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Pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy, zatrud-
niający co najmniej 20 pracowników, z reguły musi wpro-
wadzić obowiązujące u niego akty prawa wewnętrzne-
go. Są nimi regulaminy pracy i wynagradzania. Zapisane  
w nich postanowienia nie mogą być jednak mniej korzystne 
dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych 
pracy i porozumień zbiorowych.    

O czym powinien pamiętać 
pracodawca, tworząc regulamin pracy

Regulamin pracy powinni sporządzić pracodawcy zatrudnia-
jący co najmniej 20 pracowników. Tworząc go, pracodawca 
jest ograniczony postanowieniami powszechnie obowiązu-
jących przepisów (ustaw, rozporządzeń), z którymi nie może 
być on sprzeczny i mniej od nich korzystny. 

Regulamin.pracy.jest.dokumentem.określającym.prawa.i.obo-
wiązki. pracodawcy. i. pracowników. związane. z. porządkiem.
w.zakładzie.pracy .

Obowiązku. utworzenia. regulaminu. pracy. nie. mają. praco-
dawcy,.którzy:.
n   zatrudniają.mniej.niż.20.pracowników,.
n   posiadają. w. zakładzie. układ. zbiorowy. pracy,. który. zawiera.

regulacje.właściwe.dla.regulaminu.pracy.(art ..104.§.2.Kodeksu.
pracy,.dalej.k .p .) ..
Nie.ma.jednak.przeszkód,.aby.pracodawcy.zatrudniający.mniej.

niż.20.pracowników.utworzyli.regulamin.pracy ..Zależy.to.od.jego.
decyzji,.czy.chce.stworzyć.taki.akt.prawa.wewnętrznego .

Regulamin. pracy. musi. zawierać. pewne. obowiązkowe. ele-
menty,. które. powinny. się. w. nim. znaleźć .. Są. one. wskazane.
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w.Kodeksie.pracy.(art ..1041.§.1.k .p .) ..Do.obowiązkowych.kwestii,.
które.muszą.być.zamieszczone.w.regulaminie.pracy.tworzonym.
przez.pracodawcę,.należą:
n   organizacja. pracy,. warunki. przebywania. na. terenie. zakładu.

pracy.w.czasie.pracy. i.po. jej. zakończeniu,.wyposażenie.pra-
cowników.w.narzędzia.i.materiały,.a.także.w.odzież.i.obuwie.
robocze.oraz.środki.ochrony.indywidualnej.i.higieny.osobistej,

n   systemy.i.rozkłady.czasu.pracy.oraz.przyjęte.okresy.rozlicze-
niowe.czasu.pracy,

n   pora.nocna,
n   termin,.miejsce,.czas.i.częstotliwość.wypłaty.wynagrodzenia,
n   wykazy. prac. wzbronionych. pracownikom. młodocianym. oraz.

kobietom,
n   rodzaje.prac.i.wykaz.stanowisk.pracy.dozwolonych.pracownikom.

młodocianym.w.celu.odbywania.przygotowania.zawodowego,
n   wykaz.prac.lekkich.dozwolonych.pracownikom.młodocianym.

zatrudnionym.w.innym.celu.niż.przygotowanie.zawodowe,
n   obowiązki. dotyczące. bezpieczeństwa. i. higieny. pracy. oraz.

ochrony.przeciwpożarowej,.w.tym.także.sposób.informowania.
pracowników.o.ryzyku.zawodowym,.które.wiąże.się.z.wykony-
waną.pracą,

n   przyjęty. u. danego. pracodawcy. sposób. potwierdzania. przez.
pracowników.przybycia.i.obecności.w.pracy.oraz.usprawiedli-
wiania.nieobecności.w.pracy,

n   informacja. o. karach. z. tytułu. odpowiedzialności. porządkowej.
pracowników,.zgodnych.z.art ..108.k .p .
Poza.nimi.regulamin.pracy.może.zawierać.również.inne.posta-

nowienia. regulujące. organizację. pracy. w. zakładzie .. Tworząc.
regulamin.pracy,.warto.mieć.na.względzie,.że.nie.powinien.to.być.
dokument.bardzo.obszerny,.który.zawiera.większość.przepisów.
Kodeksu.pracy.i.rozporządzeń.wykonawczych ..Tak.rozbudowany.
regulamin. będzie. mało. czytelny. dla. pracowników,. a. poza. tym.
przy. każdej. zmianie. przepisów. będzie. konieczna. zmiana. jego.
treści,.gdyż.w.przeciwnym.razie.może.to.pociągać.za.sobą.nieko-
rzystne.konsekwencje.dla.pracodawcy ..
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Regulamin.pracy.ma.za.zadanie.dostosowanie.ogólnie.obowią-
zujących. przepisów. prawa. pracy. do. specyfiki. danego. zakładu.
pracy ..Powinien.zatem.uszczegóławiać.i.dostosowywać.przepisy.
prawa.pracy.do.warunków.pracy.w.danym.zakładzie ..Regulamin.
musi. zawierać. co. najmniej. wszystkie. elementy. wynikające..
z.art ..1041.k .p ..Brak.któregokolwiek.z.tych.elementów.nie.powo-
duje. nieważności. regulaminu,. jest. jednak. jego. wadą,. która.
powinna.być.przez.pracodawcę.usunięta ..

PRoCEduRa wPRowadzanIa REgulamInu 
PRaCy 

Treść. regulaminu. pracy. pracodawca. ustala. w. uzgodnieniu. ze.
związkami.zawodowymi,.jeżeli.zakładowa.organizacja.związkowa.
działa.w.zakładzie.pracy ..Tryb.postępowania.uzależniony.jest.od.
tego,.czy.w.zakładzie.pracy.działa. jedna.organizacja.związkowa.
czy.więcej ..W.przypadku.gdy.nie.ma.w.firmie.związków.zawodo-
wych,.pracodawca.ustala.regulamin.samodzielnie ..

Wariant 1 –  Gdy w zakładzie działa jedna organizacja 
związkowa

Krok 1.. Pracodawca. przesyła. organizacji. związkowej. projekt.
regulaminu.pracy ..
Krok 2.. Związek.zawodowy.w.ciągu.30.dni.od.otrzymania.projektu.
regulaminu.przedstawia.pracodawcy.stanowisko.w.tej.sprawie ..
Krok 3. Jeśli.pracodawcy.nie.uda.się..dojść.do.porozumienia.ze.
związkiem.zawodowym,.ustala.samodzielnie.obowiązujący.regu-
lamin.pracy .

Wariant 2 –  Gdy u pracodawcy istnieje więcej niż jedna 
organizacja związkowa

Krok 1..Pracodawca.przesyła.organizacjom.związkowym.projekt.
regulaminu.pracy ..
Krok 2.. Związki. zawodowe. (lub. organizacje. związkowe. repre-
zentatywne. w. rozumieniu. art .. 24125a. k .p .). w. ciągu. 30. dni. od.
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otrzymania. projektu. regulaminu. przedstawiają. pracodawcy.
wspólnie.uzgodnione.stanowisko.w.tej.sprawie ..
Krok 3..Jeśli.pracodawcy.nie.uda.się.dojść.do.porozumienia.ze.
związkami. zawodowymi,. ustala. samodzielnie. obowiązujący.
regulamin.pracy,.po.rozpatrzeniu.odrębnych.stanowisk.organiza-
cji.związkowych .

Wariant 3 –  Gdy u pracodawcy nie działa żadna 
organizacja związkowa

Gdy. u. pracodawcy. nie. działa. żadna. organizacja. związkowa,.
pracodawca.ustala.regulamin.samodzielnie .

Należy.przy.tym.zwrócić.uwagę.na.stanowisko.Sądu.Najwyższego,.
który.stwierdził,.że.regulamin.pracy.wydany.przez.pracodawcę.bez.
wymaganego.uzgodnienia.z.zakładową.organizacją.związkową.nie.
ma.mocy.wiążącej.(wyrok.SN.z.21.marca.2001.r .,.I.PKN.320/00,.
OSNP.2002/24/599,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..

REPREzEnTaTywna oRganIzaCja zwIązkowa 

W.celu.ustalenia.i.przedstawienia.wspólnego.stanowiska.w.spra-.
wie. projektu. regulaminu. pracy. związki. zawodowe. wyłaniają.
wspólną.reprezentację.związkową ..Sposób.jej.powoływania.okre-
śla.porozumienie.zawarte.przez.organizacje.związkowe .

Przy.tworzeniu.reprezentacji.związkowej.ważne.jest.ustalenie.
liczebności.związków ..Związek.zawodowy.ma.obowiązek.prze-
kazywać.pracodawcy.kwartalne.informacje.(do.10 ..dnia.miesiąca.
następującego. po. kwartale,. którego. dotyczy). o. łącznej. liczbie.
członków. tego. związku .. Związek. powinien. w. niej. podawać.
liczbę.członków.na.ostatni.dzień.kwartału ..

Ma. to. związek. z. ustalaniem. uprawnień. związkowych ..
Uprawnienia.te.przysługują.organizacji.zrzeszającej.co.najmniej.
10.członków.będących:.
n   pracownikami.lub.osobami.wykonującymi.pracę.na.podstawie.

umowy.o.pracę.nakładczą.u.pracodawcy.objętego.działaniem.
tej.organizacji.albo.
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n   funkcjonariuszami. Policji,. Straży. Granicznej. i. Służby.
Więziennej. lub.strażakami.Państwowej.Straży.Pożarnej.peł-
niącymi. służbę,. a. także. pracownikami. Najwyższej. Izby.
Kontroli.w.jednostce.objętej.działaniem.tej.organizacji ..
Reprezentatywną. zakładową. organizacją. związkową. w. rozu-

mieniu.art ..24125a.k .p ..jest.organizacja:.
n   będąca.jednostką.organizacyjną.albo.organizacją.członkowską.

ponadzakładowej.organizacji.związkowej.uznanej.za.reprezen-
tatywną.na.podstawie.art ..24117.§.1.pkt.1.k .p ..(reprezentatywna.
w.rozumieniu.ustawy.z.6.lipca.2001.r ..o.Trójstronnej.Komisji.
do. Spraw. Społeczno-Gospodarczych. i. wojewódzkich. komi-
sjach. dialogu. społecznego. lub. zrzeszająca. co. najmniej. 10%.
ogółu. pracowników. objętych. zakresem. działania. statutu,. nie.
mniej. niż. 10. 000. pracowników. lub. zrzeszająca. największą.
liczbę. pracowników,. dla. których. ma. być. zawarty. określony.
układ. ponadzakładowy),. pod. warunkiem. że. zrzesza. ona. co.
najmniej.7%.pracowników.zatrudnionych.u.pracodawcy.lub.

n   zrzeszająca. co. najmniej. 10%. pracowników. zatrudnionych.
u.pracodawcy ..
W.sytuacji.gdy.żadna.z.zakładowych.organizacji.związkowych.

nie.spełnia.podanych.warunków,.funkcje.reprezentatywnej.zakła-
dowej.organizacji.związkowej.pełni.organizacja.zrzeszająca.naj-
większą.liczbę.pracowników ..

najCzęSTSzE błędy PRzy TwoRzEnIu 
REgulamInu PRaCy 

Ustalając. regulamin. pracy. pracodawca. powinien. zwrócić.
uwagę.na.prawidłowość.poszczególnych.zapisów.oraz.na.to,.aby.
nie.powielały.treści.przepisów ..

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze
Regulamin.pracy.powinien.określać.organizację.pracy,.warunki.

przebywania. na. terenie. zakładu. pracy. w. czasie. pracy. i. po. jej.
zakończeniu,.wyposażenie.pracowników.w.narzędzia.i.materiały,.
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a.także.w.odzież.i.obuwie.robocze.oraz.w.środki.ochrony.indy-
widualnej.i.higieny.osobistej ..

Najczęściej.spotykane.nieprawidłowości.w.tym.zakresie.doty-
czą.sporządzania.przez.pracodawcę.tabeli.norm.przydziału.środ-
ków. ochrony. indywidualnej. oraz. odzieży. i. obuwia. roboczego.
niezbędnych. do. stosowania. na. poszczególnych. stanowiskach.
pracy. w. zakładzie .. Podstawowym. błędem. w. tym. zakresie. jest.
ustalanie. przez. pracodawcę. terminów. używalności. środków.
ochrony.indywidualnej.bądź.oznaczanie.odzieży.i.obuwia.robo-
czego.terminem.„do.zużycia” ..

Pracodawca.ma.obowiązek.ustalić.termin.używalności.wszyst-
kich.elementów.wyposażenia.z.zakresu.odzieży. i.obuwia. robo-
czego,.natomiast.nie.może.oznaczać.takich.terminów.dla.żadnego.
ze.środków.ochrony.indywidualnej ..Środki.ochrony.indywidual-
nej.mogą.stracić.swoje.właściwości.ochronne.już.kolejnego.dnia.
po.ich.wydaniu.pracownikowi.i.pracodawca.musi.bezwarunkowo.
zapewnić.pracownikowi.nowe.środki ..

PRzykład
Pracodawca ustalił dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach mura-
rzy następujące zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej: 

Stanowisko Elementy przydziału 
Termin  

używalności 
murarz, pomocnik murarza hełm ochronny 1 rok 

rękawice ochronne 6 miesięcy 
spodnie, bluza, koszula 1 rok 
buty robocze 1 rok 

Pracodawca wydał murarzowi wszystkie przewidziane elementy odzieży 
i obuwia roboczego w dniu jego zatrudnienia w firmie, tj. 2 grudnia 2013 r. Już 
5 grudnia br. podczas prac murarskich został uszkodzony jego hełm ochronny. 
W takim przypadku pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracow-
nikowi nowy hełm, bez względu na zapis w tabeli norm przydziału o terminie 
jego używalności. Przedstawione w tabeli ustalenie w regulaminie pracy 
należnych pracownikowi elementów wyposażenia jest zatem nieprawidłowe 



  nr 50/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 11

zarówno dla hełmu ochronnego, jak i rękawic ochronnych. W rubryce określa-
jącej termin używalności dla tych środków powinno być wpisane „do zużycia”. 

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy 
rozliczeniowe 

Pracodawca.posiadający. regulamin.pracy.musi.w.nim.ustalić.
systemy.i.rozkłady.czasu.pracy.oraz.okresy.rozliczeniowe,.jakie.
mają. obowiązywać. pracowników. (art .. 1041. §. 1. pkt. 2. k .p .) ..
Częstym.błędem.przy.ustalaniu.w.regulaminie.powyższych.ele-
mentów. jest. brak. określenia. systemu. czasu. pracy,. jaki. został.
ustalony.dla.poszczególnej.grupy.pracowników ..Muszą.być.one.
w. regulaminie. pracy. nazwane. i. precyzyjnie. przypisane. do.
poszczególnych.grup.pracowników ..

PRzykład
W regulaminie pracy zakładu krawieckiego w rozdziale „Czas pracy” zawarto 
jedynie zapis: „W zakładzie czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu 
pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas pracy może być 
wydłużony do 12 godzin na dobę”. Takie zapisy regulaminu są niewystarcza-
jące i są jedynie kopią przepisów kodeksowych. Pracodawca powinien je 
doprecyzować. Regulamin pracy ma wskazywać organizację czasu pracy 
u danego pracodawcy. Nie ma obowiązku wskazywania w regulaminie norm 
czasu pracy, gdyż pracownik jest o nich informowany w pisemnej informacji 
o warunkach zatrudnienia. Ustalenie systemu czasu pracy powinno być kon-
kretne, np.  „Wszystkich pracowników zakładu obowiązuje równoważny sys-
tem czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy 
do 12 godzin”. 

Przy. ustalaniu. okresu. rozliczeniowego. nie. ma. uzasadnienia.
przepisywanie.do. regulaminu.pracy.zwrotów.kodeksowych,.np ..
„w. okresie. rozliczeniowym. nieprzekraczającym. 4. miesięcy” ..
Okres. rozliczeniowy. musi. być. wskazany. w. regulaminie. pracy.
w. sposób. precyzyjny,. z. określeniem. granic. czasowych .. Nie.
wystarczy.zatem.ustalenie,.że.w.firmie.obowiązuje.3-miesięczny.
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okres.rozliczeniowy,.lecz.należy.dookreślić,.które.miesiące.będą.
wchodziły.w.skład.tych.okresów ..

W.regulaminie.pracy.ustalono.okres.rozliczeniowy.w.następujący.
sposób:. „Wszystkich. pracowników. zakładu. obowiązuje. 3-mie-
sięczny.okres.rozliczeniowy.obejmujący.kolejne.miesiące.kalenda-
rzowe,.począwszy.od.stycznia.każdego.roku” ..Taki.zapis.jest.prawi-
dłowy,.gdyż.pozwala.precyzyjnie.wskazać.miesiące.każdego.okresu.
rozliczeniowego ..Nic.nie.stoi.na.przeszkodzie,.aby.okres.rozlicze-
niowy.rozpoczynał.się.np ..w.grudniu.i.trwał.do.końca.lutego.itd ..

Pora nocna
Pracodawca.powinien.w.regulaminie.wskazać.konkretnie,.jaki.

przedział.czasowy.w.nocy.będzie.uważany.za.porę.nocną.(pora.
nocna.obejmuje.8.godzin.między.21 .00.a.7 .00) ..Pracodawcy.nie-
jednokrotnie.nie.określają.w.regulaminie.pracy.pory.nocnej.obo-
wiązującej.pracowników,.twierdząc,.że.w.ich.zakładzie.nie.wyko-
nuje. się. pracy. w. porze. nocnej .. Często. się. również. zdarza,. że.
w. regulaminie. zamiast. ustalenia. pory. nocnej. zostaje. zawarty.
zapis,.że:.„pracownicy.nie.wykonują.pracy.w.porze.nocnej” ..

Taka.treść.regulaminu.jest.nieprawidłowa ..Pora.nocna.musi.być.
zawsze. określona,. bez. względu. na. to,. czy. w. danym. zakładzie.
pracy.wykonuje.się.pracę.w.godzinach.nocnych.czy.nie ..Wynika.
to.chociażby.z.tego,.że.nawet.gdy.w.normalnym.toku.pracy.pra-
cownicy.nie.wykonują.pracy.w.porze.nocnej,.to.zawsze.może.się.
wydarzyć.nieprzewidziana.sytuacja,.w.związku.z.którą.będą.oni.
musieli.wykonywać.taką.pracę ..

Pracodawca musi w regulaminie pracy wskazać 
porę nocną, nawet jeśli u niego praca w nocy nie 
jest świadczona.

PRzykład 
Pracownicy księgarni wykonują pracę na dwie zmiany w godzinach jej otwar-
cia, tj. między godz. 10.00 a 20.00 każdego dnia. W związku z trudnymi warun-
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kami atmosferycznymi dostawa książek dotarła do księgarni z opóźnieniem. 
Pracownicy dokonywali odbioru i sprawdzenia przywiezionego towaru w godzi-
nach nadliczbowych do godz. 22.00. Pracodawca nie określił w regulaminie 
pracy pory nocnej. W związku z powyższym będzie musiał wypłacić pracowni-
kom wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych już za pracę od godz. 21.00, tj. od początkowych granic pory 
nocnej wyznaczonych przez ustawodawcę. Gdyby ustalił granice pory nocnej 
w godz. od 22.00 do 6.00, to dodatek za pracę nadliczbową między godz. 
21.00 a 22.00 wyniósłby jedynie 50% stawki osobistego zaszeregowania. 

Pora. nocna. nie. musi. być. określona. w. sposób. identyczny. dla.
całego. zakładu. pracy .. Pracodawca. może. ustalić. w. regulaminie.
pracy. różne. granice. pory. nocnej. dla. poszczególnych. grup. pra-
cowników,.np ..dla.osób.zatrudnionych.na.stanowiskach.robotni-
czych.będą.to.godziny.od.godz ..22 .00.do.6 .00,.a.dla.pracowników.
administracyjno-biurowych.od.23 .00.do.7 .00 .

Termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia 
Termin,.miejsce,.czas.i.częstotliwość.wypłaty.wynagrodzenia.

muszą.być.określone.w.regulaminie.pracy.w.sposób.precyzyjny,.
co. w. dużej. liczbie. przypadków. nie. jest. w. praktyce. przestrze-
gane ..

Regulamin.pracy.musi.wskazywać.konkretną.datę.wypłaty.pra-
cownikom.wynagrodzenia.za.pracę,.a.nie.posługiwać.się.np ..zwro-
tem.„do.10 ..dnia.następnego.miesiąca” ..Termin.wypłaty.powinien.
być. zatem. wskazany. w. sposób. konkretny,. tj .:. „ostatniego. dnia.
miesiąca.za.miesiąc.poprzedni”,.„10 ..dnia.następnego.miesiąca”.itp ..

.
Regulamin pracy powinien wskazywać konkretną 
datę wypłaty wynagrodzenia. 

