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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
  

 Zasady tworzenia przez pracodawców Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady 
gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 4 
marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
/tj. z 1996 r.     nr 70, poz. 335 z późn. zm/. 
Do tworzenia ZFŚS zobligowani są pracodawcy 
zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku 
co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 
Pracodawcy /z wyjątkiem pracodawców sfery publicznej/ 
mogą zwolnić się od tego obowiązku na zasadach 
określonych w Ustawie. 
Sposoby ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych 
określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu 
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 
odpisu na ZFŚS /Dz. U. nr 43, poz. 168 z późn. zm/. 
 Pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na 
pełne etaty mniej niż 20 pracowników nie mają 
obowiązku tworzenia ZFŚS, ale mogą go tworzyć na 
zasadzie dobrowolności do wysokości i na zasadach 
określonych w Ustawie lub mogą wypłacać świadczenie 
urlopowe.  
 ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu 
podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej 
liczby zatrudnionych. Kwota odpisu przypadającego na 
jednego zatrudnionego jest wynikiem iloczynu podanej w 
ustawie procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 
roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, 
jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło 
kwotę wyższą. Przedmiotowe wynagrodzenie ogłasza 
Prezes GUS w Monitorze Polskim w nieprzekraczalnym 
terminie do 20 lutego każdego roku. 
 
Wysokość odpisu: 
� odpis podstawowy na jednego zatrudnionego – 

37,5% 
� odpis na pracowników młodocianych: 
  - w pierwszym roku nauki – 5% 
  - w drugim roku nauki – 6% 
  - w trzecim roku nauki – 7% 
� dodatkowy odpis na każdą zatrudnioną osobę z 

orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności – 6,25% 

� odpis na każdego emeryta i rencistę objętego opieką 
socjalną przez pracodawcę – 6,25% 

  

Odpisy na ZFŚS pracodawca gromadzi na wyodrębnionym w tym 
celu rachunku bankowym. Środki te nie podlegają egzekucji. 
Naliczenia na Fundusz pracodawca przekazuje na rachunek w 
terminie do 30 września danego roku, z tym, że do 31 maja należy 
przekazać co najmniej 75% tych środków. 
 
Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS muszą być określone w 
regulaminie, a ich wysokość uzależniona od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środki nie 
wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok 
następny. 
Odprowadzone na wyodrębniony rachunek bankowy odpisy na 
ZFŚS oraz wypłacone świadczenia urlopowe stanowią dla 
pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje 
także karę grzywny dla pracodawców, którzy nie wykonują 
omawianych przepisów lub podejmują działania niezgodne z tymi 
przepisami. 
 

Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego  
oraz odpisów na ZFŚS w 2007 r. 

 
Podstawa:  2.145,59 PLN  /przeciętne wynagrodzenie za II 
półrocze 2006 r.   Mon. Pol. Nr 14  z 2007 r., poz. 146/ 
     
• Pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  804,60 PLN 
 
• Pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu: 
 I rok /5%/  - 107,28 PLN 
 II rok /6%/  -  128,74 PLN 
 III rok /7%/  -  150,19 PLN 
 
• Pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych     

warunkach pracy /50%/   
                           - 1.072,80 
 
• Emeryci i renciści  
      będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  134,10 PLN 
 
• Fakultatywny, dodatkowy odpis na  

zatrudnionych pracowników o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /37,5%+6,25%/   
                   - 938,70 PLN 

 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 
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 Przedsiębiorcy uprawnieni do zasiłku opiekuńczego 
  

 Do tej pory zapis art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa   /Dz. U. nr 31, poz. 267 z 
późn. zm./ wyłączał z prawa do zasiłku opiekuńczego osoby, 
które przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego 
dobrowolnie i przyznawał je wyłącznie ubezpieczonym 
obowiązkowo.  
Zapis ten był często krytykowany i oprotestowywany przez 
przedsiębiorców i podawany jako jeden z przykładów 
dyskryminacji tej grupy zawodowej. Zapis podważał również 
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 
Pytanie prawne w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego 
skierował poznański Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 
W efekcie, po wielu latach działań wszystkich 
zainteresowanych Trybunał Konstytucyjny w dniu 6 marca 
2007 r. uznał w swoim wyroku, że wspomniany na wstępie 
zapis Ustawy jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust.1 
Konstytucji RP. 
Trybunał Konstytucyjny argumentował, że sposób ustalania 
składki na ubezpieczenie chorobowe jest dla wszystkich taki 
sam. Wszyscy, którzy ją opłacają są w podobnej sytuacji. 
Osoby opłacające składkę obowiązkowo i dobrowolnie mają 
ten sam status, więc różnicowanie uprawnień jest 
nieuzasadnione. Obecnie warunkiem uzyskania prawa do 
zasiłku jest podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym oraz opłacanie dobrowolnej składki 
na ubezpieczenie chorobowe przez minimum sześć 
miesięcy.  
 

