

- zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego, 

- zasiłki dla bezrobotnych, 

- stypendia dla uczniów i studentów 

- zapomogi wypłacane w ramach systemu opieki społecznej 

 

Świadczenia w naturze, określane zwykle mianem usług społecznych, obejmują natomiast przede 

wszystkim nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi w zakresie: 

- oświaty i wychowania; 

- szkolnictwa wyższego, 

- ochrony zdrowia, 

- opieki społecznej, 

- kultury i sztuki; 

- część usług z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 
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4) FUNDUSZ SOCJALNY 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone 

przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na 

wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla 

wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę 

zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają 

min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów, których 

wysokość jest ściśle określona.  

 

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Środkami z ZFŚS dysponuje pracodawca i to on decyduje, na co je wykorzysta. Jednak ustawa o 

zfśs określa, na co przykładowo pieniądze mogą być wykorzystywane. Jednak w związku z tym, ze 

ustawa nie wymienia wszystkich możliwości, często dochodzi do nieprawidłowego spożytkowania 

środków finansowych. Fundusze, zgromadzone przez pracodawcę na Fundusz Socjalny, powinny 

być spożytkowane na pomoc socjalną, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników lub dla 

tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. 

 

Fundusz Socjalny może być wykorzystany przykładowo na:  

- świadczenie urlopowe czyli dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci,  

- zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na 

przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadającego wielodzietne 

rodziny lub samotnie wychowującego dzieci,  

- dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym, 

organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci lub z okazji świąt, 

od niedawna pieniądze z funduszu socjalnego można przeznaczyć również na dofinansowanie lub - 

tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.  

 

Środków z funduszu socjalnego nie powinno wykorzystywać się na:  

- finansowanie stołówki firmowej,  

- wynagrodzenie pracowników obsługujących fundusz socjalny,  

- zakup środków trwałych,  

- zapewnienie prywatnej opieki medycznej czy szczepień profilaktycznych,  

- finansowanie dojazdów do pracy,  

- imprezy integracyjne, święta i inne okoliczności,  

- nagrody lub kwiaty okolicznościowe,  

- edukację pracowników (bez względu na formę),  

- premie i nagrody.   

 

Fundusz Socjalny - kto może z niego skorzystać?  

W pewnej części to ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa, kto ma prawo 

do korzystania z zakładowej pomocy socjalnej. Pracodawca zobowiązany jest do rozdysponowania 

środków pomiędzy pracowników, uzależniając wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, 

rodzinnej, życiowej i zdrowotnej pracownika. W związku z tym niedopuszczalne jest wypłacanie 
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funduszy wszystkim pracownikom w równej wysokości. Zabronione jest również 

uzależnianie wypłacanych środków od rodzaju umowy, wymiar etatu, stażu pracy, oceny jakości 

pracy. Szczegółowe regulacje, dotyczące dysponowania środkami funduszu socjalnego, powinny 

być określony w wewnętrznym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Osobami, które mogą starać się o przyznanie prawa do korzystania z ZFŚS, są: 

- pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin,  

- pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,  

- emeryci i renciści - również byli pracownicy i ich rodziny,  

- członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli pozostawali na ich 

utrzymaniu, 

- osoby, którym zakład przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu, np. pracownicy, 

którzy w danej chwili przebywają na urlopach bezpłatnych,  

- pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, 

- pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej, tzw. 

chałupnicy. 

 

Świadczenia socjalne a 500+  

Wielu pracodawców zastanawia się, czy powinno się wykazywać w oświadczeniach otrzymywane 

pieniądze z 500+. Należy mieć na uwadze, że świadczenie to nie jest traktowane jako dochód, więc 

nie powinno być wpisywane w rubryce oświadczenia jako „dochód na jednego członka rodziny”. 