Ponadto.w.regulaminie.pracy.powinny.być.określone.wszystkie.
elementy.przewidziane.przepisami.Kodeksu.pracy.(termin,.miej-
sce,.czas.i.częstotliwość),.bez.względu.na.formę.wypłaty.wyna-
grodzenia.za.pracę,.jaka.funkcjonuje.u.pracodawcy ..Często.zda-
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rza.się,.że.gdy.w.zakładzie.wypłata.jest.dokonywana.przelewami.
na. konta. bankowe. wszystkich. pracowników,. to. pracodawca. nie.
zawiera.w.treści.regulaminu.pracy.informacji.o.miejscu.i.czasie.
wypłaty.wynagrodzenia ..Tymczasem.w.Kodeksie.pracy.wciąż.za.
podstawową.formę.wypłaty.jest.uznawana.forma.gotówkowa,.do.
rąk. pracownika .. Przelewanie. wynagrodzenia. na. konto. wymaga.
pisemnej. zgody. pracownika,. której. nie. ma. obowiązku. wyrażać.
(art .. 86. §. 3. k .p .) .. Dlatego. regulamin. musi. zawierać. określenie.
miejsca. (np .. kasa. zakładu,. pokój. księgowości). oraz. czasu. (np ..
w. godzinach. od. 8 .00. do. 16 .00). wypłaty. wynagrodzenia,. cho-
ciażby.w.okresie.tworzenia.regulaminu.żaden.z.pracowników.nie.
korzystał.z.takiej.formy.wypłaty ..

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i kobietom 
W.regulaminie.pracy.powinny.być.określone:.

n   wykaz. prac. wzbronionych. pracownikom. młodocianym. oraz.
kobietom,.

n   wykaz. prac. lekkich. dozwolonych. pracownikom. młodocia-
nym. zatrudnionym. w. innym. celu. niż. przygotowanie. zawo-
dowe,.

n   rodzaje.prac.i.wykaz.stanowisk.pracy.dozwolonych.pracowni-
kom.młodocianym.w.celu.odbywania.przygotowania.zawodo-
wego ..
Wszystkie. te. wykazy. muszą. być. dostosowane. do. warunków.

występujących.w.danym.zakładzie.pracy.i.do.rodzaju.prac,.jakie.
się.w.nim.wykonuje,.pracodawca.nie.powinien.przytaczać.prze-
pisów.regulujących.te.zagadnienia ..Często.zdarza.się,.że.praco-
dawcy.kopiują.do.regulaminu.pracy.całość.rozporządzeń.regulu-
jących.te.zagadnienia ..

Jeżeli. w. firmie. nie. ma. pracowników. młodocianych,. to.
dopuszczalne.jest,.aby.w.regulaminie.pracy.wprowadzić.zapis,.
że.nie.ustala.się.wykazu.prac.wzbronionych.młodocianym.oraz.
rodzajów.prac.dozwolonych.pracownikom.młodocianym.w.celu.
odbywania.przygotowania.zawodowego,.ponieważ.pracodawca.
nie. zatrudnia. takich. osób .. Gdy. w. zakładzie. zostanie. zatrud-
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niony. taki. pracownik,. wówczas. pracodawca. musi. sporządzić.
wykaz.prac.wzbronionych.i.dozwolonych.pracownikom.młodo-
cianym ..

Obowiązki bhp 
Pracodawca.powinien.ustalić.w.regulaminie.pracy.obowiązki.

dotyczące. bezpieczeństwa. i. higieny. pracy. oraz. ochrony. prze-
ciwpożarowej,. a. także. sposób. informowania. pracowników.
o. ryzyku. zawodowym,. które. wiąże. się. z. wykonywaną. pracą ..
W.praktyce.takie.ustalenie.najczęściej.polega.na.umieszczeniu.
w.regulaminie.pracy.postanowień.zawartych.w.Kodeksie.pracy.
w.tym.zakresie ..Tymczasem.regulamin.pracy.powinien.ustalać.
te. obowiązki. w. kontekście. konkretnego. rodzaju. prac,. jakie.
wykonują. pracownicy,. oraz. specyfiki. działania. zakładu ..
Pracodawca.powinien.więc.zamieścić.w.regulaminie.pracy.kon-
kretne.zapisy.dostosowane.do.specyfiki.pracy.w.jego.zakładzie,.
uwzględniając.rodzaj.wykonywanych.prac ..Ma.to.bowiem.duże.
znaczenie.zarówno.w.przypadku.stosowania.kar.porządkowych.
dla.pracowników,.jak.również.ewentualnego.ustalania.przyczyny.
wypowiedzenia.bądź.rozwiązania.umowy.o.pracę.bez.wypowie-
dzenia ..

Pracodawcy.często.zapominają.też.o.określeniu.w.regulaminie.
pracy.sposobu.informowania.pracowników.o.ryzyku.zawodowym.
związanym.z.wykonywaną.pracą,.myląc.ten.obowiązek.z.koniecz-
nością.potwierdzenia.poinformowania.pracowników.o. zapozna-
niu.ich.z.oceną.ryzyka.zawodowego ..

PRzykład
W regulaminie pracy zakładu krawieckiego w rozdziale dotyczącym bhp 
pracodawca zawarł zapis: „Pracownik potwierdza zapoznanie go z oceną 
ryzyka zawodowego pisemnym oświadczeniem, które jest umieszczane 
w jego aktach osobowych. Pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym 
w czasie szkoleń bhp”. Takie zapisy są niewystarczające i nie wypełniają 
obowiązkowej treści regulaminu. Prawidłowa informacja w tym zakresie 
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powinna przykładowo zawierać następujące postanowienie: „Pracownicy są 
informowani o ryzyku zawodowym związanym z pracą na poszczególnych 
stanowiskach pracy w czasie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy przez udostępnienie im treści oceny ryzyka zawodowego oraz 
omówienie zagrożeń występujących podczas pracy na ich stanowiskach 
pracy”. Taki zapis jest w pełni wystarczający i wskazuje na sposób informo-
wania o ryzyku zawodowym. 

Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy 

W.regulaminie.pracy.trzeba.określić.przyjęty.u.danego.pra-
codawcy. sposób. potwierdzania. przez. pracowników. przybycia.
i. obecności. w. pracy. oraz. usprawiedliwiania. nieobecności.
w.pracy ..Pracodawca.nie.może.przy.tym.ustalać.w.regulaminie.
zasad.usprawiedliwiania.nieobecności.w.pracy.w.sposób.mniej.
korzystny.dla.pracowników.od.przepisów.powszechnie.obowią-
zujących .. Przykładowo,. zapisy. regulaminu. pracy. zobowiązu-
jące.pracownika.do.poinformowania.pracodawcy.o.przyczynie.
nieobecności.najpóźniej.w.kolejnym.dniu. lub.do.dostarczenia.
zwolnienia.lekarskiego.w.nieprzekraczalnym.terminie.3.dni.są.
nieprawidłowe .

Pracodawca nie może wprowadzać mniej ko-
rzystnych zapisów dotyczących usprawiedliwiania 
nieobecności niż wynikające z przepisów.

Zgodnie.z.przepisami.prawa.pracy.w.razie.zaistnienia.przy-
czyn. uniemożliwiających. stawienie. się. do. pracy. pracownik.
jest. zobowiązany. niezwłocznie. zawiadomić. pracodawcę.
o. przyczynie. swojej. nieobecności. i. przewidywanym. okresie.
jej. trwania,. nie. później. niż. w. drugim. dniu. nieobecności.
w. pracy .. Natomiast. zaświadczenie. lekarskie. ubezpieczony.
jest. zobowiązany. dostarczyć. pracodawcy. nie. później. niż.
w.ciągu.7.dni.od.daty. jego.otrzymania,. jeżeli. jest.on.płatni-
kiem.zasiłków .
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Informacja o karach porządkowych 
Pracodawca. powinien. w. regulaminie. wskazać. katalog. kar.

porządkowych. zgodny. ze. wskazanym. w. Kodeksie. pracy ..
Zawarte.w.regulaminie.pracy.zapisy.dotyczące.kar.porządko-
wych.nie.powinny. tworzyć.nowego.katalogu. tych.kar,.ponie-
waż. jest. to. niedozwolone .. Zdarza. się,. że. pracodawcy. do. kar.
porządkowych. przewidzianych. w. Kodeksie. pracy. (kara. upo-
mnienia,.kara.nagany.i.kary.pieniężne).dodają.w.regulaminie.
pracy. np .. karę. zwrócenia. uwagi. lub. karę. ostrzeżenia ..
Stosowanie.takich.kar.jest.niedozwolone.i.stanowi.wykrocze-
nie. przeciwko. prawom. pracowniczym,. które. jest. zagrożone.
karą.grzywny.w.wysokości.od.1.tys ..zł.do.30.tys ..zł.(art ..281.
pkt.4.k .p .) ..

Pracodawca nie może wprowadzać w regulami-
nie pracy innych kar porządkowych niż te, które 
przewiduje kodeks pracy. 

Ponadto. regulamin. pracy. może. zawierać. inne. postanowienia.
regulujące.organizację. i.porządek.pracy.w.zakładzie,.np ..wpro-
wadzenie.60-minutowej.przerwy.w.pracy,.wydłużenie.rocznego.
limitu. godzin. nadliczbowych,. ustalenie. innych. godzin. czasu.
pracy.w.niedziele.i.święta,.wskazanie.katalogu.przyczyn.rozwią-
zania.umowy.bez.wypowiedzenia ..

wEjŚCIE w żyCIE REgulamInu PRaCy 

Regulamin.pracy.wchodzi.w.życie.po.upływie.2.tygodni.od.
dnia.podania.go.do.wiadomości.pracowników ..Podanie.regula-
minu.do.wiadomości.pracowników.następuje.w.sposób.przyjęty.
u. danego. pracodawcy .. Może. to. być. wywieszenie. na. tablicy.
ogłoszeń,. rozdanie.każdemu.z.pracowników.treści. regulaminu.
lub. rozesłanie. go. np .. pocztą. elektroniczną. do. pracowników ..
W. treści. regulaminu. pracy. warto. również. wskazać,. w. jakiej.
formie.pracownicy.będą.zapoznawani.z.jego.treścią ..Wielu.pra-
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codawców. zapomina. również. o. tym,. że. wszelkie. zmiany. do.
regulaminu. pracy. podlegają. tej. samej. procedurze. wchodzenia.
w.życie.i.zapoznawania.z.nimi.pracowników ..

Pracodawca musi zapoznać każdego z pracow-
ników z treścią regulaminu pracy przed rozpoczę-
ciem przez niego pracy. 

Wprowadzanie.przez.pracodawcę.zmian.do.regulaminu.pracy.
wymaga.również.uzgodnienia.ze.związkami.zawodowymi,.w.tym.
samym.trybie.co.ustalenie.treści.regulaminu ..Zmiany.te.powinny.
być.również.podane.pracownikom.do.wiadomości.w.sposób.przy-
jęty.w.zakładzie.pracy .

wzór. Regulamin pracy

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin. pracy. ustala. organizację. i. porządek. w. procesie. pracy. .
w.Firmie.„ABC”.sp ..z.o .o ..oraz.związane.z.tym.prawa.i.obowiązki.
pracodawcy.i.pracowników .

§ 2
1.. Postanowienia.niniejszego.regulaminu.pracy.obejmują.wszystkich.
pracowników.zatrudnionych.u.pracodawcy ..
2. W.sprawach.nieuregulowanych.w.niniejszym.regulaminie.stosuje.
się.przepisy.Kodeksu.pracy.i.inne.przepisy.prawa.pracy .
3.. Zapoznanie. się. z. regulaminem. pracy. lub. jego. każdorazową.
zmianą.pracownik.potwierdza.na.odrębnym.oświadczeniu.dołącza-
nym.do.akt.osobowych.pracownika .
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§ 3
Ilekroć.w.regulaminie.pracy.jest.mowa.o:
Pracodawcy,. należy. przez. to. rozumieć. Firmę. „ABC”. sp .. z. o .o ..
Czynności.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.wykonują:.
1 .. Prezes.Zarządu.–.„ABC”.sp ..z.o .o,
2 .. Członek.Zarządu.–.„ABC”.sp ..z.o .o .

Obowiązki pracownika związane z porządkiem  
w zakładzie pracy 

§ 4
1.. Pracownik. ma. obowiązek. punktualnie. o. wyznaczonej. godzinie.
zgodnie.z.obowiązującym.go.harmonogramem.rozpocząć.pracę ..
2.. Pracownik. ma. obowiązek. niezwłocznie. po. przybyciu. do. pracy.
złożyć.podpis.na.liście.obecności ..Za.zaniechanie.lub.lekceważenie.
tego.obowiązku.pracodawca.może.nałożyć.karę.porządkową ..
3.. Częste.zaniedbywanie.ww ..obowiązku.stanowi.ciężkie.naruszenie.
podstawowych.obowiązków.pracowniczych ..
4.. W.razie.spóźnienia.pracownik.ma.obowiązek.w.miarę.technicz-
nych.możliwości.poinformować.o.tym.fakcie.kierownika ...

§ 5
1.. Pracownik.powinien.uprzedzić.pracodawcę.o.przyczynie.i.przewi-
dywanym.okresie.nieobecności.w.pracy,.jeżeli.przyczyna.tej.nieobec-
ności.jest.z.góry.wiadoma.lub.możliwa.do.przewidzenia .
2.. W.razie.zaistnienia.przyczyn.uniemożliwiających.stawienie.się.do.
pracy,.pracownik.jest.zobowiązany.niezwłocznie.zawiadomić.praco-
dawcę. o. przyczynie. swojej. nieobecności. i. przewidywanym. okresie.
jej. trwania,. nie. później. jednak. niż. w. drugim. dniu. nieobecności. w.
pracy .
3.. Zawiadomienia.tego.pracownik.dokonuje.osobiście.lub.przez.inną.
osobę. telefonicznie,. mailowo. lub. za. pośrednictwem. innego. środka.
łączności.bezpośredniej ..
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4.. Niedotrzymanie.ww ..terminu.może.być.usprawiedliwione.szcze-
gólnymi.okolicznościami.uniemożliwiającymi. terminowe.dopełnie-
nie. przez. pracownika. obowiązku. określonego. w. tym. przepisie,.
zwłaszcza.jego.obłożną.chorobą.połączoną.z.brakiem.lub.nieobecno-
ścią.domowników.albo.innym.zdarzeniem.losowym ..
5.. Zaświadczenie. lekarskie.będące.usprawiedliwieniem.nieobecno-
ści.pracownik.ma.obowiązek.dostarczyć.najpóźniej.w.terminie.7.dni.
od.daty.wystawienia.zaświadczenia .

§ 6
Przebywanie.pracownika.na.terenie.zakładu.poza.ustalonymi.godzi-
nami.pracy.jest.dozwolone.tylko.i.wyłącznie.za.zgodą.kierownika.lub.
pracodawcy ..

§ 7
Pracownik. może. opuścić. miejsce. pracy. w. celu. załatwienia. spraw.
osobistych.w.godzinach.pracy.tylko.za.zgodą.kierownika.lub.praco-
dawcy .

§ 8
Korzystanie. z. telefonów. służbowych. dla. celów. prywatnych. jest.
zabronione.i.może.stanowić.ciężkie.naruszenie.podstawowych.obo-
wiązków.pracowniczych .

§ 9
Palenie.tytoniu.na.terenie.zakładu..jest.zabronione ..

§ 10
Pracownik. ma. obowiązek. niezwłocznie. zawiadomić. pracodawcę,.
przez. przedłożenie. odpowiednich. dokumentów,. o. jakichkolwiek.
zmianach. swoich. danych. osobowych. lub. zmianach. warunkujących.
nabycie.lub.utratę.odpowiednich.świadczeń ..
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Obowiązki pracodawcy związane z porządkiem w zakładzie pracy 

§ 11
Pracodawca.jest.zobowiązany.w.szczególności:
1.. Zaznajomić. pracowników. podejmujących. pracę. z. zakresem. ich.
obowiązków,.sposobem.wykonywania.pracy.na.wyznaczonych.stano-
wiskach.oraz.ich.podstawowymi.uprawnieniami .
2.. Organizować.pracę.w.sposób.zapewniający.zmniejszenie.uciążli-
wości.pracy .
3.. Przeciwdziałać.dyskryminacji.w.zatrudnieniu .
4. Przeciwdziałać.mobbingowi .
5.. Udostępnić. pracownikom. tekst. przepisów. dotyczących. równego.
traktowania.w.zatrudnieniu:

a). .przepisy.dotyczące.równouprawnienia.w.zatrudnieniu.stano-
wią.załącznik.nr.1.do.regulaminu.pracy.(pełna.wersja.regula-
minu.wraz.z.załącznikami.znajduje. się.na.stronie.www .spp .
infor .pl.w.zakładce.Niezbędnik),.

b)  zapoznanie. się. z. przepisami. dotyczącymi. równouprawnienia.
w.zatrudnieniu.pracownik.potwierdza.przez.pisemne.oświad-
czenie.o.zapoznaniu.się.z.regulaminem.pracy,.

6. Zapewniać.bezpieczne.i.higieniczne.warunki.pracy.oraz.prowadzić.syste-
matyczne.szkolenia.pracowników.w.zakresie.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy .
7.. Terminowo.i.prawidłowo.wypłacać.wynagrodzenie .
8.. Ułatwiać.pracownikom.podnoszenie.kwalifikacji.zawodowych .
9. Stosować.obiektywne.i.sprawiedliwe.kryteria.oceny.pracowników.
oraz.wyników.ich.pracy .
10.. Prowadzić.dokumentację.w.sprawach.związanych.ze.stosunkiem.
pracy .
11.. Wpływać.na.kształtowanie.w.zakładzie.pracy.zasad.współżycia.społecznego .

§ 12
Pracodawca.na.bieżąco.w.trakcie.trwania.stosunku.pracy.informuje.
ustnie.pracowników.o.zatrudnieniu.w.miarę.możliwości,.w.pełnym.



10 grudnia 2013 roku    www.serwispp.infor.pl22

lub.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy,.a.pracowników.zatrudnio-
nych.na.czas.określony.–.o.wolnych.miejscach.pracy .

§ 13
Pracodawca.nie.ponosi.odpowiedzialności.za.przechowywane.przez.
pracownika.w.zakładzie.pracy.lub.miejscu.wykonywania.pracy.pie-
niądze.i.przedmioty.wartościowe .

Obowiązki pracownika związane z realizacją zadań służbowych

§ 14
1. Pracownik.ma.obowiązek:.

a). .bezwzględnie.stosować.się.i.wykonywać.z.należytą.staranno-
ścią.polecenia.służbowe.wydane.przez.kierownika.oraz.przez.
pracodawcę,. jeżeli. nie. są. sprzeczne. z. przepisami. prawa. lub.
umową.o.pracę,..

b) .odmówić. wykonania. polecenia. służbowego,. jeżeli. jest. ono.
sprzeczne. z. prawem. lub. umową. o. pracę,. o. czym. informuje.
niezwłocznie.pracodawcę,.

c). .stosować. się. do. wytycznych. określonych. przez. pracodawcę.
dotyczących.prawidłowej.sprzedaży.towaru.i.obsługi.klienta,.

d). .bezwzględnie.przestrzegać.przepisów.sanitarnych.oraz.norm.
HACCP. w. zakresie. niezbędnym. do. prawidłowej. realizacji.
zadań.służbowych,.

e). dbać.o.dobry.wizerunek.zakładu,
f). dbać.o.klienta.przez.stosowne.i.odpowiednie.zachowanie,.
g). .wykorzystywać.czas.pracy.tylko.na.czynności.wynikające.ze.

stosunku.pracy .
2.. Po.zakończeniu.pracy.na.zmianie.pracownik.ma.obowiązek.zosta-
wić.na.miejscu.pracy.bezwzględny.ład.i.porządek:.

a). .niedozwolone.jest.pozostawianie.nieuporządkowanego.stano-
wiska.pracy.pracownikowi.kolejnej.zmiany ....

3.. Osoba.kierująca.pracownikami.ma.ponadto.bezwzględny.obowiązek:.
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a). .rzetelnie.wykonywać.powierzone.jej.obowiązki.służbowe.jako.
osobie.bezpośrednio.odpowiedzialnej.za.sprawną.i.właściwą.
organizację.pracy,.

b). .egzekwować. od. pracowników. bezwzględne. przestrzeganie.
regulaminu.pracy,.

c). .egzekwować. od. nowo. przyjmowanych. pracowników. dostar-
czenia. przed. podjęciem. pracy. dokumentów. niezbędnych. do.
zatrudnienia,.określonych.przez.pracodawcę ..W.przeciwnym.
razie.z.kandydatem.nie.zostanie.zawarta.umowa.o.pracę,

d). .udzielać. pracownikom. urlopów. wypoczynkowych. w. sposób.
zachowujący.sprawną.organizację.pracy ........

