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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 32

Już 27 sierpnia 2013 r. przeczytasz o nieruchomościach
Sprzedaż działek 
niezabudowanych

Od 1 kwietnia 2013 r. nastąpiła 
zmiana stosowania zwolnienia do do-
stawy terenów niezabudowanych na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT. Przed 1 kwietnia przepis ten 
zwalniał z podatku dostawę terenów 
niezabudowanych innych niż tereny 
budowlane oraz przeznaczone pod 
zabudowę (np. grunty rolne i leśne). 
W praktyce stosowanie zwolnienia 
na podstawie wymienionego przepi-
su sprawiało podatnikom duże pro-
blemy interpretacyjne, zwłaszcza 
wówczas, gdy sprzedawany grunt nie 
był objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego ani decyzją o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. W takim przypadku organy 
podatkowe, w celu ustalenia charak-
teru gruntu, odwoływały się m.in. do 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. W jednej ze spraw organ po-
datkowy uznał, że skoro przedmiotem 
sprzedaży jest grunt, dla którego nie 
istniał obowiązujący plan zagospoda-
rowania przestrzennego ani nie wy-
dano decyzji o warunkach zabudowy, 
to jego przeznaczenie należało ustalić 
zgodnie z postanowieniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, 
w którym działki były przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową i usłu-
gową (choć w ewidencji gruntów 
oznaczono je jako grunty rolne i pa-
stwiska). Takie określenie przezna-
czenia działek wykluczało stosowanie 

zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy o VAT.

Refakturowanie 
mediów na najemcę

W praktyce wynajmujący, na podsta-
wie faktur pierwotnych otrzymanych 
od dostawców mediów, obciąża często 
najemców wydatkami za media bez 
doliczania marży. Wątpliwości budzi 
zastosowanie stawki do refakturowa-
nej usługi. Od kilku lat organy podat-
kowe uznają, że jeśli najemca nie ma 
umowy zawartej bezpośrednio z do-
stawcą mediów, to wydatki za media 
są elementem świadczenia należnego 
z tytułu umowy najmu lokalu, wobec 
czego stanowią wraz z czynszem ob-
rót z tytułu świadczenia usługi najmu 
lokalu. W rezultacie wydatki za media 
(świadczenie pomocnicze) powinny 
być włączone do podstawy opodat-
kowania z tytułu usługi najmu lokalu 
(świadczenie główne) i opodatko-
wane według zasad przewidzianych 
dla usługi najmu. Oznacza to, że dla 
całego świadczenia, tj. obejmującego 
zarówno czynsz z tytułu usługi najmu 
lokalu, jak i wydatki za media związa-
ne z tym lokalem, należy ustalić jedną 
datę powstania obowiązku podatkowe-
go i opodatkować według jednej stawki 
VAT właściwej dla usługi najmu lokalu.

Przywrócenie 
stanu poprzedniego

W związku z zakończeniem umowy 
najmu na najemcy, który zaadaptował 
wcześniej nieruchomość (np. lokal lub 

budynek) na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej, może ciążyć 
umowny obowiązek przywrócenia wy-
najmowanej nieruchomości do stanu 
poprzedniego. Obowiązek przywróce-
nia stanu pierwotnego wymaga w takim 
przypadku poniesienia dodatkowych 
nakładów. Są one niezbędne dla pra-
widłowego wykonania umowy najmu. 
Ich poniesienie warunkuje właściwe 
zakończenie umowy najmu nierucho-
mości, która służyła wykonywaniu dzia-
łalności podatnika (najemcy). Nakłady 
poniesione na przywrócenie stanu po-
przedniego wynajmowanego lokalu lub 
budynku powinny być traktowane jako 
koszty ogólne działalności podatnika, 
dzięki czemu możliwe jest odliczenie od 
nich VAT naliczonego w sposób właści-
wy dla charakteru tej działalności.

Już wkrótce

Opodatkowanie handlu w Internecie
NR 33  3–9 września 2013 r.

Obowiązki składkowe wobec ZUS
NR 34 10–16 września 2013 r.

Jak rozliczać VAT 
w różnych rodzajach działalności 
NR 35 17–23 września 2013 r.

W poprzednich numerach
Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby 
i zasiłków chorobowych – cz. 2
NR 27  16–22 lipca 2013 r.

Prawo pracy dla rodziców – zmiany
NR 28  23 lipca – 5 sierpnia 2013 r.

Jak zadbać o finanse w małej i średniej firmie
VAT w obrocie zagranicznym
NR 29–30  6–19 sierpnia 2013 r.
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WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl ANNA ŁUKASZEWSKA

Stan prawny na 23 lipca 2013 r.

Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności socjalnej w za-
kładzie pracy często w praktyce stwarzają pracodawcom wiele pro-
blemów. Niniejsza publikacja jest źródłem informacji o tworzeniu 
i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 

Nasze opracowanie wyjaśnia, którzy pracodawcy są zobowiązani 
do tworzenia funduszu i czy ewentualnie mogą z tego obowiązku 
zrezygnować. Przedstawia zasady naliczania i odprowadzania odpi-
sów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto opisane 
zostały kryteria przyznawania pomocy socjalnej oraz rodzaje świad-
czeń, jakie można przyznać z funduszu na rzecz osób uprawnionych. 
W publikacji zostały również omówione uregulowania podatkowe 
z przedstawieniem interpretacji organów izb skarbowych oraz kwe-
stie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
od przyznawanych świadczeń.

Z tematyką działalności socjalnej powinni zapoznać się wszyscy 
pracodawcy. Publikacja jest adresowana zarówno do pracodawców, 
którzy tworzą fundusz, jak i tych, którzy nie mają takiego obowiązku 
lub postanowili z niego zrezygnować.

Jakie świadczenia 
sfinansuje 
zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych
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Jakie świadczenia 
sfinansuje zfśs
Pracodawca, stosownie do możliwości 
i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne 
i kulturalne potrzeby pracowników 
(art. 16 k.p.). Natomiast socjalne potrze-
by pracowników jest zobowiązany za-
spokajać w miarę posiadanych środków 
(art. 94 pkt 8 k.p.). A zatem ustawodawca 
zezwolił w Kodeksie pracy na samodziel-
ne ocenianie przez pracodawcę możliwo-
ści finansowych zakładu pracy.

Podstawowym źródłem regulującym dzia-
łalność socjalną pracodawcy jest ustawa 
z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 592 z późn. zm. – zwana dalej ustawą 
o zfśs). Określa ona zasady tworzenia i dys-
ponowania środkami zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych (zwanego dalej zfśs lub 
funduszem).

Jeśli pracodawca (lub osoba odpowiedzial-
na w imieniu pracodawcy) nie wykonuje 
przepisów ustawy albo podejmuje działania 
niezgodne z jej przepisami, podlega karze 
grzywny. Odbywa się to na podstawie wnio-
sku od właściwego organu Państwowej In-
spekcji Pracy w trybie określonym przepisami 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy o zfśs).

Środkami funduszu administruje praco-
dawca (art. 10 ustawy o zfśs). Wygospodaro-
wane środki są przeznaczone na finansowa-
nie działalności socjalnej organizowanej na 
rzecz osób uprawnionych do korzystania 
z funduszu, na dofinansowanie zakładowych 
obiektów socjalnych i na tworzenie zakłado-
wych żłobków, klubów dziecięcych, przed-
szkoli oraz innych form wychowania przed-
szkolnego.

Świadczenia przyznawane pracownikom 
w ramach działalności socjalnej powinny być 
zapisane w regulaminie wewnętrznym zfśs.

Ustawodawca zdefiniował podstawowe po-
jęcia używane w ustawie o zfśs:

 ● działalność socjalna to usługi świadczone 
przez pracodawców na rzecz różnych form 
wypoczynku, działalności kulturalno-oświa-
towej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad 
dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, 
sprawowanej przez dziennego opiekuna lub 
nianię, w przedszkolach oraz innych for-
mach wychowania przedszkolnego, udziela-

nie pomocy materialnej – rzeczowej lub fi-
nansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej 
pomocy na cele mieszkaniowe na warun-
kach określonych umową (art. 2 pkt 1 usta-
wy o zfśs),

 ● zakładowe obiekty socjalne – są to ośrodki 
wczasowe i kolonijne, domy wypoczynko-
we, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty 
sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dzie-
cięce i przedszkola oraz obiekty służące 
działalności kulturalnej,

 ● przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, 
osoba prawna, a także jednostka organiza-
cyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
jeżeli przedmiot jej działania obejmuje pro-
wadzenie działalności gospodarczej.

Osoby uprawnione 
do korzystania z zfśs

Osobami uprawnionymi do korzystania 
z funduszu są:

 ● pracownicy i ich rodziny,
 ● emeryci i renciści – byli pracownicy i ich ro-

dziny,
 ● inne osoby, którym przyznano w regulami-

nie prawo do korzystania ze świadczeń so-
cjalnych finansowanych z funduszu.
Oznacza to, że nie tylko pracownicy mogą ko-

rzystać ze świadczeń przyznawanych w ramach 
zfśs, ale również np. członkowie ich rodzin. Pra-
codawca może więc w ramach działalności 
sportowo-rekreacyjnej przyznać np. karnety na 
basen zarówno zatrudnionemu, jak i jego dziec-
ku, jeśli tak stanowi regulamin funduszu.

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych nie definiują pojęcia 
„członkowie rodziny”. W związku z tym 
pracodawcy przy wyjaśnianiu pojęcia człon-
ków rodziny powinni korzystać z ustawy 
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. 
zm.; dalej: ustawa emerytalna). W artyku-
le 67 i następnych tej ustawy zostali wymie-
nieni członkowie rodziny uprawnieni do ren-
ty rodzinnej. Przepis ten może pomóc 
pracodawcom przy ustalaniu osób uprawnio-
nych do świadczeń z funduszu przy tworze-
niu wewnętrznego regulaminu zfśs. Osoby 
będące członkami rodziny pracownika oraz 

grzywna

członkowie 
rodziny
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emeryta i rencisty powinny zostać szczegóło-
wo wskazane w regulaminie zfśs.

Członkami rodziny uprawnionymi do ko-
rzystania z zfśs są przede wszystkim:

 ● pozostające na utrzymaniu dzieci własne, 
dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przy-
sposobione,

 ● przyjęte na wychowanie i utrzymanie 
przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, 
rodzeństwo i inne dzieci, w tym również 
w ramach rodziny zastępczej,

 ● małżonek (wdowa i wdowiec),
 ● rodzice (przy czym za rodziców uważa się 

również ojczyma i macochę oraz osoby 
przysposabiające).
W przypadku dzieci własnych, dzieci dru-

giego małżonka i dzieci przysposobionych 
istotne jest, aby regulamin zfśs określał grani-
cę wieku i powinny to być dzieci:

 ● do ukończenia 16 lat,
 ● do ukończenia nauki w szkole, jeżeli prze-

kroczyły 16 lat, nie dłużej jednak niż do 
osiągnięcia 25 lat,

 ● bez względu na wiek – jeżeli stały się całko-
wicie niezdolne do pracy oraz do samo-
dzielnej egzystencji lub całkowicie niezdol-
ne do pracy, tj. osoby wymienione powyżej 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawno-
ści (art. 68 ust. 1 ustawy emerytalnej).

PRZYKŁAD

W spółce X, zgodnie z regulaminem zfśs, 
osobami uprawnionymi do świadczeń 
z zfśs są:
●  pracownicy zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu pracy,

●  pracownicy przebywający na urlo-
pach wychowawczych,

●  pracownicy młodociani, z którymi 
pracodawca zawarł umowę o pracę 
w celu przygotowania zawodowego 
oraz przy wykonywaniu lekkich prac,

●  emeryci i renciści – byli pracownicy X 
Sp. z o.o.,

●  uprawnieni członkowie rodzin wyżej 
wymienionych osób.

Natomiast uprawnionymi członkami ro-
dzin są:
●  pozostające na utrzymaniu dzieci 

własne, dzieci przysposobione oraz 
przyjęte na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej, dzieci współmał-
żonka, a także pozostające na utrzy-

maniu pracownika wnuki i rodzeń-
stwo w wieku do lat 16, a jeżeli 
kształcą się w szkole – do czasu ukoń-
czenia nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25. roku życia,

●  osoby wymienione powyżej z orze-
czonym stopniem niepełnosprawno-
ści – bez względu na wiek,

●  współmałżonkowie, w tym także po-
zostający w zatrudnieniu,

●  rodzice prowadzący wspólne z pra-
cownikiem, emerytem lub rencistą 
gospodarstwo domowe,

●  członkowie rodzin po zmarłych pra-
cownikach – jeżeli byli na ich utrzy-
maniu.

Taki katalog osób uprawnionych do ko-
rzystania ze świadczeń z zfśs jest prawi-
dłowy.

Kto ma obowiązek 
tworzenia zfśs

Dla niektórych podmiotów tworzenie zfśs 
jest obowiązkiem ustawowym. Inni praco-
dawcy mogą go utworzyć dobrowolnie.

Obowiązkowo fundusz tworzą pracodawcy 
zatrudniający według stanu na dzień 1 stycz-
nia danego roku co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 
ustawy o zfśs). Nie należy zatem liczyć osób 
zatrudnionych w firmie, lecz pełne etaty, ja-
kie zajmują pracownicy w dniu 1 stycznia. 
Oznacza to, że o obowiązku utworzenia fun-
duszu mogą przesądzić części etatów.

Należy pamiętać, że o tworzeniu funduszu 
decyduje stan zatrudnienia na dzień 1 stycz-
nia danego roku u podmiotów z sektora pry-
watnego. Zmiany stanu zatrudnienia nastę-
pujące w ciągu roku będą wpływały jedynie 
na wysokość należnego odpisu, a nie na obo-
wiązek tworzenia zfśs.

PRZYKŁAD

Pracodawca według stanu na 1 stycz-
nia 2013 r. zatrudniał 25 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty. 15 lute-
go 2013 r. liczba zatrudnionych pracow-
ników zmniejszyła się do 15 osób 
(w przeliczeniu na pełne etaty). 
W 2013 r. pracodawca ma obowiązek 
tworzenia zfśs.

stopień
niepełnosprawności

stan 
zatrudnienia
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Pracodawcy rozpoczynający swoją dzia-
łalność w trakcie roku kalendarzowego 
(np. 1 lipca) mają obowiązek tworzenia 
funduszu, począwszy od roku następnego, 
jeśli w dniu 1 stycznia będą zatrudniali wy-
maganą liczbę pracowników (art. 6a ust. 1 
ustawy o zfśs). Nie dotyczy to jednak praco-
dawców, którzy przejęli zakład pracy lub 
jego część wraz z pracownikami objętymi 
układem zbiorowym pracy stanowiącym 
o tworzeniu zfśs. Postanowienia tego ukła-
du należy stosować w brzmieniu obowiązu-
jącym w dniu przejścia zakładu pracy lub 
jego części na nowego pracodawcę. Jednak 
pracodawca może stosować do tych pra-
cowników korzystniejsze warunki niż wyni-
kające z dotychczasowego układu (art. 2418 
§ 1 k.p.).

PRZYKŁAD

Spółka X rozpoczęła działalność 
w sierpniu 2012 r. W firmie zostało za-
trudnionych 35 osób na pełnych eta-
tach. Jednak nie ma ona obowiązku 
tworzenia zfśs w bieżącym roku. Po-
wstanie on dopiero od następnego 
roku, jeśli na dzień 1 stycznia 2013 r. 
pracodawca będzie zatrudniał co naj-
mniej 20 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty.

Fundusz (bez względu na liczbę zatrud-
nianych pracowników) obowiązkowo two-
rzą podmioty prowadzące działalność 
w formach organizacyjno-prawnych jedno-
stek sektora finansów publicznych (art. 3 
ust. 2 ustawy o zfśs).

Pozostali pracodawcy, tj. spoza sfery bud-
żetowej, zatrudniający na dzień 1 stycznia 
mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty, mogą utworzyć fundusz do-
browolnie.

Ci ostatni mają wybór i mogą:
 ● utworzyć zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych albo
 ● wypłacać raz w roku świadczenie urlopo-

we (art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).
Obowiązek tworzenia zfśs zależy więc od 

liczby zatrudnianych pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia 
danego roku oraz od tego, czy pracodawca 
jest podmiotem prywatnym czy jednostką 
sektora finansów publicznych.

PRZYKŁAD

Pracodawca z sektora prywatnego we-
dług stanu na 1 stycznia 2013 r. zatrud-
niał 19 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty. 11 stycznia 2013 r. zatrud-
niono dwóch nowych pracowników. Nie 
będą oni uwzględnieni w liczbie etatów, 
które są brane pod uwagę przy ustala-
niu obowiązku utworzenia funduszu 
w 2013 r. Oznacza to, że w 2013 r. pra-
codawca nie ma obowiązku tworzenia 
funduszu socjalnego.

Liczba pracowników 
w przeliczeniu na etaty

Ustalając liczbę zatrudnionych, pracodaw-
ca uwzględnia tylko pracowników w rozu-
mieniu Kodeksu pracy. Nie ma znaczenia, czy 
umowa jest zawarta na: okres próbny, czas 
określony, czas nieokreślony, zastępstwo albo 
czy praca jest wykonywana w pełnym wymia-
rze czasu pracy czy na jego część. W przypad-
ku niepełnoetatowców konieczne jest jedynie 
przeliczenie liczby pracowników na pełny wy-
miar czasu pracy.

Ustalając liczbę zatrudnionych, należy brać 
pod uwagę:

 ● osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę,

 ● pracowników zatrudnionych na czas nie-
określony, określony, próbny, na czas wyko-
nywania określonej pracy, na zastępstwo,

 ● pracowników pełnoetatowych oraz niepeł-
noetatowych – po przeliczeniu na pełne 
etaty,

 ● osoby przebywające na urlopach wycho-
wawczych.
Przy ustalaniu liczby zatrudnionych pomi-

jamy natomiast:
 ● osoby wykonujące pracę na podstawie 

umowy agencyjnej i umowy o dzieło,
 ● zleceniobiorców,
 ● chałupników.

PRZYKŁAD

Pracodawca z sektora prywatnego we-
dług stanu na 1 stycznia 2013 r. zatrud-
niał 16 pracowników pełnoetatowych,

przejście 
zakładu pracy

liczba 
zatrudnionych
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dwóch – na 1/2 etatu i czterech 
– na 1/4 etatu. Łącznie zatrudniał 
22 osoby. Jednak po przeliczeniu na peł-
ne etaty pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze godzin otrzymał 
18 etatów (obliczenie w tabeli).

Liczba 
pracowników Liczba etatów

16 pracowników 
pełnoetatowych

16 × 1 etat =
= 16 etatów

2 zatrudnionych 
na 1/2 etatu

2 × 1/2 etatu =
= 1 etat

4 zatrudnionych 
na 1/4 etatu

4 × 1/4 etatu =
= 1 etat

Razem:
22 pracowników 18 etatów

Oznacza to, że pracodawca nie ma obo-
wiązku tworzenia zfśs w 2013 r. Może do-
browolnie utworzyć fundusz lub wypła-
cać pracownikom świadczenie urlopowe.

PRZYKŁAD

W przedsiębiorstwie handlowo-usługo-
wym według stanu na 1 stycznia 2013 r. 
pracę wykonują następujące osoby:
●  na podstawie umowy o pracę 5 osób 

(na pełny etat),
●  20 zleceniobiorców,
●  2 osoby wykonujące pracę na podsta-

wie umowy o dzieło.
W przedsiębiorstwie jest zatrudnionych 
na pełny etat tylko 5 osób (zleceniobior-
ców i osoby wykonujące dzieło należy 
pominąć w obliczeniach), a zatem firma 
nie ma obowiązku tworzenia funduszu 
w 2013 r.

Rezygnacja z zfśs

Ustawa o zfśs przewiduje możliwość rezygna-
cji z tworzenia funduszu (nie dotyczy to jedno-
stek sektora finansów publicznych). Odstąpie-
nie od obowiązku tworzenia zfśs wymaga 
dopełnienia formalności, o których poniżej. Po 
spełnieniu określonych w ustawie warunków 
pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia 
zfśs lub mogą wprowadzić zmiany w zakresie 
wysokości dokonywanych odpisów. Procedura 
zmniejszania odpisów na zfśs jest taka sama jak 
procedura rezygnacji z tworzenia zfśs.

Procedura rezygnacji z tworzenia zfśs lub 
zmniejszenia odpisu na fundusz zależy od 
liczby pracowników zatrudnionych przez pra-
codawcę w przeliczeniu na pełne etaty oraz 
od tego, czy w zakładzie pracy obowiązuje 
układ zbiorowy pracy czy regulamin wyna-
gradzania albo czy w firmie obowiązują prze-
pisy prawa wewnątrzzakładowego.

Pracodawcy zatrudniający 
na dzień 1 stycznia danego roku 
co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycz-
nia danego roku co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty mogą podjąć 
decyzję o nietworzeniu funduszu (czasowo 
bądź bezterminowo) lub zmniejszeniu wskaź-
nika odpisu.

Jednak pierwszą czynnością powinno być do-
konanie zmian w wewnątrzzakładowych prze-
pisach (układzie zbiorowym pracy lub regula-
minie wynagradzania – gdy pracownicy nie są 
objęci układem) – art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zfśs.

Należy rozpatrzeć 2 przypadki:
1) zmianę układu zbiorowego pracy;

Jeżeli u pracodawcy pracownicy są objęci 
zakładowym układem zbiorowym pracy, de-
cyzję o nietworzeniu funduszu wprowadza 
się w drodze zmiany tego układu, w drodze 
protokołów dodatkowych (art. 2419 k.p.). 
Stronami układu są pracodawca i związki 
zawodowe. Zmiany muszą być poprzedzone 
uzyskaniem zgody zakładowej organizacji 
związkowej. Brak takiej zgody zablokuje 
wejście w życie postanowień o rezygnacji 
z funduszu czy obniżeniu odpisów. Protokół 
dodatkowy do zakładowego układu zbioro-
wego pracy sporządza się w formie pisem-
nej i należy go zarejestrować. Układ wcho-
dzi w życie w terminie w nim określonym, 
nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestro-
wania (art. 24112 k.p.).

PRZYKŁAD

Postanowienie protokołu dodatkowego 
dotyczące czasowej rezygnacji z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych 
może brzmieć następująco: „Strony 
uzgodniły, że XYZ sp. z o.o. nie tworzy 
zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r.”.odpis

 na zfśs

etat
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2) zmianę regulaminu wynagradzania;
Jeżeli u pracodawcy nie działa zakłado-

wa organizacja związkowa, to postano-
wienia regulaminu wynagradzania doty-
czące wysokości odpisu na fundusz lub 
nietworzenia funduszu wymagają uzgod-
nienia z pracownikiem reprezentującym 
interesy załogi (art. 8 ust. 2 i art. 4 ust. 3 
ustawy o zfśs). Jeśli przedstawiciel pra-
cowników nie zaakceptuje tej decyzji, pra-
codawca będzie musiał utworzyć fundusz 
socjalny.

PRZYKŁAD

Firma usługowa 1 stycznia 2013 r. za-
trudniała 25 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty. Jest więc zobowiąza-
na utworzyć w tym roku zfśs. Jednak

właściciel chce zrezygnować z tworzenia 
funduszu socjalnego. W firmie nie dzia-
łają związki zawodowe i nie obowiązuje 
układ zbiorowy pracy. Pracodawca może 
wprowadzić zapis do regulaminu wyna-
gradzania o nietworzeniu funduszu, jeśli 
uzyska pisemną zgodę na rezygnację 
z zfśs reprezentanta załogi. Wówczas in-
formację o nietworzeniu zfśs może prze-
kazać pracownikom, np. wręczając im 
pisma. Jeśli przedstawiciel pracowników 
nie zaakceptuje decyzji w sprawie nie-
tworzenia zfśs, firma będzie musiała za-
łożyć zfśs w 2013 r.

■ ZAPAMIĘTAJ
Brak zgody związków zawodowych bądź 
przedstawiciela pracowników powoduje, 
że nie można wprowadzić w życie postano-
wień o nietworzeniu zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych.

