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Poprawki do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2018 (Druk 1945). 

 

Proponowane zmiany: 

 

Do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 

rok 2018 proponuje się wprowadzić następujące zmiany: 

 

1) Art. 28.  

- skreślić   

Uzasadnienie  

Konsekwencją wykreślenia art. 28 ustawy będzie odmrożenie wysokości odpisu 

podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikającego z art. 5 ust 2 i 7 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stosowana od 

2012 roku przez kolejne rządy praktyka zamrażania odpisu podstawowego na tenże fundusz  

z nieznacznym odmrożeniem w 2017 roku powoduje, iż co roku niedobór środków staje się 

coraz dotkliwszy dla osób najbardziej potrzebujących. Skutkiem wykreślenia 

zaproponowanego art. 28 będzie wzrost wysokości odpisu podstawowego o 248,34 zł na 

zatrudnionego.  

 

W związku z propozycją zmiany art. 28 konsekwentnie przedstawiamy zmiany  

w następujących artykułach: 

2) Art. 3 

- skreślić   

Uzasadnienie 

Konsekwencją wykreślenia art. 3 ustawy będzie odmrożenie kwoty bazowej służącej 

do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o której 

mowa w art. 53 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Aktualna kwota 

stanowiąca odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli obowiązuje od 

2012 roku pozostając od tego czasu nie zmieniona i wynosi obecnie 2879,91 (110% kwoty 

bazowej). Odmrożenie kwoty bazowej w 2018 roku oznaczać będzie zasilenie zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 148,30 na pełen etat.  

3) Art. 4 

– skreślić  

Uzasadnienie  

Konsekwencją wykreślenia art. 4 ustawy będzie odmrożenie odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach 2014-2017 naliczanie środków na ZFŚS  

w uczelniach publicznych było realizowane od planowanych wynagrodzeń osobowych  

w 2013 r. Realizacja przyjętej zasady spowodowała pominięcie wpływu wzrostu 

wynagrodzeń w latach 2013 - 2015 na wysokość odpisu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. Szacuje się, że ubytek wpływu środków do dyspozycji zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych w związku z nieuwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń wynosi około 

30%. 
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Uzasadnienie konieczności zmian 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służy zaspokajaniu potrzeb socjalnych 

pracowników i ich rodzin. Osobami uprawnionymi do korzystania z tego funduszu są przede 

wszystkim pracownicy zakładu, ich rodziny, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami 

tych zakładów, spełniający warunki określone w regulaminach, na podstawie których uzależnia 

się wysokość i rodzaj pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej i zdrowotnej 

pracownika. Z zakładowego funduszu mogą być również przeznaczone dodatkowe środki na 

tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest zabezpieczeniem dla pracowników i ich rodzin na 

wypadek nieszczęśliwych wydarzeń losowych, jest także wsparciem dla pracowników  

w okresach wzmożonych wydatków, a poprzez różnorodne formy wspierania opieki nad małym 

dzieckiem - uzupełnia także programy rządowe kierowane do rodziców.  

Stosowane od lat praktyki zamrażania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych to naruszenie konstytucyjnej zasady działania organów władzy publicznej, które 

winny działać na podstawie i w granicach prawa. Konsekwencją takiego działania jest realne 

obniżenie środków na pomoc pracownikom i ich rodzinom, a także emerytom i rencistom 

znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.  

 

Przewidywane skutki dla budżetu po stronie dochodów 

W przypadku całkowitego odmrożenia za sprawą podatku od towarów i usług VAT  

(396 mln zł) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (381 mln zł) dochody budżetu 

państwa mogłyby zyskać ok. 777 mln zł. Zatem szacowane dochody z PIT i VAT zneutralizują 

potencjalne koszty prawidłowego poziomu odpisu. W związku z powyższym niezrozumiałe jest 

działanie rządu w tej kwestii, gdyż wpływa ona na osoby znajdujące się w najtrudniejszej 

sytuacji, a skutki odmrożenia odpisu byłyby dla budżetu państwa pozytywną zmianą. 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia 

pracowników i ich rodzin, a także emerytów i rencistów, będąc wyrazem funkcji społecznej 

zakładu pracy, a jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach – uzasadniona 

jest celowość odmrożenia wysokości jego odpisu w wymienionych powyżej sferach, tak aby 

dostępne środki stanowiły realny zasób pomocy. 