§ 15
Ciężkim. naruszeniem. podstawowych. obowiązków. pracowniczych. .
w.rozumieniu.art ..52.§.1.pkt.1.Kodeksu.pracy.jest.w.szczególności:.

a). .częste.zaniedbywanie.obowiązków.związanych.z.porządkiem.
w.zakładzie.pracy,.

b). .wykonywanie.pracy.w. sposób,.który.mógłby.narazić.praco-
dawcę.na.szkodę,

c). .rażąca. niedbałość. o. maszyny,. narzędzia,. powierzone. mate-
riały.i.inne.mienie.pracodawcy,

d). .wykonywanie. prac. niezwiązanych. ze. stosunkiem. pracy. na.
terenie.zakładu,

e). .bezprawne.przywłaszczenie.przedmiotów.znajdujących.się.na.
terenie.zakładu,.

f)  nieusprawiedliwiona.nieobecność.w.pracy.trwająca.dłużej.niż.
2.dni,.

g). samowolne.opuszczenie.pracy.bez.usprawiedliwienia,
h)  stawienie.się.do.pracy.w.stanie.nietrzeźwości.lub.po.spożyciu.

innego.środka.odurzającego,.spożywanie.alkoholu.lub.innego.
środka.odurzającego.w.miejscu.pracy,

i). .uporczywe. naruszanie. przepisów. i. zasad. bhp,. przepisów.
ppoż .,.przepisów.sanitarnych,..
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j). .wykonywanie.pracy.zarobkowej.w.okresie.orzeczonej.w.zwol-
nieniu.lekarskim.niezdolności.do.pracy.lub.zawinione.wyko-
rzystywanie.zwolnienia.lekarskiego.od.pracy.w.sposób.rażąco.
niezgodny.z.jego.celem,

k)  działania.lub.zachowania.uznane.w.Kodeksie.pracy.za.mob-
bing.w.stosunku.do.innych.pracowników,

l). .niewłaściwe. zachowanie. wobec. klientów. mające. wpływ. na.
wizerunek.zakładu.pracy,..

ł). .niewłaściwe. zachowanie. wobec. przełożonych,. podwładnych,.
współpracowników ..

Czas pracy, system i rozkład czasu pracy, okres rozliczeniowy

§ 16
Czasem.pracy.jest.czas,.w.którym.pracownik.pozostaje.do.dyspozycji.
pracodawcy.na. terenie.zakładu.pracy. lub.w. innym.miejscu.wyzna-
czonym.do.wykonywania.zadań ..

§ 17
1. U. pracodawcy. obowiązuje. system. równoważnego. czasu. pracy,. .
w.którym.jest.dopuszczalne.przedłużenie.dobowego.wymiaru.czasu.
pracy.nie.więcej.jednak.niż.do.12.godzin .
2.. Przedłużony.dobowy.wymiar.czasu.pracy.jest.równoważony.krót-
szym. dobowym. wymiarem. czasu. pracy. w. niektórych. dniach. lub.
dniami.wolnymi.od.pracy .
3.. W. ramach. obowiązującego. systemu. czasu. pracy. dopuszczalna.
jest.praca.zmianowa ..
4.. Praca.na.zmiany.odbywa.się.na.podstawie.harmonogramu.czasu.
pracy. pracownika. sporządzonego. przez. kierownika,. który. stanowi.
jego. rozkład.czasu.pracy ..Harmonogram.sporządzany. jest.na.okres.
miesiąca.i.podawany.do.wiadomości.pracowników.na.tydzień.przed.
okresem. jego. obowiązywania. poprzez. wywieszenie. na. zakładowej.
tablicy.informacyjnej ..
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5. Zmiana. ustalonego. harmonogramu. możliwa. jest. tylko. w. przy-
padku:.
–.choroby.lub.innej.usprawiedliwionej.nieobecności.pracownika .
–.szczególnych.potrzeb.pracodawcy ..

§ 18
Okres.rozliczeniowy.wynosi.1.miesiąc.kalendarzowy ..

§ 19
1. Praca.w.zakładzie.odbywa.się.w.ramach.obowiązującego.systemu.
równoważnych. norm. czasu. pracy. od. poniedziałku. do. niedzieli. .
w. godzinach. otwarcia. zakładu,. zgodnie. z. obowiązującym. pracow-
nika.harmonogramem.czasu.pracy ..
2.. Dla.celów.obliczenia.obowiązującego.pracownika.wymiaru.czasu.
pracy. dniem. wolnym. od. pracy. wynikającym. z. zasady. przeciętnie.
5-dniowego.tygodnia.pracy.jest.sobota ..
.

§ 20
Pora. nocna. obejmuje. 8. godzin. od. godziny. 22 .00. do. godziny. 6 .00.
następnego.dnia ..

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 21
1.. Za. nieprzestrzeganie. przez. pracownika. ustalonego. porządku,.
regulaminu.pracy,.przepisów.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,.przepi-
sów.przeciwpożarowych,.przyjętego.sposobu.potwierdzania.przyby-
cia.i.obecności.w.pracy.oraz.usprawiedliwiania.nieobecności.w.pracy.
pracodawca.może.stosować:
–.karę.upomnienia,
–.karę.nagany .
2. Za.nieprzestrzeganie.przez.pracownika.przepisów.bezpieczeństwa.
i.higieny.pracy.lub.przepisów.przeciwpożarowych,.opuszczenie.pracy.
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bez.usprawiedliwienia,.stawienie.się.do.pracy.w.stanie.nietrzeźwości.
lub.spożywanie.alkoholu.w.czasie.pracy.pracodawca.może.stosować.
karę.pieniężną ..
3. Kara.pieniężna.za.jedno.przekroczenie,.jak.i.za.każdy.dzień.nieuspra-
wiedliwionej.nieobecności,.nie.może.być.wyższa.od.jednodniowego.wyna-
grodzenia. pracownika,. a. łącznie. kary. pieniężne. nie. mogą. przewyższać.
dziesiątej.części.wynagrodzenia.przypadającego.pracownikowi.do.wypłaty ..
4.. Wpływy.z.kar.pieniężnych.przeznacza.się.na.poprawę.warunków.
bezpieczeństwa.i.higieny.pracy .

§ 22
Z.wnioskiem.o.ukaranie.do.pracodawcy.może.wystąpić.bezpośredni.
przełożony.pracownika .

§ 23
Kara.nie.może.być.zastosowana.po.upływie.2.tygodni.od.powzięcia.
wiadomości. o. naruszeniu. obowiązku. pracowniczego. i. po. upływie. .
3.miesięcy.od.dopuszczenia.się.tego.naruszenia .

§ 24
Kara.może.być.zastosowana.tylko.po.uprzednim.wysłuchaniu.pracownika .
.....

§ 25
1.. Odpis.zawiadomienia.składa.się.do.akt.osobowych.pracownika .
2.. Karę. uważa. się. za. niebyłą,. a. odpis. zawiadomienia. o. ukaraniu.
usuwa.z.akt.osobowych.pracownika.po.roku.nienagannej.pracy ..
3. Pracodawca. może,. z. własnej. inicjatywy. uznać. karę. za. niebyłą.
przed.upływem.ww ..terminu .

§ 26
1.. Jeżeli. zastosowanie. kary. nastąpiło. z. naruszeniem. przepisów.
prawa,. pracownik. może. w. ciągu. 7. dni. od. dnia. zawiadomienia. go. .
o.ukaraniu.wnieść.sprzeciw.do.pracodawcy ..
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2. Nieodrzucenie.sprzeciwu.w.ciągu.14.dni.od.dnia.jego.wniesienia.
jest.równoznaczne.z.uwzględnieniem.sprzeciwu .
3.. Pracownik,.który.wniósł.sprzeciw,.może.w.ciągu.14.dni.od.dnia.
zawiadomienia.o.odrzuceniu.tego.sprzeciwu.wystąpić.do.sądu.pracy.
o.uchylenie.zastosowanej.wobec.niego.kary .
4.. W.razie.uwzględnienia.sprzeciwu.wobec.zastosowanej.kary.pie-
niężnej.lub.uchylenia.tej.kary.przez.sąd.pracy,.pracodawca.jest.obo-
wiązany.zwrócić.pracownikowi.równowartość.kwoty.tej.kary .

Wypłata wynagrodzenia

§ 27
1.. Wynagrodzenie. za. pracę. pracodawca. wypłaca. raz. w. miesiącu,. .
10 .. dnia. miesiąca. kalendarzowego,. następującego. po. miesiącu,. za.
który.wypłacane.jest.wynagrodzenie .
2.. Wynagrodzenie. wypłacane. jest. w. miejscu. wykonywania. pracy.
przez. pracownika. (kasa. zakładowa),. w. gotówce. do. rąk. własnych.
pracownika.w.godzinach.od..8 .00.do.18 .00 ..
3.. Za. pisemną. zgodą. pracownika. wynagrodzenie. wypłaca. się. na.
wskazany.przez.niego.rachunek.bankowy .

Bezpieczeństwo i higiena pracy
     
§ 28

1. Pracodawca.jest.zobowiązany.chronić.zdrowie.i.życie.pracowni-
ków. przez. zapewnienie. bezpiecznych. i. higienicznych. warunków.
pracy,.w.szczególności.pracodawca.jest.zobowiązany:

a)  organizować.pracę.w.sposób.zapewniający.bezpieczne.i.higie-
niczne.warunki.pracy,

b)  zapewniać.przestrzeganie.w.zakładzie.pracy.przepisów.oraz.
zasad. bezpieczeństwa. i. higieny. pracy,. wydawać. polecenia.
usunięcia.uchybień.w.tym.zakresie.oraz.kontrolować.wyko-
nanie.tych.poleceń,.



10 grudnia 2013 roku    www.serwispp.infor.pl28

c). .oceniać. ryzyko. zawodowe. oraz. informować. pracownika. .
o.ryzyku.zawodowym.na.stanowisku.pracy,

d). kierować.pracownika.na.badania.profilaktyczne ..
2.. Informowanie. pracowników. o. ryzyku. zawodowym. następuje.
przez. udostępnienie. pracownikowi. dokumentacji. analizy. ryzyka.
zawodowego. na. zajmowanym. stanowisku. pracy. oraz. omówieniu. .
w.trakcie.szkoleń.wstępnych.zidentyfikowanych.zagrożeń.występują-
cych.na.poszczególnych.stanowiskach.pracy .
3.. Zapoznanie.się.z.ryzykiem.zawodowym.na.zajmowanym.stanowisku.
pracownik.potwierdza.własnoręcznym.podpisem.na.oświadczeniu ..
4.. Oświadczenie. o. zapoznaniu. się. z. ryzykiem. zawodowym. praco-
dawca.przechowuje.w.aktach.osobowych.pracownika ...
5.. Osoba.kierująca.pracownikami.jest.zobowiązana:

a). .organizować. stanowiska. pracy. zgodnie. z. przepisami. oraz.
zasadami.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,

b)  dbać. o. sprawność. środków. ochrony. indywidualnej. oraz. ich.
stosowanie.zgodnie.z.przeznaczeniem,

c). .organizować,.przygotowywać.i.prowadzić.prace,.uwzględnia-
jąc. zabezpieczenie. pracowników. przed. wypadkami. przy.
pracy,. chorobami. zawodowymi. i. innymi. chorobami. związa-
nymi.z.warunkami.środowiska.pracy,

d). .dbać. o. bezpieczny. i. higieniczny. stan. pomieszczeń. pracy. .
i. wyposażenia. technicznego,. a. także. o. sprawność. środków.
ochrony.zbiorowej.i.ich.stosowanie.zgodnie.z.przeznaczeniem,

e). .egzekwować. przestrzeganie. przez. pracowników. przepisów. .
i.zasad.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,.przepisów.ppoż .,.prze-
pisów.sanitarnych,..

f). .zapewniać. wykonanie. zaleceń. lekarza. sprawującego. opiekę.
zdrowotną.nad.pracownikami,

g). .egzekwować. od. pracowników. przedkładanie. aktualnego.
zaświadczenia.lekarskiego,.najpóźniej.w.dniu.upływu.ważno-
ści.poprzednich.badań.profilaktycznych.lub.najpóźniej.w.dniu.
przystąpienia.do.pracy ...
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Obowiązki pracownika z zakresu bezpieczeństwa 
 i higieny pracy

§ 29
Pracownik.ma.obowiązek.w.szczególności:.
1.. Znać.przepisy.i.zasady.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy:

a)  brać.udział.w.szkoleniu.i.instruktażu.z.tego.zakresu.oraz.pod-
dawać.się.wymaganym.egzaminom.sprawdzającym,

b). .wykonywać.pracę.w.sposób.zgodny.z.przepisami.oraz.zasa-
dami.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,

c)  stosować.się.do.wydawanych.w.tym.zakresie.poleceń.i.wska-
zówek.przełożonych,

2.. Dbać.o.należyty.stan.maszyn,.urządzeń,.narzędzi. i. sprzętu.oraz. .
o.porządek.i.ład.w.miejscu.pracy .
3.. Stosować.środki.ochrony.zbiorowej,.a. także.używać.przydzielo-
nych. środków. ochrony. indywidualnej. oraz. odzieży. i. obuwia. robo-
czego,.zgodnie.z.ich.przeznaczeniem .
4.. Poddawać. się. wstępnym,. okresowym. i. kontrolnym. oraz. innym.
zaleconym.badaniom.lekarskim.i.stosować.się.do.wskazań.lekarskich:

a). .badania. wstępne:. Pracownik. ma. obowiązek. na. podstawie.
skierowania.otrzymanego.od.pracodawcy.przedłożyć.zaświad-
czenie.lekarskie.o.zdolności.do.wykonywania.pracy.na.danym.
stanowisku.najpóźniej.w.dniu.rozpoczęcia.pracy,..

b)  badania. okresowe:. Pracownik. ma. obowiązek. na. podstawie.
skierowania.otrzymanego.od.pracodawcy.przedłożyć.zaświad-
czenie.lekarskie.o.zdolności.do.wykonywania.pracy.na.danym.
stanowisku.najpóźniej.w.dniu,.w.którym.upływa.termin.waż-
ności.poprzednich.badań,.

c)  badania.kontrolne:.Pracownik.ma.obowiązek.na.podstawie.skiero-
wania. otrzymanego. od. pracodawcy. przedłożyć. zaświadczenie.
lekarskie.o.zdolności.do.wykonywania.pracy.na.danym.stanowi-
sku.najpóźniej.w.dniu.rozpoczęcia.pracy,.po.niezdolności.do.pracy.
trwającej.powyżej.30.dni.spowodowanej.chorobą.pracownika,
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d)  w.przypadku.braku.zaświadczenia.lekarskiego.pracownik.nie.
zostaje.dopuszczony.do.pracy .

......
§ 30

Zasady. przydziału. odzieży. i. obuwia. roboczego. oraz. środków.
ochrony. indywidualnej.określa.załącznik.nr.1.do.regulaminu.pracy.
(pełna.wersja.regulaminu.wraz.z.załącznikami.znajduje.się.na.stronie.
www .spp .infor .pl.w.zakładce.Niezbędnik) ..
.....

§ 31
Kobiety.nie.mogą.być.zatrudniane.przy.pracach.szczególnie.uciążli-
wych.i.szkodliwych.dla.zdrowia,.ujętych.w.wykazie.prac.wzbronio-
nych. kobietom,. stanowiącym. załącznik. nr. 2. do. regulaminu. pracy.
(pełna.wersja.regulaminu.wraz.z.załącznikami.znajduje.się.na.stronie.
www .spp .infor .pl.w.zakładce.Niezbędnik) .

§ 32
Pracodawca.nie.zatrudnia.pracowników.młodocianych. i.w.związku. .
z..tym.nie.sporządził.wykazu.stanowisk.pracy.dozwolonych.pracow-
nikom.młodocianym ..W.przypadku.zatrudnienia.pracownika.młodo-
cianego.wykaz.takich.prac.zostanie.sporządzony .

PodSTaWa PRaWNa:

n   art.  9,  art.  85  §  1–2,  art.  86,  art.  104–104
3

,  art.  108  §  1–2,  art.  129–130,  art.  141,  art.  150,  

art. 151 § 4, art. 151
1

 pkt 1 lit. a, art. 151
7

 § 1, art. 151
9

 § 2, art. 237
8

 § 1, art. 241
25a

, art. 281  

pkt 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU 

z 2013 r. poz. 1028), 

n   art. 25
1

 ust. 1, art. 30 ust. 4 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. DzU z 2001 r. 

nr 79, poz. 854, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 896),

n   art. 6 ust. 2 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU nr 100, poz. 1080, ost. zm. DzU z 2009 r.  

nr 219, poz. 1707),
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n   art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w  razie  choroby  i  macierzyństwa  (j.t.  DzU  z  2010  r.  nr  77,  poz.  512,  ost.  zm.  DzU  z  2013  r.  

poz. 996),

n   § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU 

nr 60, poz. 281, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1359),

n   § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowa-

dzenia  przez  pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286, ost. zm. DzU z 2009 r.  

nr 115, poz. 971).

AlekSAndeR P. kuźniAR 
specjalista w zakresie prawa pracy 

Regulamin wynagradzania 
w praktyce – jak tworzyć, 
wprowadzać i zmieniać

Regulamin wynagradzania powinni opracować i wprowadzić 
pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieob-
jętych zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym 
pracy. Aby ustalić, czy powstał taki obowiązek, należy prawidło-
wo obliczyć liczbę zatrudnionych pracowników. W tej liczbie na-
leży uwzględnić osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umo-
wy o pracę, bez względu na ich wymiar czasu pracy.

Do.liczby.pracowników.nie.należy.wliczać.osób.świadczących.
pracę.na.podstawie.umów.cywilnoprawnych.czy.współpracowni-
ków.prowadzących.działalność.pozarolniczą ..Regulaminu.wyna-
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gradzania.nie.należy.również.tworzyć.(niezależnie.od.liczby.osób.
zatrudnionych).dla:
n   członków.korpusu.służby.cywilnej,
n   pracowników.urzędów.państwowych,
n   pracowników.samorządowych.zatrudnionych.w:.urzędach.mar-

szałkowskich,.starostwach.powiatowych,.urzędach.gminy,.biu-
rach. (ich. odpowiednikach). związków. jednostek. samorządu.
terytorialnego,.biurach.(ich.odpowiednikach).jednostek.admi-
nistracyjnych.jednostek.samorządu.terytorialnego,

n   sędziów,
n   prokuratorów.
(art ..772.§.5.w.zw ..z.art ..239.§.3.k .p .) .

Do. regulaminu. wynagradzania. nie. należy. wprowadzać. zapi-
sów. odnoszących. się. do. wynagradzania. osób. zarządzających.
w.imieniu.pracodawcy.zakładem.pracy,.tj .:
n   pracowników.kierujących.jednoosobowo.zakładem.pracy.i.ich.

zastępców,
n   pracowników.wchodzących.w.skład.kolegialnego.organu.zarzą-

dzającego.zakładem.pracy,
n   głównych.księgowych.(art ..24126.w.zw ..z.art ..128.§.2.pkt.2.k .p .) .

Osobą.zarządzającą.zakładem.pracy.jest.m .in ..prezes,.dyrektor,.
a.także.wieloosobowy.zarząd.spółki.z.o .o ..lub.spółki.akcyjnej .

Pracodawca.nie.może.nadużywać.definicji.osoby.zarządzającej.
w.imieniu.pracodawcy,.aby.wyłączyć.pewne.grupy.pracowników.
z. korzystnych. regulacji. regulaminu. wynagradzania .. Potwierdził.
to.Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.25.września.2007.r ..(I.PK.105/07,.
OSNP.2008/21–22/309,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl),.w.któ-
rym.orzekł,.że:.„w.umowie.o.pracę.nie.jest.dopuszczalne.zalicze-
nie.pracownika.zajmującego.stanowisko.kierownika.działu.eks-
pedycji.do.grona.osób.zarządzających.zakładem.pracy.w.imieniu.
pracodawcy. z. intencją. wyłączenia. go. z. oddziaływania. regula-
minu. wynagradzania,. jeżeli. kompetencje. tego. pracownika. nie.
mają.charakteru.zarządczego” .

Należy.podkreślić,.że.regulamin.wynagradzania.ma.zastosowa-
nie.do.wszystkich.pracowników.i.z.jego.postanowień.nie.można.
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wyłączyć.żadnej.grupy.zatrudnionych. (tak. jak.z.układu.zbioro-
wego.pracy) .

REgulamIn PRaCy a układ zbIoRowy PRaCy

Regulaminu.wynagradzania.nie.należy.tworzyć,.jeśli.pracow-
nicy. są. objęci. zakładowym. lub. ponadzakładowym. układem.
zbiorowym.pracy ..Regulamin.wynagradzania.będzie.obowiązy-
wał. do. momentu. objęcia. pracowników. zakładowym. lub.
ponadzakładowym. układem. zbiorowym. pracy .. Aby. regulamin.
przestał.obowiązywać,.układ.musi.w.swojej.treści.wprowadzać.
warunki.wynagrodzenia.za.pracę.oraz.przyznawać.inne.świad-
czenia.związane.z.pracą.w.sposób.umożliwiający.określenie,.na.
jego. podstawie,. indywidualnych. warunków. umów. o. pracę..
(art ..772.§.3.k .p .) .

Może. się. zdarzyć,. że. pracodawca. będzie. musiał. opracować.
regulamin. wynagradzania,. mimo. że. pracownicy. będą. objęci.
zakładowym. lub.ponadzakładowym.układem.zbiorowym.pracy ..
Będzie.to.miało.miejsce.wtedy,.gdy:
n   obowiązujący.układ.normuje.zasady.wynagradzania.i.przyzna-

wania. pracownikom. innych. świadczeń. związanych. z. pracą.
tylko.w.sposób.ogólny,

n   pewna.grupa.(grupy).pracowników.nie.została.objęta.układem .
W.tej.sytuacji.regulamin.wynagradzania.może.mieć.charakter.

uzupełniający.w.stosunku.do.układu ..Wówczas.regulamin.będzie.
musiał. normować. zasady.wynagradzania.pracowników,.których.
pominięto. w. układzie. zbiorowym .. Może. zatem. mieć. miejsce.
sytuacja,. że. u. danego. pracodawcy. będzie. obowiązywał. układ.
zbiorowy.pracy.i.regulamin.wynagradzania .