Bezsprzecznym jest jednak, że świadczenie to poprawia sytuację materialną pracowników. Jak więc 

należy postąpić? Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 25 stycznia 2017 roku w swoim wyjaśnieniu dotyczącym wypłaty świadczeń z ZFŚS 

dostępnym na stronie Ministerstwa. Czytamy w nim, że to, czy należy uwzględnić 500+ w ustalaniu 

sytuacji materialnej pracownika, musi być zawarte w zakładowym regulaminie. „Ustawa nie 

określa sposobu ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (…) 

Dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego 500 plus w 

dochodzie rodziny pracownika (…). Uwzględniając charakter pomocy przyznawanej z funduszu 

oraz ustawowe przesłanki jej ustalania, regulacje zakładowe definiujące sytuację materialną osoby 

uprawnionej powinny umożliwić w miarę faktyczne jej ustalenie. Interpretacji zapisów 

regulaminowych, także w części dotyczącej składników przyjmowanych do ustalenia sytuacji 

materialnej osoby uprawnionej, dokonują strony uzgadniające treść regulaminu tzn. pracodawca i 

związki zawodowe lub reprezentant załogi”. 

 

Jakie świadczenia socjalne są dostępne w ramach funduszu?  

Środki funduszu na świadczenia socjalne mogą być wydatkowane na: 

- usługi wspierania wypoczynku – dofinansowanie wczasów w formie zorganizowanej oraz we 

własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą. Dofinansowanie wycieczek pracowników oraz kolonii 

czy obozów dla dzieci pracowników. Warunki korzystania z tego dofinansowania na świadczenia 

socjalne powinny być zawarte w regulaminie. Najczęściej spotyka się wymóg wykorzystania 14 dni 

urlopu, ale płatność może być dokonana zarówno przed urlopem, jaki i po nim. Nie ma w tym 
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przypadku obowiązku, aby świadczenia socjalne były wypłacane przed urlopem, 

jak to ma miejsce w przypadku świadczenia urlopowego; 

- działalność kulturalno-oświatową – zakup biletów do kina, teatru, opery; 

- działalność sportowo- rekreacyjną – bilety na basen, kręgielnię, siłownię; 

- paczki dla dzieci – możliwość przekazania paczek dla dzieci pracowników musi być zawarta w 

regulaminie ZFŚS obowiązującym w zakładzie pracy. Powinna się tam znaleźć informacja, czy w 

przypadku gdy oboje rodzice są pracownikami danego zakładu pracy, paczkę na to samo dziecko 

otrzyma jeden rodzic, czy każdy z osobna. Należy też pamiętać, że paczki nie mogą być takie same, 

lecz muszą być zróżnicowane pod względem kryterium dochodowego. Im niższy dochód na osobę 

w rodzinie pracownika, tym droższa paczka. Z tego powodu coraz częściej pracodawcy rezygnują z 

tej formy wspierania dzieci pracowników na rzecz przykładowo kart przedpłaconych do 

wykorzystania np. w księgarni, które zasilają różnymi kwotami. Paczki mogą być zwolnione z 

podatku oraz z obowiązku zapłaty ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem że w całości są 

sfinansowane z środków ZFŚS; 

- wsparcie w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym – bony, paczki z okazji 

świąt; 

- opiekę nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych sprawowaną przez dziennego opiekuna lub 

nianię, dofinansowanie do przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego - nowelizacja 

ustawy o ZFŚS wprowadzona przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. nr 45, poz. 235) pozwoliła pracodawcom na pomoc swoim pracownikom w opiece nad 

dziećmi poprzez utworzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego. Pracodawcy, którzy 

przeznaczą na organizację żłobka czy klubu dziecięcego z odpisu podstawowego kwotę 

odpowiadającą 7,5% tego odpisu, będą mogli zwiększyć odpis na fundusz na każdą zatrudnioną 

osobę o kolejne 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 

ustawy o ZFŚS, obwieszczanego przez Prezesa GUS-u. Działanie to uwarunkowane jest 

koniecznością przeznaczenia całości zwiększenia odpisu na ten właśnie cel, czyli na utworzenie 

zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego. Ustawa wyklucza możliwość zwiększenia odpisu na 

organizację przedszkola zakładowego;  

- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w formie zapomogi. Mogą ją otrzymać pracownicy, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek długotrwałej choroby, nieszczęśliwego wypadku, 

zdarzenia losowego lub też w takiej sytuacji znalazł się członek ich rodziny. Zapomoga może być 

przyznana raz w roku, jednak w uzasadnionych przypadkach może być wypłacona częściej. Ważną 

sprawą jest właściwe udokumentowanie swojej sytuacji przez pracownika. Np. jeżeli powodem jest 

długotrwała choroba, to pracownik powinien przedstawić zaświadczenie lekarza, rachunki za leki, 

wizyty lekarskie. Pracodawca może żądać przedstawienia od pracownika danych osobowych 

ingerujących w ich prywatność o tyle, o ile służy to ocenie warunków do przyznania świadczenia. 