PRZYKŁAD

Aneks do regulaminu wynagradzania w sprawie nietworzenia zfśs może wyglądać nastę-
pująco:

Aneks nr 1 z 10 stycznia 2013 r. do regulaminu wynagradzania

Do regulaminu wynagradzania z 18 stycznia 2010 r. dodaje się § 40 w następującym 
brzmieniu:
1.  Na podstawie art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) nie tworzy się zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych.

2.  Niewykorzystane środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgromadzone 
na odrębnym rachunku funduszu aż do ich wyczerpania służą na finansowanie dzia-
łalności socjalnej według dotychczasowych zasad określonych w regulaminie zfśs.

3.  Zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości 
pracowników (informacja na tablicy ogłoszeń).

4.  Inne postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
..........................................

Podpis pracodawcy

Pracodawcy zatrudniający 
na dzień 1 stycznia danego roku 
co najmniej 20 pracowników, 
ale mniej niż 20 
w przeliczeniu na pełne etaty

Podobnie wygląda kwestia nietworzenia 
zfśs u pracodawcy zatrudniającego co naj-
mniej 20 pracowników, ale w przeliczeniu na 
pełne etaty zatrudniającego mniej niż 20 pra-
cowników. Jeżeli u takiego pracodawcy istnie-

je układ zbiorowy pracy bądź regulamin wyna-
gradzania, to pracodawca może wycofać się 
z tworzenia zfśs lub z wypłaty świadczeń urlo-
powych również przez zmianę postanowień 
zawartych w tych przepisach. W razie braku 
akceptacji związków zawodowych lub przed-
stawiciela pracowników decyzja o odstąpie-
niu od tworzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych również nie będzie mo-
gła wejść w życie.

regulamin 
wynagradzania

świadczenia 
urlopowe
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PRZYKŁAD

W firmie produkcyjnej jest zatrudnio-
nych 30 pracowników, ale po przelicze-
niu na pełne etaty – 15 osób. W firmie 
funkcjonuje regulamin wynagradzania. 
Właściciel postanowił, że w 2013 r. nie 
będzie wypłacał świadczenia urlopowe-
go ani tworzył zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Postanowienie 
o rezygnacji z zfśs można zawrzeć w re-
gulaminie wynagradzania. W przypad-
ku gdy w firmie nie działa organizacja 
związkowa, to postanowienia regulami-
nu wynagradzania dotyczące funduszu 
i świadczenia urlopowego powinny być 
uzgodnione z pracownikiem wybranym 
przez załogę do reprezentowania jej in-
teresów.

Pracodawcy zatrudniający 
na dzień 1 stycznia danego roku 
mniej niż 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty

Pracodawcy spoza sfery budżetowej za-
trudniający na dzień 1 stycznia mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty mogą:

 ● tworzyć zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych albo

 ● wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe 
(art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).
Powyżsi pracodawcy mogą również sa-

modzielnie zdecydować o nietworzeniu zfśs 
i niewypłacaniu świadczeń urlopowych. Nie 
trzeba tu konsultacji z personelem ani jego 
przedstawicielstwem, jednak do 31 stycznia 
danego roku kalendarzowego pracodawcy 
muszą poinformować o tym swoich pra-
cowników. Takie powiadomienie może być 
przekazane w dowolny sposób przyjęty 
w firmie, np. przez zamieszczenie na tabli-
cy ogłoszeń, w sieci intranet lub przez wrę-
czenie każdemu pracownikowi pisma z wia-
domością. Brak powyższej informacji dla 
pracowników oznacza, że w danym roku 
pracodawca albo tworzy zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych, albo wypłaca 
świadczenie urlopowe.

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycz-
nia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty, którzy są nieobjęci układem 
zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do 
wydania regulaminu wynagradzania, infor-
macje w sprawie nietworzenia zfśs i niewy-

płacania świadczenia urlopowego przekazują 
pracownikom w pierwszym miesiącu danego 
roku kalendarzowego, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy (art. 3 ust. 3a ustawy 
o zfśs).

■ ZAPAMIĘTAJ
Zawiadamiając pracowników wyłącznie 
o rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopo-
wych, należy przyjąć, że pracodawca zde-
cydował się tworzyć fundusz socjalny. Na-
tomiast informując pracowników tylko 
o rezygnacji z tworzenia funduszu, praco-
dawca decyduje się na wypłatę świadczeń 
urlopowych.

PRZYKŁAD

Firma L. 1 stycznia 2013 r. zatrudnia-
ła 5 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty. Pracodawca postanowił 
nie tworzyć zfśs i nie wypłacać świad-
czeń urlopowych w 2013 r. Powiadomił 
o tym swoich pracowników 22 lute-
go 2013 r., wręczając każdemu pra-
cownikowi odpowiednie pismo. Praco-
dawca spóźnił się z taką decyzją 
i w związku z tym będzie musiał zdecy-
dować, czy w 2013 r. utworzy fundusz 
socjalny, czy wypłaci świadczenia urlo-
powe.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jednostki sektora finansów publicznych 
nie mogą zrezygnować z tworzenia zfśs 
bez względu na liczbę zatrudnionych.

Wysokość odpisów na zfśs
Pracodawcy, którzy obligatoryjnie two-

rzą fundusz, mają obowiązek utworzenia 
wyodrębnionego rachunku bankowego dla 
zfśs i przekazywania na niego środków. 
Kwota, która powinna zasilić konto, jest 
ustalana z corocznego odpisu podstawo-
wego naliczonego odpowiednio do prze-
ciętnej liczby zatrudnionych. Z zebranej 
kwoty pracodawca finansuje działalność 
socjalną.

Naliczoną kwotę odpisu pracodawca prze-
kazuje w 2 transzach. Pierwsza rata musi wy-
nieść co najmniej 75% równowartości odpisu 
podstawowego. Należy ją przekazać na wyod-
rębniony rachunek bankowy zfśs do 31 maja 
każdego roku. Pozostałą część pracodawca 

układ
 zbiorowy pracy

rachunek 
bankowy
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przelewa do 30 września. Ostatecznej korek-
ty odpisu należy dokonać do końca grudnia 
każdego roku.

Powyższe terminy przekazania kwot na 
zfśs dotyczą pracodawców, którzy na dzień 
1 stycznia każdego roku zatrudniali co naj-
mniej 20 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty.

Ustawowe terminy przekazania kwot na 
zfśs nie obowiązują pracodawców, którzy 
nie mają obowiązku tworzenia funduszu lub 
utworzyli fundusz na działalność socjalną 
dobrowolnie.

Wyodrębniony 
rachunek bankowy zfśs

Środki przeznaczone na działalność so-
cjalną powinny być zgromadzone na odręb-
nym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 
ustawy o zfśs). Pracodawca, który tworzy 
fundusz, nie powinien z jednego konta do-
konywać zarówno wypłat pensji swoich pra-
cowników, jak i np. wypłaty zapomogi z fun-
duszu socjalnego.

W razie postępowania egzekucyjnego, je-
śli bieżący rachunek bankowy pracodawcy 
zostanie zajęty, to środki funduszu zgroma-
dzone na odrębnym koncie będą bezpieczne 
i nie będą podlegały egzekucji. Wyjątkiem 
jest tylko sytuacja, gdy egzekucja jest pro-
wadzona w związku z zobowiązaniami fun-
duszu (art. 12 ust. 2 ustawy o zfśs).

Jeżeli pracodawca w danym roku kalen-
darzowym nie wykorzysta wszystkich środ-
ków z funduszu, to pozostała część przecho-
dzi na kolejny rok (art. 11 ustawy o zfśs). 
Wówczas środki te pozostają na koncie fun-
duszu do momentu, kiedy zostaną całkowi-
cie wykorzystane wyłącznie na cele związa-
ne z działalnością socjalną.

Jeśli pracodawca np. zrezygnuje z tworze-
nia zfśs lub nie ma już obowiązku jego two-
rzenia, to nie może w sposób dowolny roz-
dysponować pozostałej części pieniędzy. 
Środki, które zostały na koncie funduszu, 
muszą być wykorzystane zgodnie z regula-
minem zfśs i ustawą o zfśs.

PRZYKŁAD

Pracodawca tworzący fundusz ze 
względu na trudną sytuację firmy po-
stanowił go zlikwidować. Postanowie-

nie o rezygnacji z zfśs zawarł w regu-
laminie  wynagrodzenia i przedstawił 
do publicznej wiadomości zatrudnio-
nych. Na rachunku bankowym fun-
duszu pozostały niewykorzystane 
środki. Pracodawca postanowił wyko-
rzystać je na zakup artykułów biuro-
wych do firmy. Pracodawca postąpił 
nieprawidłowo, gdyż część środków 
funduszu pozostałą na odrębnym ra-
chunku bankowym może przeznaczyć 
tylko zgodnie z regulaminem zfśs 
i ustawą o zfśs, aż do całkowitego ich 
rozdysponowania wyłącznie na cele 
socjalne.

Terminy przekazania 
środków na rachunek zfśs

Odpisy na zfśs pracodawca przekazuje 
w 2 ratach. Natomiast na koniec roku doko-
nuje odpowiedniej korekty.

Zgodnie z art. 6 ustawy o zfśs pierwszą 
ratę odpisu należy przekazać do 31 maja 
każdego roku. Obejmuje ona co najmniej 
75% wartości podstawowych odpisów. Jed-
nak pracodawca może podjąć decyzję 
o przelaniu całości lub większej części środ-
ków zfśs w pierwszej turze. Drugą ratę pra-
codawca przekazuje do 30 września i obej-
muje ona pozostałą część odpisu oraz 
naliczonych zwiększeń. Ostatecznej korekty 
odpisów według rzeczywistego średniorocz-
nego zatrudnienia musi dokonać do końca 
grudnia.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudniający 67 pracowni-
ków w pełnym wymiarze czasu pracy 
w warunkach normalnych zamierza prze-
kazać w pierwszej transzy (do 31 ma-
ja) 80% środków z należnego odpisu na 
rachunek zfśs. Nie ma żadnych prze-
szkód, aby zasilić fundusz większą kwo-
tą, ponieważ pierwsza rata powinna 
wynosić co najmniej 75% odpisu pod-
stawowego.

Po obliczeniu wartości środków pienięż-
nych na zfśs, które powinny być gromadzone 
na odrębnym rachunku bankowym, należy 
zrealizować przelewy w odpowiednich wy-
sokościach i ustawowych terminach.

egzekucja

korekta 
odpisów
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Podstawa obliczania 
i wysokość odpisów na zfśs

Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu 
podstawowego, naliczanego w stosunku do 
przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 
ustawy o zfśs).

Kwota odpisu przypadającego na jednego 
pracownika jest wynikiem iloczynu podanej 
w ustawie o zfśs procentowej stawki odpisu 
oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w gospodarce narodowej pomniejszone-
go o potrącone składki emerytalne, rentowe 
i chorobowe z poprzedniego roku albo mie-
sięcznego wynagrodzenia z drugiego półro-

cza – przyjmowane jest wynagrodzenie wyż-
sze, korzystniejsze.

Wysokość odpisu zależy więc od przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej, które jest podawane w obwieszcze-
niu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie 
przyjmowane do obliczenia odpisu należy ro-
zumieć przeciętne wynagrodzenie miesięcz-
ne w gospodarce narodowej w drugim półro-
czu 2010 r., tj. kwotę 2917,14 zł.

Wysokość odpisu zależy od 2 zmiennych: 
przeciętnej liczby zatrudnionych i od prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w go-
spodarce narodowej.

Tabela 2. Wysokość odpisów i zwiększeń na zfśs w 2013 r.

Odpisy Zatrudnieni 
pracownicy

Procent
przeciętnego

wynagrodzenia

Kwota
przeciętnego

wynagrodzenia
w II półroczu

2010 r.

Wysokość
odpisu lub 

zwiększenia
w 2013 r.

1 2 3 4 5

Obowiązkowe
odpisy
podstawowe

Normalne warunki 37,50% 2917,14 zł 1093,93 zł

Warunki szczególne 50% 1458,57 zł

Młodociani I rok nauki 5% 145,86 zł

II rok nauki 6% 175,03 zł

III rok nauki 7% 204,20 zł
Odpisy
fakultatywne

Niepełnosprawni 
w stopniu 
znacznym lub 
umiarkowanym

Zwiększenie odpisu 
o 6,25% 

z kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia

182,32 zł

Byli pracownicy 
zakładu będący 
emerytami lub 
rencistami, nad 
którymi zakład 
pracy sprawuje 
opiekę socjalną

Zwiększenie zfśs 
o 6,25% 

z kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia

182,32 zł

Tabela 1. Terminy przekazania środków na rachunek zfśs

Do 31 maja Do 30 września Do końca grudnia

Co najmniej 75% równowar-
tości odpisów na fundusz na:

 ● jednego pracownika,
 ● pracownika młodocianego,
 ● pracownika zatrudnione-

go w szczególnie uciążli-
wych warunkach pracy.

Pozostała kwota:
 ● odpisów na fundusz 

(tj. 25% wartości odpisów 
podstawowych – jeżeli na 
konto zfśs wpłynęło 75% 
odpisów w pierwszej racie, 
a nie więcej) oraz

 ● naliczonych zwiększeń. 

Dokonanie korekt według 
rzeczywistego średniorocz-
nego zatrudnienia.

przeciętne 
wynagrodzenie

wysokość 
odpisu
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1 2 3 4 5

Na każdego 
zatrudnionego, jeśli 
pracodawca 
utworzył żłobek lub 
klub dziecięcy (pod 
warunkiem prze-
znaczenia całości 
tego zwiększenia na 
prowadzenie żłobka 
lub klubu dziecię-
cego)

Zwiększenie zfśs 
o 7,5% 

kwoty z przeciętnego 
wynagrodzenia

218,79 zł

PRZYKŁAD

W marcu w firmie transportowej ustalo-
no, że przeciętne zatrudnienie w 2013 r. 
wyniesie 100 osób w przeliczeniu na 
pełne etaty. Wszyscy zatrudnieni są 
w warunkach normalnych. Obliczenie 
odpisu na zfśs za 2013 r. będzie kształ-
towało się w następujący sposób:
●  obliczamy wysokość należnego odpi-

su na zfśs za 2013 r.:
100 pełnych etatów × 1093,93 zł = 
= 109 393 zł,

●  ustalamy wysokość pierwszej wpłaty 
odpisu na konto zfśs za 2013 r. 
do 31 maja:
109 393 zł × 75% = 82 044,75 zł,

●  ustalamy wysokość drugiej wpłaty 
odpisu na konto zfśs za 2013 r. 
do 30 września:
109 393 zł × 25% = 27 348,25 zł,

●  ostatecznej korekty odpisów według 
rzeczywistego średniorocznego za-
trudnienia pracodawca dokona 
do 31 grudnia 2013 r.

W przypadku gdy firma zatrudnia dodatko-
wo osoby, np. w warunkach szczególnych lub 
osoby młodociane, pracodawca ma więcej 
wyliczeń.

PRZYKŁAD

Wspólnicy spółki z o.o. ustalili, że pla-
nowane przeciętne zatrudnienie w mar-
cu 2013 r. wyniesie odpowiednio:
●  30 osób (w przeliczeniu na pełne eta-

ty) – warunki normalne,

●  2 osoby (w przeliczeniu na pełne eta-
ty) – warunki szczególnie uciążliwe,

●  4 osoby młodociane zatrudnione 
w I roku nauki,

●  1 osoba młodociana zatrudniona 
w II roku nauki.

Aby ustalić, jaką kwotę spółka z o.o. musi 
przelać na konto funduszu, należy:

Krok 1. Obliczyć wysokość należnego 
odpisu na zfśs za 2013 r. na podstawie 
planowanego zatrudnienia:
●  zatrudnieni w warunkach normal-

nych:
30 etatów × 1093,93 zł = 32 817,90 zł,

●  2 osoby zatrudnione w warunkach 
szczególnie uciążliwych:
2 etaty × 1458,57 zł = 2917,14 zł,

●  4 osoby młodociane zatrudnione 
w I roku nauki (odpis w tym przypad-
ku należy naliczać na osoby, a nie na 
etaty):
4 osoby × 145,86 zł = 583,44 zł,

●  1 osoba młodociana zatrudniona w II ro-
ku nauki (odpis w tym przypadku nale-
ży naliczać na osoby, a nie na etaty):
1 osoba × 175,03 zł = 175,03 zł,

●  wysokość całego odpisu za 2013 r. 
wynosi:
32 817,90 zł + 2917,14 zł + 583,44 zł + 
+ 175,03 zł = 36 493,51 zł.

Krok 2. Ustalić wysokość pierwszej wpła-
ty odpisu na konto zfśs (co najmniej 75% 
kwoty odpisu podstawowego zfśs):
●  36 493,51 zł x 75% = 27 370,13 zł,
Do 31 maja 2013 r. pracodawca powi-
nien przelać na konto zfśs co najmniej 
27 370,13 zł.

Krok 3. Ustalić wysokość drugiej wpła-
ty odpisu na konto zfśs (pozostała część
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kwoty naliczonego odpisu i naliczonych 
dobrowolnych zwiększeń – w przedsta-
wionym przykładzie pracodawca nie 
naliczał zwiększeń):
●  36 493,51 zł x 25% = 9123,38 zł.
Do 30 września 2013 r. pracodawca 
powinien przekazać na konto zfśs 
9123,38 zł.

Krok 4. Dokonać ostatecznej korekty 
odpisów według rzeczywistego średnio-
rocznego zatrudnienia, najpóźniej do 
końca grudnia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Na koniec roku, dokonując korekty odpisu 
na zfśs, należy skorygować planowaną licz-
bę zatrudnionych do faktycznej przecięt-
nej liczby zatrudnionych.

Wyznaczanie 
planowanego i faktycznego 
przeciętnego zatrudnienia

Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu 
podstawowego, naliczanego w stosunku do 
przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 
ustawy o zfśs). Podstawą naliczania odpisu na 
zfśs jest przeciętna planowana w danym roku 
kalendarzowym liczba osób zatrudnionych 
u pracodawcy obejmująca pracowników za-
trudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze 
czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy (§ 1 rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. 
w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby 
zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 
zfśs – Dz.U. nr 43, poz. 349, zwanego dalej 
rozporządzeniem).

Ustalając przeciętny poziom zatrudnienia 
w danym roku kalendarzowym, należy zsu-
mować przeciętną liczbę zatrudnionych 
w poszczególnych miesiącach, a następnie 
otrzy maną sumę podzielić przez 12 (§ 3 
ww. roz porządzenia). Na koniec roku należy 
skorygować planowaną liczbę zatrudnionych 
do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. 
Jeśli między planowanym a faktycznym za-
trudnieniem jest różnica, pracodawca ma obo-
wiązek skorygować dokonany odpis na zfśs.

W przypadku rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych i innych spółdzielni zajmujących 
się produkcją rolną podstawę naliczania od-
pisu stanowi liczba członków spółdzielni we-
dług stanu na dzień naliczenia zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, skorygowa-

na zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia da-
nego roku do faktycznej liczby członków 
zarejestrowanych w spółdzielni (§ 2 ww. roz-
porządzenia).

Przepisy wskazanego wyżej rozporządze-
nia nie podają, jak obliczyć przeciętną liczbę 
zatrudnionych. Dlatego w praktyce praco-
dawcy korzystają z metod statystycznych opi-
sanych w objaśnieniach do sprawozdań staty-
stycznych, tj. w objaśnieniach do formularza 
Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wyna-
grodzeniach i w Z-06 – sprawozdanie o pra-
cujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. 
Metodę obliczania przeciętnego zatrudnienia 
w miesiącu należy dostosować do sytuacji ka-
drowej w jednostce.

W praktyce pracodawcy korzystają z jednej 
z 3 metod statystycznych:
1)  uproszczonej – polega ona na zsumowa-

niu stanów dziennych w pierwszym i ostat-
nim dniu miesiąca i podzieleniu ich przez 2. 
Metodę tę stosujemy w przypadku stabilnej 
sytuacji kadrowej. Przy stosowaniu tej me-
tody wyłączane są ze stanu zatrudnienia 
osoby, które korzystały z urlopów bezpłat-
nych w wymiarze powyżej 14 dni;

2)  średniej chronologicznej – polega ona na 
zsumowaniu połowy stanu dziennego za-
trudnienia w pierwszym i ostatnim dniu 
miesiąca i pełnego stanu zatrudnienia w 15. 
dniu miesiąca oraz podzieleniu otrzymanej 
wartości przez 2. Przy stosowaniu tej meto-
dy wyłączane są ze stanu zatrudnienia oso-
by, które korzystały z urlopów bezpłatnych 
w wymiarze powyżej 14 dni;

3)  średniej arytmetycznej – polega ona na 
zsumowaniu stanów zatrudnienia z każde-
go dnia (w przeliczeniu na pełne etaty), 
a następnie podzieleniu otrzymanej warto-
ści przez liczbę dni miesiąca. Do dni pracy 
w miesiącu należy wliczyć przypadające 
w tym czasie niedziele, święta oraz dni 
wolne od pracy. Dla tych dni przyjmujemy 
stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub 
następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się 
dniem wolnym od pracy. W stanach dzien-
nych nie uwzględniamy osób przebywają-
cych na urlopach bezpłatnych (w czasie 
trwania tych urlopów). Tę metodę stosuje-
my w przypadku dużej płynności kadr lub 
częstego udzielania urlopów bezpłatnych.

Wybór odpowiedniej metody zależy zatem 
od rotacji pracowników w firmie. Firmy dzia-
łające niepełny miesiąc (nowo powstałe, roz-
poczynające działalność w miesiącu sprawo-
zdawczym, funkcjonujące sezonowo) i firmy 
z wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników 
korzystają z metody średniej arytmetycznej. 

liczba osób 
zatrudnionych

sprawozdanie 
statystyczne
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Zakłady ze stabilną sytuacją kadrową korzy-
stają z metody uproszczonej. Natomiast firmy 
o niskiej rotacji pracowników korzystają 
z metody średniej chronologicznej.

Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych 
na pełne etaty dokonuje się według liczby go-
dzin pracy ustalonych w umowie o pracę 
w stosunku do obowiązującej normy.

PRZYKŁAD

Pracodawca X oblicza przeciętny stan zatrudnienia według każdej z poszczególnych me-
tod w jednym miesiącu. Poniżej tabela obrazująca liczbę zatrudnionych w marcu 2013 r. 
w poszczególnych dniach, niezbędną do dokonania obliczeń. Obliczenia przedstawione 
są pod tabelką.

Marzec 2013 r. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Ndz.

Dzień     1 2 3
Liczba zatrudnionych 
(pełne etaty) – dalej 
zwane LZ (pełne etaty)

    30 30 30

Dzień 4 5 6 7 8 9 10
LZ (pełne etaty) 30 30 30 30 30 30 30
Dzień 11 12 13 14 15 16 17
LZ (pełne etaty) 30 30 30 30 36 34 34
Dzień 18 19 20 21 22 23 24
LZ (pełne etaty) 34 34 34 34 34 34 34
Dzień 25 26 27 28 29 30 31
LZ (pełne etaty) 34 34 34 34 34 34 34

Obliczenie metodą uproszczoną:
●  30 + 34 = 64
●  64 : 2 = 32
Obliczenie metodą średniej chronologicznej:
●  (30 : 2) + 36 + (34 : 2) = 68
●  68 : 2 = 34
Obliczenie metodą średniej arytmetycznej:
●  (30 × 14) + 36 + (16× 34) = 1000
●  1000 : 31 = 32,26
A zatem, w zależności od wybranej metody będą różne obliczenia przeciętnego stanu za-
trudnienia.

