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Czy bony i paczki dla pracowników mog¹ byæ finansowane 
z Funduszu Socjalnego?

W okresie przedœwi¹tecznym wiele 
firm obdarowuje swoich pracowników 
œwi¹tecznymi paczkami lub bonami do 
zrealizowania w wybranych sklepach. 
Przedœwi¹teczne upominki s¹ czêsto 
finansowane ze œrodków zak³adowego 
funduszu œwiadczeñ socjalnych.

Paczki i bony a dzia³alnoœæ socjalna 
pracodawcy

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie 
przepisami œrodki z zak³adowego funduszu 
œwiadczeñ socjalnych („fundusz socjalny”) 
mog¹ byæ przeznaczane na dzia³alnoœæ 
socjaln¹ pracodawcy:

na rzecz ró¿nych form wypoczynku 
   – krajowego i zagranicznego, 

na dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ 
   oraz sportowo-rekreacyjn¹, a tak¿e 

udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej 
   lub finansowej oraz 

zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele 
   mieszkaniowe. 
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Finansowanie œwi¹tecznych paczek i bonów dla 
wszystkich pracowników z zasady nie wchodzi 
w zakres dzia³alnoœci socjalnej pracodawcy.

Paczki i bony a kryterium socjalne

Przyznawanie przez pracodawcê œwiadczeñ 
z funduszu socjalnego oraz wysokoœæ tych 
œwiadczeñ musi byæ uzale¿niona od kryterium 
socjalnego, czyli rozpatrywanej ³¹cznie sytuacji 
¿yciowej, rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania z takiego funduszu. 
W praktyce oznacza to, ¿e wartoœæ przyznawanych 
paczek i bonów powinna byæ zró¿nicowana 
w oparciu o ww. trzy kryteria zastosowane do 
ka¿dego pracownika z osobna. W konsekwencji 
pewna grupa najlepiej sytuowanych pracowników 
nie otrzyma œwiadczeñ wcale.
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•  

•  

•  

Kto mo¿e skontrolowaæ firmê?

Prawid³owoœæ wydatkowania œrodków 
finansowych z funduszu socjalnego 
zakwestionowaæ mog¹ przede wszystkim 
zwi¹zki zawodowe. Ewentualny spór toczyæ 
siê bêdzie przed s¹dem pracy. Jeœli œrodki 
by³y wydatkowane niezgodnie z przepisami, 
zw³aszcza z pominiêciem kryterium 
socjalnego, s¹d naka¿e pracodawcy ich 
zwrot do funduszu socjalnego.

Uprawnienia kontrolne przys³uguj¹ tak¿e 
Inspekcji Pracy, która w trakcie kontroli 
mo¿e zwróciæ uwagê na nieprawid³owoœæ 
dokonywanych wydatków i wezwaæ do 
usuniêcia naruszenia, ewentualnie na³o¿yæ 
karê grzywny.

Czy oznacza to koniec przedœwi¹tecznych 
prezentów dla pracowników?

Nie, bowiem nie ma ¿adnych ograniczeñ, 
aby pracodawca dokona³ zakupu takich 
samych upominków dla wszystkich 
pracowników z innych ni¿ fundusz socjalny 
œrodków. Nale¿y jednak pamiêtaæ 
o podatkowym aspekcie takich œwiadczeñ. 
Paczki i bony pokryte ze œrodków funduszu 
socjalnego s¹ zwolnione z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
Takie same paczki i bony zakupione z innych 
funduszy pracodawcy bêd¹ stanowiæ przychód 
pracownika podlegaj¹cy opodatkowaniu.

1  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu 
  œwiadczeñ socjalnych (Dz.U. 1996, Nr 70, poz. 335 ze zm.)
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