Wyrok obowiązywać będzie z chwilą publikacji w Dzienniku Ustaw. 
Wyrok TK ma również znaczenie dla innych niż przedsiębiorcy 
grup zawodowych pozbawionych dotychczas prawa do zasiłku 
opiekuńczego. 
 Prawo do korzystania z zasiłku opiekuńczego uzyskali 
przedsiębiorcy, chałupnicy, pracujący na podstawie umowy 
agencyjnej lub zlecenia, twórcy, artyści, osoby wykonujące wolny 
zawód, więźniowie skierowani do pracy. 
 
Wysokość zasiłku: 

1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni w roku za 
czas koniecznej osobistej opieki nad: 

� dzieckiem do 8 lat w razie: nieprzewidzianego 
zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, 
porodu lub choroby małżonka osoby 
ubezpieczonej stale opiekującej się dzieckiem, 
jeśli z tych powodów opieka jest niemożliwa, 
pobytu małżonka osoby ubezpieczonej 
opiekującej się dzieckiem w szpitalu, 

� chorym dzieckiem do 14 lat. 
2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 14 dni w roku za 

czas koniecznej   opieki nad małżonkiem, rodzicami, 
teściami, dziadkami, wnukami,  rodzeństwem, dziećmi w 
wieku ponad 14 lat. 

 
 
Opracowanie: 
Wiesław Ratajczak 

 

 Informacja prawna 
  

 Z dniem 20 marca 2007 r. wchodzą w życie zmienione 
przepisy dotyczące postępowania sądowego w sprawach 
gospodarczych. Zawierają one kilka nowych rozwiązań 
dotyczących przedsiębiorców. 
 Jedną ze zmian mających duże znaczenie 
praktyczne jest sprecyzowanie sposobu w jaki sąd powinien 
doręczać pisma procesowe osobie fizycznej będącej 
przedsiębiorcą. Zgodnie z nowymi przepisami skuteczne 
będzie doręczenie pisma osobie fizycznej podlegającej 
wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, dokonane 
na adres w nim ujawniony, nawet wtedy, gdy będzie on 
nieaktualny. W takim przypadku sąd może pozostawić 
przesyłkę (pismo) w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, 
chociaż pismo nie trafi do adresata. Taki stan rzeczy może 
spowodować wiele niekorzystnych dla przedsiębiorcy 
skutków, np. utratę możliwości zaskarżenia niekorzystnego 
wyroku lub postanowienia. 
 Po 20 marca br. wyrok sadu pierwszej instancji 
nowość chwilą wydania stanowić będzie tytuł 
zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli 
wykonalności.  Oznacza  to, że  wierzyciel  będzie  mógł 

skierować sprawę do komornika niezależnie od tego, czy druga 
strona zaskarży wydany wyrok. Takie rozwiązanie może znacznie 
ułatwić ściągnięcie długu. 
 Kolejna nowość dotyczy instytucji zasady koncentracji 
dowodów. Nowe dowody w sprawie muszą być powołane 
najpóźniej w terminie dwutygodniowym od dnia w którym 
powołanie ich stało się możliwe, lub wynikła potrzeba ich 
powołania. Z tego wypływa wniosek, że przedsiębiorca będący 
stroną sporu musi na bieżąco informować sąd o wszelkich 
istotnych dla sprawy okolicznościach. 
 Generalnie zmiany mają na celu skrócenie czasu 
rozpoznawania sprawy. Służyć ma temu zakaz zgłaszania nowych 
roszczeń i powództwa wzajemnego oraz to, że sąd zwróci 
niekompletne pismo bez wzywania do uzupełnienia jego braków. 
Pamiętać więc należy m.in. o tym, by przed skierowaniem sprawy 
do sądu zawsze wezwać dłużnika do zapłaty, a pismo to dołączyć 
do pozwu. Postępowania może i ulegną przyśpieszeniu, ale 
procedura sądowa będzie bardziej sformalizowana. 
 

Opracowanie: 
Konrad Wnuk 
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Spotkanie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego  
z Ministrem Pracy i Problematyki Społecznej. 