Korekta odpisu

Jak już wyżej zaznaczono, pracodawca, 
przekazując pierwszą ratę odpisu na zfśs, usta-
la liczbę pracowników na podstawie planowa-
nego stanu zatrudnienia. Należy pamiętać, 
aby na koniec roku (do 31 grudnia) porównać 
planowany stan zatrudnienia z faktycznym 
stanem zatrudnienia i odpowiednio go skory-
gować (§ 1 rozporządzenia). Pracodawca, na-
liczając więc na początku roku odpis na zfśs, 
powinien uwzględnić już w pierwszej i drugiej 
racie środków na fundusz przewidywane do-

datkowe zatrudnienie lub planowaną redukcję 
zatrudnienia. Jednak wtedy zazwyczaj trudno 
jest jednoznacznie ustalić rzeczywistą liczbę 
pracowników. Często zdarza się, że w trakcie 
roku wystąpią dodatkowe okoliczności, które 
spowodują zmianę stanu zatrudnienia. Może 
to być np. potrzeba zatrudnienia dodatkowej 
liczby pracowników w związku z rozszerze-
niem działalności lub redukcja zatrudnienia. 
Pracodawca powinien wówczas dokonać ko-
rekty odpisu na zfśs do rzeczywistej przecięt-
nej liczby pracujących w zakładzie za dany rok 
kalendarzowy.

rotacja 
pracowników

stan 
zatrudnienia
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Wysokość odpisu na zfśs nie podlega korekcie 
na koniec roku, jeżeli planowany przeciętny 
stan zatrudnienia w kolejnych miesiącach nie 
uległ zmianie. Jeżeli średnia rzeczywista liczba 
zatrudnionych okaże się wyższa od planowa-
nej, to dodatkowe środki należy przekazać na 
konto zfśs. W sytuacji odwrotnej, gdy rzeczywi-
sta liczba zatrudnionych okaże się niższa od 
planowanej, należy wycofać nadpłatę.

Jeżeli pracodawca już w trakcie roku bę-
dzie miał pewność, że planowany poziom za-
trudnienia ulegnie zmianie, wtedy może on 
wstępnie skorygować wysokość odpisów na 
fundusz, jeszcze przed przelaniem środków 
na konto zfśs.

■ ZAPAMIĘTAJ
Za niewykonywanie ustawowych obowiąz-
ków ciążących na pracodawcy w związku 
z zarządzaniem i gospodarowaniem zakła-
dowym funduszem świadczeń socjalnych, 
w tym również niedokonywanie corocznej 
korekty odpisów, przepisy przewidują karę 
grzywny. Orzekanie w tych sprawach odby-
wa się na podstawie wniosku skierowanego 
przez właściwy organ Państwowej Inspekcji 
Pracy w trybie określonym przepisami Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy o zfśs).

PRZYKŁAD

Na początku roku pracodawca zaplano-
wał, że w 2013 r. w firmie usługowej 
przeciętne zatrudnienie wyniesie 34 oso-
 by (na pełny etat) zatrudnione w wa-
runkach normalnych. W związku z tym 
pracodawca dokonał odpisu na zfśs 
dla 34 pracowników. Natomiast pod 
koniec roku może się okazać, że prze-
ciętne zatrudnienie w poszczególnych 
miesiącach kształtowało się inaczej, 
np.:

Miesiąc 2013 r.
Liczba 

pracowników 
pełnoetatowych

1 2

Styczeń 30

Luty 30

Marzec 30

Kwiecień 30

1 2

Maj 30

Czerwiec 32

Lipiec 32

Sierpień 32

Wrzesień 32

Październik 32

Listopad 32

Grudzień 30
Suma zatrudnienia 372

Suma osób zatrudnionych w ciągu tego 
roku wyniosła 372 osoby (6 × 30 + 6 × 
× 32), natomiast faktyczne przeciętne 
miesięczne zatrudnienie wyniosło 31 
(372/12). Pracodawca dokonał już 
wcześniej odpisu na zfśs dla 34 pracow-
ników. W tej sytuacji na koncie zfśs po-
wstanie nadpłata środków, którą praco-
dawca powinien skorygować.
Aby ustalić, skąd wynikła nadpłata, na-
leży:
●  obliczyć odpis, którego pracodawca 

dokonał na 34 osoby według plano-
wanego przeciętnego zatrudnienia 
(zatrudnionych w normalnych wa-
runkach):
34 osoby × 1093,93 zł (wysokość od-
pisu podstawowego) = 37 193,62 zł;

●  obliczyć liczbę pracowników według 
faktycznego przeciętnego zatrudnie-
nia:
31 osób × 1093,93 zł (wysokość od-
pisu podstawowego) = 33 911,83 zł;

●  obliczyć kwotę nadpłaty:
37 193,62 zł – 33 911,83 zł = 
= 3281,79 zł.

Obliczoną kwotę nadpłaty spółka będzie 
mogła wycofać z rachunku funduszu 
i przekazać na rachunek bieżący firmy 
lub przeznaczyć na poczet przyszłorocz-
nego odpisu.

Porównując planowany stan zatrudnienia 
ze stanem faktycznym w danym roku kalen-
darzowym, należy pamiętać, że:

 ● jeżeli średnia rzeczywista liczba zatrudnio-
nych okaże się wyższa od planowanej, to 
do 31 grudnia należy przekazać na konto 
zfśs dodatkowe obliczone środki,

 ● jeżeli średnia rzeczywista liczba zatrudnio-
nych okaże się niższa od planowanej, to 
do 31 grudnia należy wycofać część pienię-
dzy z rachunku zfśs i przekazać na rachu-

nadpłata

rok 
kalendarzowy



Jakie świadczenia sfinansuje zfśs

18 | www.pgp.infor.pl

nek bieżący firmy lub zmniejszyć przyszło-
roczny odpis na zfśs o kwotę nadpłaty,

 ● jeżeli planowany na początku roku prze-
ciętny stan zatrudnienia nie uległ w kolej-
nych miesiącach zmianie, to odpis na zfśs 
nie podlega korekcie na koniec roku.

Świadczenia finansowane 
ze środków zfśs

Pracodawca jako administrator funduszu 
ma obowiązek zgodnie z prawem gospodaro-
wać jego środkami. Można je przeznaczyć wy-
łącznie na cele określone w przepisach ustawy 
o zfśs. Wygospodarowane środki można prze-
znaczyć na finansowanie działalności socjalnej 
organizowanej na rzecz osób uprawnionych 
do korzystania z funduszu, na dofinansowanie 
zakładowych obiektów socjalnych oraz na 
tworzenie zakładowych żłobków, klubów dzie-
cięcych, przedszkoli oraz innych form wycho-
wania przedszkolnego.

Działalność socjalna pracodawcy finanso-
wana ze środków zfśs to usługi świadczone 
przez pracodawców na rzecz (art. 2 pkt 1 
ustawy o zfśs):

 ● różnych form wypoczynku (np. wczasy, ko-
lonie, obozy, zimowiska, wycieczki),

 ● działalności kulturalno-oświatowej (zakup 
biletów wstępu na koncerty, do kina, te-
atru, opery, organizowanie imprez kultu-
ralnych w zakładzie pracy itp.),

 ● działalności sportowo-rekreacyjnej (karne-
ty na basen, siłownię, organizowanie za-
wodów sportowych i gier, w których biorą 
udział pracownicy i ich rodziny, zakup 
sprzętu oraz wyposażenie sali gimnastycz-
nej, siłowni w firmie, pikniki, wynajem 
kortu tenisowego itp.),

 ● opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach 
dziecięcych, sprawowanej przez dziennego 
opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz 
innych formach wychowania przedszkol-
nego, (tworzenie zakładowych żłobków, 
klubów dziecięcych, przedszkoli oraz in-
nych form wychowania przedszkolnego lub 
np. dofinansowywanie kosztów przedszko-
la, do którego chodzą dzieci pracownika),

 ● udzielania pomocy materialnej – rzeczowej 
lub finansowej (zapomogi, pomoc w razie 
zdarzeń losowych, bony towarowe, paczki 
dla dzieci itp.),

 ● udzielania zwrotnej lub bezzwrotnej po-
mocy na cele mieszkaniowe na warunkach 
określonych umową (np. na budowę, re-
mont, modernizację mieszkania, zakup 
mieszkania).

Zasady i warunki korzystania z usług 
i świadczeń finansowanych z funduszu oraz 
zasady przeznaczania środków funduszu na 
poszczególne cele i rodzaje działalności so-
cjalnej pracodawca określa w regulaminie 
zfśs (ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo 
z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodo-
wych). Pracodawca, u którego nie działa za-
kładowa organizacja związkowa, uzgadnia 
regulamin z pracownikiem wybranym przez 
załogę do reprezentowania jej interesów 
(art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs). Oznacza to, że 
katalog świadczeń socjalnych z funduszu dla 
pracowników powinien być zapisany w we-
wnętrznym regulaminie zfśs.

Prawidłowe przyznawanie środków z zfśs 
często sprawia pracodawcom kłopoty. Praco-
dawcy popełniają wiele błędów, finansując 
z funduszu wydatki, które nie mieszczą się 
w pojęciu działalności socjalnej. Wydatkowa-
nie środków pieniężnych zfśs na inne cele niż 
określone w ustawie jest niedopuszczalne. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Nie należy finansować ze środków zfśs wy-
datków, takich jak:
●  świadczenia zdrowotne, opieka medycz-

na, szczepienia ochronne,
●  szkolenia, dokształcanie, podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych,
●  bilety na dojazd do pracy, transport do 

pracy,
●  wydatki związane z obchodami jubile-

uszy zakładowych, wigilie firmowe,
●  ubezpieczenia na życie czy emerytalne,
●  prowadzenie przyzakładowego żywienia 

zbiorowego, stołówki, restauracji, dofi-
nansowanie obiadów itp.

Pracodawca finansuje powyższe wydatki ze 
środków obrotowych firmy.

Zawsze należy brać pod uwagę to, że przy-
znawanie świadczeń finansowanych z zfśs 
oraz ich wysokość powinna być uzależniona 
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Organem kontrolnym w zakresie prawidło-
wego gospodarowania środkami socjalnymi 
jest zakładowa organizacja związkowa (jeśli 
taka działa w zakładzie). Jeśli organizacja 
związkowa uzna, że np. środki z funduszu zo-
stały wydatkowane niezgodnie z przepisami 
ustawy, może wystąpić do sądu pracy z rosz-
czeniem o zwrot tych kwot na konto zfśs.

Środki funduszu można zwiększyć o:
 ● wpływy z opłat pobieranych od osób i jed-

nostek organizacyjnych – korzystających 
z działalności socjalnej,

administrator 
funduszu

działalność 
socjalna
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 ● darowizny oraz zapisy osób fizycznych 
i prawnych,

 ● odsetki od środków funduszu,
 ● wpływy z oprocentowania pożyczek udzie-

lonych na cele mieszkaniowe,
 ● wierzytelności likwidowanych zakłado-

wych funduszy socjalnego i mieszkaniowe-
go,

 ● przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy 
i likwidacji środków trwałych służących 
działalności socjalnej, w części nieprzezna-
czonej na utrzymanie lub odtworzenie za-
kładowych obiektów socjalnych,

 ● przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji 
zakładowych domów i lokali mieszkalnych 
w części nieprzeznaczonej na utrzymanie 
pozostałych zakładowych zasobów miesz-
kaniowych,

 ● inne środki określone w odrębnych przepi-
sach (art. 7 ust. 1 ustawy o zfśs).

Kryteria przyznawania 
pomocy z zfśs

Przyznawanie świadczeń finansowanych 
z zfśs oraz ich wysokość powinna być uzależ-
niona od sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej osoby uprawnionej do korzystania 
z funduszu (art. 8 pkt 1 ustawy o zfśs). Ozna-
cza to, że pracodawca nie może wszystkim 
pracownikom przyznać świadczeń w takiej 
samej ilości i o takiej samej wartości. W pierw-
szej kolejności, jeszcze przed przyznaniem 
świadczeń, pracodawca musi rozpoznać po-
trzeby związane z sytuacją socjalną poszcze-
gólnych osób zatrudnionych. Sposób ustala-
nia przyznania środków w zależności od 
kryterium socjalnego pracowników powinien 
być unormowany w regulaminie zfśs.

Pracodawca, przyznając pomoc z zfśs, po-
winien pamiętać, że:

 ● możliwość ubiegania się pracowników 
o świadczenia z funduszu powinna wyni-
kać z postanowień regulaminu zfśs,

 ● przy kwalifikowaniu osób uprawnionych 
do tego rodzaju pomocy należy stosować 
kryteria socjalne, tzn. ocenę sytuacji życio-
wej, rodzinnej i materialnej osoby upraw-
nionej.

PRZYKŁAD

Pracownik złożył po raz pierwszy wnio-
sek o przyznanie zapomogi losowej

w związku z trudną sytuacją finansową 
i rodzinną. Spełnia wszystkie kryteria so-
cjalne. Pomimo to zapomoga nie została 
przyznana. Jako przyczynę pracodawca 
podał, że pracownik jest zatrudniony od 
niedawna w firmie, a powinien przepra-
cować co najmniej rok. Takie działanie 
jest niedopuszczalne. Uzależnienie przy-
znania świadczenia od okresu zatrudnie-
nia w zakładzie jest sprzeczne z przepi-
sami. Kryterium przyznania zapomogi 
powinno być uzależnione jedynie od sy-
tuacji życiowej, rodzinnej, materialnej 
osoby uprawnionej do korzystania z fun-
duszu.

Pracodawcy często również popełniają 
błąd, przyznając wszystkim pracownikom 
taką samą wysokość świadczenia, nie ocenia-
jąc sytuacji finansowej poszczególnych pra-
cowników. Oceniając sytuację materialną 
pracownika, należy brać pod uwagę również 
dochody osiągane poza zakładem pracy, 
a także dochody członków rodziny. Aby pra-
codawca mógł prawidłowo przyznać pomoc 
socjalną, osoba uprawniona powinna przed-
stawić np. zaświadczenie o swoich zarobkach 
i o zarobkach współmałżonka.

PRZYKŁAD

Pracownica wychowująca samotnie 
trójkę dzieci wystąpiła z wnioskiem 
o dofinansowanie wczasów dla niej i dla 
jej dzieci. Przedstawione dochody na 
jedną osobę były niskie, dlatego też 
spełniła kryterium materialne. Jednak 
pracodawca uznał, że może sfinanso-
wać wczasy tylko dla niej, ponieważ do 
tej pory dofinansowanie wypoczynku 
przyznawał tylko swoim pracownikom. 
Takie działanie pracodawcy jest nie-
zgodne z przepisami ustawy o zfśs, po-
nieważ osobami uprawnionymi do 
otrzymania świadczeń są również dzieci 
pracowników.

Składki 
na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 
stanowi przychód w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 

przyznawanie 
świadczeń

pomoc 
socjalna
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(art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). 
Jednak istnieją pewne wyjątki. Świadczenia 
finansowane ze środków przezna czonych na 
cele socjalne w ramach zfśs nie stanowią pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. 
z 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.; 
dalej: rozporządzenie składkowe) oraz na 
ubez pieczenie zdrowotne (do ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne pracowników odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy dotyczące skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we). Ważne jest, aby świadczenia były przy-
znawane zgodnie z przepisami ustawy 
o zfśs. Przy kwalifikowaniu osób uprawnio-
nych do pomocy ze środków funduszu nale-
ży stosować kryteria socjalne, tzn. ocenę sy-
tuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Świadczenia (zarówno rzeczowe, jak i pie-
niężne) przyznane ze środków funduszu 
nie podlegają oskładkowaniu.

PRZYKŁAD

Pracodawca przekazał swoim pracowni-
kom dodatkowe środki pieniężne jako 
pomoc z funduszu w związku ze zbliża-
jącymi się świętami Bożego Narodzenia. 
Wysokość kwot uzależnił od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osób 
uprawnionych. Przyznane świadczenia 
nie podlegają oskładkowaniu.

Zwolnione z oskładkowania jest również 
świadczenie urlopowe wypłacane na podsta-
wie art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs do wysokości 
nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu pod-
stawowego określonej w tej ustawie (§ 2 
ust. 1 pkt 21 ww. rozporządzenia składkowe-
go i art. 3 ust. 6 ustawy o zfśs).

W związku ze zmianą brzmienia § 5 ust. 2 
rozporządzenia składkowego od 1 sierp-
nia 2010 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne zlecenio-
biorców stosuje się odpowiednio przepis § 2 

ww. rozporządzenia. Jeżeli więc pracodawca 
przyznał w regulaminie funduszu zlecenio-
biorcom i członkom ich rodzin prawo korzy-
stania ze świadczeń socjalnych finansowa-
nych z zfśs, to na mocy § 2 ust. 1 pkt 19 
rozporządzenia składkowego świadczenia te 
nie stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tej 
sytuacji również należy brać pod uwagę sytu-
ację życiową, rodzinną i materialną osoby 
uprawnionej.

Zasady opodatkowania 
świadczeń przyznanych z zfśs

Nie wszystkie świadczenia sfinansowane 
z zfśs są wolne od podatku. Część z nich pod-
lega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, 
gdyż są one przychodem pracownika ze sto-
sunku pracy. Tym samym poza kilkoma wy-
jątkami podlegają opodatkowaniu.

Za przychody ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, z pracy nakładczej oraz spół-
dzielczego stosunku pracy uważa się wszel-
kiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężną świadczeń w naturze bądź ich 
ekwiwalenty, bez względu na źródło finanso-
wania tych wypłat i świadczeń – w szczegól-
ności wynagrodzenia zasadnicze, wynagro-
dzenia za godziny nadliczbowe, różnego 
rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za 
niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty 
niezależnie od tego, czy ich wysokość została 
z góry ustalona, a ponadto świadczenia pie-
niężne ponoszone za pracownika, jak rów-
nież wartość innych nieodpłatnych świadczeń 
lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 
ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej jako 
updof). Biorąc powyższe pod uwagę, do przy-
chodów ze stosunku pracy zalicza się każde 
świadczenie, które pracownik otrzymał 
w związku z pozostawaniem w stosunku pra-
cy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku 
pracy zalicza się więc zarówno otrzymane 
przez pracownika pieniądze, jak i wartość 
pieniężną świadczeń otrzymanych w naturze, 
świadczenia pieniężne ponoszone za pracow-
nika, wartość innych nieodpłatnych świad-
czeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Niektóre świadczenia finansowane z zfśs są 
zwolnione z podatku dochodowego. Należą 
do nich m.in.:

 ● świadczenia rzeczowe (z wyłączeniem bo-
nów, talonów i innych znaków uprawniają-
cych do ich wymiany na towary lub usługi), 

kryteria 
socjalne

stosunek
pracy
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a także świadczenia pieniężne; kwota 
zwolnienia jest ograniczona łącznie w roku 
do 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof),

 ● świadczenia otrzymane z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, związane 
z pobytem dzieci osób uprawnionych do 
tych świadczeń w żłobkach lub klubach 
dziecięcych; od 4 kwietnia 2011 r. zostały 
całkowicie zwolnione z podatku (art. 21 
ust. 1 pkt 67a updof); zwolnienie to nie jest 
ograniczone kwotowo,

 ● dopłaty – dla dzieci i młodzieży do 18 lat 
– niezależnie od ich wysokości, do:
–  wypoczynku zorganizowanego przez 

podmioty prowadzące działalność w tym 
zakresie, w formie wczasów, kolonii, 
obozów i zimowisk, w tym również po-
łączonego z nauką,

–  pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w pla-
cówkach leczniczo-sanatoryjnych, reha-
bilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-
-opiekuńczych,

–  przejazdów związanych z tym wypo-
czynkiem i pobytem na leczeniu.

Zwolnienie tych dopłat z podatku nie jest 
ograniczone kwotowo.

Opodatkowaniu nie podlegają świadczenia 
rzeczowe, z wyłączeniem bonów, talonów 
i innych znaków uprawniających do ich wy-
miany na towary lub usługi, a także świadcze-
nia pieniężne.

Kwota zwolnienia jest ograniczona łącznie 
w roku do 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof). 
Nadwyżka powyżej kwoty 380 zł podlega 
opodatkowaniu. Kwota zwolnienia z podatku 
do 380 zł dotyczy łącznie wszystkich świad-
czeń z zfśs w skali roku.

■ ZAPAMIĘTAJ
Bony, talony lub znaki uprawniające do 
wymiany na towar lub usługę, niezależnie 
od wartości i źródła ich finansowania, są 
opodatkowane.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć 
na pytanie, czym jest świadczenie rzeczowe. 
Biorąc pod uwagę, że ustawa o podatku do-
chodowym od osób fizycznych nie definiuje 
ani pojęcia „rzeczy”, ani pojęcia „świadczenia 
rzeczowego” – do ustalenia, czym one są, nale-
ży odwołać się do definicji zawartej w innych 
aktach prawnych. Definicję rzeczy wprowadza 
Kodeks cywilny – rzeczami są tylko przedmio-
ty materialne (art. 45 k.c.). Uwzględniając po-
wyższą definicję, materialny charakter, dający 
podstawę do zakwalifikowania danego świad-
czenia jako świadczenia rzeczowego, mają 
np. paczki świąteczne dla dzieci.

Opisując powyższe zwolnienie, warto zwró-
cić uwagę na to, że przepis art. 21 ust. 1 
pkt 67 updof uległ zmianie na mocy ustawy 
z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta 
obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. i polegała 
na rozszerzeniu zwolnienia podatkowego 
o świadczenia pieniężne sfinansowane ze 
środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. Celem wprowadzenia tej zmiany 
było zwolnienie z opodatkowania – przy speł-
nieniu warunków przewidzianych ustawą 
– wartości świadczeń pieniężnych sfinanso-
wanych ze środków zfśs. A zatem świadcze-
nia przyznane od 1 stycznia 2009 r., zgodnie 
z przepisami ustawy o zfśs i ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (np. karne-
ty na basen), również podlegają zwolnieniu 
z podatku (do kwoty nieprzekraczającej 
380 zł rocznie).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 17 maja 2011 r. 
uznał za zwolnione z podatku do kwoty nie-
przekraczającej w roku podatkowym 380 zł 
świadczenia, takie jak: zbiorowe wycieczki 
(dofinansowanie polega np. na opłaceniu 
przewodnika czy kosztów wejścia do mu-
zeum) oraz zbiorowe imprezy o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym (dofinansowanie po-
lega np. na opłaceniu wynajęcia sali do roze-
grania meczu lub turnieju tanecznego) lub 
kulturalno-oświatowym np. na sfinansowa-
nie biletów do kina, teatru (IPPB4/415–
186/11–2/JS).

Aby świadczenia otrzymywane przez pra-
cowników mogły korzystać ze zwolnienia 
z podatku (wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 67 
updof), muszą być spełnione łącznie następu-
jące przesłanki:

 ● świadczenia mają charakter świadczenia 
rzeczowego lub pieniężnego (przy czym za 
świadczenia rzeczowe nie są uznawane 
bony, talony i inne znaki uprawniające do 
ich wymiany na towary lub usługi),

 ● świadczenia są w całości sfinansowane ze 
środków zfśs lub funduszy związków zawo-
dowych,

 ● świadczenia są otrzymywane w związku 
z finansowaniem działalności socjalnej, 
o której mowa w przepisach o zfśs,

 ● wysokość świadczeń nie przekracza w roku 
podatkowym kwoty 380 zł.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 

w interpretacji indywidualnej z 20 kwiet-
nia 2011 r. uznał, że limit zwolnienia ustalony 
przez ustawodawcę w kwocie 380 zł jest je-
den i dotyczy wszystkich świadczeń wypłaca-
nych w danym roku z funduszy socjalnych 

świadczenia 
rzeczowe

świadczenia 
pieniężne
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i funduszy związków zawodowych, niezależ-
nie od tego, w ilu zakładach dany pracownik 
jest zatrudniony i od ilu podmiotów upraw-
nionych (pracodawców i związków zawodo-
wych) otrzymuje świadczenia z ww. fundu-
szy. Przy czym ustawodawca nie nałożył na 
podmiot (pracodawcę lub związek zawodo-
wy) wypłacający świadczenia z funduszy wy-
mienionych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, 
spełniające warunki do zastosowania zwol-
nienia, obowiązku monitorowania, czy pra-
cownik uzyskał już w roku podatkowym od 
innego świadczeniodawcy kwotę świadczenia 
w wysokości przekraczającej limit 380 zł. Nie 
ma również przepisu, który zobowiązywałby 
pracownika do złożenia oświadczenia praco-
dawcy, z którego wynikałoby, że pracownik 
wykorzystał już kwotę limitowanego zwol-
nienia. Jednak to obowiązkiem pracownika 
jest kontrolowanie wysokości otrzymanych 
w roku podatkowym świadczeń i ich nadwyż-
kę opodatkować w zeznaniu podatkowym. 
Pracodawca z kolei powinien sumować 
wszystkie świadczenia przez siebie przekaza-
ne i od nadwyżki przekraczającej limit 380 zł 
pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od 
osób fizycznych (IPPB4/415–122/11–2/MP).