PRzykład
Spółka z o.o. zatrudnia ponad 200 pracowników, z czego 170 osób stanowią 
pracownicy produkcji, 20 – pracownicy administracji i 10 – przedstawiciele 
handlowi. W spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym warunki 
wynagradzania pracowników określono w następujący sposób:
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(…)

§ 4
W X spółka z o.o. obowiązuje system wynagradzania:
1) czasowy – dla pracowników administracji,
2) czasowo-prowizyjny – dla pracowników działu handlowego,
3) akordowy – dla pracowników produkcji.
System czasowy polega na ustaleniu dla poszczególnych kategorii zasze-
regowania pracowników stawek wynagrodzenia zasadniczego.
System czasowo-prowizyjny polega na ustaleniu wynagrodzenia zasadni-
czego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz prowizji uzależ-
nionej od efektów pracy. 
System akordowy polega na pomnożeniu liczby wykonanych towarów 
przez stawkę za jedną sztukę.

§ 5
Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela zaszeregowania stano-
wisk pracy, obejmująca wszystkie stanowiska występujące w zakładzie, 
stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu wynagradzania.

§ 6
1. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpo-
wiadająca kategorii jego osobistego zaszeregowania, jest ustalona na 
podstawie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej 
załącznik nr 4 do regulaminu wynagradzania.
2. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika w wartościach określonych przez 
załącznik nr 4 ustala pracodawca w drodze negocjacji z pracownikiem.

§ 7
1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 4 do regulaminu wyna-
gradzania przysługuje za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu wynagrodzenie 
zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy prze-
widzianego w umowie o pracę.

§ 8
Pracownikowi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, przysługują dodat-
kowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą:
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1) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
2) wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
3) wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
4) wynagrodzenie za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy,
5) dodatek stażowy.

§ 9
1. Przy ustalaniu uprawnień do dodatku stażowego uwzględniane są 
jedynie okresy zatrudnienia u obecnego pracodawcy.
2. Wysokość wypłacanego co miesiąc dodatku stażowego wynosi 3% wynagro-
dzenia zasadniczego za 4 lata zatrudnienia i wzrasta corocznie o 0,5%, maksy-
malnie do osiągnięcia 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10
1. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownik może otrzymać premię 
uznaniową w wysokości do 100% przysługującego mu wynagrodzenia 
zasadniczego.
2. Premię uznaniową przyznaje Pracodawca po uwzględnieniu swoich 
możliwości finansowych oraz biorąc pod uwagę w szczególności:
1) sumienność i staranność w wykonywaniu pracy,
2) obecność w pracy,
3) stosunek do klientów i współpracowników.

§ 11
Pracownikom działu handlowego przysługuje prowizja w wysokości 10% 
od wygenerowanego obrotu netto przez klienta.

§ 12
Pracownikowi zatrudnionemu przy produkcji przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze oraz stawka akordowa w wysokości od 3 zł do 8 zł za jeden 
produkt (określona szczegółowo w załączniku 4 do regulaminu). Stawka 
może zostać zwiększona o 50% z tytułu przekroczenia ustalonej normy 
pracy określanej indywidualnie dla każdej grupy produktów.

§ 13
Pracownikowi szczególnie wyróżniającemu się w pracy może być przy-
znana nagroda na wniosek jego bezpośredniego przełożonego (...).
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W listopadzie 2013 r. w spółce zaczął obowiązywać układ zbiorowy pracy, 
którego postanowienia obejmują tylko pracowników produkcji.
Przykładowe zapisy układu zbiorowego pracy

(…)
§ 20

W zakładzie, w stosunku do pracowników produkcji, stosuje się czasowo-
-akordowy system wynagradzania.

§ 21
Wynagrodzenie za pracę pracowników produkcji obejmuje wynagrodzenie 
zasadnicze dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz stawkę 
akordową, pomnożoną przez liczbę wykonanych produktów (załącznik 
nr 1 do układu).

§ 22
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przy-
sługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia 
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu wykonywanej pracy, 
ustalone w umowie o pracę.

W tej sytuacji w spółce obowiązuje zarówno regulamin wynagradzania, jak 
i układ zbiorowy pracy. Postanowienia układu należy stosować do pracowni-
ków produkcji. do pracowników administracji i przedstawicieli handlowych 
należy stosować regulamin wynagradzania.

IndywIdualnE waRunkI wynagRadzanIa 
PRaCownIków a zaPISy REgulamInu 
wynagRadzanIa

Wprowadzone.w. regulaminie. zasady.wynagradzania.pracow-
ników.nie.oznaczają,. że.pracodawca,.na.podstawie. indywidual-
nych. negocjacji. z. pracownikiem,. nie. może. wynagradzać. go.
w.sposób.bardziej.korzystny,.określony.w.umowie.o.pracę .



  nr 50/2013   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 37

Takie.stanowisko.prezentuje.Sąd.Najwyższy,.który.w.wyroku.
z.22.września.1999.r ..(I.PKN.262/99,.OSNP.2001/2/35).stwier-
dził,.że.„przepisy.regulaminu.premiowania.(wynagradzania).nie.
mają.zastosowania,.jeżeli.prawo.do.premii.i.jej.wysokość.zostały.
dla.pracownika.określone.korzystniej.w.umowie.o.pracę” .

Jeżeli. umowa. o. pracę. byłaby. mniej. korzystna. niż. regulamin.
wynagradzania. obowiązujący. w. firmie,. wówczas. zastosowanie.
będą.miały.korzystniejsze.postanowienia.regulaminu .

PRzykład
Spółka z o.o. zatrudnia od maja 1999 r. Marcina G. na stanowisku kierownika 
budowy. W umowie o pracę określono, że pracownik będzie miał prawo do 
wynagrodzenia wysokości 5000 zł brutto. W 2004 r. na podstawie porozu-
mienia zmieniającego do umowy o pracę wprowadzono zapis o następującej 
treści: „Wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym będzie 
waloryzowane do 31 maja każdego roku na podstawie podanego przez GUS 
wskaźnika rocznej waloryzacji”.
W październiku 2013 r. pracodawca wprowadził regulamin, w którym nie 
było zapisów o waloryzacji wynagrodzenia dla pozostałych pracowników. 
dla kierowników budowy wprowadzono natomiast dodatek funkcyjny. W tej 
sytuacji wiążące dla pracodawcy są postanowienia zarówno umowy 
o pracę, jak i regulaminu wynagradzania. a zatem spółka musi wypłacać 
Marcinowi G. dodatek funkcyjny oraz co roku waloryzować jego wynagro-
dzenie.

Korzystniejsze.postanowienia.regulaminu.z.dniem.jego.wejścia.
w. życie. zastępują. mniej. korzystne. warunki. umowy. o. pracę ..
Natomiast. postanowienia. regulaminu,. które. pogarszałyby. sytu-
ację. pracownika,. nie. obowiązują. od. dnia. jego. obowiązywania ..
Pracodawca,. chcąc.wprowadzić.postanowienia.mniej. korzystne,.
musi. wypowiedzieć. pracownikom. dotychczasowe. warunki.
umowy.o.pracę,.wręczając. im.wypowiedzenia.zmieniające. (lub.
jeżeli.pracownicy.wyrażają.na.nie.zgodę.–.porozumienia/aneksy.
do.umowy.o.pracę) ..W.sytuacji.wręczenia.wypowiedzeń.zmienia-
jących.w.związku.z.wejściem.w.życie.mniej.korzystnych.postano-
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wień. regulaminu. nie. mają. zastosowania. przepisy. dotyczące.
ochrony.pracowników.przed.wypowiedzeniem,.tj .:
n   kobiet.w.ciąży.i.w.czasie.urlopu.macierzyńskiego,
n   pracowników.w.wieku.przedemerytalnym,
n   członków. związku. zawodowego. wskazanych. w. uchwale.

zarządu.zakładowej.organizacji.związkowej .

PRoCEduRa uSTalEnIa REgulamInu

Regulamin.wynagradzania.ustala.pracodawca.(art ..772.§.1.k .p .) ..
Jeżeli.u.danego.pracodawcy.działa.organizacja.związkowa,.praco-
dawca.musi.ustalić.z.nią.treść.regulaminu ..Statut.zakładowej.organi-
zacji.związkowej.ma.organizacja.zrzeszająca.u.danego.pracodawcy.
co.najmniej.10.członków.lub.co.najmniej.10.członków.u.wszystkich.
pracodawców. objętych. działaniem. związku. międzyzakładowego.
(art .. 251. i. art .. 34. ustawy. o. związkach. zawodowych) .. W. sytuacji.
gdyby. pracodawca. nie. uzgodnił. treści. regulaminu. ze. związkiem.
zawodowym,.mimo.że. spełniłby. inne.kodeksowe.przesłanki.doty-
czące. wprowadzenia. regulaminu,. np .. podałby. go. do. wiadomości.
pracowników,.to.taki.regulamin.nie.będzie.obowiązywał .

Jeśliby pracodawca nie uzgodnił ze związkiem tylko niektó-
rych postanowień regulaminu, będzie on mógł wejść w życie 
w zakresie uzgodnionym z organizacją związkową..Obowiązek.
uzgodnienia. istnieje. również. wtedy,. gdy. u. pracodawcy. działa.
kilka.związków.zawodowych .. Jeżeli.organizacje.związkowe.nie.
przedstawią.wspólnego.stanowiska.(art ..30.ust ..5.ustawy.o.związ-
kach.zawodowych).w.ciągu.30.dni.od.dnia.otrzymania.projektu.
regulaminu,.pracodawca.ma.prawo.ustalić.regulamin.samodziel-
nie ..Powinien.jednak.rozpatrzyć.indywidualne.opinie.związków.
zawodowych.w.tym.zakresie .

Negatywne.stanowisko.przedstawione.przez.związki.oznacza,.
że. regulamin. nie. będzie. mógł. wejść. w. życie. (wyrok. SN..
z.12.lutego.2004.r .,.I.PK.349/03,.OSNP.2005/1/4) .

W.przypadku.braku.zgody.związku.zawodowego.na.pełną.treść.
regulaminu,.nie.może.on.zostać.wprowadzony.przez.pracodawcę.
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samodzielnie,.co.oznacza,.że.nie.może.wejść.w.życie ..W.takiej.
sytuacji.warunki.wynagrodzenia.pracowników.są.ustalane.indy-
widualnie. w. umowach. o. pracę .. Jak. podkreślił. Sąd. Najwyższy.
w.wyroku.z.28.maja.2008.r ..(III.ZP.13/98,.OSNP.1998/23/674)..
„milczenie.przedstawicieli.związków.zawodowych.i.niepodjęcie.
rokowań. ( . . .). nie. może. być. uznane. za. dorozumianą. (domnie-
maną).aprobatę.propozycji.kierownika.zakładu” .

TREŚć REgulamInu

W. treści. regulaminu. powinny. znaleźć. się. warunki. dotyczące.
ustalania.wynagrodzenia.za.pracę,.które.stanowią.tzw ..część.obli-
gatoryjną. regulaminu .. Pracodawca. może. również. wprowadzić.
inne. świadczenia. związane. z. pracą. i. zasady. ich. przyznawania,.
które.stanowią.część.fakultatywną.regulaminu .

Postanowienia regulaminu wynagradzania
Postanowienia obligatoryjne Postanowienia fakultatywne

Systemy wynagradzania stosowane u danego 
pracodawcy (czasowy, akordowy, prowizyjny 
lub mieszany, np. czasowo- prowizyjny)

Wyższe dodatki do wynagrodzenia 
niż zostały określone w Kodeksie 
pracy, np. za pracę w godzinach 
nadliczbowych za pracę w nocy

Stawki zaszeregowania stanowisk, które 
są najczęściej określane dla danej kategorii 
pracowników przez wskazanie przedziału wy-
nagradzania od najniższego do najwyższego

Postanowienia wprowadzające 
inne (lub zawarte w Kodeksie pra-
cy), wyższe świadczenia związane 
z pracą oraz zasady ich przyzna-
wania, np. odprawy pośmiertna, 
emerytalna, wysokość wynagrodze-
nia chorobowego, wysokość diety 
za podróż służbową

Podstawowe stawki wynagradzania akordo-
wego lub prowizyjnego 
Inne składniki wynagradzania, do których 
pracownicy mają stałe prawo, oraz warunki 
ich przyznawania i ich wysokość, np. dodatek 
stażowy, funkcyjny 
Zasady przyznawania premii i jej wysokość 
Warunki przyznawania nagród 

PRzykład
Spółka zatrudniająca 20 pracowników postanowiła, że pracownicy będą 
mieli prawo do wynagrodzenia zasadniczego, premii uznaniowej, nagrody 
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jubileuszowej oraz wyższych odpraw emerytalno-rentowych. Ponieważ u praco-
dawcy nie ma wyodrębnionych działów i wszyscy pracownicy są zatrudnieni na 
różnych stanowiskach, pracodawca zrezygnował ze stawek zaszeregowania 
pracowników. do regulaminu wynagradzania wprowadził następujące zapisy:

(…)
II. Zasady wynagradzania za pracę

§ 3
1. W spółce obowiązuje czasowy system wynagradzania. Polega on na 
wypłacaniu kwot wynagrodzenia wynikających z umów o pracę.
2. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką 
miesięczną oraz premię uznaniową. Premia uznaniowa jest świadczeniem 
przyznawanym pracownikowi według swobodnej decyzji pracodawcy. 
Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę premii uznaniowej.

§ 4
1. W spółce są wypłacane następujące składniki wynagrodzenia:
– wynagrodzenie zasadnicze,
– premia uznaniowa,
– wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez pracownika,
– nagroda jubileuszowa,
– dodatek za pracę w porze nocnej,
– dodatek za nadgodziny.
2. Pracownikom przysługują następujące świadczenia związane z pracą:
– wynagrodzenie albo zasiłek za czas choroby,
– diety i inne należności z tytułu podróży służbowej,
– odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

§ 5
Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane na etapie rekrutacji pracownika 
na podstawie negocjacji stron.

§ 6
1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy przysługuje wynagro-
dzenie, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przy-
czyn dotyczących pracodawcy (przestój).
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2. Wynagrodzenie za przestój przysługuje według wynagrodzenia okre-
ślonego w umowie o pracę. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, 
wynagrodzenie nie przysługuje. W przypadku gdy pracownik, któremu 
powierzono inną pracę w związku z przestojem, odmówi jej wykonania, 
wynagrodzenie za czas przestoju nie przysługuje.

§ 7
1. Wynagrodzenie nie przysługuje za wadliwe wykonanie z winy pracow-
nika produktów lub usług.
2. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastą-
piło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpo-
wiedniemu zmniejszeniu.
3. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, 
przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, 
z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8
1. Pracownikom mogą być przyznawane premie uznaniowe.
2. decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd na wniosek bezpośredniego 
przełożonego pracownika.
3. Wysokość przyznanej premii uzależniona jest od możliwości finanso-
wych pracodawcy, staranności pracy wykonywanej przez pracownika 
i przestrzegania dyscypliny pracy.

§ 9
Pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy mogą być przy-
znane specjalne nagrody pieniężne lub rzeczowe.

§ 10
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagro-
dzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości określonej prze-
pisami Kodeksu pracy.
2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków za pracę 
nadliczbową obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego 
umowy o pracę.
3. dodatek nie przysługuje, jeżeli pracownikowi udzielono czasu wol-
nego od pracy w zamian za tę pracę.
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4. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kie-
rownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie 
konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do 
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
5. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę 
w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę lub święto przy-
sługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych, jeśli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego 
dnia wolnego od pracy.

§ 11
Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% aktual-
nego minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy  
z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(dzU z 2002 r. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

§ 12
1. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem 
na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 
3-miesięcznego wynagrodzenia.
2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej 
prawa.
3. odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

§ 13
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
– 1000 zł po 5 latach pracy,
– 2000 zł po 10 latach pracy,
– 3000 zł po 15 latach pracy,
– 4000 zł po 20 latach pracy,
– 8000 zł po 30 latach pracy.
2. do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody wlicza się wyłącz-
nie zakładowy staż pracy.
3. Wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.
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InnE ŚwIadCzEnIa zwIązanE z PRaCą I zaSady 
ICh PRzyznawanIa w REgulamInIE

W.pojęciu.wynagrodzenia.za.pracę.mieści.się.zarówno.wyna-
grodzenie.zasadnicze,.jak.i.różne.dodatki,.które.można.podzielić.
na. obligatoryjne. i. fakultatywne .. Gwarancja. wypłaty. danego.
dodatku.może.wynikać.bezpośrednio.z.przepisów.Kodeksu.pracy.
lub.z.regulaminu.wynagradzania .

W.regulaminie.wynagradzania.nie.należy.uwzględniać.dodat-
ków,.które.są.zagwarantowane.pracownikom.w.przepisach.prawa.
pracy.lub.w.umowie.o.pracę ..Takie.dodatki.przysługują.bowiem.
niezależnie.od.postanowień.regulaminu .

Dodatki,.które.pracodawca.zamierza.przyznać.swoim.pracow-
nikom,. lecz. niewynikające. bezpośrednio. z. przepisów. prawa.
pracy,.tzw ..dodatki.fakultatywne,.trzeba.uwzględnić.w.regulami-
nie. wynagradzania .. Należy. w. nim. określić. wysokość,. zasady.
przyznawania.oraz.częstotliwość. i. termin.wypłaty.dodatkowych.
elementów.pensji .

Podział.dodatków.na.obowiązkowe.i.dobrowolne.dotyczy.jedy-
nie. pracodawców. spoza. sfery. budżetowej .. Pracodawcy. z. tzw ..
budżetówki.są.objęci.szczególnymi.regulacjami.w.tym.zakresie ..
Takim. pracownikom. przepisy. gwarantują. wypłatę. wielu. dodat-
ków,.które.dla.pracowników.zatrudnionych.u.pracodawców.pry-
watnych. mają. charakter. fakultatywny. (np .. dodatek. za. wysługę.
lat,.dodatek.funkcyjny,.nagroda.jubileuszowa) .

Inne świadczenia związane z pracą, które można 
uregulować w regulaminie wynagradzania

Składniki obligatoryjne Składniki fakultatywne
1 2

Dodatek za godziny nadliczbowe Dodatek funkcyjny
Dodatek za pracę w porze nocnej Dodatek stażowy
Dodatek wyrównawczy Dodatek za pracę w warunkach uciążli-

wych lub szkodliwych dla zdrowia
Dodatek za pracę zmianową
Dodatek szkoleniowy
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1 2
  Dodatek specjalny, np. za niepalenie, za 

niespóźnianie się do pracy, za znajomość 
języków obcych 
Nagroda za szczególne wyniki w pracy 
Nagroda roczna
Premia uznaniowa
Premia regulaminowa (kwartalna, mie-
sięczna, roczna)

Pracodawca,. który. podejmuje. decyzję. o. wprowadzeniu. do.
regulaminu. wynagradzania. jednego. z. wyżej. wymienionych.
dodatkowych.składników.pensji,.musi.pamiętać,.że.takie.działa-
nia. powodują,. że. po. stronie. pracownika. powstaje. roszczenie.
o.wypłatę.danego.składnika.(pod.warunkiem.że.pracownik.speł-
nia.warunki.do.jego.przyznania) ..Pracodawcy.chcą.mieć.bowiem.
z.jednej.strony.możliwość.przyznawania.dodatkowego.wynagro-
dzenia.pracownikom,.ale.z.drugiej.chcą,.aby.składnik.ten.nie.stał.
się.obowiązkowy,.np ..wprowadzając.premię.uznaniową.zamiast.
regulaminowej .. Jednak. o. tym,. czy. dany. składnik. jest. premią.
regulaminową,. czy. uznaniową,. decyduje. nie. jego. nazwa,. lecz.
charakter.danego.świadczenia .

Jeżeli.pracodawca.chce.wypłacać.swoim.pracownikom.premię.
regulaminową,. to. musi. określić. kryteria,. zasady. i. terminy. jej.
wypłaty .. Natomiast. w. przypadku. premii. uznaniowej. nie. trzeba.
określać. zasad. jej. przyznawania. w. regulaminie. wynagradzania ..
Kwestię.tę.można.zupełnie.pominąć.lub.jedynie.zaznaczyć.możli-
wość.przyznawania.takiej.premii.bez.wskazywania.jej.wysokości .

wzór. Regulamin wynagradzania dotyczący 
dodatkowych składników wynagrodzenia

(…)
§ 20

1.. Pracownikowi,.z.tytułu.wykonywanej.pracy,.przysługują.następu-
jące.dodatki.do.wynagrodzenia:
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–. premia.regulaminowa,
–. dodatek.stażowy,
–. dodatek.funkcyjny,
–. dodatek.za.pracę.wykonywaną.w.warunkach.szkodliwy,
–. dodatek.za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych.oraz.w.niedzieli.lub.
święta,
–. dodatkowe.wynagrodzenie.za.pracę.w.porze.nocnej .
2..Pracownikowi.przysługują.ponadto.inne.świadczenia.związane.z.pracą:
–. jednorazowa.odprawa.pieniężna.w.związku.z.przejściem.pracow-
nika.na.rentę.lub.emeryturę,
–. odprawa.pośmiertna.dla.członków.rodziny.zmarłego.pracownika,
–. wynagrodzenie.za.czas.niezdolności.do.pracy,
–. diety.i.inne.należności.z.tytułu.podróży.służbowej .