Takie stanowisko zajął SN w wyroku z 8 maja 2002 r., sygn. akt. I PKN 267/1OSNP 2004/6/99. 

Warunki te muszą mieć odzwierciedlenie w regulaminie zakładowym. Zapomoga przyznana w 

przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości 

2280 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt  26 ustawy o 

pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)  

- pożyczka na cele mieszkaniowe – ustawa przewiduje możliwość udzielenia niskooprocentowanej 

pożyczki na cele mieszkaniowe. Nie można udzielić pożyczki na inne cele niż mieszkaniowe. W 
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regulaminie powinno być szczegółowo określone mieszkaniowe przeznaczenie 

pożyczki, np. na remont czy adaptację mieszkania, wykup, budowę domu itp. Najczęściej pożyczka 

jest poręczona przez dwóch gwarantów – pracowników zakładu, którzy gwarantują, że w razie 

niespłacenia przez pracownika zaciągającego pożyczkę zgadzają się na potrącanie ze swojego 

wynagrodzenia należnych kwot. W przypadku pożyczek z zfśs oraz z kasy pracowniczej kwota 

wolna od potrąceń wynosi 80% płacy minimalnej pomniejszonej o składki ZUS i zaliczkę 

podatkową. Pożyczka może być na umotywowany wniosek umorzona lub zawieszona na określony 

czas z powodu trudnej sytuacji materialnej pracownika. W razie umorzenia staje się wtedy jego 

przychodem i podlega opodatkowaniu. Pracownik może wziąć kolejną pożyczkę pod warunkiem 

spłacenia w całości poprzedniej. Kwestia oprocentowania pożyczki powinna być uregulowana w 

regulaminie ZFŚS, jej wysokość powinna także być zróżnicowana ze względu na dochody 

pracowników. Ustawa nie określa maksymalnego oprocentowania takiej pożyczki, należy jednak 

mieć na uwadze ulgowy charakter tego świadczenia i zadbać, aby oprocentowanie było niskie. Od 

uzyskanego oprocentowania pracodawca nie płaci podatków, gdyż stanowi ono przychód funduszu, 

a nie pracodawcy (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy). Jako przychód funduszu nie podlega egzekucji 

komorniczej, chyba że dotyczy ona jego zobowiązań (art. 12.1 ustawy). 

 

 

Zapomoga z funduszu socjalnego 

W budżecie funduszu socjalnego ustalony zostaje obszar pomocy dla pracowników. Pomoc 

materialna ze środków funduszu pracowniczego, udzielana może być osobom uprawnionym w 

formie zapomóg lub świadczeń rzeczowych. Na przykład zapomoga z funduszu socjalnego stanowi 

bezzwrotną pomoc finansową, przyznawaną osobom uprawnionym, natomiast świadczenia 

rzeczowe przyznawane są najczęściej wszystkim pracownikom uprawnionym do danego 

świadczenia (spełniającym określone warunki). 

 

Na przykład zapomoga, która może być przyznawana w zakładach pracy, dotyczy w szczególności: 

- zdarzenia losowego, np. pożaru, zalania mieszkania/domu, klęski żywiołowej, kradzieży w 

wyniku włamania – sytuacje te powinny zostać odpowiednio udokumentowane; 

- choroby długotrwałej/przewlekłej i kosztów jej leczenia – wysokość zapomogi najczęściej jest 

uzależniona od przedstawionych dokumentów potwierdzających stan zdrowia,koszty leczenia, 

sytuację materialną i rodzinną; 

- trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. 

 

5) PRZYKŁADY Z ŻYCIA 

 

Przykład   

Pracodawca zawarł w regulaminie Funduszu postanowienie, że każdy pracownik odchodzący na 

emeryturę otrzyma upominek sfinansowany ze środków Funduszu, w kwocie odpowiedniej do 

sytuacji dochodowej rodziny pracownika. 
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Zakup upominków pracownikom przechodzącym na emeryturę nie może być 

uznany za pomoc socjalną i jako taki jest niedozwolony. Fakt, iż wartość 

upominku uzależniono od sytuacji materialno-bytowej pozostaje bez znaczenia. 