Dość częstym problemem jest to, w jaki spo-
sób ustalić wartość pieniężną świadczenia, jeże-
li przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub 
świadczenia częściowo odpłatnego, przysługu-
jącego pracownikom na podstawie odrębnych 
przepisów, nie jest rzecz lub usługa wchodząca 
w zakres działalności pracodawcy. W tej kwestii 
wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej 
z 27 stycznia 2011 r. Uznał, że wartość otrzyma-
nych przez pracowników świadczeń z tytułu 
uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej 
sfinansowanej z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych będzie stanowić dla pracow-
nika źródło przychodu, podlegające opodat-
ko waniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. Jednak na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 67 updof będzie ono podlegało zwolnieniu 
podatkowemu do kwoty 380 zł w skali roku po-
datkowego. Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego 
świadczenia lub świadczenia częściowo odpłat-
nego przysługującego pracownikom na podsta-
wie odrębnych przepisów nie jest rzecz lub 
usługa wchodząca w zakres działalności praco-
dawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świad-
czenia ustala się według zasad określonych 
w art. 11 ust. 2–2b ww. ustawy (art. 12 ust. 3 
updof). Stąd też w sytuacji usług zakupionych 
przez pracodawcę wartość pieniężną tych 
świadczeń ustala się według cen zakupu 
(IBP-BII/1/415–831/10/MK).

Wartość pieniężną świadczeń w naturze 
(z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 updof) określa 
się na podstawie cen rynkowych stosowanych 
w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szcze-
gólności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu 
i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 updof).

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych 
świadczeń ustala się:

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi 
wchodzące w zakres działalności gospodar-
czej dokonującego świadczenia – według 
cen stosowanych wobec innych odbiorców,

 ● jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi za-
kupione – według cen zakupu,

 ● jeżeli przedmiotem świadczeń jest udo-
stępnienie lokalu lub budynku – według 
równowartości czynszu, jaki przysługiwał-
by w razie zawarcia umowy najmu tego lo-
kalu lub budynku,

 ● w pozostałych przypadkach – na podstawie 
cen rynkowych stosowanych przy świad-
czeniu usług lub udostępnianiu rzeczy, lub 
praw tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich sta-
nu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 
udostępnienia (art. 11 ust. 2a updof).
Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, 

przychodem podatnika jest różnica między 
wartością tych świadczeń, ustaloną według 
zasad określonych powyżej (tj. w art. 11 ust. 2 
lub 2a updof), a odpłatnością ponoszoną 
przez podatnika (art. 11 ust. 2b updof).

Świadczenia otrzymane z zfśs 
związane z pobytem dzieci
osób uprawnionych 
do tych świadczeń w żłobkach 
lub klubach dziecięcych

Świadczenia otrzymane z zfśs związane 
z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych 
świadczeń w żłobkach lub klubach dziecię-
cych są również wolne od podatku dochodo-
wego. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno 
pobytu dzieci w przyzakładowych żłobkach 
lub klubach dziecięcych, jak i świadczeń 
z zfśs na tego typu formy opieki nad dziećmi 
poza zakładem pracy. To zwolnienie podatko-
we obowiązuje od 4 kwietnia 2011 r., czyli od 
daty wejścia w życie tzw. ustawy żłobkowej 
i – co istotne – nie jest ograniczone kwotowo.

■ ZAPAMIĘTAJ
Świadczenia otrzymane z zfśs związane 
z pobytem dzieci osób uprawnionych do 

wartość 
pieniężna

przychód 
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tych świadczeń w żłobkach lub klubach 
dziecięcych zostały całkowicie zwolnione 
z podatku. Nie ma przy tym znaczenia, czy 
są to placówki przyzakładowe czy placów-
ki spoza zakładu pracy.

Dopłaty do wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży 
do 18 lat, zorganizowanego 
przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie

Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży do 18 lat są realizowane w postaci do-
płat do wypoczynku (zorganizowanego przez 
podmioty prowadzące działalność w tym za-
kresie) odbywającego się w formie wczasów, 
kolonii, obozów i zimowisk, w tym również 
połączonych z nauką, a także dopłat do pobytu 
na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach lecz-
niczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkole-
nio wych i leczniczo-opiekuńczych oraz do 
przejazdów związanych z tym wypoczynkiem 
i pobytem na leczeniu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zwolniona z opodatkowania jest tylko do-
płata, a nie całość świadczenia finansowa-
na przez pracodawcę.

Ze zwolnienia od podatku korzystają do-
płaty sfinansowane:

 ●  ze środków funduszu socjalnego, zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych – bez 
ograniczenia kwotowego,

 ●  z innych źródeł – do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 760 zł 
(art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof).
Istotne jest również, aby wypoczynek był 

zorganizowany przez podmiot prowadzący 
działalność w tym zakresie. Przepisy nie okre-
ślają, co należy rozumieć przez taki podmiot. 
Przyjmuje się jednak, że do podmiotów pro-
wadzących działalność w zakresie wypoczyn-
ku zalicza się zarówno te podmioty, które 
świadczą usługi wypoczynkowe w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej 
(np. biura podróży), jak i te, które zajmują się 
tego rodzaju działalnością na podstawie swo-
jego statutu (tzw. działalność statutowa).

Podmiotami prowadzącymi działalność sta-
tutową są:

 ● szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, 
a także jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, prowadzące 
wypoczynek zorganizowany w formach 

wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, 
obozy, zimowiska) i w miejscu zamieszka-
nia (np. półkolonie, wczasy w mieście),

 ● kościoły, stowarzyszenia, organizacje cha-
rytatywne, fundacje, których działalnością 
statutową może być organizowanie wypo-
czynku,

 ● podmioty, do których działalności statuto-
wej należy organizacja takich form wypo-
czynku, jak działalność agroturystyczna, 
polegająca na wyjazdach na wieś, do go-
spodarstw wiejskich specjalnie przygoto-
wanych na przyjęcie wczasowiczów.

■ ZAPAMIĘTAJ
Na pracowniku składającym wniosek o do-
finansowanie wypoczynku ciąży obowią-
zek przedłożenia stosownych dowodów 
i udowodnienia prawa do zwolnienia.

Z brzmienia ww. przepisu wynika więc, że 
dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnie-
niu od podatku dochodowego, jeżeli łącznie 
są spełnione następujące warunki:

 ● wypoczynek powinien być zorganizowany,
 ● organizatorem wypoczynku musi być pod-

miot prowadzący działalność w tym zakre-
sie (który posiada np. informacje o wpisie 
do rejestru organizatorów turystyki lub inne 
dokumenty potwierdzające świadczenie 
usług w zakresie organizacji wypoczynku),

 ● wypoczynek powinien przybrać formę: 
wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, 
w tym również połączonego z nauką, pobytu 
na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach 
lecz niczo-sanatoryjnych, reha bi li tacyj no-
szko leniowych, lecz niczo-opie kuń czych,

 ● dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzie-
ży uczestniczących w wypoczynku, które 
nie ukończyły 18. roku życia,

 ● zwolnieniu z podatku podlegają tylko do-
płaty, a nie całe świadczenie finansowane 
przez pracodawcę.

PRZYKŁAD

Pracodawca dofinansował z funduszu 
dla 12-letniego dziecka pracownika ko-
lonie letnie zorganizowane przez biuro 
turystyczne w wysokości 50% kosztu 
poniesionego przez pracownika. W re-
gulaminie zfśs jest zapis, zgodnie z któ-
rym pracownikom przysługuje dofinan-
sowanie do wypoczynku w zależności 
od dochodów przypadających na człon-
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do wypoczynku
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ka rodziny w wysokości do 80% ponie-
sionych wydatków. Pracownik spełnił 
kryterium, gdyż jego dochód wynosił 
2500 zł, a zgodnie z regulaminem zfśs 
obowiązującym w zakładzie pracy 50% 
dopłaty przysługiwało w przypadku, 
gdy dochód wynosił od 2000 zł 
do 3000 zł. Kwota dofinansowania do 
kolonii dziecka pracownika nie stanowi 
podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i jest zwolniona z po-
datku dochodowego.

Jeżeli wczasy będą zorganizowane przez 
pracownika na własną rękę, to dofinansowa-
nie do wypoczynku dzieci i młodzieży należy 
traktować jako przychód pracownika ze sto-
sunku pracy, który będzie podlegał opodatko-
waniu. Taką opinię przedstawił Dyrektor Izby 
Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indy-
widualnej z 25 sierpnia 2010 r. (ILPB2/415–
655/10–4/WM).

Do zastosowania zwolnienia wynikającego 
z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych niezbędne jest 
posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachun-
ku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, 
przekazu pocztowego), który zawiera:

 ● nazwę i adres podmiotu prowadzącego 
działalność w zakresie organizacji wypo-
czynku, na którego rzecz została dokona-
na wpłata (w razie wątpliwości należy 
zwrócić się z zapytaniem do usługodawcy, 
czy świadczy usługi wypoczynkowe w ra-
mach prowadzonej działalności gospodar-
czej lub czy zajmuje się statutowo tego 
typu działalnością),

 ● forma wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz 
lub zimowisko),

 ● imię i nazwisko dziecka korzystającego 
z zorganizowanej formy wypoczynku,

 ● imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
 ● kwotę i datę dokonania zapłaty.

Zwolnienia podatkowe 
bez względu na źródło 
finansowania

Istnieją również zwolnienia podatkowe, 
w przypadku których nie ma znaczenia źró-
dło finansowania. Należy tu wskazać na dwa 
istotne przepisy ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych:

 ● art. 21 ust. 1 pkt 26 – wolne od podatku są 
zapomogi otrzymane w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk żywioło-

wych, długotrwałej choroby lub śmierci, do 
wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł,

 ● art. 21 ust. 1 pkt 38 – wolne od podatku są 
świadczenia otrzymywane przez emerytów 
lub rencistów w związku z łączącym ich 
uprzednio z zakładem pracy stosunkiem 
służbowym, stosunkiem pracy lub spół-
dzielczym stosunkiem pracy, w tym od 
związków zawodowych, do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwo-
ty 2280 zł.
Jak widać, niekiedy przepisy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych nie uzależnia-
ją zwolnienia z podatku od sfinansowania 
świadczenia ze środków zfśs. Są to jednak 
istotne zwolnienia z punktu widzenia ustawy 
o zfśs. Pracodawca często przyznaje swoim 
pracownikom zapomogi z funduszu. Nato-
miast jeśli chodzi o emerytów lub rencistów 
– byłych pracowników, to również zgodnie 
z ustawą o zfśs są to osoby uprawnione do 
świadczeń.

Świadczenie pieniężne z zfśs 
dla byłych pracowników 
– emerytów i rencistów

Byli pracownicy, jeśli odeszli z pracy 
w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę, z mocy prawa należą do kręgu osób 
uprawnionych do korzystania z funduszu. 
Świadczenia pieniężne i rzeczowe, a także 
bony, talony itp. otrzymane przez byłych 
pracowników emerytów i rencistów (przy-
znane według kryterium socjalnego) są 
zwolnione z podatku łącznie do wysokości 
2280 zł w roku podatkowym, niezależnie 
od tego, z jakich środków zostały sfinanso-
wane. Wolne od podatku dochodowego są 
bowiem świadczenia rzeczowe lub ekwi-
walenty pieniężne zamiast tych świadczeń 
otrzymywane przez emerytów i rencistów 
w związku z łączącym ich poprzednio z za-
kładami pracy stosunkiem służbowym, 
stosunkiem pracy lub spółdzielczym sto-
sunkiem pracy, w tym od związków 
zawodowych, do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym kwoty 2280 zł 
(art. 21 ust. 1 pkt 38 updof). Zwolnienie to 
dotyczy świadczeń rzeczowych otrzymy-
wanych przez emerytów i rencistów, takich 
jak: bilety do kina, teatru, karnety na ba-
sen czy siłownię, paczki świąteczne, bony 
towarowe itp., lub ekwiwalentów pienięż-
nych wypłacanych zamiast tych świad-
czeń.

usługi 
wypoczynkowe

zwolnienie 
z podatku
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PRZYKŁAD

Emeryt Jacek L., były pracownik firmy 
BudMix, otrzymał w 2013 r. od swojego 
ostatniego pracodawcy świadczenia rze-
czowe z zfśs w wysokości 300 zł. Kwota 
ta nie będzie podlegała opodatkowaniu 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 updof. 
Przyznane świadczenia nie stanowią 
podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne.

Świadczenia korzystają ze zwolnienia z po-
datku dochodowego od osób fizycznych na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 updof wówczas, 
gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 ● świadczenie otrzymuje emeryt lub rencista,
 ● świadczenie jest przyznane ww. osobom 

w związku z istniejącym uprzednio stosun-
kiem służbowym, stosunkiem pracy lub 
spółdzielczym stosunkiem pracy,

 ● świadczenie jest świadczeniem rzeczowym 
lub ekwiwalentem pieniężnym zamiast 
tego świadczenia,

 ● kwota ekwiwalentu pieniężnego nie prze-
kracza w roku podatkowym wysokości 
2280 zł.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w inter-

pretacji indywidualnej z 10 maja 2010 r. uznał, 
że otrzymane przez emerytów, rencistów 
świadczenia w postaci bonów towarowych sfi-
nansowanych z zfśs będą objęte zwolnieniem 
do kwoty 2280 zł w roku podatkowym na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (ILPB1/415–
203/10–2/TW). A zatem w przypadku emery-
tów i rencistów – byłych pracowników bony 
będą objęte zwolnieniem z opodatkowania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ustawodawca w przywołanym wyżej prze-
pisie nie wyłącza bonów z puli świadczeń 
rzeczowych, jak ma to miejsce w odniesie-
niu do pracowników otrzymujących świad-
czenia rzeczowe z zfśs.

Świadczenia świąteczne 
finansowane z zfśs

W okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bo-
żego Narodzenia pracodawcy często wręczają 
pracownikom prezenty świąteczne z zfśs. Są 
to bony, talony, paczki dla dzieci, świadczenia 
pieniężne i rzeczowe. Święta są najczęstszą 
okazją do wręczania pracownikom prezen-

tów podarunkowych finansowanych z zfśs. 
Należy jednak pamiętać, aby wziąć pod uwa-
gę kryteria socjalne, tj. ocenę sytuacji życio-
wej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnio-
nej. Ustawa o zfśs nie przewiduje możliwości 
finansowania świadczeń okolicznościowych, 
m.in. związanych ze świętami. Oznacza to, że 
nie można wręczać pracownikom świadczeń 
z okazji świąt. Natomiast zawsze można 
udzielać osobom uprawnionym pomocy fi-
nansowej i rzeczowej z zfśs (np. w okresie 
świąt). W taki właśnie sposób należy sformu-
łować odpowiedni zapis w regulaminie.

Świadczenia finansowane z zfśs (w tym 
świadczenia przyznawane w okresie świąt) nie 
stanowią podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 
pkt 19 rozporządzenia składkowego). Opodat-
kowaniu nie podlegają świadczenia rzeczowe, 
z wyłączeniem bonów, talonów i innych zna-
ków uprawniających do ich wymiany na towa-
ry lub usługi, a także świadczenia pieniężne do 
kwoty nieprzekraczającej łącznie w roku 
380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof). Limit ten 
liczy się narastająco od początku roku, a w ra-
mach limitu rozlicza się świadczenia rzeczowe 
i pieniężne. A zatem świąteczne świadczenie 
socjalne wypłacone w formie pieniężnej korzy-
sta ze zwolnienia od podatku do kwoty 380 zł 
(nadwyżka już podlega opodatkowaniu).

PRZYKŁAD

Załóżmy, że w czerwcu 2013 r. pracownik 
otrzymał z zfśs bezzwrotne dofinansowa-
nie na remont przedpokoju w kwocie 
380 zł. Od świadczenia pracodawca nie 
naliczył podatku. W grudniu w okresie 
świątecznym pracownik otrzymał rów-
nież ze środków zfśs świadczenie pie-
niężne w kwocie 600 zł. Kwoty są przy-
znawane z uwzględnieniem kryterium 
socjalnego. Suma świadczeń otrzyma-
nych przez pracownika w 2013 r. wynio-
sła 980 zł, dlatego też nadwyżka ponad 
kwotę 380 zł jest przychodem ze stosunku 
pracy, od którego należy pobrać zaliczkę 
na podatek dochodowy na ogólnych zasa-
dach. Od kwoty 600 zł pracodawca bę-
dzie zobowiązany naliczyć podatek. Nato-
miast przekroczenie limitu podatkowego 
nie ma wpływu na oskładkowanie świad-
czeń pieniężnych, które z mocy prawa nie 
stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

bony
 towarowe

osoba 
uprawniona
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■ ZAPAMIĘTAJ
W związku z tym, że bony, talony i inne 
znaki uprawniające do ich wymiany na to-
wary lub usługi będą podlegały opodatko-
waniu, korzystniejszym rozwiązaniem bę-
dzie wypłacenie pracownikowi na święta 
świadczenia pieniężnego do 380 zł, pod 
warunkiem że pracownik nie otrzymał już 
wcześniej świadczeń z zfśs i nie przekro-
czył tego rocznego limitu.

PRZYKŁAD

Pracodawca, wypłacając jednemu pra-
cownikowi świadczenie pieniężne, 
a drugiemu wydając bon świąteczny do 
zrealizowania na zakupy w sieci han-
dlowej, może porównać, jak będą 
kształtowały się rozliczenia na liście 
płac dla tych dwóch pracowników. Na-
leży rozpatrzeć dwa przypadki.

Przypadek 1.
W kwietniu 2013 r. Dominika W. otrzy-
mała od pracodawcy ze środków finan-
sowanych z zfśs bon o wartości 300 zł. 
Jej wynagrodzenie zasadnicze wynosi 
2000 zł. Pracownik ma prawo do ulgi 
i podstawowych kosztów przychodu. 
Wynagrodzenie za kwiecień Domini-
ki W. należy obliczyć następująco:
Krok 1 – kwoty na liście płac:
●  wynagrodzenie zasadnicze: 2000 zł,
●  wartość przyznanego bonu ze środ-

ków zfśs: 300 zł.
Krok 2 – obliczanie składek na ubezpie-
czenia społeczne finansowane z przy-
chodów pracownika od podstawy w wy-
miarze 2000 zł:
●  emerytalna: 2000 zł × 9,76% = 

= 195,20 zł,
●  rentowe: 2000 zł x 1,5% = 30 zł,
●  chorobowa: 2000 zł x 2,45% = 49 zł,
●  składki na ubezpieczenia społeczne 

razem: 274,20 zł.
Krok 3 – obliczanie składki zdrowotnej:
●  podstawa wymiaru: 2000 zł – 

– 274,20 zł = 1725,80 zł,
●  pełna składka zdrowotna: 1725,80 zł × 

× 9% = 155,32 zł,
●  składka odliczana od zaliczki na po-

datek dochodowy: 1725,80 zł × 
×7,75% = 133,75 zł.

Krok 4 – obliczanie zaliczki na podatek 
dochodowy, przy założeniu, że pracownik 

ma prawo do podstawowych kosztów 
uzyskania przychodu i ulgi podatkowej. 
W podstawie opodatkowania należy 
uwzględnić wartość bonu w kwocie 
300 zł:
●  ustalamy podstawę opodatkowania: 

2000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 
+ 300 zł (wartość bonu) = 2300 zł,

●  podstawa opodatkowania: 2300 zł – 
– (274,20 zł + 111,25 zł, tj. podstawo-
we koszty uzyskania przychodu) = 
= 1914,55 zł, po zaokrągleniu do peł-
nych złotych 1915 zł,

●  pełna zaliczka na podatek: (1915 zł × 
×18%) – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 
= 298,37 zł,

●  zaliczka po odliczeniu składki na 
ubezpieczenie zdrowotne: 298,37 zł – 
– 133,75 zł = 164,62 zł, po zaokrą-
gleniu do pełnych złotych 165 zł.

Krok 5 – obliczanie wynagrodzenia 
netto:
●  od kwoty 2000 zł brutto odejmujemy 

składki na ubezpieczenia społeczne 
finansowane z przychodu zatrudnio-
nego, zaliczkę na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych i pełną składkę 
zdrowotną: 2000 zł – (274,20 zł + 
+ 165 zł + 155,32 zł) = 1405,48 zł.

Przypadek 2.
Magda W. otrzymała w kwietniu 
2013 r. od pracodawcy ze środków fi-
nansowanych z zfśs świadczenie pie-
niężne w wysokości 300 zł (jest to 
pierwsze świadczenie w roku przyzna-
ne z zfśs). Jej wynagrodzenie zasadni-
cze wynosi 2000 zł. Pracownik ma pra-
wo do ulgi i podstawowych kosztów 
uzyskania przychodu. Wynagrodzenie 
za kwiecień Magdy W. należy obliczyć 
następująco:
Krok 1 – kwoty na liście płac:
●  wynagrodzenie zasadnicze: 2000 zł,
●  świadczenie pieniężne przyznane ze 

środków zfśs: 300 zł,
Krok 2 – obliczanie składek na ubezpie-
czenia społeczne finansowane z przy-
chodów pracownika od podstawy w wy-
miarze 2000 zł:
●  emerytalna: 2000 zł × 9,76% = 

= 195,20 zł,
●  rentowe: 2000 zł × 1,5% = 30 zł,
●  chorobowa: 2000 zł × 2,45% = 49 zł,
●  składki na ubezpieczenia społeczne 

razem: 274,20 zł.
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Krok 3 – obliczanie składki zdrowotnej:
●  podstawa wymiaru: 2000 zł – 

– 274,20 zł = 1725,80 zł,
●  pełna składka zdrowotna: 1725,80 zł × 

× 9% = 155,32 zł,
●  składka odliczana od zaliczki na po-

datek dochodowy: 1725,80 zł × 
× 7,75% = 133,75 zł.

Krok 4 – obliczanie zaliczki na podatek 
dochodowy, przy założeniu, że pracow-
nik ma prawo do podstawowych kosz-
tów uzyskania przychodu i ulgi podat-
kowej:
●  podstawa opodatkowania: 2000 zł – 

– (274,20 zł + 111,25 zł, tj. podstawo-
we koszty uzyskania przychodu) = 
= 1614,55 zł, po zaokrągleniu do peł-
nych zotych 1615 zł,

●  pełna zaliczka na podatek: (1615 zł × 
× 18%) – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 
= 244,37 zł,

●  zaliczka po odliczeniu składki na 
ubezpieczenie zdrowotne: 244,37 zł – 
– 133,75 zł = 110,62 zł, po zaokrągle-
niu do pełnych złotych 111 zł.

Krok 5 – obliczanie wynagrodzenia 
netto:
●  od kwoty 2000 zł brutto odejmujemy 

składki na ubezpieczenia społeczne 
finansowane z przychodu zatrudnio-
nego, zaliczkę na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych i pełną składkę 
zdrowotną: 2000 zł – (274,20 zł + 
+ 111 zł + 155,32 zł) = 1459,48 zł,

●  dodatkowo pracownik otrzyma 
świadczenie pieniężne przyznane ze 
środków zfśs w kwocie 300 zł,

●  łączna kwota, która zostanie przelana 
na konto pracownika to: 1459,48 zł 
(ze środków obrotowych firmy) 
+  300 zł (ze środków zfśs) = 
= 1759,48 zł.

Podsumowanie:
Porównując obydwa przypadki, widać, 
że korzystniejszym rozwiązaniem jest, 
jeżeli pracownik otrzyma świadczenie 
pieniężne przyznane ze środków zfśs. 
Nie płacąc podatku od świadczenia 
z zfśs, Magda W. dostaje kwotę większą 
o 54 zł (1459,48 zł – 1405,48 zł) i do-
datkowo 300 zł (świadczenia z zfśs), 
które może wydać na dowolny cel. 
W przypadku bonów musiałaby je zre-
alizować w konkretnych punktach 
sprzedaży.