§ 21
Pracownikom. zatrudnionym. na. stanowiskach. kierowniczych. lub.
samodzielnych. przysługuje. dodatek. funkcyjny. w. wysokości. 10%.
wynagrodzenia.zasadniczego .

§ 22
1..Pracownikowi.przysługuje.dodatek.stażowy.w.następującej.wyso-
kości:
–. 1%. wynagrodzenia. zasadniczego. za. każdy. rok. przepracowany.
w.zakładzie,.licząc.od.2 ..roku.pracy.w.zakładzie.(tzw ..staż.zakładowy),
–. 0,5%. wynagrodzenia. zasadniczego. za. każdy. rok. przepracowany.
w. poprzednich. zakładach. pracy,. liczony. od. 5 .. roku. do. osiągnięcia.
10%.wynagrodzenia.zasadniczego.(tzw ..staż.pozazakładowy) .
2. Wysokość. łącznego. dodatku. nie. może. przekroczyć. 25%. wyna-
grodzenia.zasadniczego .
3. Dodatek.przysługuje.pracownikowi.za.okres,.za.który.zachowuje.
prawo. do. wynagrodzenia,. w. tym. także. za. okres. nieobecności. .
w. pracy,. gdy. z. mocy. przepisów. prawa. pracy. zachowuje. prawo. do.
wynagrodzenia .
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4.. Dodatek. jest. wypłacany. w. terminie. wypłaty. wynagrodzenia. za.
pracę.i.przysługuje:
–. od. pierwszego. dnia. miesiąca. kalendarzowego. następującego. po.
miesiącu,.w.którym.pracownik.nabył.prawo.do.dodatku.lub.prawo.do.
wyższej.jego.stawki,.jeżeli.nabycie.prawa.nastąpiło.w.ciągu.miesiąca,
–. za. dany. miesiąc,. jeżeli. nabycie. prawa. do. dodatku. lub. prawa. do.
jego.wyższej.stawki.nastąpiło.od.pierwszego.dnia.miesiąca .

§ 23
Pracownikowi. przysługuje. dodatek. za. pracę. wykonywaną. w. warunkach.
szkodliwych.dla.zdrowia.w.wysokości.300.zł.brutto.miesięcznie ..Wykaz.prac.
oraz.zasady.przyznawania.dodatku.określa.załącznik.nr.3.do.regulaminu .

§ 24
Za.pracę.w.godzinach.nadliczbowych,.w.nocy,.za.przestój.oraz.czas.
dyżuru.pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie.w.wysokości.i.na.
zasadach.określonych.przez.przepisy.Kodeksu.pracy .

§ 25
1..Pracownikowi.zatrudnionemu.na.stanowisku.przedstawiciela.han-
dlowego. przysługuje. prawo. do. premii. regulaminowej. w. wysokości.
od.5%.do.20%.wynagrodzenia.zasadniczego .
2.. Pracownik. nabywa. prawo. do. premii. w. razie. podpisania. co. naj-
mniej.5.umów.handlowych.w.ciągu.miesiąca.kalendarzowego .
3.. Premia.przysługuje.w.wysokości:
–. 5%.–.przy.podpisaniu.co.najmniej.5.umów,
–. 10%.–.przy.podpisaniu.co.najmniej.10.umów,
–. 15%.–.przy.podpisaniu.co.najmniej.15.umów,
–. 20%.–.przy.podpisaniu.co.najmniej.20.umów .

§ 26
Premia. regulaminowa. ulega. proporcjonalnemu. zmniejszeniu. za.
okres.usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy.oraz.nie.przysługuje
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za. nieobecności. nieusprawiedliwione .. Premia. ulega. obniżeniu.
o.0,5%.za.każdy.dzień.nieobecności.pracownika.w.pracy.spowodo-
wanej.chorobą.lub.opieką.nad.członkiem.rodziny .

§ 27
Pracodawca.może.przyznać.pracownikowi.premię.uznaniową,. której.
wysokość. jest. uzależniona.od.decyzji. bezpośredniego.przełożonego ..
Przy. podejmowaniu. decyzji. o. przyznaniu. premii. pracodawca. bierze.
pod.uwagę.sumienność,.obowiązkowość.pracownika.oraz.jego.zaanga-
żowanie.w.wykonywaną.pracę .

zmIana REgulamInu wynagRadzanIa

Jeżeli.pracodawca.chciałby.wprowadzić.zmiany.do.regulaminu.
wynagradzania,.musi. to.zrobić.w.takim.samym.trybie,.w.jakim.
wprowadził. regulamin,. tzn .. uzgodnić. jego. treść. ze. związkami.
zawodowymi,.jeśli.u.pracodawcy.działają.takie.organizacje .

PRzykład
Spółka z o.o. zamierza od nowego roku zmienić regulamin wynagradzania i zaprze-
stać wypłacania nagrody jubileuszowej. U pracodawcy działa związek zawodowy, 
który we wrześniu 2013 r. miał 15 członków, ale obecnie jego liczba spadła poniżej 
10, co oznacza, że związek nie jest reprezentatywny. Pracodawca może zatem 
samodzielnie dokonać zmiany regulaminu bez uzgodnień z organizacją związkową.

PRzykład
Spółka jawna zamierza zmienić w regulaminie wynagradzania wysokość 
dodatku funkcyjnego. Pracodawca przesłał propozycję zmiany 3 związkom 
zawodowym działającym w jego zakładzie. Jeden ze związków zawodowych 
nie zaakceptował zmiany, drugi zgodził się na zmianę, a trzeci nie zajął sta-
nowiska w tym zakresie w wymaganym terminie 30 dni. Po 30 dniach praco-
dawca może samodzielnie podjąć decyzję o zmianie regulaminu, jeżeli 
związki nie wyrażą wspólnego stanowiska w tej sprawie.
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Każda.zmiana.postanowień.regulaminu.na.niekorzyść.pracow-
nika.wymaga.wypowiedzenia.zmieniającego ..Niektórzy.eksperci.
prawa.pracy.prezentują.pogląd,.że.zmiany.na.korzyść.pracownika.
również. powinny. być. wprowadzane. przez. wypowiedzenie. lub.
porozumienie. zmieniające .. Taki. pogląd. argumentują. tym,. że.
możliwe.są.sytuacje,.w.których.pracownik.w.wyniku.przyznanej.
podwyżki. pogorszy. swoją. sytuację. materialno-życiową .. Może.
mieć. to. miejsce. wtedy,. gdy. np .. osiągnie. wynagrodzenie,. które.
spowoduje,.że.obejmie.go.drugi.próg.podatkowy,.przez.co.utraci.
prawo. do. świadczeń. z. pomocy. społecznej. albo. zostanie. mu.
zawieszona.lub.zmniejszona.emerytura .

Korzystniejsze postanowienia regulaminu z dniem jego wejścia 
w życie zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych 
przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu 
stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy (art. 24113 k.p.).

Często. się. zdarza,. że. pracodawcy. mają. problem. z. oceną,. które.
z.postanowień.nowego.brzmienia.regulaminu.jest.dla.pracowników.
korzystniejsze,.a.które.nie ..Zgodnie.z.wyrokiem.Sądu.Najwyższego.
z.21.marca.1999.r ..(I.PKN.88/99,.OSNP.2000/15/586),.aby.stwierdzić,.
czy. zmiana. regulaminu. jest. korzystna. dla. pracownika,. nie. można.
tylko. porównać. dotychczasowej. treści. regulaminu. wynagradzania.
z.wprowadzonymi.zmianami,.ale.należy.również.przeanalizować.inne.
elementy,.np ..odczucie.przez.pracowników.wprowadzonej.zmiany .

Eksperci.prawa.pracy.prezentują.dwa.poglądy.dotyczące.oceny,.
czy. nowe. postanowienia. są. dla. pracownika. korzystne,. zgodnie.
z.którymi.należy:
n   przeanalizować. ogólny. bilans. zysków. i. strat. dla. konkretnego.

pracownika,
n   ocenić.wyłącznie.prawo.danego.pracownika.do.proponowanej.

zmiany.regulaminu .

REzygnaCja z zfŚS w REgulamInIE

Pracodawcy,. którzy. zatrudniają. co. najmniej. 20. pracowników.
(w.przeliczeniu.na.pełne.etaty).i.nie.chcą.tworzyć.zakładowego.
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funduszu. świadczeń. socjalnych. (dalej. zfśs). lub. chcą. zmienić.
wysokość. odpisu. na. ten. fundusz. na. niższy,. odpowiedni. zapis.
w. tym.zakresie.muszą.umieścić.w. regulaminie.wynagradzania ..
W. tym. celu. pracodawca. nie. może. działać. samodzielnie,. lecz.
musi. uzyskać. zgodę. zakładowej. organizacji. związkowej. albo.
(w.razie.braku.związków).przedstawiciela.załogi ..W.innym.przy-
padku. jednostronna.decyzja.pracodawcy.o.rezygnacji.z.zfśs.nie.
jest.wiążąca .

Pracodawcy. zatrudniający. na. 1. stycznia. co. najmniej. 20. pra-
cowników.(w.przeliczeniu.na.osoby).mogą.odstąpić.od.tworzenia.
zfśs.lub.od.wypłaty.świadczeń.urlopowych,.zmieniając.postano-
wienia.regulaminu.wynagradzania .

PRzykład
Spółka z o.o. będzie zatrudniać na 1 stycznia 2013 r. 40 osób w przeliczeniu 
na pełne etaty. W zakładzie nie działają związki zawodowe. Pracodawca 
powinien utworzyć zfśs, ale po negocjacjach z przedstawicielem załogi 
ustalono, że spółka nie będzie tworzyła funduszu w 2014 r. Pracodawca 
i przedstawiciel załogi podpisali w tym zakresie porozumienie o następują-
cej treści:

aneks do regulaminu wynagradzania nr 1 z 20 listopada 2013 r.
§ 1

Paragraf 4 regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie:
„działając na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. dzU z 2012 r. poz. 592 ze zm.) 
ustala się, że w 2014 r. nie będzie tworzony zakładowy funduszu świad-
czeń socjalnych”.

§ 2
Zmiana regulaminu wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni 
od dnia podania jej do wiadomości pracowników.

……………………………...............…  ……......................……………
podpis przedstawiciela załogi         podpis pracodawcy
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Pracodawcy. zatrudniający. mniej. niż. 20. osób. na. 1. stycznia.
danego.roku,.nieobjęci.układem.zbiorowym.pracy.oraz.niezobo-
wiązani. do. wydania. regulaminu. wynagradzania,. informacje.
w.sprawie.nietworzenia.zfśs.i.niewypłacania.świadczenia.urlopo-
wego. przekazują. pracownikom. w. pierwszym. miesiącu. danego.
roku.kalendarzowego,.w.sposób.przyjęty.u.danego.pracodawcy.
(art ..3.ust ..3a.ustawy.o.zfśs) .

wEjŚCIE w żyCIE REgulamInu

Regulamin.wynagradzania.wchodzi.w.życie.po.upływie.2.tygo-
dni.od.dnia.podania.go.do.wiadomości.pracowników,.w.sposób.
przyjęty.u.danego.pracodawcy .

W.praktyce.podanie.regulaminu.do.wiadomości.pracowników.
może.odbywać.się.w.różny.sposób,.tj ..m .in ..przez:
n   wywieszenie.na.tablicy.ogłoszeń .
n   przesłanie.drogą.elektroniczną,.w.formie.wiadomości.e-mailowych,
n   wywieszenie.na.stronie.intranetowej.lub.udostępnienie.wszyst-

kim.pracownikom.na.firmowym.serwerze,
n   wyłożenie.do.wglądu.w.dziale.kadr .

Niepodanie. do. publicznej. wiadomości. lub. zrobienie. tego.
w.niewłaściwy.sposób.(np ..udostępnienie.treści.regulaminu.tylko.
części.pracownikom).skutkuje.tym,.że.regulamin.nie.obowiązuje.
jako. akt. prawny. (wyrok. SN. z. 6. października. 2004. r .,. I. PK.
569/03,.OSNP.2005/11/154R) .

PRzykład
Spółka z o.o. o wszelkich zmianach w regulaminie wynagradzania infor-
muje pracowników, wysyłając do nich wiadomości e-mailowe. 10 paździer-
nika 2013 r. pracodawca przesłał pracownikom treść nowego regulaminu 
wynagradzania. Wysyłając wiadomość, pominął jednak dział produkcji. 
Pracownicy tego działu nie mieli zatem możliwości zapoznania się z regu-
laminem. W tej sytuacji regulamin będzie obowiązywał po 2 tygodniach, 
ale od dnia prawidłowego powiadomienia wszystkich pracowników o jego 
zmianie.
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Dla.ważności. regulaminu.nie. jest. istotne,.czy.pracownicy.się.
z.nim.zapoznali ..Ważne. jest. jednak,. aby.mieli. taką.możliwość ..
Często.zdarza.się,.że.pracownicy.są.nieobecni.w.firmie.z.powodu.
np .. choroby,. urlopu. macierzyńskiego,. wychowawczego .. W. tej.
sytuacji. należy. uznać,. że. dla. ważności. zmiany. regulaminu.
wystarczające.jest.prawidłowe.podanie.jej.do.wiadomości.wszyst-
kich.pracowników ..Pracodawca.nie.ma.jednak.obowiązku.uzyski-
wać.poświadczenia.o.zapoznaniu.się.przez.każdego.pracownika.
z.treścią.regulaminu .

Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.5.grudnia.2006.r ..(II.PK.124/06).
stwierdził,.że:.„pracodawca.ma.obowiązek.podać.do.wiadomości.
regulamin. wynagradzania. w. sposób. zwyczajowo. przyjęty.
w.danym.zakładzie,.dla.ważności.tego.nie.jest.jednak.wymagane.
zapoznanie.się.z.nim.pracowników” .

Pracodawca. ma. obowiązek. poinformować. pracowników. nie.
tylko.o.dacie.wejścia.w.życie.regulaminu,.ale.również.o.zmianie.
jego.treści.czy.utracie.mocy ..Powinien.to.uczynić.w.sposób.przy-
jęty.w.zakładzie .

REgulamIn wynagRadzanIa a zmnIEjSzEnIE 
lICzby PRaCownIków w TRakCIE Roku

Regulamin. wynagradzania. mają. obowiązek. tworzyć. praco-
dawcy.zatrudniający.co.najmniej.20.pracowników ..Zmniejszenie.
stanu.zatrudnienia.poniżej.20.osób.nie.oznacza.jednak,.że.od.tego.
momentu. regulamin. wynagradzania. automatycznie. przestaje.
obowiązywać .. Jeżeli. pracodawca. nie. chce,. aby. regulamin. obo-
wiązywał. przy. takim. stanie. zatrudnienia,. musi. poinformować.
o. tym. pracowników,. np .. w. formie. obwieszczenia .. Pracodawca.
podejmuje.taką.decyzję.jednostronnie,.nie.musi.jej.konsultować.
ze.związkami.zawodowymi.ani.z.przedstawicielem.pracowników ..
Po.upływie.2.tygodni.od.dnia.przekazania.tej.informacji.pracow-
nikom.regulamin.przestaje.obowiązywać .

W.przypadku.gdy.regulamin.zawierał.postanowienia.korzyst-
niejsze.niż. te,.które.zaczną.obowiązywać.pracowników.po. jego.
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wycofaniu,. należy. wypowiedzieć. zatrudnionym. dotychczasowe.
warunki.płacy .

zawIESzEnIE REgulamInu

Ze.względu.na.trudną.sytuację.finansową.pracodawca.może.na.
okres.nie.dłuższy.niż.3.lata.zawiesić.w.całości.lub.w.części.treść.
regulaminu. wynagradzania .. Jest. to. możliwe. po. zawarciu. odpo-
wiedniego.porozumienia.ze.związkami.zawodowymi.lub.z.przed-
stawicielami.załogi ..Jeżeli.związki.zawodowe.lub.przedstawiciel.
pracowników. nie. wyrażą. na. to. zgody,. zawieszenie. regulaminu.
nie.jest.możliwe .

Porozumienie.w.sprawie.zawieszenia.regulaminu.wynagradza-
nia. pracodawca. ma. obowiązek. przekazać. właściwemu. okręgo-
wemu.inspektorowi.pracy .

najCzęSTSzE błędy PRzy TwoRzEnIu 
REgulamInu wynagRadzanIa

Błędy ortograficzne
Często.się.zdarza,.że.regulamin.wynagradzania.zawiera.błędy.

ortograficzne,.drobne.rachunkowe.(niemające.znaczenia.dla.tre-
ści.regulaminu).lub.literówki ..W.takiej.sytuacji.wielu.pracodaw-
ców.od.początku.rozpoczyna.procedurę.uzgadniania.treści.regu-
laminu. i.podawania.go.do.wiadomości.pracowników ..W.swoim.
postępowaniu.kierują. się. tym,. że.przepisy.prawa.pracy.przewi-
dują.tylko.jeden.sposób.zmiany.treści.regulaminu .

W. takiej. sytuacji.nie. trzeba. jednak.ponownie.uzgadniać. treści.
regulaminu. ze. związkami. zawodowymi. lub. przedstawicielem.
załogi.(w.zakresie.rezygnacji.z.zfśs) ..Należy.jedynie.poinformować.
pracowników.o.błędach.w.sposób.zwyczajowo.przyjęty.oraz.podać.
do.wiadomości.zatrudnionych.prawidłową.wersję.regulaminu .

Nie. można. jednak. postąpić. w. ten. sposób,. jeżeli. poprawiony.
błąd.znacząco.zmienił.sens.regulaminu.i.jednocześnie.np ..prawa.
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pracowników. do. danego. świadczenia .. Taką. zmianę. należałoby.
uzgodnić.ze.związkami.zawodowymi.(przedstawicielem.pracow-
ników) .

PRzykład
Pracodawca w treści regulaminu zawarł następujący zapis: „Pracownicy 
działu marketingu mają prawo do premii i dodatku w wysokości 10% wyna-
grodzenia zasadniczego. Pracownicy działu finansowo-księgowego mają 
prawo do premii lub dodatku w wysokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego. Pracownicy produkcji mają prawo do premii lub dodatku w wysokości 
7% wynagrodzenia zasadniczego”. Pracodawca popełnił błąd w stosunku do 
świadczeń przyznawanych pracownikom działu marketingu, ale takiego 
błędu nie może poprawić jednostronnie. W tym przypadku musi uruchomić 
procedurę zmiany regulaminu i wypowiedzieć warunki płacy pracownikom 
działu marketingu.

Zastosowanie niewłaściwego źródła prawa
Pracodawcy,. opracowując. regulamin. wynagradzania,. często.

mają.problem.w.przypadku,.gdy.przepisy.umów.o.pracę.kolidują.
z. przepisami. regulaminu. wynagradzania .. Należy. pamiętać,. że.
w. takiej. sytuacji. zawsze. należy. stosować. postanowienia. aktu.
bardziej.korzystnego.dla.pracownika ..Gdyby.natomiast.regulamin.
wynagradzania.pogarszał.postanowienia.umowy.o.pracę,. trzeba.
wręczyć. pracownikowi. wypowiedzenie. zmieniające .. Jeżeli. pra-
codawca. tego. nie. zrobi,. pracownikowi. będzie. przysługiwało.
korzystniejsze. wynagrodzenie. lub. inne. świadczenie. związane.
z.pracą .

Niejasno sformułowane stawki wynagrodzeń
Często.błędy.w.regulaminach.wynagradzania.dotyczą.nieja-

sno.sformułowanych.przepisów.dotyczących.stawek.zaszerego-
wania.przewidzianych.na.danym.stanowisku.pracy ..Pracodawcy.
nie.chcą.tworzyć.takich.stawek,.aby.inni.pracownicy.nie.dowie-
dzieli.się,.ile.można.zarobić.na.danym.stanowisku,.albo.tworzą.
je.w.sposób.niejasny,.ogólnikowy ..Należy.podkreślić,.że.praco-
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dawcy. nie. muszą. podawać. szczegółowych. stawek .. Wystarczy,.
że.wprowadzą.widełki,.np ..wprowadzając.zapis.o.następującej.
treści:.„Pracownicy.działu.kadr.mogą.otrzymać.wynagrodzenie.
zasadnicze. w. wysokości. od. 5000. zł. do. 7000. zł .. Wysokość.
wynagrodzenia. jest. uzależniona. od. stażu. pracy,. kwalifikacji,.
wykształcenia.oraz.niezbędnego.doświadczenia.w.dziale.płac” .

Warunki.wynagradzania.pracowników.powinny.być.jasne ..Jeśli.
pracodawca.nie.przestrzega.zasady.równego. traktowania.w.tym.
zakresie,.może.narazić.się.na.konieczność.wypłaty.odszkodowań.
pokrzywdzonym.pracownikom .

Powtarzanie zapisów z Kodeksu pracy
Częstą. nieprawidłowością. jest. kopiowanie. do. regulaminu.

wynagradzania.przepisów.Kodeksu.pracy ..Należy.uznać,.że.jest.
to. niezasadne,. ponieważ. Kodeks. pracy. jest. aktem. wyższego.
rzędu. i. ma. pierwszeństwo. w. stosowaniu. przed. regulacjami.
wewnątrzzakładowymi .. W. regulaminie. wynagradzania. można.
jednak.odwoływać.się.do.regulacji.Kodeksu.pracy,.tj ..np ..wska-
zać,. które. przepisy. mają. zastosowanie. (jeżeli. pracodawca. nie.
chce. przyznać. pracownikom. wyższych. dodatków. niż. usta-
wowe) .