  

 W dniu 28 lutego br. Pan Jerzy Bartnik Prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego został przyjęty przez Panią Annę 
Kaletę Minister Pracy i Problematyki Społecznej. Ze strony 
ZRP w rozmowach uczestniczyli Pan Maciej Prószyński oraz 
Pani Jolanta Kosakowska natomiast ze strony Ministerstwa 
Pani Elżbieta Rafalska oraz Pani Beata Czajka. Spotkanie 
odbyło się z inicjatywy Prezesa ZRP, a tematem rozmów 
były zagadnienia: 

• stan pracy nad aktem prawnym regulującym 
problematykę „refundacji”, 

• stworzenia prawnej możliwości zatrudniania 
osób pełnoletnich (ponad 18 lat) w celu 
przygotowania zawodowego przez 
pracodawców z zachowaniem preferencji 
ekonomicznych podobnych, jak w przypadku 
młodocianych (np.refundacje). 

Pan Prezes przypomniał zebranym, że przepis zezwalający 
na zawieranie przez OHP umów z pracodawcami o 
refundację kosztów wygasł 31 grudnia 2006r. i obecnie takie 
umowy nie mogą być zawierane, co wywołuje 
niezadowolenie u zainteresowanych pracodawców. 
Środowisko rzemieślnicze zadaje w tej sprawie wiele pytań i 
oczekuje odpowiedzi. Najczęściej zadawane pytania to: 

• Jak wygląda stan prac nad nowym 
rozporządzeniem Ministra Pracy regulującym to 
zagadnienie? 
Czy nowy akt prawny wejdzie w życie od 1 stycznia 
2007r. – co postuluje środowisko i co pozwoli na 
zachowanie ciągłości systemu, czy też od daty jego 
ogłoszenia, co utworzy lukę terminową, ze szkodą 
dla pracodawców, zawierających obecnie umowy? 

 
 

Z informacji uzyskanej ze strony Ministerstwa wynika, iż 
opóźnienia są spowodowane zmiennym i przesuwanym w czasie 
stanowiskiem kompetentnych organów Unii Europejskiej, a 
następnie zmianą koncepcji nowych regulacji dokonaną przez 
Rządowe Centrum Legislacyjne 
Po wymianie poglądów Pani Minister zadeklarowała 
przyspieszenie prac zmierzających do wydania rozporządzenia i 
wyraziła wolę wprowadzenia przepisu przejściowego, 
pozwalającego na zawieranie umów o refundację z pracodawcami, 
którzy zatrudnili młodocianych pracowników w celu przygotowania 
zawodowego w okresie po 1 stycznia 2007r. do wejścia w życie 
nowego aktu prawnego. 
Następnym tematem, który przedstawił Pan Prezes jest problem 
wynikający z braku możliwości zatrudniania osób pełnoletnich w 
celu przygotowania zawodowego na warunkach preferencyjnych. 
Związek Rzemiosła Polskiego próbował wprowadzić stosowne 
zapisy w tej sprawie do zmienianej obecnie ustawy o rzemiośle, 
ale były one kwestionowane konsekwentnie przez przedstawicieli 
resortu pracy, ale w dalszym ciągu deklaruje wolę udziału w pracy 
nad tą kwestią.  
Na koniec spotkania Pani Minister poinformowała o tworzeniu 
zespołu roboczego-międzyresortowego – d.s. zatrudnienia i 
ograniczania bezrobocia i wyraziła zainteresowanie propozycją 
środowiska rzemieślniczego, co spotkało się z aprobatą Prezesa 
ZRP. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Hanna Piskorek 
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 „Wielkanoc Mięsne Święta”  -  Zaproszenie 
  

 

„Wielkanoc Mięsne Święta” pod tym hasłem odbędą się wydarzenia w dniu 27 marca 2007r na terenie Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu al. Niepodległości 2 zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w 
Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Urząd Miejski Rzeźników Poznaniu, 
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy i 
Kucharzy, Instytut Technologii Mięsa Akademii Rolniczej w Poznaniu, Magazyn Przemysłu Mięsnego w Katowicach, 
Śląski Cech rzeźników Wędliniarzy w Katowicach. 

Dzień rozpocznie się od:  

1.  Konkursu Koszy Wielkanocnych, wystawy– sala 17: 

- godz: 8-10oo  - przyjęcie koszy na konkurs (kosze nie oznakowane)  
- godz: 10- 11oo ocena koszy przez kapitułę 

2. Konferencji zorganizowanej wspólnie z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Poznaniu                                 
dr Andrzejem  Żarneckim ,  

     godz: 11oo sala Reprezentacyjna Izby wejście od ul. Niezłomnych 2 

     W programie konferencji - wykład połączony z dyskusją: 

• Wymagania eksportowe dla krajów trzecich - wygłosi dr Krzysztof Jażdzewski – Z-ca Głównego Lekarza 
Weterynarii w Warszawie 

• Znakowanie żywności pochodzenia zwierzęcego – wygłosi dr Iwona Zawinowska – Biuro Higieny Środków 
Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego w Warszawie 

• Dyskusja 
 

3. Przerwa godz:  13oo 
 
4. Konferencja Prasowa 

• godz: 1330 - konferencja dla dziennikarzy – 750 lecie Wielkopolskiego Cechu Rzeźników-Wędliniarzy- 
Kucharzy, Wyroby tradycyjne szansą na budowę marki producenta, certyfikacja wyrobów, Kosze 
Wielkanocne oraz Ogólnopolski Wielkanocny Konkurs Wędliniarski Wielkanoc 2007. 