Przyznając pracownikom podarunki z zfśs 
w okresie świąt, należy pamiętać również 
o uwzględnieniu kryterium socjalnego, tj. sytu-
acji życiowej, materialnej i rodzinnej osób 
uprawnionych. Przyznane świadczenia nie 
mogą być tej samej wartości dla wszystkich pra-
cowników. Gdyby pracodawca wypłacił wszyst-
kim pracownikom świadczenia w tej samej 
kwocie, musiałby naliczyć podatek i składki.

Zapomogi losowe

Zapomogi losowe udzielone pracownikom 
mogą być finansowane ze środków zfśs w ra-
mach działalności socjalnej (art. 2 ust. 1 usta-
wy o zfśs). Przyznawanie świadczeń oraz 
wysokość dopłat z funduszu musi być uzależ-
nione od sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej osoby uprawnionej do korzystania 
z funduszu.

Zapomoga charakteryzuje się tym, że jest 
to świadczenie jednorazowe mające na celu 
wsparcie finansowe osoby, która z różnych 
przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Zapomoga może korzystać ze zwol-
nienia z podatku jako świadczenie pieniężne 
wypłacone z zfśs łącznie do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 
380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w in-
terpretacji indywidualnej z 17 lutego 2011 r. 
uznał, że zapomoga z zfśs może skorzystać ze 
zwolnienia z opodatkowania na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, niezależnie od 
tego, na jaki cel zostanie następnie wykorzy-
stana (ILPB2/415–1280/10–5/WS).

PRZYKŁAD

W związku z sezonem zimowym praco-
dawca przyznał w styczniu najbiedniej-
szym pracownikom zapomogi z zfśs 
w formie świadczenia pieniężnego prze-
znaczone na ogrzewanie domu. Do 
kwoty nieprzekraczającej w roku podat-
kowym 380 zł będą one korzystały ze 
zwolnienia z podatku na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Zwolnione z podatku są również zapomogi 
otrzymane w przypadku indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwa-
łej choroby lub śmierci – ale tylko do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 
2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 updof). Taka zapo-

zapomoga
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moga może zostać wypłacona zarówno ze środ-
ków obrotowych pracodawcy, jak i z zfśs. 
W przypadku tego zwolnienia nie ma znaczenia 
źródło finansowania zapomogi. Istotne jest jej 
przeznaczenie czy powód otrzymania. Potwier-
dza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z 3 grudnia 2009 r., który 
uznał, że „zapomoga z tytułu zdarzenia loso-
wego jako finansowa pomoc materialna jest 
świadczeniem pieniężnym otrzymanym 
w związku z finansowaniem działalności so-
cjalnej” (IBPBII/1/415–716/09/BD).

Ze zwolnienia korzystają jedynie zapomogi 
wypłacone z tytułów wskazanych w przepisie 
art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, do wysokości wy-
znaczonej kwotą 2280 zł w danym roku po-
datkowym. Ustawodawca wskazał więc przy-
padki, w związku z którymi przyznane 
zapomogi są zwolnione z podatku dochodo-
wego. Do tych przypadków należą m.in. indy-
widualne zdarzenie losowe, klęska żywioło-
wa, długotrwała choroba lub śmierć.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, jak rów-
nież inne przepisy tej ustawy nie definiują po-
jęć: „zdarzenie losowe”, „zapomoga” czy 
„długotrwała choroba”. W orzecznictwie podat-
kowym istnieje zasada, zgodnie z którą, w sytu-
acji gdy w prawie podatkowym termin użyty 
w przepisach nie jest zdefiniowany, należy po-
sługiwać się definicjami występującymi w słow-
nikach języka polskiego (tj. przy zastosowaniu 
wykładni językowej) lub zgodnie ze znacze-
niem, jakie ma ono w języku potocznym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in-
terpretacji indywidualnej z 11 lutego 2011 r. 
uznał, że „(...) pod pojęciem indywidualnego 
zdarzenia losowego można rozumieć wszelkie 
nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia 
wywołane przyczynami zewnętrznymi, któ-
rych nie można przewidzieć, a które są nieza-
leżne od człowieka, nawet przy zachowaniu 
należytej staranności, jak np. kradzieże, wła-
mania, zniszczenie domu lub mieszkania spo-
wodowane zalaniem wodą lub pożarem, nie-
szczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek 
na zdrowiu, śmierć itp. (...)”.

Natomiast „(...) przez »długotrwałą choro-
bę« należy rozumieć chorobę wymagającą 
długotrwałego leczenia w sposób stały lub 
przez długi okres, mającą długotrwały prze-
bieg. Analizując, czy choroba jest długotrwa-
ła, nie sposób odwołać się do konkretnych 
ram czasowych przesądzających o tym, jak 
długo ma ona trwać, by było możliwe objęcie 
zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą 
zwolnieniem z opodatkowania. Z medyczne-
go punktu widzenia długotrwałe choroby to 
choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone. 

Do chorób długotrwałych należy zaliczyć za-
tem nie tylko choroby przewlekłe, ale rów-
nież takie, które mają długotrwały przebieg 
(trwające miesiącami lub latami) i wymaga-
jące leczenia w sposób stały lub przez długi 
okres” (IBPBII/1/415-889/10/MK).

Powyższe definicje są stosowane w inter-
pretacjach podatkowych.

Warunkiem zwolnienia zapomogi z podatku 
jest udokumentowanie zaistnienia przedsta-
wionego zdarzenia, w związku z zaistnieniem 
którego dana osoba ubiega się o zapomogę. 
W ustawie o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych nie ma przepisów określających spo-
sób dokumentowania zdarzeń uprawniający 
do skorzystania z ww. zwolnienia podatkowe-
go. Jako dowód należy więc dopuścić wszyst-
ko, co może przyczynić się do wyjaśnienia 
sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. 
zm.). Zasadność wypłaty zapomogi powinna 
być udokumentowana aktualnymi dowodami 
potwierdzającymi stan faktyczny, aby organy 
podatkowe nie miały podstawy do kwestiono-
wania zwolnienia z podatku.

W przypadku indywidualnych zdarzeń loso-
wych należy zadbać o rzetelne przedstawienie 
przyczyn wypłaty zapomogi przez wyczerpują-
ce opisanie ich we wniosku o zapomogę. Jeśli 
np. przy zdarzeniu losowym doszło do inter-
wencji policji, straży pożarnej czy pogotowia ra-
tunkowego, do wniosku można dołączyć kopię 
protokołu powypadkowego lub protokołu 
z przeprowadzonej akcji. W przypadku śmierci 
do wniosku o zapomogę warto dołączyć akt 
zgonu. W praktyce zdarzają się sytuacje, że 
o zapomogę ubiega się osoba, która straciła ko-
goś bliskiego i śmierć tej osoby wpływa bezpo-
średnio na sytuację materialną ubiegającego się 
o zapomogę. W przypadku długotrwałej choro-
by dokumentem może być np. zaświadczenie 
lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę 
lub lekarza rodzinnego. Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy w interpretacji indywi du-
alnej z 18 lutego 2011 r. stwierdził, że aby 
za pomoga mogła korzystać ze zwolnienia po-
datkowego, należy ją udokumentować. W prze-
ciwnym wypadku przyznane świadczenie nale-
ży opodatkować. Uznał również, że „(...) ze 
zwolnienia korzystać mogą tylko takie zapomo-
gi, które zostały wypłacone w związku z długo-
trwałą chorobą pod warunkiem udokumento-
wania przez osobę starającą się o świadczenie 
podlegające zwolnieniu faktu długotrwałej cho-
roby stosownymi dowodami (...), np. zaświad-
czeniem lekarskim, orzeczeniem o niepełno-
sprawności, które potwierdzają, że osoba, której 

zwolnienie 
z opodatkowania

zdarzenie 
losowe
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przyznano świadczenie, dotknięta jest taką cho-
robą” (ITPB2/415–1063/10/BK).

Podmiot dokonujący wypłaty przyznanej 
zapomogi jest zatem zobowiązany do indywi-
dualnego analizowania każdego przypadku 
z osobna, z uwzględnieniem wszystkich oko-
liczności sprawy. W przypadku kontroli po-
datkowej należy wszystko udokumentować.

Zapomogi otrzymane w przypadku klęsk ży-
wiołowych są również zwolnione z podatku do 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatko-
wym kwoty 2280 zł. Stan klęski żywiołowej 
może być wprowadzony w celu zapobieżenia 
skutkom katastrof naturalnych lub awarii tech-
nicznych noszących znamiona klęski żywioło-
wej oraz w celu ich usunięcia (art. 2 ustawy 
z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej – Dz.U. nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Katastrofą naturalną lub awarią technicz-
ną może być również zdarzenie wywołane 
działaniem terrorystycznym (art. 3 ust. 2 
ustawy o stanie klęski żywiołowej).

PRZYKŁAD

Na skutek intensywnych opadów śniegu 
w styczniu 2013 r. uległ zniszczeniu 
dach domu jednego z pracowników. 
Pracodawca wypłacił mu zapomogę ze 
środków zfśs w kwocie 2000 zł. Cała 
kwota otrzymanego świadczenia jest 
wolna od podatku. Nie stanowi również 
podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Możliwość „sumowania” 
zwolnień podatkowych

Ważną kwestią jest również odpowiedź 
na pytanie, czy kwota przyznanej pracow-
nikowi zapomogi losowej, przekraczająca 
limit 2280 zł w roku podatkowym, podlega 
również zwolnieniu z opodatkowania do 

Tabela 3. Definicje ustawowe

Przez klęskę żywiołową należy rozumieć katastrofę naturalną lub awarię techniczną, 
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmia-
rach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie 
podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych 
organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym 
kierownictwem (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej).

Przez katastrofę naturalną należy rozumieć 
zdarzenie związane z działaniem sił natury, 
w szczególności:

 ● wyładowania atmosferyczne,
 ● wstrząsy sejsmiczne,
 ● silne wiatry,
 ● intensywne opady atmosferyczne,
 ● długotrwałe występowanie ekstremalnych 

temperatur,
 ● osuwiska ziemi,
 ● pożary,
 ● susze,
 ● powodzie,
 ● zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz 

jeziorach i zbiornikach wodnych,
 ● masowe występowanie szkodników,
 ● masowe występowanie chorób roślin lub 

zwierząt albo
 ● masowe występowanie chorób zakaźnych 

ludzi,
 ● działanie innego żywiołu.

Przez awarię techniczną należy rozumieć 
gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie 
lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzą-
dzenia technicznego lub systemu urządzeń 
technicznych powodujące przerwę w ich uży-
waniu lub utratę ich właściwości.

(art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o stanie klęski ży-
wiołowej)

(art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o stanie klęski ży-
wiołowej)

rok
 podatkowy
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kwoty 380 zł w roku podatkowym na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Zgodnie 
z interpretacją indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 20 paź-
dziernika 2009 r. (IPPB4/415–480/09–6/ 
/SP) istnieje możliwość „sumowania” zwol-
nień podatkowych z art. 21 ust. 1 pkt 26 
z tymi z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof (czyli 
sumowanie limitu 2280 zł z limitem 
380 zł). „Zastosowanie do zapomogi z ty-
tułu zdarzenia losowego zwolnienia wyni-
kającego z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych nie wyklucza możliwości zastosowa-
nia do nadwyżki ponad kwotę 2280 zł 
zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 (pod wa-
runkiem spełnienia wszystkich przesłanek 
zawartych w tym przepisie)”. W przedsta-
wionym stanie faktycznym pracodawca 
przyznał wnioskodawczyni bezzwrotną za-
pomogę z zfśs w wysokości 4000 zł. Poda-
nie o przyznanie tej zapomogi zostało udo-
kumentowane dowodami potwierdzającymi 
stan faktyczny (ksero dokumentacji z prze-
bytej operacji i leczenia). Z interpretacji 
dowiadujemy się, że „otrzymana przez 
Wnioskodawczynię bezzwrotna zapomoga 
wypłacona przez pracodawcę z tytułu 
długotrwałej choroby, poświadczona odpo-
wiednimi dokumentami – ksero dokumen-
tacji z przebytej operacji i leczenia, będzie 
korzystała ze zwolnienia z podatku docho-
dowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 2280 zł oraz 
będzie korzystała ze zwolnienia z podatku 
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 67 ww. ustawy do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 
380 zł”. Podobnie wypowiedział się rów-
nież Dyrektor Izby Skarbowej w Kato-
wicach w interpretacji indywidu alnej 
z 25 czerwca 2010 r. (IB -PBII/1/415
–353/10/MK). Powyższe potwierdził rów-
nież Dyrektor Izby Skarbowej w Ka-
towicach w interpretacji indywidualnej 
z 3 grudnia 2009 r. (IBPBII/1/415
–716/09/BD).

■ ZAPAMIĘTAJ
Nie zawsze jest możliwe zwolnienie z po-
datku sumy tych ww. kwot. Jeżeli pracow-
nik otrzymał już wcześniej inne świadcze-
nia z zfśs przekraczające kwotę 380 zł 
zwolnione z podatku, to zapomoga losowa 
nie może już skorzystać z tego samego 
zwolnienia podatkowego.

PRZYKŁAD

W związku z długotrwałą chorobą i le-
czeniem szpitalnym pracodawca na 
wniosek pracownika przyznał następu-
jącą pomoc materialną:
●  pomoc rzeczową z zfśs w postaci wy-

kupionych leków o wartości 350 zł 
(jest to pierwsze w roku świadczenie 
przyznane pracownikowi z zfśs),

●  zapomogę pieniężną ze środków zfśs 
w kwocie 2000 zł.

Pomoc rzeczowa z zfśs jest zwolniona 
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 67 updof. Zapomoga pieniężna 
zwolniona jest od podatku na podsta-
wie art. 21 ust. 1 pkt 26 updof. Od wy-
płaconych świadczeń zakład pracy nie 
pobiera podatku, a sam poszkodowany 
nie musi rozliczać tego świadczenia 
w zeznaniu rocznym. W efekcie wszyst-
kie te świadczenia są zwolnione od po-
datku dochodowego.

Zapomoga a składki 
na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne

Zapomoga udzielona w przypadku indywi-
dualnych zdarzeń losowych, klęsk żywioło-
wych lub długotrwałej choroby nie stanowi 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 
składkowego) oraz na ubezpieczenie zdrowot-
ne (do ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie zdrowotne pracowników od-
powiednie zastosowanie mają przepisy doty-
czące składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe).

■ ZAPAMIĘTAJ
Kwota zapomogi losowej udzielonej 
w przypadku indywidualnych zdarzeń lo-
sowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej 
choroby nie stanowi podstawy wymiaru 
składek ZUS.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypłacił pracownikowi, 
który stracił dom w wyniku pożaru, za-
pomogę pieniężną ze środków zfśs

długotrwała 
choroba

podstawa 
wymiaru 
składek
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w kwocie 1000 zł. Kwota otrzymanego 
świadczenia w wysokości 1000 zł jest 
wolna od podatku na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 26 updof. Nie stanowi rów-
nież podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpiecze-
nie zdrowotne.

Pożyczki z zfśs

Popularną formą pomocy udzielanej z zfśs 
jest przyznawanie pożyczek na cele mieszka-
niowe. Przez umowę pożyczki dający pożycz-
kę zobowiązuje się przenieść na własność bio-
rącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy 
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący 
zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pienię-
dzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego ga-
tunku i tej samej jakości (art. 720 § 1 k.c.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Pożyczka, z uwagi na jej zwrotny charakter, 
nie stanowi przysporzenia majątkowego 
i jest zdarzeniem obojętnym podatkowo.

Przychód po stronie pożyczkobiorcy poja-
wia się dopiero w momencie, kiedy dochodzi 
do umorzenia pożyczki lub jej części. Dopiero 
wtedy pożyczkobiorca osiąga konkretne przy-
sporzenie majątkowe (przychód). Pożyczki 
z zfśs są udzielane często z niskim oprocento-
waniem lub bez oprocentowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 25 lute-
go 2011 r. uznał, że „nieoprocentowana, 
zwrotna pożyczka udzielana pracownikom 
z zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych na cele mieszkaniowe nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. (...) Nie ma też obowiązku ustala-
nia wartości oprocentowania na podstawie 
ceny rynkowej usług polegających na poży-
czaniu pieniędzy i pobierania od tak ustalo-
nej kwoty podatku dochodowego od pracow-
nika, któremu udzielono nieoprocentowanej 
pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych (...)” (IBPBII/1/415–958/10/HK).

PRZYKŁAD

Pracodawca udzielił pracownikowi Ja-
nowi T. nieoprocentowanej pożyczki na 
cele mieszkaniowe z zfśs. Pracownik

chce wyremontować przeciekający 
dach. Pożyczka, z uwagi na jej zwrotny 
charakter, nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 26 maja 2011 r. 
uznał, że otrzymanie pożyczki i jej spłata na 
warunkach przewidzianych w umowie po-
życzki jest obojętne podatkowo. Jednak „jej 
umorzenie powoduje zwolnienie pożyczko-
biorcy z obowiązku zwrotu otrzymanych pie-
niędzy. W efekcie następuje zmiana charakte-
ru uzyskanego świadczenia, a pożyczkobiorca 
osiąga trwały przyrost majątku. Umorzona 
kwota pożyczki stanowi więc u niego przychód 
podlegający opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym. Jeżeli na dzień umorzenia po-
życzki podatnik pozostaje pracownikiem po-
życzkodawcy, to wartość umorzonej pożyczki 
zwiększa przychód ze stosunku pracy (art. 12 
ust. 1 updof). Ponadto świadczenie polegające 
na umorzeniu pożyczki przeznaczonej na sfi-
nansowanie celów mieszkaniowych, które sta-
nowi przysporzenie dla pracownika, nie jest 
świadczeniem pieniężnym korzystającym ze 
zwolnienia podatkowego do kwoty nieprze-
kraczającej 380 zł rocznie (o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof)” (IPPB4/415–
222/11–2/MP).

■ ZAPAMIĘTAJ
Wartość umorzonej pożyczki z zfśs jest 
przychodem pracownika ze stosunku pra-
cy i podlega opodatkowaniu.

PRZYKŁAD

Pracodawca udzielił pracownikowi nie-
oprocentowanej pożyczki z zfśs na cele 
mieszkaniowe (remont kuchni) w kwocie 
4000 zł. Jednak pracodawca, ze względu 
na złą sytuację rodzinną i majątkową ro-
dziny pracownika, postanowił umorzyć 
zatrudnionemu część kwoty pożyczki, 
tj. 3000 zł. Umorzona kwota będzie sta-
nowiła przychód pracownika i podlega 
w całości opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych.

Jeśli natomiast pożyczka jest oprocentowa-
na, odsetki należy traktować jako opłatę za ko-
rzystanie ze środków finansowych pożyczko-
dawcy. Wysokość odsetek, zasady oraz terminy 

pożyczka

umorzenie
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spłaty pożyczki wraz z ewentualnymi odsetka-
mi powinny być określone w umowie pożycz-
ki. Odstąpienie od naliczania odsetek (czyli 
udzielenie pożyczki bez oprocentowania) mie-
ści się w zasadzie swobody kształtowania 
umów i nie wywołuje skutków podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2011 r. 
uznał, że „różnica między wartością rynkową 
odsetek bankowych a wartością odsetek nali-
czonych od niskooprocentowanej lub nieopro-
centowanej pożyczki nie skutkuje powstaniem 
przychodu w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (...). Jeżeli 
zatem regulamin dopuszcza możliwość przy-
znania pracownikowi pożyczki o preferencyj-
nym oprocentowaniu bądź nieoprocentowanej 
pożyczki, to nie ma żadnych podstaw praw-
nych do uznania różnicy pomiędzy oprocento-
waniem kredytów bankowych a udzielonej po-
życzki za przychody ze stosunku pracy” 
(IPPB2/415–156/11–2/AK). Oznacza to, że je-
żeli mamy do czynienia z pożyczką z zfśs poni-
żej przyjętych wartości rynkowych, to u po-
życzkobiorcy nie powstanie przychód z tytułu 
nieodpłatnego świadczenia.

Umorzenie pożyczki 
pracownikowi 
w razie jego śmierci

W przypadku umorzenia pożyczki zmarłe-
mu pracownikowi kwestia opodatkowania 
zależy od zapisów w umowie pożyczki lub od 
zapisów regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Jeżeli nie ma zapisane-
go obowiązku spłaty pożyczki przez spadko-
biercę, to umorzona po śmierci pracownika 
pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych nie stanowi przychodu podlegają-
cego opodatkowaniu. Jeżeli jest zapis o obo-
wiązku uregulowania pożyczki przez spadko-
biercę, w przypadku śmierci pracownika 
powstanie przychód spadkobiercy z innych 
źródeł, który uzyskuje spadkobierca przejmu-
jący obowiązki dłużnika. Pożyczkodawca ma 
wówczas obowiązek wystawienia deklaracji 
PIT-8C (art. 42a updof).

Umorzenie pożyczki 
byłemu pracownikowi 
– emerytowi lub renciście

Umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi 
– emerytowi lub renciście za jego życia stano-
wi jego przychód i obliguje zakład pracy do 

rozliczenia 10% zryczałtowanego podatku od 
przychodu.

Natomiast w przypadku umorzenia pożycz-
ki zmarłemu emerytowi lub renciście kwestia 
opodatkowania kształtuje się podobnie jak 
u pracownika – również zależy od umowy po-
życzki lub od zapisów regulaminu zfśs.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 27 stycz-
nia 2011 r. (IBPBII/1/415–880/10/BJ) uznał, 
że w przypadku umorzenia pożyczki zmarłe-
mu emerytowi lub renciście kwestia opodat-
kowania zależy od umowy pożyczki lub od 
zapisów regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Przychód ze stosunku 
pracy wystąpi, jeśli treść regulaminu zawiera-
ła zapisy o obowiązku uregulowania niespła-
conej części pożyczki przez spadkobierców 
w razie śmierci byłego pracownika – emeryta 
lub rencisty (spadkodawcy). Zakład pracy 
wystawia wtedy spadkobiercy deklarację 
PIT-8C, a spadkobierca rozlicza ten przychód 
w zeznaniu rocznym. Natomiast z chwilą 
śmierci byłego pracownika nie wystąpi przy-
chód w przypadku umorzonej pożyczki, jeśli 
żadne zapisy umowy pożyczki lub regulami-
nu nie precyzują obowiązku uregulowania 
niespłaconych rat pożyczki przez spadkobier-
ców. Umorzenie pożyczki byłemu pracowni-
kowi – emerytowi lub renciście za jego życia, 
stanowi jego przychód i podlega opodatko-
waniu 10% zryczałtowanym podatkiem.

PRZYKŁAD

Pracodawca umorzył niespłaconą po-
życzkę na remont mieszkania byłemu 
pracownikowi firmy, emerytowi, który 
zmarł. Zapisy umowy pożyczki i regula-
minu zfśs nie precyzują obowiązku ure-
gulowania niespłaconych rat pożyczki 
przez spadkobierców. Żona, jako spad-
kobierczyni, nie będzie musiała z tego 
tytułu odprowadzać podatku. Nie wy-
stąpi więc w tej sytuacji przychód.

Dofinansowanie 
wypoczynku pracownika

Fundusz jest przeznaczony na finansowa-
nie działalności socjalnej, do której należą 
m.in. usługi świadczone przez pracodawców 
na rzecz różnych form wypoczynku, w tym 
również dofinansowanie wypoczynku. Praco-
dawcy, którzy tworzą zfśs, chcąc dofinanso-

odsetki

spadkobiercy
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wać wypoczynek swoich pracowników, naj-
częściej wypłacają dofinansowania do 
wypoczynku organizowanego we własnym 
zakresie. Takie świadczenie jest nazywane 
również „wczasami pod gruszą”. Jest ono fi-
nansowane ze środków zfśs. Wczasy organi-
zowane we własnym zakresie pozwalają 
pracownikom lepiej dostosować sposób wy-
poczynku do swoich potrzeb. Wysokość dofi-
nansowania tzw. wczasów pod gruszą ze 
środków zfśs zależy od sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej pracownika ubiegające-
go się o dofinansowanie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Dofinansowanie do wypoczynku organizo-
wanego we własnym zakresie przysługuje 
wówczas, gdy tak stanowi regulamin fundu-
szu, a pracownik spełnia kryteria socjalne.