Premia uznaniowa zamiast premii regulaminowej
W.praktyce.granica.między.premią.regulaminową.a.uznaniową.

jest.dość.płynna ..O.tym,.czy.jest.to.premia.uznaniowa.czy.regu-
laminowa,. decydować. będzie. treść. regulaminu. wynagradzania,.
a. nie. samo. sformułowanie .. Zdarza. się,. że. pracodawcy. premię.
regulaminową. nazywają. uznaniową. tylko. po. to,. aby. pracownik.
nie.miał.roszczenia.o.jej.wypłatę ..Takie.postępowanie.jest.niepra-
widłowe. i. sama. zmiana.nazewnictwa.nie. pozbawia.pracownika.
prawa.do.premii .

PodSTaWa PRaWNa:

n   art. 25
1

, art. 30, art. 34 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. DzU z 2001 r.  

nr 79, poz. 854, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 896),
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n   art.  8,  art.  42–43,  art.  77
2

–77
3

,  art.  92,  art.  104
2

,  art.  128  §  2  pkt  2,  art.  239  §  3,  art.  241
13

,  

art. 241
26

 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. 

DzU z 2013 r. poz. 1028),

n   art.  3–5  ustawy  z  4  marca  1994  r.  o  zakładowym  funduszu  świadczeń  socjalnych    (j.t.  DzU  

z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747).

kATARZynA kAlATA 
ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doktorant-
ka wydziału Prawa uniwersytetu warszawskiego, praktyk z 10-letnim 
doświadczeniem w działach personalnych

Tworzenie regulaminu 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych

Pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych, muszą ustalić regula-
min korzystania ze środków funduszu. Regulamin zfśs musi 
określać zasady i warunki korzystania z usług oraz świad-
czeń finansowanych z zfśs, jak również zasady przeznacza-
nia środków zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalno-
ści socjalnej. Treść regulaminu pracodawca musi uzgodnić 
z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej bra-
ku z przedstawicielem załogi.

Obowiązek. tworzenia.przez.pracodawcę. funduszu. socjalnego.
i. prowadzenia. działalności. socjalnej. jest. taki. sam. względem.
wszystkich.pracowników ..Jednak.z.tego.obowiązku.nie.wynikają.
żadne.roszczenia.pracownika.o.świadczenia ..Pracownik.nabywa.
prawo.do.świadczenia.z.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjal-
nych.dopiero.wtedy,.gdy.świadczenie.to.zostanie.mu.przyznane.
na.podstawie.regulamin.zfśs .
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kTo muSI TwoRzyć zfŚS

Zakładowy.fundusz.świadczeń.socjalnych.obligatoryjnie.two-
rzą.pracodawcy.zatrudniający.według.stanu.na.1.stycznia.danego.
roku.co.najmniej.20.pracowników.w.przeliczeniu.na.pełne.etaty ..
Natomiast.pracodawcy.prowadzący.działalność.w.formie.jedno-
stek. budżetowych. i. samorządowych. zakładów. budżetowych.
tworzą.fundusz.bez.względu.na.liczbę.zatrudnianych.pracowni-
ków .

PRzykład
Ewa M. na 1 stycznia br. zatrudnia w swoim zakładzie krawieckim 3 pracow-
ników na pełny etat i 2 pracowników na 1/3 etatu. Ze względu na liczbę 
zatrudnionych pracowników – niższą niż 20 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty – Ewa M. jest zwolniona z obowiązku tworzenia zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych.

PRzykład
W jednostce budżetowej stan zatrudnienia wynosił 1 stycznia br. 7 pracowni-
ków zatrudnionych na pełny etat, 2 pracowników zatrudnionych na pół etatu 
i 2 pracowników zatrudnionych na ćwierć etatu. Razem daje to 8,5 etatów. 
Tak niskie zatrudnienie nie ma jednak wpływu na obowiązek tworzenia zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych przez tę jednostkę budżetową – taki 
pracodawca musi tworzyć fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pra-
cowników.

Jeżeli. rozpoczęcie. działalności. następuje. w. roku. kalendarzo-
wym.w.wyniku.komercjalizacji,.przejęcia,.podziału.lub.połącze-
nia.zakładu.lub.jego.części.z.równoczesnym.przejęciem.pracow-
ników,. pracodawcy. zatrudniający. co. najmniej. 20. pracowników.
w. przeliczeniu. na. pełne. etaty. oraz. jednostki. sektora. finansów.
publicznych.obligatoryjnie.tworzą.zakładowy.fundusz.świadczeń.
socjalnych .

Pracodawcy. rozpoczynający. działalność. w. roku. kalendarzo-
wym,.którzy.są.zobowiązani.do.utworzenia.zakładowego.fundu-
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szu.świadczeń.socjalnych,.tworzą.ten.fundusz.dopiero.od.następ-
nego.roku.kalendarzowego ..Odroczenie.obowiązków.socjalnych.
dotyczy. tylko. tych. pracodawców,. którzy. rozpoczynają. działal-
ność.po.raz.pierwszy ..Powyższe.nie.ma.zastosowania.do.praco-
dawców,.którzy.przejęli.zakład.pracy.lub.jego.część.wraz.z.pra-
cownikami.objętymi.układem.zbiorowym.pracy.obowiązującym.
przed. ich. przejęciem. i. stanowiącym. o. tworzeniu. funduszu ..
Wynika. to. z. treści. art .. 2418. §. 1. k .p .. Przepis. ten. określa,. że.
w.okresie.jednego.roku.od.dnia.przejścia.zakładu.pracy.lub.jego.
części.na.nowego.pracodawcę,.do.pracowników.stosuje.się.posta-
nowienia. układu,. którym. byli. objęci. przed. przejściem. zakładu.
pracy.lub.jego.części.na.nowego.pracodawcę,.chyba.że.odrębne.
przepisy.stanowią.inaczej ..Postanowienia.tego.układu.stosuje.się.
w.brzmieniu.obowiązującym.w.dniu.przejścia.zakładu.pracy.lub.
jego.części.na.nowego.pracodawcę ..Pracodawca.może.stosować.
do. tych. pracowników. korzystniejsze. warunki. niż. wynikające.
z.dotychczasowego.układu .

PRzykład
„KRd – dom Wydawniczy” sp. z o.o. zaczęła działalność w lutym 2013 r. 
Spółka zatrudniła 29 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Mimo to 
nie musi tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w bieżącym 
roku kalendarzowym. obowiązek utworzenia funduszu powstanie dopiero 
w 2014 r.

możlIwoŚć REzygnaCjI z TwoRzEnIa 
funduSzu PRzEz PoSzCzEgólnE kaTEgoRIE 
PRaCodawCów

.Nie.wszyscy.pracodawcy.muszą.tworzyć.zakładowy.fundusz.
świadczeń.socjalnych .

Pracodawcy,. zatrudniający. 1. stycznia. danego. roku. co. naj-
mniej. 20. pracowników. w. przeliczeniu. na. pełne. etaty,. mogą.
zrezygnować. z. tworzenia. zakładowego. funduszu. świadczeń.
socjalnych. w. sposób. zależny. od. tego,. czy. w. zakładzie. pracy.
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obowiązuje. zakładowy. układ. zbiorowy. pracy. czy. regulamin.
wynagradzania .

Pracodawcy,.których.pracownicy.są.objęci.zakładowym.ukła-
dem.zbiorowym.pracy,.decyzję.o.nietworzeniu.funduszu.wprowa-
dzają.przez.zmianę.tego.układu ..Zmiany.wprowadza.się.w.drodze.
protokołów. dodatkowych,. do. których. stosuje. się. odpowiednio.
przepisy.dotyczące.układu. (art ..2419. i.24112.§.1.k .p .) ..Stronami.
układu. są. pracodawca. i. związki. zawodowe .. Jeśli. pracodawca.
zgłosi.propozycję.zmiany.układu,.to,.aby.zmiana.ta.mogła.obo-
wiązywać,. wymagana. jest. zgoda. związków. zawodowych ..
Wówczas.taka.zmiana.zostaje.wprowadzona.w.drodze.protokołu.
dodatkowego.do.zakładowego.układu.zbiorowego.pracy ..Protokół.
ten.powinien.zostać.zarejestrowany.przez.okręgowego.inspektora.
pracy ..Po.zarejestrowaniu.układ.ten.wchodzi.w.życie.w.terminie.
zawartym.w.protokole,.jednak.nie.wcześniej.niż.z.dniem.zareje-
strowania.protokołu .

W przypadku pracodawcy, którego pracownicy nie są objęci 
układem zbiorowym pracy, ale który ze względu na zatrud-
nianie co najmniej 20 pracowników jest zobowiązany wydać 
regulamin wynagradzania, zmiany dotyczące tworzenia zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się w dro-
dze aneksu do regulaminu wynagradzania. Treść. regulaminu.
musi.być.uzgodniona.z.zakładową.organizacją.związkową ..Jeżeli.
u. danego. pracodawcy. nie. działa. zakładowa. organizacja. związ-
kowa,.postanowienie.o.nietworzeniu.funduszu.wymaga.uzgodnie-
nia.z.pracownikiem.wybranym.przez.załogę.do.reprezentowania.
jej.interesów.(art ..8.ust ..2.w.związku.z.art ..4.ustawy.o.zfśs) ..Aneks.
do. regulaminu. wynagradzania. wchodzi. w. życie. po. upływie. 2.
tygodni.od.dnia.podania.go.do.wiadomości.pracowników,.w.spo-
sób.przyjęty.u.danego.pracodawcy.(np ..przekazanie.treści.aneksu.
bezpośrednio.każdemu.pracownikowi.za.potwierdzeniem.odbioru,.
ogłoszenie.na.zebraniu,.rozesłanie.za.pośrednictwem.poczty.elek-
tronicznej,. wywieszenie. na. tablicy. ogłoszeń. itp .) .. Jeżeli. więc.
pracodawcy.zależy,.aby.aneks.wszedł.w.życie.w.określonym.cza-
sie,.powinien.odpowiednio.wcześniej.przystąpić.do.rokowań .
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PRzykład
Po uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę treści aneksu do 
regulaminu wynagradzania, dotyczącego rezygnacji z tworzenia zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazał do wiadomości 
pracowników treść aneksu:

aneks do regulaminu wynagradzania

W regulaminie wynagradzania PHP „Neptun-Bis” w Górkach Wielkich 
wprowadza się następujące zmiany: dodaje się art. 12 i 13 o następującej 
treści:
art. 12. Na podstawie art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (dzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) nie 
jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
art. 13. Zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym niewykorzy-
stane środki zakładowego funduszu socjalnego wykorzystuje się, aż do 
wyczerpania, na finansowanie działalności socjalnej według zasad okre-
ślonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
aneks wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do 
wiadomości pracowników.

Brak.zgody.związków.zawodowych.bądź.przedstawiciela.pra-
cowników.powoduje,.że.nie.można.wprowadzić.w.życie.postano-
wień. o. nietworzeniu. zakładowego. funduszu. świadczeń. socjal-
nych .

Podobnie. wygląda. kwestia. nietworzenia. zakładowego. funduszu.
świadczeń. socjalnych. u. pracodawcy. zatrudniającego. co. najmniej..
20.pracowników,.ale.mniej.niż.20.pracowników.w.przeliczeniu.na.
pełne. etaty .. Jeżeli. u. pracodawcy. zatrudniającego. co. najmniej..
20. pracowników. pracownicy. nie. są. objęci. układem. zbiorowym.
pracy,.postanowienia.w.sprawie.nietworzenia.funduszu.i.niewypłaca-
nia.świadczenia.urlopowego.zawiera.się.w.regulaminie.wynagradza-
nia ..Gdy.u.pracodawcy.nie.działa.zakładowa.organizacja.związkowa,.
zmiana.regulaminu.wynagradzania.wymaga.uzgodnienia.z.pracow-
nikiem. wybranym. przez. załogę. do. reprezentowania. jej. interesów.
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(art ..4.ust ..3.ustawy.o.zfśs) ..I.w.tym.przypadku,.w.razie.braku.akcep-
tacji. związków. zawodowych. lub. przedstawiciela/przedstawicieli.
pracowników,.decyzja.o.odstąpieniu.od.tworzenia.zakładowego.fun-
duszu.świadczeń.socjalnych.nie.będzie.mogła.wejść.w.życie .

Jeżeli.pracownicy.są.objęci.układem.zbiorowym.pracy,.posta-
nowienia. o. nietworzeniu. zakładowego. funduszu. świadczeń.
socjalnych.wprowadza.się.do.układu.zbiorowego.pracy.zgodnie.
z.wyżej.przedstawioną.procedurą .

Pracodawca.zatrudniający.według.stanu.na.1.stycznia.danego.
roku. mniej. niż. 20. pracowników. w. przeliczeniu. na. pełne. etaty.
może. tworzyć. zakładowy. fundusz. świadczeń. socjalnych. albo.
wypłacać. świadczenie. urlopowe. (art .. 3. ust .. 3. ustawy. o. zfśs) ..
Może.też.z.tego.zrezygnować,.co.wymaga.dopełnienia.pewnych.
obowiązków.formalnych ..Otóż.taki.pracodawca.powinien.poinfor-
mować. swoich.pracowników.o. rezygnacji. z. tworzenia. funduszu.
w.terminie.do.31.stycznia.danego.roku .. .Pracodawcy.zatrudnia-
jący.na.1.stycznia.mniej.niż.20.pracowników.w.przeliczeniu.na.
pełne. etaty,. nieobjęci. układem. zbiorowym. pracy. oraz. niezobo-
wiązani. do. wydania. regulaminu. wynagradzania,. informacje.
w.sprawie.nietworzenia.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjal-
nych. i. niewypłacania. świadczenia. urlopowego. przekazują. pra-
cownikom.w.pierwszym.miesiącu.danego.roku.kalendarzowego,.
w. sposób. przyjęty. u. danego. pracodawcy. (art .. 3. ust .. 3a. ustawy.
o.zfśs) ..Należy.przyjąć,.że.brak.takiej.informacji.oznacza.dla.pra-
cowników,.że.w.danym.roku.pracodawca.tworzy.zakładowy.fun-
dusz.świadczeń.socjalnych.albo.wypłaca.świadczenie.urlopowe .

wzór. Informacja o rezygnacji z działalności socjalnej

Informacja dla pracowników „Media” Sp. z o.o.
Informuję, że w 2014 r. nie będzie tworzony zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  oraz  nie  będzie  wypłacane  świadczenie  urlopowe.  Przyczyną 
tego stanu jest trudna sytuacja finansowa spółki. Podstawa prawna: art. 3 
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ust.  3  i  3a  ustawy  z  4  marca  1994  r.  o  zakładowym  funduszu  świadczeń 
socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Pruszków, 18 stycznia 2014 r.                   Andrzej Kowalewski
                                                                                     Prezes

Zmiany.w.poziomie.zatrudnienia.występujące.w. trakcie. roku.
kalendarzowego.nie.mają.wpływu.na.obowiązki.socjalne.praco-
dawcy .. O. tym,. czy. pracodawca. będzie. tworzył. zakładowy. fun-
dusz. świadczeń. socjalnych. lub. będzie. wypłacał. świadczenia.
urlopowe,.decyduje.wyłącznie.liczba.zatrudnionych.pracowników.
na.1.stycznia.danego.roku .

PRzykład
Stan zatrudnienia w firmie „Nowe Horyzonty” w przeliczeniu na pełne etaty 
wynosił 1 stycznia 2013 r. 27 osób. W związku z tym pracodawca utworzył 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. od 1 marca stan zatrudnienia 
w firmie uległ redukcji i wynosi 17 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). 
Mimo zaistniałych zmian pracodawca nie może zrezygnować z prowadzenia 
funduszu bez względu na spadek stanu zatrudnienia od 1 marca. decydujący 
jest stan zatrudnienia na 1 stycznia, a wówczas wynosił on ponad 20 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty.

Przepisy. ustawy. mogą. być. również. stosowane. do. członków.
rolniczych.spółdzielni.produkcyjnych.i.innych.spółdzielni.zajmu-
jących. się. produkcją. rolną. (art .. 21a. ustawy. o. zfśs) .. Decyzje.
w.tym.zakresie.podejmuje.walne.zgromadzenie.spółdzielni .

na Co zwRóCIć uwagę, TwoRząC 
REgulamIn zfŚS

Środki.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjalnych.mogą.być.
spożytkowane.wyłącznie.na.cele.określone.w.przepisach.ustawy.
o.zfśs ..Przypomnijmy,.że.fundusz.ten.jest.przeznaczony.na.finan-
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sowanie. działalności. socjalnej. organizowanej. na. rzecz. osób.
uprawnionych. do. korzystania. z. funduszu,. na. dofinansowanie.
zakładowych. obiektów. socjalnych. oraz. na. tworzenie. zakłado-
wych.żłobków,.klubów.dziecięcych,.przedszkoli.oraz.innych.form.
wychowania.przedszkolnego .

Działalnością. socjalną.są.usługi. świadczone.przez.pracodaw-
ców.na.rzecz:
n   różnych.form.wypoczynku.(np ..wczasy,.kolonie,.spływy.kaja-

kowe,.wczasy.agroturystyczne,.obozy,.zimowiska,.wycieczki),
n   działalności.kulturalno-oświatowej.(np ..zakup.biletów.do.kina,.

teatru,.opery),
n   działalności. sportowo-rekreacyjnej. (np ..zakup.sprzętu.sporto-

wego,.wyposażenie.sali.gimnastycznej,.siłowni),
n   opieki. nad. dziećmi. w. żłobkach,. klubach. dziecięcych,. przed-

szkolach. oraz. innych. formach. wychowania. przedszkolnego.
(np ..partycypowanie.w.wydatkach.ponoszonych.przez.pracow-
ników.z.tytułu.pobytu.ich.dzieci.w.żłobku.lub.przedszkolu),

n   udzielania.pomocy.materialnej,.rzeczowej.lub.finansowej.(np ..
pomoc.w.razie.zdarzeń.losowych,.zapomogi.dla.pracowników.
znajdujących.się.w.niedostatku),

n   zwrotnej. lub. bezzwrotnej. pomocy. na. cele. mieszkaniowe. na.
warunkach. określonych. w. umowie. (np .. na. budowę,. remont,.
adaptację,.modernizację.mieszkania) .
Usługi i świadczenia w zakresie różnych form wypoczynku, 

działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej mogą 
być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
zarówno wówczas, gdy są organizowane w kraju, jak i za granicą.

Fundusz. z. założenia. ma. łagodzić. różnice. w. poziomie. życia.
pracowników.i.ich.rodzin,.a.jego.adresatami.są.zwłaszcza.rodziny.
o. najniższych. dochodach .. Uprawnieni. są. głównie. pracownicy.
i.ich.rodziny,.emeryci.i.renciści.–.byli.pracownicy.i.ich.rodziny ..
Ponadto. uprawnionymi. mogą. być. również. inne. osoby,. którym.
pracodawca. przyznał. w. regulaminie. prawo. do. korzystania. ze.
świadczeń.socjalnych.finansowanych.z.funduszu ..Uprawnienie.do.
korzystania.z.funduszu.nie.oznacza,.że.takie.świadczenie.przysłu-
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guje. uprawnionemu. „z. urzędu” .. Przyznawanie. ulgowych. usług.
i. świadczeń. oraz. wysokość. dopłat. z. zfśs. powinny. być. bowiem.
uzależnione.od. sytuacji. życiowej,. rodzinnej. i.materialnej.osoby.
uprawnionej.do.korzystania.z.funduszu ..Jest.to.tzw ..zasada.uzna-
niowości ..Zasada.ta.oznacza,.że.mimo.posiadanego.uprawnienia.
do.ubiegania.się.o.świadczenie,.dana.osoba.może.go.nie.otrzy-
mać,.gdyż.po. indywidualnej. ocenie. sytuacji. socjalnej.może. się.
okazać,. że. nie. kwalifikuje. się. do. przyznania. tego. świadczenia ..
Świadczeń. nie. należy. przyznawać. „wszystkim. po. równo” ..
Praktyczny. skutek. wynikający. z. obowiązku. stosowania. „kryte-
rium.socjalnego”.obrazuje.wyrok.WSA.w.Warszawie.z.13.lutego.
2007. r .. (III. SA/Wa. 4283/06),. w. którym. sąd. stwierdził:. ( . . .).
Zorganizowanie. imprezy. okolicznościowej. (integracyjnej). dla.
wszystkich.uprawnionych,.bez.uwzględniania.ich.sytuacji.życio-
wej,. stałoby. w. sprzeczności. z. warunkami,. na. jakich. może. być.
przyznawana.pomoc.z.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjal-
nych ..Sytuacja. taka.byłaby.sprzeczna.z.obowiązującymi.przepi-
sami. prawa .. Pomoc. z. funduszu. może. być. dokonywana. jedynie.
wówczas,.gdy.uzależnia.się. jej.przyznawanie.od.sytuacji.życio-
wej,.rodzinnej.i.materialnej.pracownika.( . . .) .