 
5. Ogłoszenie wyników 

• godz:14oo – ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie certyfikatów oraz dyplomów z konkursów 

 6.  Wystawa koszy i prezentacja oferty wyrobów na stoły Wielkanocne –degustacja. 

 

W  imieniu organizatorów 

Jacek  Marcinkowski 
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Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego  
im. Stefana Siankowskiego 

  

 4 marca 2007 roku w Sali Reprezentacyjnej Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbył się IV Ogólnopolski 
Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana 
Siankowskiego. 
Konkurs tradycyjnie już organizowany przez Radę 
Fryzjersko-Kosmetyczną działającą przy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w 
Poznaniu oraz zaprzyjaźnione Izby z Gorzowa Wlkp., 
Szczecina i Bydgoszczy przyciągnął mnóstwo uczniów 
chcących sprawdzić swoje siły oraz tłumy zwiedzających. 
W różnych konkurencjach wystartowało prawie 100 
uczestników.  

Wszyscy startujący otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne 
upominki od sponsorów, a laureaci dyplomy, medale oraz nagrody 
rzeczowe. 
Dodatkowym atutem zajęcia miejsc od I do III w poszczególnej 
kategorii jest zwolnienie laureata z części praktycznej egzaminu 
czeladniczego, w której to miejsce zajął. 
W tym roku nowością na Konkursie był pokaz umiejętności dzieci 
fryzjerów, który rozładował napięcie towarzyszące oczekiwaniu na 
ogłoszenie wyników. Najmłodszy uczestnik tego pokazu - Piotruś 
Rygusiński - miał 4 lata. 
 
Opracowanie:  
Agnieszka Węcławek 
Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu 
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 Zakres bezpłatnych usług informacyjnych oferowanych  przez Punkt Konsultacyjny 
  

3. Zagadnienia dot. udziału w zagranicznych targach i 
wystawach  

1)     terminy imprez 
2)     możliwości dofinansowania 
3)     wyjaśnianie zasad przygotowywania wniosków o udzielenie 
wsparcia  

4. Zagadnienie dot. Prawa  

1)     gospodarczego 
2)     cywilnego  
3)     pracy   

  
 

 Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 900 - 1500 
  

              

 1. Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz programami i formami wsparcia 
MSP,  w tym:  

1)     z zakresu marketingu, finansów, podatków, itp., 
2)     n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z 
budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, 
innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o 
dotacje, 
3)     dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego 
przez banki i inne instytucje finansowe 
4)     na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej 
złożonych,  usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz 
usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU. 

2. Wyjaśnianie zasad przygotowywania wniosków w 
ramach projektów pomocowych dostępnych dla 
MSP ze środków budżetu państwa, programu 
Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i 
instrumentów wsparcia, w szczególności 
dostępnych w PARP:  

1)     właściwego programu jako źródła finansowania 
planowanego przedsięwzięcia, 
2)     zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego 
programu dotacji, 
3)     zasad wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia,  
4)     zasad przygotowywania rozliczeń i wniosków o wypłaty 
wsparcia, 
5)     zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w 
szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia 
procedury porównania ofert, w tym udostępnienie listy 
akredytowanych wykonawców, 
6)     warunków spełnienia kryteriów formalnych i 
administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie. 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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 Subskrypcja Serwisu 

 

 

Subskrypcję Serwisu Informacyjnego WIR można zamówić pod adresem e-mail: serwis@irpoznan.com.pl z 
dopiskiem w tytule „Subskrypcja“. 
Każdy kolejny numer zostanie przesłany do Państwa drogą elektroniczną w dniu ukazania się Serwisu na Portalu 
WIR. 
Oczekujemy też na Państwa uwagi i sugestie pod tym samym adresem e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego 
  

 Magdalena Białas 
Małgorzata Maciejewska 
Hanna Piskorek 
Wiesław Ratajczak 
Tomasz Wika 
Konrad Wnuk 

 Kontakt 
  

 al. Niepodległości 2 
60-967 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

 Wydawca 
  

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 
  

 