Pracodawca w regulaminie zfśs uzgodnio-
nym z zakładową organizacją związkową, 
a w razie jej braku – z pracownikiem wybra-
nym przez załogę do reprezentowania jej in-
teresów, ustala zasady i warunki korzystania 
z usług i świadczeń finansowanych z fundu-
szu oraz zasady przeznaczania środków fun-
duszu na poszczególne cele i rodzaje działal-
ności socjalnej.

„Wczasy pod gruszą” 
a składki ZUS

Świadczenia finansowane ze środków prze-
znaczonych na cele socjalne w ramach zfśs 
nie stanowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 
ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). 

Dofinansowanie do wypoczynku organizo-
wanego we własnym zakresie sfinansowane 
ze środków zfśs jest również zwolnione ze 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne, jeśli są przyznawane zgodnie z przepi-
sami ustawy o zfśs.

„Wczasy pod gruszą” 
a przychód ze stosunku pracy

Jeżeli świadczenie w postaci tzw. wczasów 
pod gruszą zostało sfinansowane ze środków 
zfśs, a jego wartość nie przekroczyła w da-
nym roku kalendarzowym – łącznie z innymi 
świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi sfi-
nansowanymi z tego źródła – kwoty 380 zł, to 
przychód ten jest wolny od podatku. Dopłaty 
do wypoczynku pracowników są więc zwol-

nione z opodatkowania do kwoty 380 zł 
w roku kalendarzowym. Powyżej tej kwoty 
świadczenie będzie opodatkowane.

■ ZAPAMIĘTAJ
Limit 380 zł dotyczy wszystkich świadczeń 
rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych 
ze środków zfśs otrzymanych przez pra-
cownika u wszystkich pracodawców w da-
nym roku kalendarzowym.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzyma np. we wrześniu 
2013 r. dofinansowanie do wypoczynku 
urlopowego organizowanego we włas-
nym zakresie, tj. dofinansowanie do 
tzw. wczasów pod gruszą, w kwocie 
500 zł, sfinansowane ze środków zfśs. 
Regulamin zfśs przewiduje takie dofi-
nansowanie.
Pracownik skorzysta z 14 kolejnych dni 
kalendarzowych urlopu wypoczyn-
kowego. Przyznanie dofinansowania 
w wysokości 500 zł zostało uzależnione 
od sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej zatrudnionego. Będzie to pierw-
sze świadczenie przyznane z zfśs dla 
tego pracownika w 2013 r. Dofinanso-
wanie do wypoczynku urlopowego wy-
płacone zostanie wraz z pensją z listy 
płac. Pracownik jest wynagradzany sta-
łą stawką miesięczną w kwocie 2000 zł, 
ma prawo do ulgi i podstawowych kosz-
tów uzyskania przychodu.
Rozliczenie wynagrodzenia i dofinanso-
wania do wypoczynku urlopowego tego 
pracownika finansowanego z zfśs we 
wrześniu 2013 r. na jednej liście płac 
będzie wyglądało następująco:
Krok 1 – ustalenie kwot na liście płac:
●  wynagrodzenie zasadnicze: 2000 zł,
●  dofinansowanie do wypoczynku 

ur lopowego finansowanego z zfśs 
– 500 zł,

Krok 2 – obliczanie składek na ubezpie-
czenia społeczne finansowane z przy-
chodów pracownika od podstawy wy-
miaru 2000 zł:
●  emerytalna: 2000 zł × 9,76% = 

= 195,20 zł,
●  rentowe: 2000 zł × 1,5% = 30 zł,
●  chorobowa: 2000 zł × 2,45% = 49 zł,
●  składki na ubezpieczenia społeczne 

razem: 274,20 zł.

wczasy
 pod gruszą
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Krok 3 – obliczanie składki zdrowotnej:
●  podstawa wymiaru: 2000 zł – 

– 274,20 zł = 1725,80 zł,
●  pełna składka zdrowotna: 1725,80 zł × 

× 9% = 155,32 zł,
●  składka odliczana od zaliczki na po-

datek dochodowy: 1725,80 zł × 
× 7,75% = 133,75 zł.

Krok 4 – obliczanie zaliczki na podatek 
dochodowy (pracownik ma prawo do 
podstawowych kosztów uzyskania przy-
chodu i ulgi podatkowej):
●  ustalenie przychodu: 2000 zł (wyna-

grodzenie) + 120 zł (dofinansowanie 
do wypoczynku w części opodatko-
wanej, które wynika z wylicze-
nia 500 zł – 380 zł = 120 zł) = 
= 2120 zł,

●  podstawa opodatkowania: 2120 zł – 
– (274,20 zł + 111,25 zł, tj. podstawo-
we koszty uzyskania przychodu) = 
= 1734,55 zł, po zaokrągleniu do peł-
nych złotych 1735 zł,

●  pełna zaliczka na podatek: (1735 zł × 
×18%) – 46,33 zł (ulga podatkowa) 
= 265,97 zł,

●  zaliczka po odliczeniu składki na 
ubezpieczenie zdrowotne: 265,97 zł – 
– 133,75 zł = 132,22 zł po zaokrągle-
niu do pełnych złotych 132 zł.

Krok 5 – obliczanie kwoty do wypłaty:
●  łączna kwota, która zostanie przelana 

na konto pracownika: 2000 zł (wyna-
grodzenie) + 500 zł (dofinansowanie 
do wypoczynku z zfśs) – 274,20 zł 
(składki na ubezpieczenie społeczne) – 
– 132 zł (zaliczka na podatek) – 
– 155,32 zł (składka zdrowotna 9%) = 
= 1938,48 zł.

Pracodawca we wrześniu 2013 r. powi-
nien wypłacić pracownikowi łącznie 
kwotę 1938,48 zł.

Z powyższych obliczeń wynika, że dofinanso-
wanie do wypoczynku urlopowego organizowa-
nego we własnym zakresie, czyli dofinansowa-
nie do tzw. wczasów pod gruszą, sfinansowanych 
ze środków zfśs nie stanowi podstawy wymiaru 
składek. Jednocześnie dofinansowanie to jest 
zwolnione z podatku do wysokości 380 zł 
w roku podatkowym (jeśli jego wartość w da-
nym roku kalendarzowym nie przekroczyła 
łącznie z innymi świadczeniami rzeczowymi 
i pieniężnymi sfinansowanymi z tego źródła 
kwoty 380 zł). Nadwyżka ponad limit 380 zł, 
tj. kwota 120 zł, podlega opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wypłata dofinansowania do wypoczynku 
nie zależy od wymiaru etatu pracownika.

Pracownik, który ubiega się o dofinansowa-
nie do wypoczynku ze środków zfśs, powi-
nien złożyć pracodawcy stosowny wniosek 
wraz z oświadczeniem o jego sytuacji życio-
wej, rodzinnej i materialnej.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na pół etatu, 
który w sierpniu 2013 r. będzie korzy-
stał z 2-tygodniowego urlopu wypo-
czynkowego, wystąpił do pracodawcy 
z wnioskiem o wypłatę przewidzianego 
w regulaminie zfśs dofinansowania do 
wypoczynku organizowanego we wła-
snym zakresie. Pracodawca wypłacił mu 
ww. świadczenie w kwocie 300 zł, 
uwzględniając sytuację życiową, ro-
dzinną i materialną zatrudnionego oraz 
biorąc pod uwagę dane z przedstawio-
nego przez pracownika oświadczenia 
o dochodach. Dochody na jednego 
członka rodziny wyniosły 1000 zł 
i zgodnie z wewnętrznym regulaminem 
zfśs uprawniało to pracownika do dofi-
nansowania w kwocie 300 zł. Postę-
powanie pracodawcy było zatem pra-
widłowe.

Wypłata 
świadczenia urlopowego 
przez pracodawcę

Świadczenie urlopowe wypłacają pracodaw-
cy spoza sfery budżetowej, którzy zrezygnowali 
z tworzenia zfśs oraz zatrudniali na dzień 
1 stycznia danego roku kalendarzowego mniej 
niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty. Zasady jego wypłaty określa ustawa 
o zfśs.

■ ZAPAMIĘTAJ
Świadczenia urlopowego nie należy mylić 
z dofinansowaniem do wypoczynku z zfśs, 
czyli tzw. wczasami pod gruszą. Świadcze-
nie w postaci „wczasów pod gruszą” jest 
wypłacane przez pracodawcę tworzącego 
fundusz socjalny.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej za-
trudniający według stanu na dzień 1 stycznia 

dofinansowanie

wniosek



Jakie świadczenia sfinansuje zfśs

Poradnik Gazety Prawnej nr 31 (797)  | 3520–26 sierpnia 2013

danego roku mniej niż 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty mogą:

 ● tworzyć zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych albo

 ● wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe 
(art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli pracodawca podejmie decyzję o wy-
płacaniu świadczenia urlopowego i taki za-
pis znajdzie się w układzie zbiorowym 
pracy, w regulaminie wynagradzania lub 
decyzja ta zostanie przekazana pracowni-
kom w inny przyjęty w zakładzie pracy 
sposób, wówczas pracodawca jest już zo-
bowiązany do jego wypłaty.

PRZYKŁAD

Pracodawca, który 1 stycznia 2013 r. za-
trudniał 14 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty, postanowił, że nie 
będzie tworzył zfśs, ale – wypłacał 
świadczenie urlopowe. Jeżeli np. na po-
czątku czerwca 2013 r. zatrudnienie 
wzrośnie do 33 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty, to pracodawca po 
tym dniu i do końca 2013 r. nadal będzie 
wypłacał świadczenia urlopowe, ponie-
waż decydujący jest stan zatrudnienia na 
dzień 1 stycznia 2013 r. (tj. danego 
roku). Jeśli natomiast w przyszłym roku 
na dzień 1 stycznia 2014 r. pracodawca 
dalej będzie zatrudniał 33 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty, to będzie 
zobowiązany do utworzenia zfśs i nie bę-
dzie wypłacał wówczas świadczeń urlo-
powych.

Pracodawca może jednak pod pewnymi 
warunkami całkowicie zaprzestać wypłaty 
świadczenia urlopowego. Pracodawca objęty 
układem zbiorowym pracy postanowienia 
w sprawie niewypłacania świadczenia urlo-
powego zawiera w układzie zbiorowym pra-
cy. Jeżeli jego pracownicy nie są objęci ukła-
dem zbiorowym pracy, decyzję w tej sprawie 
zapisuje się w regulaminie wynagradzania 
(art. 3 ust. 3b ustawy o zfśs). Pozostali pra-
codawcy, tj. nieobjęci układem zbiorowym 
pracy oraz niezobowiązani do wydania regu-
laminu wynagradzania, informacje o niewy-
płacaniu świadczenia urlopowego przekazu-
ją pracownikom do końca stycznia danego 
roku, w sposób przyjęty w danym zakładzie 
(art. 3 ust. 3a ustawy o zfśs). Mogą taką in-

formację np. umieś cić na tablicy ogłoszeń 
lub w intranecie albo przesłać pocztą elek-
troniczną.

PRZYKŁAD

Pracodawca (nieobjęty układem zbioro-
wym pracy i niezobowiązany do wyda-
nia regulaminu wynagradzania), który 
na dzień 1 stycznia 2013 r. zatrudniał 
10 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, postanowił, że nie będzie tworzył 
zfśs i nie będzie wypłacał świadczeń 
urlopowych. Informację o niewypłaca-
niu świadczenia urlopowego i nietwo-
rzeniu zfśs przekazał pracownikom 
31 stycznia 2013 r., przesyłając ją pocztą 
elektroniczną. Pracodawca postanowił, że 
jeżeli w przyszłym 2014 r. nie zwiększy się 
zatrudnienie, to również nie będzie wy-
płacał ww. świadczenia i nie będzie two-
rzył funduszu. Mimo to do 31 stycznia na-
stępnego roku ma obowiązek ponownego 
poinformowania zatrudnionych o tej de-
cyzji. Obowiązek informacyjny w tym za-
kresie jest powtarzalny i dotyczy każdego 
roku z osobna.

Świadczenie urlopowe ma charakter rosz-
czeniowy. Pracownik nie musi składać żadne-
go wniosku o jego wypłatę. Jego wypłacenie 
zależy jedynie od długości urlopu pracowni-
ka. Roszczenie o wypłatę ulega przedawnie-
niu z upływem 3 lat od dnia, w którym stało 
się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.).

Zasady wypłaty 

U pracodawcy, który wypłaca świadczenie 
urlopowe zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, 
świadczenie urlopowe przysługuje pracowni-
kowi raz w roku.

■ ZAPAMIĘTAJ
Warunkiem wypłacenia świadczenia urlo-
powego jest korzystanie przez pracownika 
w danym roku kalendarzowym z nieprze-
rwanego wypoczynku trwającego co naj-
mniej 14 dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 
ustawy o zfśs).

Pracodawca powinien wypłacić świadcze-
nie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez 
pracownika (art. 3 ust. 5a ustawy o zfśs). 

zaprzestanie 
wypłaty

przedawnienie
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Należy je wypłacić niezależnie od sytuacji ży-
ciowej, materialnej i rodzinnej pracownika 
oraz jego stażu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik przedłożył pracodawcy wnio-
sek o udzielenie mu urlopu wypoczynko-
wego od 9 do 22 sierpnia 2013 r., tj. 9 dni 
roboczych (15 sierpnia to święto). Wyko-
rzysta więc 9 dni urlopu. Jednak, licząc 
z dniami wolnymi, pracownik będzie 
odpoczywał 14 dni kalendarzowych. 
W związku z tym pracodawca powinien 
wypłacić świadczenie urlopowe nie póź-
niej niż w ostatnim dniu poprzedzają-
cym rozpoczęcie urlopu przez pracowni-
ka, tj. 8 sierpnia 2013 r.

Wysokość świadczenia 
urlopowego w 2013 r.

Pracodawca sam może określić wysokość 
świadczenia urlopowego w swojej firmie. 
Jednak jego wysokość jest ograniczona prze-
pisami ustawy o zfśs i nie może przekro czyć 
równowartości odpisu podstawowego na 
fundusz socjalny, odpowiedniego do rodzaju 
zatrudnienia pracownika. Jego wysokość dla 
zatrudnionych w warunkach normalnych 
i w warunkach szczególnych lub przy pracy 
o szczególnym charakterze ustalana jest pro-
porcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego 
pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs).

Jednak w praktyce kwota ta zazwyczaj jest 
niższa od wysokości odpisu podstawowego 
dla danego rodzaju zatrudnienia. Wówczas 
wysokość tego świadczenia powinien okre-
ślać przepis wewnątrzzakładowy.

Świadczenie urlopowe w 2013 r. ustalone 
w wysokości odpisu podstawowego na zfśs 
należy wypłacić w następującej wysokości:
1)  pracownikowi zatrudnionemu w normal-

nych warunkach pracy:
 ● na pełny etat – 1093,93 zł,
 ● na 1/2 etatu – 546,97 zł;

2)  pracownikowi wykonującemu pracę 
w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze:

 ● na pełny etat – 1458,57 zł,
 ● na 1/2 etatu – 729,29 zł;

3)  pracownikowi młodocianemu:
 ● w I roku nauki – 145,86 zł,
 ● w II roku nauki – 175,03 zł,
 ● w III roku nauki – 204,20 zł.

Świadczenie urlopowe 
a podatek i składki

Świadczenie urlopowe stanowi przychód ze 
stosunku pracy i niezależnie od tego, w jakiej 
wysokości będzie wypłacone, podlega opo-
datkowaniu (art. 12 ust. 1 updof).

Świadczenie urlopowe do wysokości nie-
przekraczającej rocznie kwoty odpisu podsta-
wowego – odpowiedniego dla pracownika 
zatrudnionego w warunkach normalnych, 
szczególnych lub dla pracownika młodocia-
nego oraz ustalonej odpowiednio do jego wy-
miaru czasu pracy – nie stanowi podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia 
składkowego).

Oznacza to, że świadczenie urlopowe wy-
płacone (zgodnie z przepisami ustawy o zfśs) 
pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat 
w tzw. normalnych warunkach pracy w wyso-
kości do 1093,93 zł, w 2013 r. nie podlega 
oskładkowaniu. Natomiast w całości stanowi 
ono przychód ze stosunku pracy, od którego 
należy odprowadzić podatek.

Pracownik powinien otrzymać świadcze-
nie urlopowe nie później niż w ostatnim 
dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu 
wypoczynkowego, którego wymiar wyniesie 
co najmniej 14 dni kalendarzowych. Praco-
dawca, który zdecyduje się na wypłatę 
świadczeń urlopowych dla swoich pracowni-
ków, może sam określić ich wysokość, która 
jednak nie może przekroczyć wysokości co-
rocznego odpisu podstawowego na zfśs od-
powiedniego do wymiaru czasu pracy pra-
cownika (art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs). 
Oznacza to, że wysokość świadczenia urlo-
powego jest związana z wysokością odpisu 
podstawowego naliczanego na zfśs na jedne-
go pracownika. Kwota odpisu przypadające-
go na jednego zatrudnionego jest wynikiem 
iloczynu podanej w ustawie procentowej 
stawki odpisu oraz przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospodarce narodo-
wej w roku poprzednim lub w drugim półro-
czu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło 
kwotę wyższą. Wysokość przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej ogłasza Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego nie później niż do 20 lutego 
każdego roku (art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs). 
Dopiero wtedy możemy obliczyć odpisy na 
dany rok. Wówczas pracodawcy, którzy wy-
płacają świadczenie urlopowe w kwocie od-
powiadającej wysokości odpisu, mogą obli-
czyć prawidłową ich wartość na dany rok.

fundusz 
socjalny

pracownik 
młodociany
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■ ZAPAMIĘTAJ
Po ogłoszeniu nowej kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej, gdy już można naliczać od-
pis na zfśs, pracodawca powinien wyrów-
nać świadczenia urlopowe wypłacone na 
początku roku.

W praktyce może tak się zdarzyć, że pra-
cownik rozpoczyna urlop wypoczynkowy 
w pierwszych miesiącach roku kalendarzo-
wego (np. w styczniu idzie na 14-dniowy 
urlop wypoczynkowy podczas ferii zimowych 
swoich dzieci), stąd też przysługuje mu 
świadczenie urlopowe. Wtedy nie jest jeszcze 
znana wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 
Pracodawcy powinni wówczas ustalić kwotę 
świadczenia urlopowego na podstawie wyso-
kości odpisu podstawowego na zfśs obowią-
zującego w roku ubiegłym. Po ogłoszeniu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, a co za tym idzie 
– ustaleniu odpisu na zfśs w bieżącym roku, 

jeśli będzie on wyższy od odpisu obowiązują-
cego w roku ubiegłym, pracownikowi należy 
wypłacić wyrównanie. Jeśli wskaźnik będzie 
niższy, pracownik powinien zwrócić nadpła-
coną kwotę.

W 2013 r. kwota odpisu podstawowego po-
została bez zmian w stosunku do 2011 r. 
i 2012 r. i wynosi 1093,93 zł. 

Różnice między 
świadczeniem urlopowym 
a dofinansowaniem 
do wypoczynku

Świadczenia urlopowego nie można mylić 
z dofinansowaniem do wypoczynku z zfśs, 
czyli tzw. wczasami pod gruszą. Są to bowiem 
dwa różne świadczenia. Podstawową różnicą 
między nimi jest to, że „wczasy pod gruszą” 
są wypłacane przez pracodawcę tworzącego 
fundusz socjalny, natomiast świadczenie 
urlopowe wypłaca pracodawca – nietworzący 
funduszu – z własnych środków.

Tabela 4. Różnice między świadczeniem urlopowym a dofinansowaniem do wypoczynku 
organizowanym we własnym zakresie, czyli tzw. wczasami pod gruszą

Świadczenie urlopowe „Wczasy pod gruszą”

1 2

Wypłacane przez pracodawcę spoza sfery 
bud żetowej, który zrezygnował z tworzenia 
zfśs oraz zatrudniał na dzień 1 stycznia dane-
go roku kalendarzowego mniej niż 20 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Wypłacane przez pracodawcę, który tworzy 
zfśs i ma odpowiedni zapis o jego wypłacie 
w regulaminie zfśs.

Finansowane ze środków obrotowych praco-
dawcy.

Finansowane ze środków zfśs.

Wypłacane pracownikowi korzystającemu 
w danym roku kalendarzowym z urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 ust. 5 
ustawy o zfśs).

Podlega regułom obowiązującym przy wypła-
cie świadczeń socjalnych z funduszu, jest 
przyznawane według odpowiednich zapisów 
w regulaminie zfśs.

Przysługuje pracownikowi niezależnie od jego 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 
Jego wysokość jest ograniczona przepisami 
ustawy o zfśs i nie może przekroczyć równo-
wartości odpisu podstawowego na fundusz 
socjalny, odpowiedniego do rodzaju zatrud-
nienia pracownika. Jego wysokość dla zatrud-
nionych w warunkach normalnych i w wa-
runkach szczególnych lub przy pracy 
o szczególnym charakterze ustalana jest pro-
porcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego 
pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs).

Wysokość zależy od sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej pracownika.

Na jego wysokość ma wpływ wymiar czasu 
pracy pracownika.

Na jego wysokość nie ma wpływu wymiar cza-
su pracy pracownika.

urlop 
wypoczynkowy

wyrównanie
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1 2

Przyznawane tylko raz w roku. Może być przyznane kilka razy w roku, jeśli 
pozwala na to regulamin zfśs.

Ma charakter roszczeniowy, pracownik nie 
musi składać żadnego wniosku o jego wypłatę.

Jeśli pracownik chce je otrzymać, musi złożyć 
wniosek o jego przyznanie – ale może zdarzyć 
się tak, że ze względu na jego uznaniowy cha-
rakter, może go nie otrzymać.

Podlega opodatkowaniu (art. 12 ust. 1 updof). Jeżeli jego wartość w danym roku kalendarzo-
wym nie przekroczyła, łącznie z innymi świad-
czeniami rzeczowymi i pieniężnymi sfinansowa-
nymi z zfśs, kwoty 380 zł, to przychód ten jest 
wolny od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

Do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwo-
ty odpisu podstawowego – odpowiedniego 
dla pracownika zatrudnionego w warunkach 
normalnych, szczególnych lub dla pracowni-
ka młodocianego oraz ustalonej odpowiednio 
do jego wymiaru czasu pracy – nie stanowi 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 21 roz-
porządzenia składkowego).

Nie stanowi podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeśli 
jest przyznawane zgodnie z przepisami usta-
wy o zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
składkowego).

Regulamin zfśs
Zasady i warunki korzystania z usług i świad-

czeń finansowanych z funduszu oraz zasady 
przeznaczania środków funduszu na poszcze-
gólne cele i rodzaje działalności socjalnej okre-
śla pracodawca w regulaminie zfśs uzgodnio-
nym z zakładową organizacją związkową 
(tj. ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo 
z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodo-
wych). Pracodawca, u którego nie działa zakła-
dowa organizacja związkowa, uzgadnia regula-
min z pracownikiem wybranym przez załogę do 
reprezentowania jej interesów (art. 8 pkt 2 usta-
wy o zfśs). Świadczenia przyznane w ramach 
działalności socjalnej pracodawcy powinny być 
zapisane w regulaminie zfśs.

Jeśli u pracodawcy działa więcej niż jedna 
organizacja związkowa – przy uzgadnianiu 
treści regulaminu organizacje te przedstawia-
ją wspólne stanowisko. W sytuacji gdy orga-
nizacje związkowe nie przedstawią wspólnie 
uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, 
decyzję podejmuje pracodawca po rozpatrze-
niu odrębnych stanowisk organizacji związ-
kowych (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach za-
wodowych).

■ ZAPAMIĘTAJ
Posiadanie regulaminu zfśs pełni funkcję 
dokumentacyjną. Jego istnienie minimali-
zuje ryzyko podatkowe związane z ewen-
tualnym kwestionowaniem przez organ 
podatkowy zasadności zwolnienia z opo-
datkowania od świadczeń z zfśs.

Przyznawanie świadczeń finansowanych 
z zfśs oraz ich wysokość powinna być uzależ-
niona od sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej osoby uprawnionej do korzystania 
z funduszu (art. 8 pkt 1 ustawy o zfśs). Spo-
sób ustalania przyznania środków w zależno-
ści od kryterium socjalnego pracowników po-
winien być unormowany w regulaminie zfśs.