Postanowienie regulaminowe jako sprzeczne z ustawą powinno zostać usunięte. 

 

 Przykład   

W zakładzie pracy kilka osób odbywa staż na mocy umowy podpisanej ze starostą. Pracodawca 

przyznaje tym osobom takie same świadczenia z Funduszu jak pracownikom. 

 

Pracodawca postępuje prawidłowo pod warunkiem, że w obowiązującym u pracodawcy 

regulaminie działalności socjalnej widnieje odpowiedni zapis, np. "stażystom przysługują 

świadczenia na zasadach obowiązujących pracowników zakładu". Uprawnionymi do korzystania z 

Funduszu są bowiem pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny 

oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń 

socjalnych finansowanych z Funduszu. 

 

 Przykład   

Pracownica będąca w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia złożyła wniosek o dofinansowanie 

zaplanowanych w tym okresie wczasów. 

 

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze aż do 

momentu ustania zatrudnienia. Nie ma zatem przeszkód dla przyznania pracownicy 

dofinansowania, o ile są spełnione kryteria określone w regulaminie Funduszu. 

 

Ważne: Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się 

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a 

udzielana pomoc ma charakter uznaniowy. 

W zakładzie, w którym działa organizacja związkowa, przyznawanie pracownikom świadczeń z 

Funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z tą organizacją. Dysponowanie przez pracodawcę 

środkami Funduszu, bez uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, uprawnia te 

organizacje do żądania przekazania przez pracodawcę na rzecz Funduszu rozdysponowanych kwot - 

tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1997 r. (sygn. akt I PKN 373/97, 

OSNP 1998/17/507). 

 

Kryteria oraz częstotliwość korzystania przez pracowników i członków ich rodziny z dopłat do 

wypoczynku powinny być zawarte w regulaminie Funduszu. 

 

 Przykład   

Pracownik korzystał w styczniu 2011 r. z 7 dni urlopu (z 12 dni wypoczynku). Pracodawca odmówił 

mu jednak wypłaty przewidzianego w regulaminie świadczenia pod nazwą "wczasy pod gruszą", 

motywując to zbyt krótkim urlopem. 
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Okres urlopu warunkujący przyznanie dopłaty do wypoczynku pracownika 

powinien wynikać z postanowień regulaminu. W przypadku "wczasów pod gruszą" nie ma 

ustawowego wymogu 14 dni wypoczynku. Taki warunek przewidziano jedynie w odniesieniu do 

świadczenia urlopowego. Kryterium to może jednak przewidywać regulamin Funduszu. 

Prawidłowość postępowania pracodawcy należy zatem oceniać na podstawie postanowień 

wymienionego aktu wewnątrzzakładowego. 

 

 Przykład   

Pracownica wystąpiła o dofinansowanie do wczasów dla całej rodziny oraz dodatkowo do wyjazdu 

na obóz narciarski dziecka. 

 

Nie ma przeszkód, aby pracownik korzystał z różnych form pomocy, jeśli jest to zgodne z 

regulaminem, a pracownik spełnia kryteria socjalne. 

 

 Przykład   

Pracownik ubiega się o dofinansowanie do wypoczynku. Dla celów określenia czy i w jakiej 

wysokości pracownikowi może być przyznane powyższe dofinansowanie, pracodawca zażądał od 

niego oświadczenia o dochodach rodziny. Zdaniem pracownika wystarczająca jest informacja o 

jego wynagrodzeniu za pracę jaką posiada pracodawca. 

 

Rację ma pracodawca. Informacja o wynagrodzeniu pracownika nie obrazuje sytuacji materialnej 

rodziny. Brak stosownego oświadczenia może uzasadniać odmowę wypłaty dofinansowania ze 

środków Funduszu. 

 

 Przykład   

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu wystąpił o dofinansowanie wczasów. 

 

Wymiar czasu pracy nie powinien mieć wpływu na wielkość świadczenia. O wysokości 

dofinansowania do wypoczynku powinny decydować wyłącznie kryteria socjalne (sytuacja 

życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej). 
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