Najłatwiejszym.(i.chyba.najbardziej.właściwym).sposobem.uzy-
skania.informacji.o.sytuacji.socjalnej.osoby.uprawnionej.jest.skła-
dane.przez.nią.oświadczenie ..Artykuł.8.ust ..1.ustawy.o.zfśs.uzależ-
nia. wysokość. dopłat. z. funduszu. od. sytuacji. życiowej,. rodzinnej.
i.materialnej.osoby.uprawnionej,.zgodne.z.przepisami.prawa. jest.
wymaganie.przez.pracodawcę.od.pracownika.określonych.danych.
dotyczących. jego. sytuacji. życiowej,. rodzinnej. i. majątkowej ..
Regulamin. tworzenia. i. gospodarowania. zakładowym. funduszem.
świadczeń. socjalnych. powinien. określać. zasady. przyznawania.
środków. funduszu. na. poszczególne. cele. i. rodzaje. działalności.
socjalnej. oraz. zasady. i. warunki. korzystania. z. usług. i. świadczeń.
finansowanych.z.funduszu.–.w.tym.tryb.udostępniania.informacji.
i. przyznawania. świadczeń. socjalnych. oraz. zasady. podawania. do.
wiadomości.pracowników.listy.osób,.które.korzystają.ze.świadczeń.
socjalnych ..Oświadczenie.pracownika. jest.najbardziej.dostępnym.
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sposobem.uzyskania.takich.informacji ..Jednocześnie.–.w.związku.
z.uznaniowym.charakterem.świadczeń.socjalnych.–.odmowa.udo-
stępnienia.wyżej.określonych.danych.może.skutkować.nieotrzyma-
niem.przez.pracownika.świadczenia.socjalnego .

PRoCEduRa uSTalanIa REgulamInu 
zakładowEgo funduSzu ŚwIadCzEń 
SoCjalnyCh

Podstawą. obowiązku. wydania. regulaminu. gospodarowania.
zakładowym. funduszem. świadczeń. socjalnych. jest. art .. 8. ustawy.
o.zfśs ..Określa.on.zasady.i.warunki.korzystania.z.usług.i.świadczeń.
finansowanych.z.funduszu ..Przyznawanie.ulgowych.usług.i.świad-
czeń. oraz. wysokość. dopłat. z. zakładowego. funduszu. świadczeń.
socjalnych.powinny.być.uzależnione.od.sytuacji.życiowej,.rodzin-
nej.i.materialnej.osoby.uprawnionej.do.korzystania.z.funduszu .

Zasady.i.warunki.korzystania.z.usług.i.świadczeń.finansowanych.z.fun-
duszu.oraz.zasady.przeznaczania.środków.funduszu.na.poszczególne.cele.
i.rodzaje.działalności.socjalnej.określa.pracodawca.w.regulaminie.ustala-
nym.zgodnie.z.art ..27.ust ..1.albo.z.art ..30.ust ..5.ustawy.z.23.maja.1991.r ..
o.związkach.zawodowych.(j .t ..DzU.z.2001.r ..nr.79,.poz ..854,.ost ..zm ..
DzU.z.2013.r ..poz ..896) ..Według.tych.przepisów,.ustalanie.zasad.wyko-
rzystania.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjalnych.(w.tym.podział.
środków.z.tego.funduszu.na.poszczególne.cele.i.rodzaje.działalności).
ustala.pracodawca.w.regulaminie.uzgodnionym.z.zakładową.organiza-
cją. związkową .. Jeżeli. w. sprawie. ustalenia. regulaminu. zakładowego.
funduszu.świadczeń.socjalnych.organizacje.związkowe.nie.przedstawią.
wspólnie.uzgodnionego.stanowiska.w.terminie.30.dni,.decyzję.w.tych.
sprawach.samodzielnie.podejmuje.pracodawca,.po.rozpatrzeniu.odręb-
nych. stanowisk.organizacji. związkowych ..Pracodawca,.u.którego.nie.
działa. zakładowa. organizacja. związkowa,. uzgadnia. regulamin. z. pra-
cownikiem.wybranym.przez.załogę.do.reprezentowania.jej.interesów .

Taka.sama.procedura. (tj ..uzgodnienie.ze.związkiem.zawodo-
wym. lub. reprezentantem.pracowników).obowiązuje.przy.wpro-
wadzaniu.zmian.do.regulaminu .
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PRzykład
W zakładzie pracy działają dwie zakładowe organizacje związkowe. Każdej 
z nich pracodawca przekazał zawiadomienie o zamiarze wydania regula-
minu tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodaro-
wania jego środkami. Niestety, obie zakładowe organizacje związkowe miały 
odmienne poglądy co do niektórych kwestii i w związku z tym nie udało im się 
we wskazanym terminie przedstawić pracodawcy wspólnego stanowiska. 
Pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk zakładowych organizacji 
związkowych, samodzielnie podjął decyzję w tej sprawie. Postępowanie 
pracodawcy było prawidłowe.

PRzykład
Pracodawca samodzielnie wydał regulamin gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych, a następnie skonsultował go z pracowni-
kiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Takie postę-
powanie pracodawcy jest nieprawidłowe. Pracodawca, u którego nie działa 
zakładowa organizacja związkowa, powinien uzgodnić z pracownikiem 
wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów treść mającego 
dopiero powstać, a nie już wydanego regulaminu. W związku z tym regulamin 
wydany bez uzgodnienia z przedstawicielem pracowników należy uznać za 
nieważny, czyli procedurę ustalania regulaminu należy przeprowadzić 
ponownie.

Regulamin.tworzenia.i.gospodarowania.środkami.zakładowego.
funduszu. świadczeń. socjalnych. powinien. zawierać. w. szczegól-
ności:
n   podstawy.prawne.obowiązywania.regulaminu,
n   określenie.wysokości.odpisu.na.fundusz,.warunki.zwiększenia.

odpisu. –. wskazanie. wysokości. odpisu. w. danym. zakładzie.
pracy,.która.może.być.ustalona.w.innej.wysokości.niż.wynika.
to.z.ustawy.o.zfśs,.oraz.określenie,.czy.pracodawca.zwiększa.
wysokość. odpisów. na. pracowników. niepełnosprawnych,.
a.także.na.emerytów.i.rencistów.–.byłych.pracowników,

n   wskazanie.osób.uprawnionych.do.korzystania.z.usług.i.świad-
czeń. finansowanych. z. funduszu. –. może. to. być. powtórzenie.
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katalogu.uprawnionych.z.art ..2.pkt.5.ustawy.o.zfśs.(czyli.pra-
cowników. i. ich. rodziny,. emerytów. i. rencistów. –. byłych. pra-
cowników. i. ich. rodziny.oraz. inne.osoby,.którym.pracodawca.
przyznał.prawo.korzystania.ze. świadczeń. socjalnych. finanso-
wanych. z. funduszu) .. Pracodawca. może. też. rozszerzyć. krąg.
uprawnionych.osób.(np ..o.członków.rodzin.zmarłych.pracow-
ników);. należy. zwrócić. uwagę,. że. pracodawca. nie. ma. prawa.
zawęzić.ustawowego.katalogu.osób.uprawnionych.do.korzysta-
nia. z. funduszu. (np .. tylko. do. pracowników. zatrudnionych. na.
czas. nieokreślony). –. taka. regulacja. jest. sprzeczna. z. ustawą.
o.zfśs.i.w.związku.z.tym.nieważna.z.mocy.prawa,

n   określenie. rodzajów. działalności. socjalnej;. ustawa. o. zfśs.
zawiera.w.art ..2.pkt.1.definicję.wskazującą,.co.należy.rozumieć.
przez. pojęcie. działalności. socjalnej .. Przepisy. ustawy. wyklu-
czają. z. działalności. socjalnej. udzielanie. pracownikom. innych.
świadczeń,.np ..dofinansowanie.szkoleń.i.kursów,.chyba.że.dofi-
nansowanie.to.jest.związane.ze.złą.sytuacją.majątkową.pracow-
nika,.wtedy.dofinansowanie.z.zfśs.uznamy.za.zapomogę,

n   wskazanie.zasad.i.warunków.korzystania.z.usług. i.świadczeń.
finansowanych.z.funduszu.–.wraz.z.zasadami.odpłatności.za.te.
usługi,.oprocentowania.pożyczek.itp ..Trzeba. też.pamiętać,.że.
uprawnienia.do.korzystania.ze. świadczeń. funduszu.nie.mogą.
być.równe.dla.wszystkich.–.nie.ma.tutaj.zastosowania.zasada.
„wszystkim.po.równo” ..Przyznawanie.usług.i.świadczeń.z.fun-
duszu.powinno.być.uzależnione.od.sytuacji.życiowej,.rodzinnej.
i.materialnej.osoby.uprawnionej,

n   określenie. trybu.ubiegania.się.o.świadczenia.–.należy.opisać.
procedurę.występowania.o.świadczenie,.a.więc.zakres.wyma-
ganych.dokumentów,.formę.składanych.wniosków,. termin. ich.
rozpatrzenia.itp .

PRzykład
Przepisy ustawy o zfśs wśród osób uprawnionych do korzystania z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych wymieniają emerytów – byłych pra-
cowników. Zwrot „emeryt – były pracownik” należy łączyć tylko z tym zakła-
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dem pracy, z którym stosunek pracy ustał bezpośrednio przed powstaniem 
stanu kwalifikowanego jako posiadanie lub powrót przez daną osobę do 
statusu emeryta. Zatem osoba, która pracowała w zakładzie pracy a, ale 
odeszła na emeryturę z zakładu pracy B, nie należy do grupy osób uprawnio-
nych do korzystania z funduszu zakładu a.

Zawartość.każdego.regulaminu,.stopień.jego.uszczegółowienia.
oraz. różnorodność. rodzajów. i. form.działalności. socjalnej,. jakie.
będą.finansowane.z.zfśs.u.danego.pracodawcy,.są.zwykle.wypad-
kową. liczby.zatrudnianych.pracowników,.a.więc. ilości. środków.
będących.w.dyspozycji.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjal-
nych.oraz.potrzeb. i.preferencji.socjalnych ..Regulamin.funduszu.
powinien. być. tak. skonstruowany,. aby. zachowywał. właściwą.
proporcję.między.możliwościami.finansowymi.zfśs.a.potrzebami.
socjalnymi.pracowników.i.innych.osób.uprawnionych .

W.wyroku.z.20.sierpnia.2001.r ..(I.PKN.579/00).Sąd.Najwyższy.
uznał,.że:.( . . .).pracodawca.administrujący.środkami.zakładowego.
funduszu. świadczeń. socjalnych. nie. może. ich. wydatkować. nie-
zgodnie. z. regulaminem. zakładowej. działalności. socjalnej,. któ-
rego.postanowienia.nie.mogą.być.sprzeczne.z.zasadą.przyznawa-
nia.świadczeń.według.kryterium.socjalnego,.to.jest.uzależniają-
cego. przyznawanie. ulgowych. usług. i. świadczeń. wyłącznie. od.
sytuacji.życiowej,. rodzinnej. i.materialnej.osoby.uprawnionej.do.
korzystania.z.Funduszu.( . . .) .

( . . .). Osobami. uprawnionymi. do. korzystania. z. funduszu. są.
osoby,. którym. pracodawca. przyznał. w. regulaminie,. o. którym.
mowa. w. art .. 8. ust .. 2. ustawy,. prawo. korzystania. ze. świadczeń.
socjalnych. finansowanych. z. funduszu .. Przepis. ten. wymaga,. by.
pracodawca.w.regulaminie. tym.–.uzgodnionym.z.zakładowymi.
organizacjami. związkowymi. –. ustalił. między. innymi. warunki.
korzystania.przez.osoby.uprawnione.z.usług.i.świadczeń.finanso-
wanych.z.funduszu ..Treść.art ..8.ust ..1.ustawy.uzasadnia.przy.tym.
tezę,. że. pracodawca. nie. może. ustalić. tych. warunków. według.
wybranych. przez. siebie. kryteriów,. z. pominięciem. naczelnej.
zasady.wyrażonej.w.tym.przepisie,. tej.mianowicie,.że.przyzna-
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wanie.ulgowych.usług.i.świadczeń.oraz.wysokość.dopłat.z.fundu-
szu.zostało.uzależnione.wyłącznie.od.sytuacji.życiowej,.rodzin-
nej. i.materialnej.osoby.uprawnionej.do.korzystania.z. funduszu ..
Jak. z. przedstawionej. regulacji. wynika,. ustawa. o. zakładowym.
funduszu. świadczeń. socjalnych. nie. upoważnia. do. tworzenia.
takich.zasad.podziału.funduszu.socjalnego,.które.pozostawałyby.
w.sprzeczności.z.jej.art ..8.ust ..1,.ten.zaś.przepis.wyraźnie.powią-
zał.zasady.korzystania.z.ulgowych.usług.i.świadczeń.z.sytuacją.
życiową,. rodzinną. i.materialną.osób.uprawnionych .. Jest. to. tzw ..
kryterium.socjalne,.którego.przyjęcie.przez.ustawodawcę.prowa-
dzi. do. wniosku,. że. jest. wykluczone. przyznawanie. ulgowych.
usług.i.świadczeń.z.Funduszu.ogółowi.zatrudnionych.w.tej.samej.
wysokości,.według.zasady.„każdemu.po.równo”.( . . .) .

Regulamin. tworzenia. i. funkcjonowania. zakładowego. funduszu.
świadczeń. socjalnych. powinien. być. ogólnie. dostępny. w. zakładzie.
pracy ..Pracownicy.i.inne.osoby.uprawnione.powinny.mieć.na.bieżąco.
możliwość.wglądu.do.jego.postanowień.i.wiedzieć,.o.jaką.pomoc.mogą.
ubiegać.się.z.funduszu.i.na.jakich.zasadach.jest.ona.przyznawana .

wzór. Regulamin tworzenia i gospodarowania zfśs

Regulamin tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem 
świadczeń socjalnych „M.D.F. Geologia” Sp. z o.o. 

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Niniejszy. regulamin. tworzenia. i. gospodarowania. zakładowym.fun-
duszem.świadczeń.socjalnych,.zwany.dalej.„zfśs”,.został.opracowany.
na. podstawie:. ustawy. z. 4. marca. 1994. r .. o. zakładowym. funduszu.
świadczeń. socjalnych. (j .t .. DzU. z. 2012. r .. poz .. 592. ze. zm .);. ustawy.
z.23.maja.1991.r ..o.związkach.zawodowych.(j .t ..DzU.z.2001.r ..nr.79,.
poz ..854.ze.zm .);.rozporządzenia.Ministra.Pracy.i.Polityki.Socjalnej
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.z.9.marca.2009.r ..w.sprawie.ustalania.przeciętnej.liczby.zatrudnionych.
w.celu.naliczania.odpisu.na.zakładowy.fundusz.świadczeń.socjalnych.
(DzU.nr.43,.poz ..349) .

§ 2
Regulamin.obowiązuje.w.„M .D .F ..Geologia”.Sp ..z.o .o .,.zwanej.dalej.
„Pracodawcą” .

§ 3
Regulamin.określa:

a).zasady.tworzenia.i.zwiększania.zfśs,
b).osoby.uprawnione.do.korzystania.ze.środków.zfśs,
c).przeznaczenie.środków.zfśs,
d).zasady.i.warunki.przyznawania.świadczeń,
e).zasady.udzielania.i.warunki.spłat.pożyczek.z.zfśs .

§ 4
Treść.niniejszego. regulaminu.uzgodniono. z. zakładową.organizacją.
związkową .

ROZDZIAŁ 2
ZASADY TWORZENIA I ZWIĘKSZANIA ZFŚS

§ 5
1. Zfśs.tworzy.się.z.corocznego.odpisu.podstawowego,.naliczanego.
w.stosunku.do.przeciętnej. liczby.zatrudnionych.oraz.zwiększeń.na.
objętych.opieką.pracodawcy.emerytów.i.rencistów,..byłych.pracow-
ników ..Środki.zfśs.mogą.być.zwiększone.przez:

a). .odsetki.od.środków.zfśs.gromadzonych.na.rachunku.bankowym,
b). .odsetki. z. oprocentowania. pożyczek. udzielonych. na. cele.

mieszkaniowe,
c). .inne. wpływy,. o. których. mowa. w. art .. 7. ustawy. z. 4. marca.

1994.r ..o.zakładowym.funduszu.świadczeń.socjalnych .
2. Środki. zfśs. niewykorzystane. w. danym. roku. przechodzą. na. rok.
następny .
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ROZDZIAŁ 3
OSOBY UPRAWNIONE

§ 6
1..Osobami.uprawnionymi.do.korzystania.ze.środków.zfśs,.zwanymi.
dalej.„uprawnionymi”,.są:

a). .pracownicy.zatrudnieni.na.podstawie.umowy.o.pracę.w.peł-
nym.i.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy,

b). .pracownicy.przebywający.na.urlopach.wychowawczych,
c). .emeryci.i.renciści,.byli.pracownicy,
d). .uprawnieni.członkowie.rodzin.wyżej.wymienionych.osób .

2..Uprawnionymi.członkami.rodzin.są:
a). .pozostające. na. utrzymaniu. dzieci. własne,. dzieci. przysposo-

bione.oraz.przyjęte.na.wychowanie.w.ramach.rodziny.zastęp-
czej,.dzieci.współmałżonków,.a.także.pozostające.na.utrzyma-
niu. pracownika. wnuki. i. rodzeństwo,. w. wieku. do. lat. 18,.
a.jeżeli.kształcą.się.w.szkole.–.do.czasu.ukończenia.nauki,.nie.
dłużej.jednak.niż.do.ukończenia.26 ..roku.życia,

b). .osoby.wymienione.powyżej.z.orzeczonym.stopniem.niepełno-
sprawności,.bez.względu.na.wiek,

c). .współmałżonkowie,.w.tym.także.pozostający.w.zatrudnieniu,
d). .rodzice.prowadzący.z.pracownikiem.wspólne.gospodarstwo.do-.

mowe .
ROZDZIAŁ 4

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS

§ 7
1.. Środki.zfśs.mogą.być.przeznaczone.na.dofinansowanie:

a). .wypoczynku.urlopowego,
b). .wypoczynku. dzieci. i. młodzieży. (organizowanego. w. formie.

wczasów,.zimowisk,.kolonii.lub.obozów),
c). .pomocy. rzeczowej. oraz. finansowej. udzielanej. w. przypadku.

indywidualnych.zdarzeń.losowych,.długotrwałej.choroby,
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szczególnie.trudnej.sytuacji.materialnej,.życiowej.i.rodzinnej.
(w. postaci. bezzwrotnych. zapomóg. pieniężnych. przyznawa-
nych.w.szczególnych.wypadkach.losowych),

d). .działalności.kulturalno-oświatowej.(zakup.biletów.wstępu.na.
imprezy.artystyczne,.kulturalne),

e). .działalności. sportowo-rekreacyjnej. (zakup. karnetów. na. pły-
walnię.i.siłownię),

f). .wypoczynku.w.dniu.wolnym.od.pracy,.organizowanego.w.for-
mie.turystyki.grupowej.(wycieczki,.rajdy),

g). .zwrotnych.pożyczek.na.cele.mieszkaniowe,
h). .opieki.nad.dziećmi.w.żłobkach,.klubach.dziecięcych,.przed-

szkolach.oraz.innych.formach.wychowania.przedszkolnego .
2 .. Pożyczki.mieszkaniowe,.o.których.mowa.w.ust ..1.lit ..g,.mogą.być.
udzielone.na:

a). .remont,. modernizację. lub. przebudowę. lokalu. mieszkalnego.
w.domu.wielorodzinnym.lub.domu.jednorodzinnego,

b). .wykup.lokalu.w.związku.z.przekształceniem.spółdzielczego.
prawa.do.zajmowanego.lokalu.na.spółdzielcze.własnościowe.
prawo.do.lokalu,

c). .zakup. lokalu. mieszkalnego. w. domu. wielorodzinnym. lub.
zakup.domu. jednorodzinnego.od.spółdzielni.mieszkaniowej,.
przedsiębiorstwa. budującego. domy. w. ramach. działalności.
gospodarczej.lub.od.osoby.fizycznej,

d). .budowę. lokalu. mieszkalnego. w. domu. wielorodzinnym. lub.
budowę.domu.jednorodzinnego .

ROZDZIAŁ 5
ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 8
1. Świadczenia.z.zfśs.mają.charakter.uznaniowy .
2..Przyznanie.i.wysokość.świadczenia.ze.środków.zfśs.zależy.od.sytu-
acji.życiowej,. rodzinnej. i.materialnej.uprawnionego,.a.w.przypadku.
pomocy.mieszkaniowej.również.od.jego.sytuacji.mieszkaniowej .
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§ 9
1.. Wszystkie. wnioski. o. przyznanie. świadczeń. z. zfśs. rozpatruje.
Komisja.ds ..Socjalnych,.a.ostateczną.decyzję.o.udzieleniu.świadcze-
nia.podejmuje.przewodniczący.Komisji .
2. .Świadczenia.z.zfśs.udzielane.są.na.podstawie.pisemnych.wnio-
sków. i.dokumentów.uzupełniających.w.zależności.od.celu,.na. jaki.
ma.być.udzielona.pomoc.finansowa.i/lub.rzeczowa .