Ponadto związkom zawodowym przysługu-
je prawo wystąpienia do sądu pracy z rosz-
czeniem o zwrot funduszowi środków wydat-
kowanych niezgodnie z przepisami ustawy 
lub o przekazanie należnych środków na fun-
dusz (art. 8 pkt 3 ustawy o zfśs).

Regulamin zfśs określa:
 ● postanowienia ogólne, tj. podstawy praw-

ne obowiązywania regulaminu zfśs, oraz 
przedmiot regulacji,

 ● osoby uprawnione do korzystania ze 
świadczeń zfśs,

 ● zasady tworzenia funduszu, określenie wy-
sokości odpisu na fundusz, zwiększeń,

 ● rodzaje świadczeń i finansowanych usług,
 ● zasady przeznaczenia środków na poszcze-

gólne cele,
 ● warunki korzystania z usług i świadczeń fi-

nansowanych z funduszu, kryteria i prefe-
rencje przyznawania świadczeń,

 ● postanowienia końcowe, rozpatrywanie 
sporów dotyczących rozpatrywania posta-
nowień regulaminu, odesłania do obowią-
zujących przepisów, tryb dokonywania 
zmian i inicjatywa w tym zakresie, sposób 
informowania pracowników.
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Do spraw nieuregulowanych w regulaminie 
zfśs mają zastosowanie powszechnie obowią-
zujące zasady i przepisy prawa.

Pracodawca, przyznając pomoc z zfśs, po-
winien pamiętać, że możliwość ubiegania się 
pracowników o świadczenia z funduszu po-
winna wynikać z postanowień regulaminu 
zfśs, a przy kwalifikowaniu osób uprawnio-
nych do tego rodzaju pomocy należy stoso-
wać kryteria socjalne.

Wspólna działalność socjalna

Pracodawcy mogą prowadzić wspólną dzia-
łalność socjalną na warunkach określonych 
w umowie (art. 9 ust. 1 ustawy o zfśs). 
W praktyce wspólną działalność socjalną pro-
wadzą najczęściej pracodawcy z jednej bran-
ży lub powiązani organizacyjnie, funkcjo-
nalnie bądź kapitałowo albo prowadzący 
działalność na tym samym obszarze. Wspólna 
działalność socjalna często występuje rów-
nież w przypadku przedsiębiorstw wieloza-
kładowych.

PRZYKŁAD

Dwóch pracodawców zawarło umowę 
przewidującą prowadzenie wspólnej 
działalności socjalnej polegającej na 
utrzymaniu ze środków funduszu w sta-
nie używalności ośrodka wypoczynko-
wego nad morzem. Z ośrodka będą mo-
gły korzystać na jednakowych zasadach 
wszystkie osoby uprawnione do świad-
czeń z zfśs z obydwu zakładów pracy, 
tj. pracownicy, ich rodziny, emeryci 
i renciści – byli pracownicy i również ich 
rodziny. Każdy z pracodawców zobo-
wiązał się przekazywać kwotę 40% 
z naliczanego odpisu na fundusz na 
utrzymanie ośrodka. Pozostała część 
odpisu została przeznaczona na finan-
sowanie innych form działalności so-
cjalnej w każdym z zakładów pracy 
z osobna. Każdy pracodawca nadal pro-
wadzi własny fundusz, gromadzony we-
dług dotychczasowych zasad, jednak 
uwzględniając umowę o wspólnej dzia-
łalności socjalnej.

Wspólna działalność socjalna może doty-
czyć wszystkich lub tylko wybranych aspek-
tów działalności socjalnej pracodawców. Za-
kres przekazywanych środków na fundusz 

powinna określać umowa. Jeżeli na wspólną 
działalność nie są przekazywane wszystkie 
środki przeznaczone na finansowanie zfśs, to 
każda strona umowy zachowuje odrębny fun-
dusz i odrębny regulamin zfśs.

Umowa o wspólnej działalności socjalnej 
pracodawców jest umową cywilnoprawną.

Podstawą prowadzenia wspólnej działalno-
ści socjalnej jest umowa zawarta między pra-
codawcami, która określa w szczególności:

 ● przedmiot wspólnej działalności,
 ● zasady jej prowadzenia,
 ● sposób rozliczeń,
 ● tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy.
Umowa może również określać warunki 

odstąpienia od jej stosowania oraz odpowie-
dzialność stron z tego tytułu (art. 9 ust. 3 
ustawy o zfśs).

■ ZAPAMIĘTAJ
Każdy pracodawca, zamierzający zawrzeć 
umowę o wspólnej działalności socjalnej, 
musi na jej zawarcie oraz treść uzyskać 
zgodę zakładowych organizacji związko-
wych lub przedstawiciela pracowników, 
jeżeli nie działa u niego zakładowa organi-
zacja związkowa.

Pracownicy każdego zakładu pracy mają 
prawo do korzystania ze świadczeń przyzna-
wanych w ramach zfśs w jednakowym stop-
niu, niezależnie od wysokości wkładu wnie-
sionego przez ich pracodawcę.

Przejście zakładu pracy a zfśs

W razie przejścia zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę staje się on 
z mocy prawa stroną w dotychczasowych sto-
sunkach pracy (art. 231 § 1 k.p.). Zmianom 
podlega wtedy również zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w zakresie zarządzania 
środkami funduszu. Natomiast nie ulegają 
zmianie zasady samego funkcjonowania zfśs. 
Pracownikom, którzy zostali przejęci przez 
nowego pracodawcę, przysługuje uprawnie-
nie do korzystania z funduszu na dotychcza-
sowych zasadach.

Zasady postępowania w odniesieniu do 
środków zfśs są różne, w zależności od tego, 
czy przejęcie dotyczy wszystkich pracowni-
ków czy tylko ich części.

Przejście wszystkich pracowników na no-
wego pracodawcę wygląda inaczej z punktu 
widzenia nowego pracodawcy, w zależności 
od tego, czy jest on zobowiązany do tworze-
nia funduszu, czy tworzy go dobrowolnie.
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W razie przejścia zakładu pracy w trybie 
art. 231 § 1 k.p. na pracodawcę zobowiązane-
go do tworzenia funduszu fundusz pracodaw-
cy przejmującego zakład pracy przejmuje też 
środki pieniężne, należności i zobowiązania 
funduszu pracodawcy przekazującego (art. 7 
ust. 3 ustawy o zfśs). Oznacza to, że jeśli pra-
codawca obowiązkowo tworzy fundusz 
i przejął cały inny zakład pracy, to przejmuje 
cały fundusz prowadzony przez dotychczaso-
wego pracodawcę.

Natomiast w razie przejścia zakładu pracy 
na pracodawcę – w trybie art. 231 § 1 k.p. 
– który nie jest zobowiązany do tworzenia 
funduszu (tworzy go dobrowolnie), praco-
dawca przejmujący przejmuje środki pie-
niężne, należności i zobowiązania funduszu 
pracodawcy przekazującego. Nadwyżka prze-
jętych środków pieniężnych wraz z odsetka-
mi i przejętych należności wraz z odsetkami 
nad przejętymi zobowiązaniami wraz z od-
setkami nie stanowi przychodu pracodawcy 
przejmującego, jest gromadzona na odręb-
nym rachunku bankowym lub wydzielonym 
subkoncie i podlega wydatkowaniu na zasa-
dach określonych ustawą do dokonywania 
wydatków z funduszu (art. 7 ust. 3a ustawy 
o zfśs). Oznacza to, że jeśli pracodawca do-
browolnie tworzy fundusz i przejął cały za-
kład pracy, to przejmuje cały fundusz prowa-
dzony przez dotychczasowego pracodawcę 
(w tym zobowiązania i należności wraz z od-
setkami) z obowiązkiem przeznaczenia tego, 
co zostanie, po zapłaceniu zobowiązań, na 
działalność socjalną zgodnie z ustawą. Prze-
jętych środków zfśs nie może przeznaczyć na 
inne cele niż socjalne.

W razie przejścia części zakładu pracy 
w trybie art. 231 k.p. na pracodawcę zobowią-
zanego do tworzenia funduszu fundusz pra-
codawcy przejmującego zwiększa się, w częś-
ci przypadającej na liczbę przejmowanych 
pracowników, o równowartość środków pie-
niężnych funduszu pracodawcy przekazują-
cego, skorygowanych odpowiednio o należ-
ności i zobowiązania funduszu – według sta-
nu na ostatni dzień miesiąca, w którym 
następuje przejście (art. 7 ust. 3b ustawy 
o zfśs). Fundusz pracodawcy przejmującego 
powiększa się zatem proporcjonalnie do częś-
ci przypadającej na liczbę przejmowanych 
pracowników. Firma przekazująca ma z mocy 
ustawy obowiązek przekazania odpowiedniej 
do liczby pracowników części funkcjonujące-
go przy niej funduszu.

Pracodawcy zawierają porozumienie, które 
określa zasady podziału środków pieniężnych 
stanowiących równowartość odpisu podsta-

wowego, który obciąża koszty pracodawcy 
przekazującego w roku, w którym następuje 
przejście części zakładu pracy. Przekazanie 
środków następuje w terminie 30 dni od daty 
przejścia części zakładu pracy, chyba że ina-
czej stanowi porozumienie między pracodaw-
cami.

Upadłość pracodawcy

W przypadku upadłości pracodawcy środki 
zgromadzone na funduszu można nadal roz-
dysponowywać zgodnie z przeznaczeniem, 
czyli na cele socjalne i według zasad określo-
nych w ustawie o zfśs, aż do ich wyczerpania. 
Z przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z 28 lute-
go 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.; da-
lej jako Prawo upadłościowe) wynika, że 
„mienie przeznaczone na pomoc dla pracow-
ników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgro-
madzone na odrębnym rachunku bankowym 
środki pieniężne zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, tworzonego na podsta-
wie przepisów o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, wraz z przypadający-
mi po ogłoszeniu upadłości kwotami pocho-
dzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na 
cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek banko-
wych od środków tego funduszu oraz opłata-
mi pobieranymi od korzystających z usług 
i świadczeń socjalnych finansowanych z tego 
funduszu organizowanych przez upadłego, 
nie wchodzi w skład masy upadłości. Składni-
ki tego mienia oznaczy sędzia-komisarz”.

Środki zgromadzone na koncie bankowym 
zfśs wraz z odsetkami, kwotami pochodzący-
mi ze spłaconych pożyczek mieszkaniowych 
oraz opłatami pobieranymi od osób korzysta-
jących z usług i świadczeń socjalnych finanso-
wanych z funduszu organizowanych przez 
upadłego, nie wchodzą więc do masy upadło-
ści. W związku z tym, że środki zfśs nie stano-
wią masy upadłości, nadal powinny być prze-
znaczane na cele socjalne.

■ ZAPAMIĘTAJ
Środki zfśs w przypadku upadłości praco-
dawcy nie wchodzą do masy upadłości i nie 
można przeznaczyć ich na spłatę innych 
zobowiązań firmy.

W przypadku upadłości pracodawcy mie-
niem zarządza upadły, chyba że został ustano-
wiony likwidator, kurator bądź przedstawiciel 
albo reprezentant upadłego ustanowiony na 
podstawie przepisów o przedsiębiorstwach 
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państwowych, wydatkując zgromadzone na 
odrębnym rachunku bankowym funduszu 
środki na cele i według zasad określonych 
w przepisach o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (art. 64 ust. 2 Prawa upadło-
ściowego).

Ustawa o zfśs wprowadza ograniczenia eg-
zekucji w stosunku do środków zfśs. Środki 
funduszu zgromadzone na odrębnym rachun-
ku bankowym nie podlegają egzekucji, z wy-
jątkiem przypadków, gdy egzekucja jest pro-
wadzona w związku z zobowiązaniami 
funduszu (art. 12 ust. 2 ustawy o zfśs). Prze-
pis ten zabezpiecza środki socjalne przed eg-
zekucją, jeśli egzekwowane roszczenie nie 
wynika z zobowiązania pracodawcy zaistnia-
łego w związku z prowadzeniem funduszu.

Pracodawcy postawieni w stan upadłości 
lub likwidacji nie są zobowiązani do przeka-
zywania na fundusz zwiększeń, takich jak:

 ● przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy 
i likwidacji środków trwałych służących 
działalności socjalnej, w części nieprzezna-
czonej na utrzymanie lub odtworzenie za-
kładowych obiektów socjalnych,

 ● przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji 
zakładowych domów i lokali mieszkalnych 
w części nieprzeznaczonej na utrzymanie 
pozostałych zakładowych zasobów miesz-
kaniowych (art. 7 ust. 2 ustawy o zfśs).
Pracodawcy w stanie upadłości zarządzają 

środkami zfśs tak jak dotychczas, aż do ich wy-
czerpania. Jeżeli po zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego pozostaną niewykorzysta-
ne środki, powinny one zostać przekazane na 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych, według stanu na dzień zamknię-
cia bilansu upadłego przedsiębiorcy, czyli po 
utracie statusu pracodawcy (art. 64 ust. 3 Pra-
wa upadłościowego).

PRZYKŁAD

Przedsiębiorstwo X, które tworzy zfśs, 
zostało postawione w stan upadłości. 
Na odrębnym koncie funduszu są jesz-
cze niewykorzystane środki. Środki zfśs 
przedsiębiorstwa nie wchodzą do masy 
upadłości i nie będą podlegały ewentu-
alnej egzekucji, jeśli egzekwowane 
należności nie wynikają z zobowiązań 
funduszu. Środki zgromadzone na ra-
chunku funduszu można nadal rozdy-
sponowywać zgodnie z wewnętrznym 
regulaminem zfśs pracodawcy aż do ich

wyczerpania. Jeżeli po zakończeniu po-
stępowania upadłościowego pozostaną 
jeszcze niewykorzystane środki, powin-
ny one zostać przekazane na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych, według stanu na dzień zamknię-
cia bilansu upadłego przedsiębiorcy.

Zgodnie z ustawą o zfśs pracodawca 
w przypadku upadłości ma również możli-
wość odstąpienia od tworzenia funduszu. 
Rezygnacja z tworzenia zfśs w przypadku 
pra codawców zatrudniających co najmniej 
20 pra cowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty może nastąpić przez wprowadzenie odpo-
wiednich zapisów do regulaminu wynagra-
dzania bądź układu zbiorowego pracy. Należy 
jednak pamiętać, że środki funduszu, które 
nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych, 
nie przechodzą na dobro zakładu. Środki te 
nadal pozostają na rachunku funduszu i mu-
szą być wykorzystane zgodnie z przepisami 
ustawy o zfśs.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 8 ustawy o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych
1. Przyznawanie ulgowych usług 
i świadczeń oraz wysokość dopłat 
z Funduszu uzależnia się od sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania z Fun-
duszu.
2. Zasady i warunki korzystania z usług 
i świadczeń finansowanych z Funduszu, 
z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady 
przeznaczania środków Funduszu na 
poszczególne cele i rodzaje działalności 
socjalnej określa pracodawca w regula-
minie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 
albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach 
zawodowych. Pracodawca, u którego 
nie działa zakładowa organizacja związ-
kowa, uzgadnia regulamin z pracowni-
kiem wybranym przez załogę do repre-
zentowania jej interesów.
2a. (uchylony).
3. Związkom zawodowym przysługuje 
prawo wystąpienia do sądu pracy z rosz-
czeniem o zwrot Funduszowi środków 
wydatkowanych niezgodnie z przepisa-
mi ustawy lub o przekazanie należnych 
środków na Fundusz.

postępowanie 
upadłościowe

tworzenie 
funduszu
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  Problem   Małżeństwo prowadziło działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami byli mąż z żoną. 
Obecnie mąż zmarł. Zgodnie z umową spółki na jego miejsce do spółki wszedł syn, jako spadkobierca. Czy w takim 
przypadku dojdzie do wygaśnięcia spółki i jej NIP-u? 

  Odpowiedź   Ponieważ w umowie dwuosobowej spółki jawnej było zawarte postanowienie, że w miejsce zmarłego 
wspólnika wchodzi jego spadkobierca, to spółka nie ulega rozwiązaniu. W takim przypadku nie dojdzie do wygaśnięcia 
decyzji o nadaniu spółce NIP-u, ponieważ nie ustanie byt prawny spółki.

Uzasadnienie  Rozwiązanie spółki jawnej powodują:
● przyczyny przewidziane w umowie spółki,
● jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
● ogłoszenie upadłości spółki,
● śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
●  wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wie-

rzyciela wspólnika,
● prawomocne orzeczenie sądu.
Stosownie do art. 64 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
pomimo śmierci wspólnika lub jego wierzyciela spółka 
trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli 
umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak 
postanowią. W przypadku gdy umowa spółki przewi-
duje, iż śmierć wspólnika spółki nie stanowi przesłan-
ki dla jej rozwiązania, a w miejsce zmarłego wspólnika 
wstępuje jego spadkobierca, to nie nastąpi ustanie bytu 
prawnego tej spółki. Dotyczy to również spółki dwuoso-

bowej, gdy miejsce zmarłego wspólnika zajmuje jego 
spadkobierca.
Do wygaśnięcia NIP-u dochodzi zasadniczo w przypadku 
zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika. Sądy reje-
strowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreśle-
nia podmiotu z rejestru przedsiębiorców, do przekazania 
informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu ze względu na ostatni adres siedziby podmio-
tu. Z okoliczności sprawy wynika jednak, że nie doszło do 
wygaśnięcia bytu prawnego spółki jawnej. W takim przy-
padku spółka zachowuje swój dotychczasowy NIP.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 64 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
● art. 12 ust. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewiden-
cji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 
z późn. zm.).
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Jakie świadczenia sfinansuje 
zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
„Wczasy pod gruszą” z zfśs a wynagrodzenie urlopowe

PYTANIE
Samorządowy zakład budżetowy 
miasta, zatrudniający 35 pracowni-
ków, tworzy zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Z funduszu 
wypłacane jest dofinansowanie do 
wypoczynku (tzw. wczasów pod 
gruszą). Czy w związku z tym jeste-
śmy zobowiązani także do wypłaty 
wynagrodzenia urlopowego?

ODPOWIEDŹ
Muszą Państwo wypłacić pracow-

nikowi wynagrodzenie urlopowe 
oraz dofinansowanie do wczasów.

WYJAŚNIENIE
Za czas urlopu pracownikowi przy-

sługuje wynagrodzenie, jakie by 
otrzymał, gdyby w tym czasie praco-
wał. Zmienne składniki wynagrodze-
nia mogą być obliczane na podstawie 
przeciętnego wynagrodzenia z okresu 
3 miesięcy poprzedzających miesiąc 

rozpoczęcia urlopu. W przypadkach 
znacznego wahania wysokości wyna-
grodzenia okres ten może być prze-
dłużony do 12 miesięcy (art. 172 
k.p.). Wynagrodzenie to przysługuje 
pracownikom w czasie przebywania 
na urlopie wypoczynkowym.

Świadczenia przyznawane z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjal-
nych (zfśs) nie mają charakteru wyna-
grodzenia za pracę. Nie są one 
ekwiwalentem świadczonej przez pra-
cowników pracy. Świadczenia te przy-
sługują w wysokości uzależnionej od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i material-
nej osoby uprawnionej (art. 8 ust. 1 
ustawy z 4 marca 1994 r. o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych). 
Jeżeli obowiązujący u danego praco-
dawcy regulamin zfśs przewiduje dofi-
nansowanie do wypoczynku pracow-
ników organizowanego we własnym 
zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), to 
wysokość tego świadczenia dla po-

szczególnych osób powinna być uza-
leżniona od kryterium socjalnego. Do-
finansowanie wypoczynku nie zwalnia 
pracodawcy z obowiązku wypłaty wy-
nagrodzenia należnego pracownikowi 
w czasie urlopu wypoczynkowego.

Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie 
wskazują, że wynagrodzenie urlopowe 
jest obligatoryjne. Wynika to z użytego 
sformułowania „pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie”. Z obowiązku 
wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu 
wypoczynkowego nie zwalnia pomoc 
socjalna przyznawana z zfśs.

Dariusz Dwojewski

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

 ● art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 592 z późn. zm.).

Opodatkowanie dopłaty do wczasów wnuka 
byłego pracownika – emeryta

PYTANIE
Jesteśmy gminną szkołą. Nasz były 
pracownik – nauczyciel (aktualnie 
emeryt) wystąpił o dofinansowanie 
z zfśs do wczasów dla wnuka, który 
ukończył 18 lat. Przyznaliśmy eme-
rytowi to świadczenie w wysokości 
500 zł. Osoba ta otrzymała dofinan-
sowanie po raz pierwszy w tym 
roku. Czy od tej dopłaty powinni-
śmy pobrać podatek? Jeśli tak, to 
w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ
Od dofinansowania do wczasów 

wnuka byłego pracownika – emery-
ta nie powinni Państwo pobierać 
podatku. Ponieważ osoba ta nie 
otrzymała od Państwa innych 
świadczeń w tym roku, dofinanso-
wanie jest zwolnione z opodatko-
wania w pełnej wysokości.

WYJAŚNIENIE
Zwolnione z podatku są świadcze-

nia (zarówno rzeczowe, jak i ekwiwa-

lenty pieniężne w zamian tych świad-
czeń) otrzymywane przez byłych 
pracowników – emerytów lub renci-
stów – do kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 
pkt 38 ustawy o pdof).

Do zastosowania tego zwolnienia 
muszą jednak zostać łącznie spełnio-
ne warunki, które przedstawia tabela.

Ponieważ dopłatę przyznali Państwo 
na wniosek emeryta, należy uznać, że 
otrzymał on ją w związku z uprzednio 
łączącym go stosunkiem pracy. Kwestia, 
czy otrzymaną kwotę emeryt przekaże 
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wnukowi jako dopłatę do jego wczasów 
(zadysponuje nią w ten sposób), czy 
przekażą ją Państwo bezpośrednio or-
ganizatorowi wczasów jest kwestią 
techniczną i nie zmienia faktu, że 
świadczenie to otrzymał emeryt 
w związku z istniejącym uprzednio za-
trudnieniem pracowniczym. Wnuk by-
łego pracownika (emeryta) nie mógłby 
ubiegać się o to świadczenie, ponieważ 
nie łączył go z Państwem stosunek pra-
cy. Przychód z tytułu otrzymanej dopła-
ty należy zatem rozpatrywać jako przy-
chód emeryta zwolniony z podatku. 
Taki wniosek wynika również z inter-
pretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 26 listopa-
da 2012 r. (sygn. IPPB2/415–862/12–
2/MK), w której stwierdził on, że: „(...) 
do przychodu emeryta lub rencisty ob-
jętego tym zwolnieniem zaliczyć należy 
świadczenie przypadające na członka 
rodziny. Świadczenie dla tejże osoby 
przyznane jest wyłącznie z powodu łą-
czącego uprzednio emeryta lub rencistę 
z zakładem pracy stosunkiem pracy. Za-
tem zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 38 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych podlegają świadczenia 
otrzymane przez emerytów lub renci-
stów wraz z najbliższymi członkami ich 
rodzin, do wysokości nieprzekraczają-
cej w danym roku podatkowym kwoty 
2280 zł (...)”.

Opodatkowaniu podlega nadwyżka 
ponad kwotę zwolnioną z opodatko-
wania, tj. ponad 2280 zł w roku po-
datkowym. Ponieważ dopłata w wy-
sokości 500 zł nie przekracza tego 
limitu, jest zwolniona z podatku. Tak 
przekazanego świadczenia nie trzeba 
wykazywać w informacji PIT-8C (jako 
przychodu z innych źródeł), ponieważ 
nie wykazuje się w niej przychodów 
zwolnionych z podatku (art. 20 ust. 1 
w zw. z art. 42a ustawy o pdof).

Jeżeli wysokość świadczenia udzielo-
nego emerytowi w roku podatkowym 
przekroczy 2280 zł, to od kwoty nad-
wyżki należy naliczyć zryczałtowany 
podatek dochodowy według stawki 
10% (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof).

Zwolnione z podatku są dopłaty do: 
wypoczynku zorganizowanego przez 
podmioty prowadzące działalność 
w tym zakresie, w formie wczasów, ko-
lonii, obozów i zimowisk, w tym rów-
nież połączonego z nauką, pobytu na 
leczeniu sanatoryjnym, w placówkach 
leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyj-
no-szkoleniowych i leczniczo-opiekuń-
czych, oraz przejazdów związanych 
z tym wypoczynkiem i pobytem na le-
czeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 ● z funduszu socjalnego, z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjal-
nych oraz zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydanymi przez właści-
wego ministra – niezależnie od ich 
wysokości,

 ● z innych źródeł – do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatko-
wym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 
pkt 78 ustawy o pdof).
Ponieważ do skorzystania z tego 

zwolnienia konieczne jest, aby dopła-
ta dotyczyła dzieci i młodzieży uczest-
niczących w wypoczynku, które nie 
ukończyły 18. roku życia, w Państwa 
przypadku nie miałoby ono zastoso-
wania.

Przychodem zwolnionym z opodat-
kowania są także zapomogi otrzyma-
ne w przypadku indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci – do 
wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 2280 zł (art. 21 
ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof). Dopłaty 
do wczasów wnuka nie można jednak 
uznać za zapomogę otrzymaną z wy-
mienionych wyżej przyczyn. Zastoso-

wanie tego zwolnienia w Państwa 
przypadku nie byłoby zatem prawi-
dłowe.

Dla nauczycieli będących emeryta-
mi, rencistami lub pobierającymi na-
uczycielskie świadczenie kompensa-
cyjne odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych dokonuje się 
w wysokości 5% pobieranych przez 
nich emerytur, rent oraz nauczyciel-
skich świadczeń kompensacyjnych 
(art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Pod-
stawą do naliczenia wysokości odpisu 
na zfśs może być w takim przypadku 
przedstawiona przez emeryta (renci-
stę) np. informacja PIT-11 lub decyzja 
ZUS określająca wysokość świad-
czenia.

Jest to zatem zasadnicza różnica 
w porównaniu do odpisu, jakiego doko-
nuje się na nauczycieli. W ich przypad-
ku odpis na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych nalicza się w wysokości 
ustalanej jako iloczyn planowanej, prze-
ciętnej w danym roku kalendarzowym 
liczby nauczycieli zatrudnionych w peł-
nym i niepełnym wymiarze zajęć (po 
przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), 
skorygowanej w końcu roku do faktycz-
nej przeciętnej liczby zatrudnionych na-
uczycieli (po przeliczeniu na pełny wy-
miar zajęć) i 110% kwoty bazowej 
obowiązującej 1 stycznia danego roku, 
określanej dla nauczycieli corocznie 
w ustawie budżetowej. W 2013 r. odpis 
na zfśs na nauczycieli należy dokony-
wać od kwoty bazowej obowiązującej 
1 stycznia 2012 r., tj. od 2879,91 zł 
(2618,10 zł × 110%).

Krzysztof Rustecki

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt. 26, 38 

i 78, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 8, 
art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.),

 ● art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.),

 ● art. 15 ustawy z 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z realizacją ustawy budżetowej 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1456),

 ● art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na 
rok 2012 (Dz.U. z 2012 r., poz. 273).

Tabela. Warunki zwolnienia z podatku świadczeń przekazanych byłym 
pracownikom – emerytom

Przekazanie świadczenia Warunek zwolnienia z podatku

Odbiorca Emeryt (rencista) – były pracownik

Stosunek prawny Świadczenie przysługuje w związku z istnieją-
cym uprzednio stosunkiem służbowym, stosun-
kiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pra-
cy, w tym od związków zawodowych

Kwota 2280 zł rocznie
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Które jednostki 
powinny składać 
do rejestru sądowego 
sprawozdanie finansowe

DR GYÖNGYVÉR TAKÁTS – specjalista ds. rachunkowości

Stan prawny na 15 lipca 2013 r. 
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady skła-
dania w rejestrze sądowym sprawozdania finanso-
wego. Nowe zasady dotyczą sprawozdania finanso-
wego za 2012 r. Które jednostki muszą składać do 
Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finan-
sowe?

Spółki

Do właściwego rejestru sądowego sprawozdanie finan-
sowe składają jednostki, które podlegały wpisowi do reje-
stru. Są to spółki osobowe (spółki jawne, spółki partner-
skie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne) 
oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółki akcyjne). Należy przy tym pamiętać, 
że spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie pod-
legają przepisom ustawy o rachunkowości, jeżeli ich przy-
chody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 
finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co naj-
mniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

■ ZAPAMIĘTAJ
Sprawozdanie finansowe składa do rejestru sądowego 
kierownik jednostki.

Jakie dokumenty należy składać 
do rejestru sądowego?

Zakres dokumentów, które należy składać do rejestru 
sądowego, zależy m.in. od tego, czy jednostka podlega 
obowiązkowi badania, czy też nie, oraz czy musi sporzą-
dzić sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie finansowe należy składać do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako za-

łącznik do wniosku KRS-Z30 (Wniosek o zmianie wpisu 
w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sprawozdanie finan-
sowe i inne dokumenty). Do wniosku KRS-Z30 należy 
jeszcze dołączyć wniosek KRS-ZN (Sprawozdanie finan-
sowe i inne dokumenty – Załącznik do wniosku), w któ-
rym należy wymienić wszystkie składane dokumenty. 
Składając wniosek, należy też bez wezwania uiścić opła-
tę sądową wynoszącą 290 zł. Składa się na nią opłata za 
wpis w wysokości 40 zł oraz 250 zł za ogłoszenie w Mo-
nitorze.

Jeżeli wniosek nie jest składany na urzędowym formu-
larzu lub jednostka nie dokonała zapłaty opłaty sądowej 
albo nieprawidłowo wypełniła wniosek, sąd rejestrowy 
zwraca wniosek bez wzywania do uzupełnienia braków. 
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożo-
ny w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządze-
nia o zwrocie. Jeśli wniosek ponownie złożony nie jest 
dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego 
wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego 
zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek bra-
ków uprzednio niewskazanych. W razie wystąpienia in-
nych braków przepisy art. 130 k.p.c. stosuje się odpo-
wiednio.

Wniosek o wpis spółki do rejestru złożony drogą elek-
troniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie usta-
wa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wnioski można także składać na niebarwnych formu-
larzach stanowiących wydruki komputerowe lub bę-
dących kserokopiami formularzy urzędowych. Wnio-
ski mogą być też składane drogą elektroniczną. 
W przypadku skorzystania z tej możliwości wniosek 
powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu.
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Jaki jest termin składania 
sprawozdania finansowego 
do rejestru?

Termin składania sprawozdania finansowego do rejestru 
wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia. Sprawozdanie finan-
sowe, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, nale-
ży zatwierdzić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowe-
go. W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest 
rokiem kalendarzowym, oznacza to, że zatwierdzenie po-
winno nastąpić do 30 czerwca 2013 r. W związku z tym 
najpóźniej do 15 lipca sprawozdanie finansowe powinno 
być złożone do rejestru.

Odpowiedzialność karna 
za nieskładanie sprawozdania 
finansowego do rejestru

Jak wynika z art. 79 ustawy o rachunkowości, jednost-
ka za niezłożenie sprawozdania finansowego lub spra-
wozdania z działalności we właściwym rejestrze sądo-
wym podlega grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności. W razie stwierdzenia, że sprawozdanie finan-
sowe nie zostało złożone pomimo upływu terminu, sąd 
rejestrowy wzywa obowiązanych do jego złożenia, wy-
znaczając dodatkowy, siedmiodniowy termin, pod rygo-
rem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach 
Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń 
niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków 
w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obo-

wiązanych. Wysokość grzywny wynosi 10 000 zł. Grzyw-
na może być nakładana kilka razy.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzo-
ne, do rejestru należy złożyć sprawozdanie finansowe 
niezatwierdzone, a następnie po zatwierdzeniu.

Obowiązek składania sprawozdania 
finansowego do urzędu skarbowego

Jednostki, o których mowa, jako podatnicy mają też obo-
wiązek przekazania sprawozdania finansowego do urzędu 
skarbowego. Do sprawozdania należy też dołączyć opinię 
i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi-
nansowych, jeżeli jednostka podlegała badaniu, oraz odpis 
uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie fi-
nansowe. Termin złożenia rocznego sprawozdania finanso-
wego do urzędu skarbowego wynosi 10 dni od daty jego za-
twierdzenia.

■ ZAPAMIĘTAJ 
●  Do urzędu skarbowego należy też składać raport bie-

głego rewidenta. Raportu nie składa się do rejestru 
sądowego.

●  Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak dekla-
racja podatkowa. Za niezłożenie sprawozdania finan-
sowego do urzędu skarbowego grozi grzywna w wy-
sokości 720 stawek dziennych za wykroczenie 
skarbowe.

Tabela. Dokumenty, które należy składać do rejestru

Jednostka sporządzająca uproszczone 
sprawozdanie finansowe

Jednostka niepodlegająca obowiązkowi 
badania przez biegłego rewidenta

Jednostka podlegająca obowiązkowi 
badania przez biegłego rewidenta

Do rejestru należy składać:
 ● sprawozdanie finansowe uprosz-

czone (bilans i rachunek zysków 
i strat, informacja dodatkowa obej-
mująca wprowadzenie do sprawoz-
dania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia),

 ● odpis uchwały bądź postanowienia 
organu zatwierdzającego o zatwier-
dzeniu rocznego sprawozdania fi-
nansowego i podziale zysku lub po-
kryciu straty,

 ● informację o rodzaju opinii biegłe-
go rewidenta, jeżeli sprawozdanie 
finansowe było badane przez bie-
głego rewidenta, wraz ze wskaza-
niem, czy zawiera ona dodatkowe 
objaśnienia.

Do rejestru należy składać:
 ● sprawozdanie finansowe (bilans 

i rachunek zysków i strat, informa-
cja dodatkowa obejmująca wprowa-
dzenie do sprawozdania finansowe-
go oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia),

 ● odpis uchwały bądź postanowienia 
organu zatwierdzającego o zatwier-
dzeniu rocznego sprawozdania fi-
nansowego i podziale zysku lub po-
kryciu straty,

 ● opinię biegłego rewidenta, jeżeli 
podlegało ono badaniu.

Do rejestru należy składać:
 ● sprawozdanie finansowe (bilans 

i rachunek zysków i strat, zestawie-
nie zmian w kapitale własnym, ra-
chunek przepływów pieniężnych, 
informacja dodatkowa obejmująca 
wprowadzenie do sprawozdania fi-
nansowego oraz dodatkowe infor-
macje i objaśnienia),

 ● odpis uchwały bądź postanowienia 
organu zatwierdzającego o zatwier-
dzeniu rocznego sprawozdania fi-
nansowego i podziale zysku lub po-
kryciu straty,

 ● opinię biegłego rewidenta.

Spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji 
wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe mają obowiązek sporządzenia i złożenia do rejestru spra-
wozdania z działalności.
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WESZŁY W ŻYCIE
8 lipca 2013 r.
KIEROWCY
Ustawa z 10 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy o kierujących 
pojazdami

Omawiana nowelizacja wprowadzi-
ła zmianę w ustawie z 5 stycz-
nia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). 
Zmiana polega na dodaniu w art. 51 
po ust. 4 kolejnego ust. 4a.

Wspomniany ust. 4 w art. 51 ustawy 
o kierujących pojazdami stanowi, że eg-
zamin państwowy w zakresie wszyst-
kich kategorii prawa jazdy jest przepro-
wadzany w mieście wojewódzkim lub 
– w zależności od potrzeb – w mieście 
na prawach powiatu albo w mieście, 
w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. 
funkcjonował wojewódzki ośrodek ru-
chu drogowego. Od tej reguły nowy 
ust. 4a wprowadził pewien wyjątek. 
Otóż obecnie egzamin państwowy w za-
kresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, 
A, B1 lub B może być także przeprowa-
dzany w mieście niespełniającym wa-
runków, o których mowa w ust. 4, wska-
zanym przez sejmik województwa na 
wniosek marszałka województwa.
Dz.U. z 2013 r., poz. 657

10 lipca 2013 r.
AKCYZA
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 12 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kontroli niektórych 
wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie zostało wydane na 
podstawie art. 50 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 
(Dz.U. nr 168, poz. 1323 z późn. zm.). 
Nowelizacja wprowadziła w roz po rzą-
dzeniu Ministra Finansów z 7 ma-
ja 2010 r. w sprawie kontroli niektó-
rych wyrobów akcyzowych (Dz.U. 
nr 86, poz. 555 z późn. zm.) w § 39 po 
ust. 1 nowy ust. 1a. Stanowi on, że 
w przypadku zdjęcia, kasowania oraz 
niszczenia znaków akcyzy, nanoszo-

nych na wyroby winiarskie, naczelnik 
urzędu celnego może odstąpić od wy-
mogu obecności funkcjonariusza pod-
czas tych czynności. Z czynności zdję-
cia, kasowania lub niszczenia znaków 
akcyzy podmiot sporządza protokół, 
który niezwłocznie przesyła do właści-
wego naczelnika urzędu celnego.

Ponadto zmianie uległa treść § 40 roz-
porządzenia. Zgodnie z jego nowym 
brzmieniem, przed planowanym termi-
nem niszczenia wyrobów nieprzydat-
nych do spożycia, dalszego przerobu lub 
zużycia, podmiot przesyła właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego pisemną 
informację zawierającą dane o rodzaju 
i ilości niszczonych wyrobów. Niszcze-
nie wyrobów akcyzowych, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz 
pkt 2 i 3, nieprzydatnych do spożycia, 
dalszego przerobu lub zużycia odbywa 
się w obecności funkcjonariusza. Pod-
miot sporządza w dwóch egzempla-
rzach protokół zniszczenia wyrobów ak-
cyzowych, w którym podaje przyczyny 
ich zniszczenia, i przesyła niezwłocznie 
jeden egzemplarz właściwemu naczel-
nikowi urzędu celnego. W przypadku 
zniszczenia wyrobów, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, 
nieprzydatnych do spożycia, dalszego 
przerobu lub zużycia protokół podpisuje 
również obecny przy tych czynnościach 
funkcjonariusz.
Dz.U. z 2013 r., poz. 725

PRAWO CELNE
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 12 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wzorów formularzy 
stosowanych w sprawach 
celnych

Rozporządzenie nowelizujące zosta-
ło wydane na podstawie art. 8 ustawy 
z 19 marca 2004 r. – Prawo celne 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 727). W rezul-
tacie nowelizacji w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z 22 lipca 2011 r. 
w sprawie wzorów formularzy stoso-
wanych w sprawach celnych (Dz.U. 
nr 166, poz. 995 z późn. zm.) załączni-
ki nr 7 i 8 do rozporządzenia otrzyma-
ły brzmienie określone odpowiednio 

w załącznikach nr 1 i 2 do rozporzą-
dzenia. I tak załącznik nr 1 zawiera 
wzór – Wniosek o udzielenie pozwole-
nia na uproszczenie przy obejmowaniu 
towarów procedurą tranzytu lub przy 
zamykaniu procedury tranzytu. W za-
łączniku nr 2 znalazł się wzór – Pozwo-
lenie na uproszczenie przy obejmowa-
niu towarów procedurą tranzytu lub 
przy zamykaniu procedury tranzytu.

Wydane na podstawie przepisów 
dotychczasowych pozwolenia na 
uproszczenie przy obejmowaniu to-
warów procedurą tranzytu z zastoso-
waniem karnetu TIR w systemie 
NCTS zachowują ważność, pod wa-
runkiem uzyskania przez posiadacza 
pozwolenia stempla „TIR – upoważ-
niony nadawca” w okresie trzech mie-
sięcy od dnia wejścia w życie rozpo-
rządzenia nowelizującego.
Dz.U. z 2013 r., poz. 729

LOTNICTWO
Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej 
z 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
rejestru cywilnych statków 
powietrznych oraz znaków 
i napisów na statkach powietrz-
nych wpisanych do tego rejestru

Rozporządzenie wydano na podsta-
wie art. 42 ustawy z 3 lipca 2002 r. – Pra-
wo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 933 
z późn. zm.). Rozporządzenie określa 
szczegółowe zasady prowadzenia reje-
stru cywilnych statków powietrznych, 
tryb składania wniosków o wpis do reje-
stru cywilnych statków powietrznych, 
zgłaszania zmiany danych rejestrowych, 
a także wzór świadectwa rejestracji oraz 
warunki jego ważności. Ponadto rozpo-
rządzenie określa znaki rozpoznawcze 
oraz inne znaki i napisy dla statków po-
wietrznych wpisanych do rejestru cywil-
nych statków powietrznych.

Przepisów rozporządzenia nie sto-
suje się do statków powietrznych obję-
tych przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 33 ust. 2 Prawa lotniczego.
Dz.U. z 2013 r., poz. 726

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 9 LIPCA 2013 R.

✔ PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OB-
SZARZE POWIATÓW WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2012 R. 
(cz. 2)

Obszar powiatu Stopa bezrobocia

1 2
Pruszkowski 7,4
Przasnyski 15,4
Przysuski 25,9
Pułtuski 21,5
Radomski 29,1
Siedlecki 10,4
Sierpecki 22,8
Sochaczewski 11,2
Sokołowski 9,7
Szydłowiecki 35,4
Warszawski zachodni 6,2
Węgrowski 14,7
Wołomiński 14,6
Wyszkowski 15,2
Zwoleński 20,0
Żuromiński 22,3
Żyrardowski 14,4
Miasta na prawach powiatu:
Ostrołęka 15,1
Płock 12,0
Radom 21,6
Siedlce 10,1
M.st. Warszawa 4,0
OPOLSKIE 13,2
Brzeski 20,1
Głubczycki 18,1
Kędzierzyńsko-Kozielski 13,3
Kluczborski 14,1
Krapkowicki 9,7
Namysłowski 17,5
Nyski 18,9
Oleski 9,7
Opolski 12,5
Prudnicki 18,4
Strzelecki 9,9
Miasto na prawach powiatu:
Opole 6,7
PODKARPACKIE 14,9
Bieszczadzki 21,0
Brzozowski 22,2
Dębicki 12,2
Jarosławski 18,2
Jasielski 16,9
Kolbuszowski 15,8
Krośnieński 17,0
Leski 19,5
Leżajski 18,0
Lubaczowski 16,1
Łańcucki 16,5
Mielecki 13,5
Niżański 22,0
Przemyski 18,9
Przeworski 17,6
Ropczycko-Sędziszowski 20,1
Rzeszowski 13,2
Sanocki 11,5
Stalowowolski 13,7

1 2
Strzyżowski 20,2
Tarnobrzeski 14,6
Miasta na prawach powiatu:
Krosno 7,2
Przemyśl 17,6
Rzeszów 7,7
Tarnobrzeg 14,6
PODLASKIE 13,7
Augustowski 17,6
Białostocki 16,9
Bielski 9,0
Grajewski 21,7
Hajnowski 11,5
Kolneński 18,6
Łomżyński 12,1
Moniecki 12,7
Sejneński 20,2
Siemiatycki 9,7
Sokólski 16,4
Suwalski 9,6
Wysokomazowiecki 8,1
Zambrowski 15,6
Miasta na prawach powiatu:
Białystok 12,5
Łomża 16,0
Suwałki 12,0
POMORSKIE 12,3
Bytowski 21,4
Chojnicki 19,3
Człuchowski 21,3
Gdański 8,4
Kartuski 9,6
Kościerski 13,6
Kwidzyński 18,2
Lęborski 18,9
Malborski 24,3
Nowodworski 26,7
Pucki 12,6
Słupski 21,4
Starogardzki 18,5
Sztumski 24,7
Tczewski 13,2
Wejherowski 15,2
Miasta na prawach powiatu:
Gdańsk 5,9
Gdynia 5,8
Słupsk 11,3
Sopot 4,3
ŚLĄSKIE 10,2
Będziński 14,6
Bielski 9,8
Bieruńsko-Lędziński 4,8
Cieszyński 10,0
Częstochowski 18,6
Gliwicki 9,3
Kłobucki 13,7
Lubliniecki 13,4
Mikołowski 7,4
Myszkowski 19,1
Pszczyński 6,3
Raciborski 7,9
Rybnicki 11,3
Tarnogórski 11,0
Wodzisławski 10,3
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1 2
Zawierciański 17,2
Żywiecki 14,2
Miasta na prawach powiatu:
Bielsko-Biała 6,3
Bytom 19,0
Chorzów 12,0
Częstochowa 12,5
Dąbrowa Górnicza 11,3
Gliwice 6,6
Jastrzębie-Zdrój 8,3
Jaworzno 10,8
Katowice 4,7
Mysłowice 8,7
Piekary Śląskie 15,6
Ruda Śląska 8,3
Rybnik 7,4
Siemianowice Śląskie 13,7
Sosnowiec 14,0
Świętochłowice 17,4
Tychy 6,0
Zabrze 12,8
Żory 9,2
ŚWIĘTOKRZYSKIE 14,8
Buski 7,8
Jędrzejowski 13,5
Kazimierski 11,9
Kielecki 17,8
Konecki 21,4
Opatowski 20,5
Ostrowiecki 20,1
Pińczowski 8,9
Sandomierski 11,8
Skarżyski 25,5
Starachowicki 17,3
Staszowski 11,2
Włoszczowski 14,1
Miasto na prawach powiatu:
Kielce 10,1
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 19,4 
Bartoszycki 28,1
Braniewski 28,2
Działdowski 23,5
Elbląski 26,4
Ełcki 24,8
Giżycki 14,6
Gołdapski 22,3
Iławski 12,6
Kętrzyński 27,2
Lidzbarski 24,6
Mrągowski 16,8
Nidzicki 19,4
Nowomiejski 20,3
Olecki 21,2
Olsztyński 20,0
Ostródzki 21,3
Piski 31,0
Szczycieński 25,6
Węgorzewski 25,2
Miasta na prawach powiatu:
Elbląg 16,7
Olsztyn 7,4
WIELKOPOLSKIE 9,0
Chodzieski 15,8
Czarnkowsko-Trzcianecki 14,4

1 2
Gnieźnieński 14,5
Gostyński 10,9
Grodziski 10,0
Jarociński 13,7
Kaliski 7,8
Kępiński 6,0
Kolski 13,7
Koniński 16,5
Kościański 8,5
Krotoszyński 9,8
Leszczyński 8,2
Międzychodzki 10,3
Nowotomyski 6,5
Obornicki 11,5
Ostrowski 9,7
Ostrzeszowski 9,1
Pilski 12,1
Pleszewski 11,6
Poznański 4,1
Rawicki 10,4
Słupecki 16,2
Szamotulski 11,4
Średzki 13,8
Śremski 8,9
Turecki 11,3
Wągrowiecki 20,2
Wolsztyński 5,9
Wrzesiński 13,3
Złotowski 17,9
Miasta na prawach powiatu:
Kalisz 7,7
Konin 13,0
Leszno 8,3
Poznań 3,7
ZACHODNIOPOMORSKIE 16,7
Białogardzki 26,9
Choszczeński 26,3
Drawski 24,5
Goleniowski 15,6
Gryficki 20,5
Gryfiński 20,8
Kamieński 20,5
Kołobrzeski 10,4
Koszaliński 24,9
Łobeski 27,8
Myśliborski 17,0
Policki 15,8
Pyrzycki 25,3
Sławieński 24,2
Stargardzki 19,0
Szczecinecki 25,2
Świdwiński 23,1
Wałecki 18,9
Miasta na prawach powiatu:
Koszalin 11,6
Szczecin 10,4
Świnoujście 8,8

Podstawa prawna: 
● obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27 wrześ-
nia 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obsza-
rze powiatów (M.P., poz. 710).

Opracował Adam Malinowski
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INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M
O

C
J

AZA DARMO
CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon



ZAMÓWIENIA: www.gazetaprawna.pl/promocje/sklep, 22 761 30 30, 801 626 666

Cena pakietu pięciu szkoleń:
99 zł

 Techniki zapamiętywania
 Asertywność
 Zarządzanie sobą w czasie
 Negocjacje
 Komunikacja i perswazja 

Zainwestuj w siebie 
Cykl 5 szkoleń na płytach CD

Po zaliczeniu wszystkich testów otrzymasz 
zaświadczenie o ukończeniu kursu

www.gazetaprawna.pl