§ 10
1.. Dopłata. do. wypoczynku. przysługuje. pracownikowi. pod. warun-
kiem. wykorzystania. co. najmniej. 14. kolejnych. dni. kalendarzowych.
urlopu.wypoczynkowego .
2..Kwota.dopłaty.do.wypoczynku.wynosi:

a). .600.zł,.gdy.miesięczne.wynagrodzenie.brutto.pracownika.jest.
równe.wysokości.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.obo-
wiązującego.w.danym.roku.kalendarzowym,

b). .400.zł,..gdy.miesięczne.wynagrodzenie.brutto.pracownika.prze-
kracza.wysokość.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.obowią-
zującego. w. danym. roku. kalendarzowym,. ale. nie. przekracza.
wysokości.podwójnego.wynagrodzenia.minimalnego.za.pracę,

c). .200.zł,..gdy.miesięczne.wynagrodzenie.brutto.pracownika.jest.
równe. bądź. przekracza. wysokość. podwójnego. minimalnego.
wynagrodzenia.za.pracę.obowiązującego.w.danym.roku .

3.. Pracownicy. zatrudnieni. nabywają. prawo. do. dopłaty. do. wypo-
czynku.po.złożeniu.wniosku.w.dziale.kadr .
4..Pracownicy.kończący.zatrudnienie.u.pracodawcy.mają.prawo.do.
dopłaty. do. wypoczynku. w. wysokości. proporcjonalnej. do. okresu.
przepracowanego.w.danym.roku.kalendarzowym .
5.. Dopłata. do. wypoczynku. dziecka. na. podstawie. przedstawionych.
rachunków.wynosi.500.zł.raz.w.roku .
6..Dopłata.do.imprez.kulturalno-oświatowych.przysługuje.w.wyso-
kości.nie.większej.niż.50%.ceny.biletu .
7..Dopłata.do.zajęć.sportowo-rekreacyjnych.przysługuje.w.wysoko-
ści.nie.większej.niż.50%.ceny.biletu .
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8. Dopłata.do.opieki.nad.dziećmi.w.żłobkach,.klubach.dziecięcych,.
przedszkolach. oraz. innych. formach. wychowania. przedszkolnego.
wynosi.nie.więcej.niż.300.zł.miesięcznie .

ROZDZIAŁ 6

ZASADY UDZIELANIA I WARUNKI SPŁAT POŻYCZEK
NA CELE MIESZKANIOWE

§ 11
Warunkiem. udzielenia. pożyczki. na. cele. mieszkaniowe. ze. środków.
zfśs.jest.zawarcie.przez.pracodawcę.z.pożyczkobiorcą.umowy,.okre-
ślającej:.warunki.udzielenia.pożyczki,.okres.spłaty,.warunki.rozlicze-
nia.w.przypadku.ustania.stosunku.pracy .

§ 12
1..Pożyczki.na.cele.mieszkaniowe.udziela.się.za.poręczeniem.dwóch.osób .
2..Poręczycielami.mogą.być.tylko.osoby.będące.pracownikami.pra-
codawcy,.z.wyjątkiem.osób.znajdujących.się.w.okresie.wypowiedze-
nia.umowy.o.pracę .

§ 13
1..Pożyczka.na.cele.mieszkaniowe.jest.oprocentowana.w.wysokości.
1%.w.stosunku.rocznym.i.powinna.być.spłacona.w.okresie.nie.dłuż-
szym.niż.2.lata .
2.. Kolejna.pożyczka.nie.może.być.udzielona.przed.całkowitą.spłatą.
uprzednio.zaciągniętej.pożyczki .
3. W. szczególnie. uzasadnionych. przypadkach,. na. wniosek. pożyczko-
biorcy,.można.przedłużyć.termin.spłaty.zadłużenia.lub.zawiesić.jego.spłatę,.
a.nawet.umorzyć.część.niespłaconej.pożyczki,.jak.i.ustalić.inne.warunki.niż.
wyżej.omówione,.uwzględniając.szczególne.okoliczności.sprawy .

§ 14
Pożyczki,.o.których.mowa.w.§.7.ust ..2.lit ..a,.są.udzielane.do.wyso-
kości.10.000.zł .
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§ 15
Niespłacona.pożyczka.na.cele.mieszkaniowe.podlega.natychmiasto-
wemu.zwrotowi.w.przypadku:
1).rozwiązania.umowy.o.pracę.z.pożyczkobiorcą,
2).wykorzystania.pożyczki.na.inny.cel.niż.określony.w.umowie .

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
Środkami.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjalnych.administruje.
pracodawca .

§ 17
Niniejszy. regulamin. wchodzi. w. życie. po. upływie. 14. dni. od. dnia.
ogłoszenia.pracownikom.spółki .

wzór. wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

. ............................................Kraków,.13.listopada.2013.r .

................................................................Adam.Malinowski

...................................................................Prezes.Zarządu

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe  
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych               .......................

Proszę.o.przyznanie.pożyczki.na.cele.mieszkaniowe.z.zakładowego.
funduszu. świadczeń. socjalnych. w. wysokości. 10. 000. zł. (słownie:.
dziesięć.tysięcy.zł) ..Pożyczkę.przeznaczę.na:
1). remont,. modernizację. lub. przebudowę. lokalu. mieszkalnego.
w.domu.wielorodzinnym.lub.domu.jednorodzinnym*),
2).wykup.lokalu.w.związku.z.przekształceniem.spółdzielczego.prawa.do.
zajmowanego.lokalu.na.spółdzielcze.własnościowe.prawo.do.lokalu*),
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3). zakup. lokalu. mieszkalnego. w. domu. wielorodzinnym. lub. zakup.
domu.jednorodzinnego.od.spółdzielni.mieszkaniowej,.przedsiębior-
stwa.budującego.domy.w. ramach.działalności.gospodarczej. lub.od.
osoby.fizycznej*),
4).budowę.lokalu.mieszkalnego.w.domu.wielorodzinnym.lub.budowę.
domu.jednorodzinnego*) .

Uzasadnienie:
Mieszkam.z.bezrobotną.żoną.w.dwupokojowym.mieszkaniu.w.budynku.
z.początku.lat.80 ..Mieszkanie.wymaga.wymiany.instalacji.wodno-kana-
lizacyjnej.i.elektrycznej,.wymiany.okien.oraz.malowania ..Ze.względu.
na.ciążę.żony.muszę.jak.najszybciej.przeprowadzić.remont ..Moje.mie-
sięczne. zarobki. brutto. wynoszą. 2800. zł .. Udzieloną. pożyczkę. spłacę.
w.24.ratach.miesięcznych ..Oświadczam,.że.pożyczka.zostanie.wykorzy-
stana.wyłącznie.na.cele.mieszkaniowe.określone.we.wniosku .

Poręczyciele:
1). .Pan.Janusz.Wyszkowski,.zam ..w.Krakowie,.ul ..Michała.Jerzego.

Wołodyjowskiego.123.m ..321,
2). .Pani.Katarzyna.Rosińska-Polak,.zam ..w.Krakowie,.ul ..Szewczyka.

Dratewki.110 .
Maciej.Górski

*).niepotrzebne.skreślić

wzór. umowa pożyczki z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych

Kraków,.21.listopada.2013.r .

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych

Zawarta.21.listopada.2013.r ..między.„M .D .F ..Geologia”.Sp ..z.o .o .,.
zwana. w. umowie. „Pracodawcą”,. reprezentowaną. przez. Dariusza.
Nowakowskiego,.a.Maciejem.Górskim,.zam ..w.Krakowie,.ul ..Hejnału.
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Mariackiego.77.m ..345,.zatrudnionym.u.Pracodawcy.od.1.stycznia.
2002.r .,.zwanym.dalej.„Pożyczkobiorcą” .

§ 1
Pracodawca.udziela.Pożyczkobiorcy.ze.środków.zakładowego.fundu-
szu.świadczeń.socjalnych.pożyczki.w.wysokości.10.000.zł.(słownie:.
dziesięć. tysięcy. zł). na. następujące. cele. mieszkaniowe:. remont,.
modernizację.lub.przebudowę.lokalu.mieszkalnego.w.domu.wieloro-
dzinnym.lub.domu.jednorodzinnym .

§ 2
Pożyczka.jest.oprocentowana.w.wysokości.1%.w.stosunku.rocznym .

§ 3
Kwota.pożyczki.w.ciągu.14.dni.zostanie.przelana.na.rachunek.ban-
kowy.wskazany.przez.Pożyczkobiorcę .

§ 4
1 .. Przyznana. pożyczka. wraz. z. oprocentowaniem. podlega. spłacie.
w.ciągu.24.miesięcy .
2 ..Rozpoczęcie.spłaty.nastąpi.od.1.grudnia.2013.r .
3 .. Pożyczkobiorca. upoważnia. Pracodawcę. do. potrącania. należnych.
rat.pożyczki.wraz.z.odsetkami.z.przysługującego.mu.wynagrodzenia.
za.pracę.oraz.z.innych.świadczeń.związanych.z.pracą .

§ 5
1 .. Zabezpieczeniem. udzielonej. pożyczki. jest. poręczenie. spłaty.
udzielone.przez.dwóch.pracowników.Pracodawcy .
2 ..Pisemne.poręczenie.stanowi.załącznik.do.niniejszej.umowy .

§ 6
Niespłacona.pożyczka.na.cele.mieszkaniowe.podlega.natychmiasto-
wemu.zwrotowi.w.przypadku:
1).rozwiązania.umowy.o.pracę.z.pożyczkobiorcą,
2).wykorzystania.pożyczki.na.inny.cel.niż.określony.w.umowie .

§ 7
Każda. zmiana. warunków. niniejszej. umowy. wymaga. zachowania.
formy.pisemnej.pod.rygorem.nieważności .
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§ 8
W.sprawach.nieuregulowanych.niniejszą.umową.stosuje.się.postano-
wienia.regulaminu.tworzenia.i.gospodarowania.zakładowym.fundu-
szem.świadczeń.socjalnych.„M .D .F ..Geologia”.Sp ..z.o .o ..oraz.prze-
pisy.prawa.cywilnego .

§ 9
Umowę. sporządzono. w. pięciu. jednobrzmiących. egzemplarzach,.
z. których. dwa. otrzyma. Pracodawca,. a. po. jednym. . Pożyczkobiorca.
oraz.Poręczyciel .

Dariusz.Nowakowski.. ...........................Maciej.Górski

wSPólna dzIałalnoŚć SoCjalna

Artykuł. 9. ustawy. o. zfśs. umożliwia. pracodawcom. wspólne.
prowadzenie. działalności. socjalnej. na. warunkach. określonych.
w. umowie .. Jest. to. dosyć. popularne. rozwiązanie. i. w. praktyce.
decydują.się.na.nie.pracodawcy,.których.łączą.więzy.kapitałowe.
bądź. własnościowe .. Wspólna. działalność. socjalna. jest. również.
częsta. w. przypadku. przedsiębiorstw. wielozakładowych,. z. któ-
rych.każdy.zakład.posiada.status.pracodawcy .

Zakres. wspólnej. działalności. musi. mieścić. się. w. ramach.
określonego.ustawowo.przeznaczenia.środków.funduszu ..Mają.
tutaj.zastosowanie.te.same.reguły,.które.odnoszą.się.do.zakła-
dowego.funduszu.świadczeń.socjalnych.tworzonego.samodziel-
nie. przez. jednego. pracodawcę .. Zgromadzone. środki. można.
więc.przeznaczyć.na.usługi.świadczone.przez.pracodawców.na.
rzecz. różnych. form. wypoczynku,. działalności. kulturalno-
-oświatowej,. sportowo-rekreacyjnej,. opieki. nad. dziećmi.
w.żłobkach,.klubach.dziecięcych,. sprawowanych.przez.dzien-
nego.opiekuna.lub.nianię,.przedszkolach.oraz.na.rzecz.innych.
form. wychowania. przedszkolnego,. udzielanie. pomocy. mate-
rialnej. –. rzeczowej. lub. finansowej,. a. także. zwrotnej. lub. bez-
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zwrotnej.pomocy.na.cele.mieszkaniowe.na.warunkach.określo-
nych.w.umowie .

Wspólna. działalność. może. dotyczyć. wszystkich. lub. tylko.
wybranych. aspektów. działalności. socjalnej. pracodawców,. co.
powinno. zostać. określone. w. umowie. o. prowadzeniu. wspólnej.
działalności. socjalnej .. Umowa. może. postanawiać,. że. wspólna.
działalność. będzie. prowadzona. przy. wykorzystaniu. całości. lub.
części. środków. zgromadzonych. na. kontach. funduszy. pracodaw-
ców .. Jeżeli. umowa. przewiduje. wspólne. prowadzenie. jedynie.
wycinka. działalności. socjalnej. –. w. pozostałym. zakresie. działal-
ność.jest.prowadzona.samodzielnie.przez.każdego.z.pracodawców .

Przepisy.ustawy.w.żaden.sposób.nie.ograniczają.liczby.praco-
dawców.prowadzących.wspólnie.działalność.socjalną .

Ustawa.o.zfśs.nie.wymaga,.aby.wkład.finansowy.poszczegól-
nych. pracodawców. we. wspólną. działalność. był. jednakowy ..
Dopuszczalna. jest. zatem. sytuacja,. gdy. wysokość. wnoszonych.
środków.jest.różna.–.zależy.to.wyłącznie.od.decyzji.stron.umowy .

PRzykład
dwóch pracodawców zawiera umowę o wspólnej działalności socjalnej. 
Jeden pracodawca nie posiada własnej bazy socjalnej, ma natomiast wysoki 
poziom zatrudnienia, a w związku z tym duży odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych i sporą kwotę niewykorzystanych środków z lat poprzed-
nich. drugi pracodawca posiada dwa ośrodki wypoczynkowe i z powodu 
niskiego zatrudnienia nie ma środków na ich samodzielne utrzymanie. 
Postanowienia zawartej umowy przewidują, że pracownicy pierwszego pra-
codawcy będą mogli korzystać z ośrodków wypoczynkowych drugiego praco-
dawcy, w zamian za pokrycie połowy kosztów utrzymania tych ośrodków.

Umowa.o.wspólnej.działalności.socjalnej.jest.umową.cywilno-
prawną.i.jej.zakres.przedmiotowy.powinien.określać.w.szczegól-
ności:
n. .przedmiot. wspólnej. działalności. –. a. więc. określenie,. czy.

wspólnie.będzie.prowadzona.całość.działalności.socjalnej.czy.
jedynie.jej.część,
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n. .zasady.jej.prowadzenia.–.czyli,.w.jakim.zakresie.każdy.z.pra-
codawców. będzie. uczestniczył. w. prowadzeniu. działalności,.
jakie. kwoty. będą. przekazane,. jakie. warunki. muszą. zostać.
spełnione.przez.każdego.z.pracodawców,.zasady.dokonywania.
wypłat. na. rzecz. osób. uprawnionych,. zasady. przyznawania.
świadczeń,

n. .sposób. dokonywania. rozliczeń. –. np .. terminy. dokonywania.
wpłat.na.wspólne.konto.(jeżeli.takie.zostanie.utworzone),

n. .tryb.wypowiedzenia.oraz.rozwiązania.umowy .
Umowa.może.także.określać.warunki.uprawniające.do.odstą-

pienia. od. jej. stosowania. oraz. odpowiedzialność. stron. z. tego.
tytułu ..Jeżeli.pracodawcy.zdecydują.się.na.przekazywanie.w.cało-
ści.dokonanych.odpisów.na.kompleksowe.prowadzenie.wspólnej.
działalności,.warto.w.umowie.uregulować.nie.tylko.przekazywa-
nie.całości.naliczanych.w.przyszłości.odpisów,.ale.także.określić,.
co.dzieje.się.ze.środkami.dotychczas.zgromadzonymi.na.koncie.
funduszu. oraz. z. jego. przyszłymi. dochodami. pochodzącymi.
z. dotychczasowej,. samodzielnej. działalności .. Nieuregulowanie.
tej. kwestii. skutkuje. obowiązkiem. samodzielnego. prowadzenia.
działalności.socjalnej.w.zakresie.środków.już.zgromadzonych.na.
koncie.funduszu .

Tryb.zawierania.umowy.jest.prawie.taki.sam,.jak.tryb.ustalania.
regulaminu.zakładowego.funduszu.świadczeń.socjalnych ..Różnica.
polega.na.tym,.że.w.uzgodnieniach.uczestniczy.więcej.podmiotów ..

wzór. umowa o prowadzenie wspólnej działalności 
socjalnej

.........................................
..........Warszawa,.14.stycznia.2014.r .

.
Umowa o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej

Zawarta. 14. stycznia. 2014. r .. w. Warszawie. między:. „Nowy. Świt”. .
sp ..z.o .o ..z.siedzibą.w.Warszawie.a.Wydawnictwem.„Kwadrat”.sp ..z.o .o ..
z.siedzibą.w.Warszawie.–.zwanymi.w.dalszej.części.umowy.„Pracodawcami” .
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§ 1
Na.podstawie.art ..9.ustawy.z.4.marca.1994.r ..o.zakładowym.funduszu.
świadczeń.socjalnych.(j .t ..DzU.z.2012.r ..poz ..592.ze.zm .).Pracodawcy.
postanawiają.prowadzić.wspólną.działalność.socjalną.na.warunkach.
ustawy.oraz.niniejszej.umowy .

§ 2
Wspólna.działalność.socjalna.polega.w.szczególności.na:
1).otwarciu.wspólnego.rachunku.bankowego.w.celu.obsługi.działal-
ności.socjalnej,
2).określeniu.wydatków.socjalnych.finansowanych.ze.wspólnego.rachunku,
3).ustaleniu.szczegółowych.warunków.i.zasad.ubiegania.się.pracow-
ników.Pracodawców.o.świadczenia.socjalne .

§ 3
Pracodawcy.będą.stosować.jednakowe.zasady.przyznawania.świad-
czeń.socjalnych.wobec.pracowników.objętych.wspólną.działalnością.
socjalną .

§ 4
Pracodawcy. będą. gromadzić. na. wspólnym. rachunku. bankowym.
środki. w. wysokości. 50%. odpisów. podstawowych. dokonanych. na.
zakładowy. fundusz. świadczeń. socjalnych. przez. każdego.
z.Pracodawców .

§ 5
Pracodawcy. przekazują. na. wspólny. rachunek. bankowy. 75%. środ-
ków,. o. których. mowa. w. §. 4. niniejszej. umowy. w. terminie. do. .
30. czerwca,. a. pozostałą. część.w. terminie.do.31.października.każ-
dego.roku.obowiązywania.umowy .

§ 6
W.ciągu.30.dni.od.podpisania.niniejszej.umowy.Pracodawcy.wydadzą.
wspólny.regulamin,.uzgodniony.z.zakładowymi.organizacjami.związ-
kowymi. działającymi. u. Pracodawców,. w. celu. zagospodarowania.
środków. przekazanych. na. zorganizowanie. wspólnej. działalności.
socjalnej .
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§ 7
Przystąpienie.Pracodawców.do.umowy.musi.być.poprzedzone.pozy-
tywnym.wynikiem.uzgodnień.z.zakładowymi.organizacjami.związ-
kowymi.działającymi.u.Pracodawców .

§ 8
Niniejsza.umowa.o.prowadzeniu.wspólnej.działalności.socjalnej.jest.
zawarta.na.czas.nieokreślony ..

§ 9
Wypowiedzenie.niniejszej.umowy.przez.Pracodawcę.jest.możliwe.w.for-
mie.pisemnej.z.zachowaniem.6-miesięcznego.okresu.wypowiedzenia .
.

Podpisy

PodSTaWa PRaWNa:

n   art. 241
8

 § 1, art. 241
9

  i 241
12

 ustawy z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r.  

nr 21, poz. 94,  ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 1028),

n   art. 27 ust. 1 albo   art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU  z 2001 r. 

nr 79, poz. 854, ost. zm. DzU  z 2013 r. poz. 896),

n   art. 2–4, art. 6a, art.8–9 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(DZU z 2012 r. poz. 592, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 747).

TomASZ koWAlSki 
specjalista ds. prawa pracy
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W publikacji znajdziesz:
• praktyczny komentarz do ka¿dego dzia³u
• przydatne przyk³ady
• wzory dokumentów
• najciekawsze orzecznictwo S¹du Najwy¿szego 

Na p³ycie prawie 2 godziny fi lmów szkoleniowych i poradniczych, m.in.:
• Zmiany w czasie pracy od 23 sierpnia
• Kr¹g osób objêtych zmianami w urlopach macierzyñskich
• Rezygnacja korzystania z urlopów

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
Biuro Obs³ugi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl, 
www.sklep.infor.pl 

Pakiet: Ksi¹¿ka z p³yt¹ DVD

+

Gor¹ce tematy kadrowe 2013: Elastyczny czas pracy, Urlopy wychowawcze

Zeskanuj 
poni¿szy kod 
telefonem 
i zobacz 
przyk³adowe 
nagranie 

Ksi¹¿ka
z p³yt¹ DVD

159z³

Ksi¹¿ka napisana przez ekspertów prawa 
pracy z myśl¹ o specjalistach – praktykach.
Stan prawny na 1 października 2013 r.
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Inspiruje od 1994 roku 
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• dowiesz się o światowych 
trendach HRM,

• zapoznasz się z najnowszymi 
wynikami badań dotyczącymi 
rynku pracy i wynagrodzeń,

• będziesz mógł skorzystać 
z gotowych narzędzi HRM.
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Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl

www.personel.infor.pl
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