
 

 

 

 
 

Zamość dnia 31  marca 2017 r.  

 

 

Zarząd Poczty Polskiej S.A. 

 

Zarząd KM NSZZ „S” Pracowników Poczty 

 

Zarząd ZZPPP   

 

 

Wniosek  

o dokonanie  interpretacji zapisów Regulaminu  korzystania  z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A 

 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. „Wschód” zwraca się                            

z wnioskiem  do sygnatariuszy Regulaminu  korzystania  z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A ( dalej Regulaminu zfśs) o przedstawienie  wiążącej 

interpretacji oraz wykładni  zapisów Regulaminu zfśs , który wszedł w życie z dniem 

1.03.2017r.  

Zgodnie z treścią § 29 „ Interpretacji Regulaminu dokonuje Pracodawca w uzgodnieniu                        

z organizacjami związkowymi będącymi stroną uzgadniającą ten Regulaminu. Już  sam ten 

zapis wymaga interpretacji  i wyjaśnienia.  Należy doprecyzować w jaki sposób -  w jakim 

trybie i w jakim terminie będą dokonywane takie interpretacje?  Aktualnie sytuacja jest 

taka, że Pracodawca przedstawia swoje jednostronne  interpretacje regulaminu; czy to poprzez 

Intranet ( 5 części wyjaśnień) czy też przez pisma wyjaśniające oraz faktyczne działanie 

(szkolenia w Regionach PKL prowadzone przez Radcę Prawnego z PKL). 

Czy takie jednostronne interpretacje są wiążące dla Komisji Socjalnych i dla  osób 

uprawnionych do korzystania z funduszu?   

 

Już pierwsze pismo Pracodawcy skierowane do zakładowych organizacji związkowych  z dnia 

23.02.2017 r. znak : PKL.DDS.017.53/2017/MJ w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do 

Komisji Socjalnych budzi nasze wątpliwości. Pracodawca przyjął wykładnię , że zapis § 2 pkt 8  

lit.a odnoszący się do zakładowych organizacji związkowych funkcjonujących na obszarze 

działania danego stanowiska pracy ds. socjalnych, należy rozumieć w ten sposób , że wystarczy  

aby na danym obszarze działania Komisji socjalnej  organizacja związkowa  prowadziła 

działalność związkową ( bez względu na formę organizacyjną) , aby miała prawo wyznaczania  

przedstawicieli  do komisji socjalnej.  Biorąc pod uwagę liczbę zakładowych organizacji  



 

 

 

 

związkowych działających na obszarze Poczty Polskiej ( a tym samym na obszarze Komisji 

socjalnych) oraz sposób wyznaczania przedstawicieli  z organizacji reprezentatywnych- to  

Komisje Socjalne  w skrajnych przypadkach mogą liczyć po 80 członków !!!! 

 

Przechodząc do konkretnych zapisów  Regulaminu zfśs  i wątpliwości co do  ich 

interpretacji:   

 

§ 2 pkt 6 - Ilekroć w Regulaminie jest mowa o emerycie/renciście – należy przez to rozumieć 

byłego pracownika pracodawcy dla którego Poczta Polska S.A. była ostatnim miejscem 

zatrudnienia i z którym rozwiązano stosunek pracy z związku z przejściem na emeryturę, rentę 

albo świadczenie przedemerytalne, 

 

W jaki sposób, na podstawie jakich dokumentów należy weryfikować emerytów i rencistów oraz 

osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych.  Jak często ma być przeprowadzana 

taka weryfikacja. Jest to o tyle istotne, że od przyszłego roku ma powrócić  odpis na emerytów. 

Są to konkretne pieniądze. Takiej weryfikacji nie przeprowadzano w Poczcie Polskiej S.A. przez 

ostatnich kilkanaście lat.  Skąd wiadomo ile mamy emerytów i ile powinien wynosić odpis? 

 

§ 2 pkt 7 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o członku rodziny – należy przez to rozumieć 

współmałżonka pracownika lub emeryta/rencisty prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, 

pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracownika lub emeryta/rencisty: dzieci własne, dzieci 

przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci 

współmałżonków – nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu 

ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia (jeżeli nie pracują, 

uczą się i pozostają na utrzymaniu uprawnionego), pozostające na utrzymaniu i wychowaniu 

pracownika lub emeryta/rencisty dzieci w stosunku do których orzeczono znaczny stopień 

niepełnosprawności ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji – bez ograniczeń 

wiekowych. 

 

Członkiem rodziny jest dziecko do 25 roku życia pod warunkiem, że nie pracuje, uczy się                                

i pozostaje na utrzymaniu uprawnionego. Dzieci do 18 roku życia  już nie mają takich 

ograniczeń – tzn. mogą pracować. Co więcej opcję pracującego dziecka zakłada wniosek                       

o dofinansowanie. Czy dzieci do 18 roku mogą pracować , a w przedziale 18-25 lat  już nie?  

 

§ 2 pkt 8  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Komisji Socjalnej – należy przez to rozumieć 

Komisję w skład której wchodzi:  

a)  po jednym upoważnionym przedstawicielu niereprezentatywnych zakładowych organizacji 

związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, funkcjonujących na 

obszarze działania danego stanowiska pracy ds. socjalnych, 

b) po dwóch upoważnionych przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji 

związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie mniej 

niż liczba terenowych jednostek organizacyjnych tych organizacji związkowych, 

funkcjonujących na obszarze działania danego stanowiska pracy ds. socjalnych 

 



 

 

 

 

Nierówne traktowanie organizacji związkowych przez pracodawcę. W skład Komisji wchodzi co 

najmniej 2 przedstawicieli reprezentatywnych ZZ, ale nie mniej niż liczba jednostek terenowych.  

W przypadku niereprezentatywnych po 1 członku i bez znaczenia jest czy maja one  czy też nie 

jednostki terenowe.  Regulamin zfśs nie zawiera definicji „jednostki terenowej”.   

 

§ 3 ust. 2 Członkowie Komisji Socjalnych są powoływani przez Pracodawcę spośród 

pracowników wskazanych przez zakładowe organizacje związkowe. 

Jest to zapis sprzeczny z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu- Regulamin prac Komisji 

Socjalnej . 

W załączniku nr 1 – w § 2 Skład Komisji nie ma takiego ograniczenia . Jest to dyskryminacja 

członków związku  mających status emerytów czy rencistów.  

 

§ 4 ust. 1 Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych, przewidzianych w Regulaminie, 

składa się do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. socjalnych. 

 

W  jaki sposób powinien zostać przekazany wniosek. Osobiście, listem poleconym  czy ZPO?   

Zdarzały się  przypadki , że pracownik wysłał wniosek listem zwykłym , a pracownik socjalny 

twierdził ,że go nie otrzymał, a w konsekwencji pracownik nie otrzymał świadczenia. 

 

§ 4 ust. 2 Komisja Socjalna może ustalić terminy, w jakich w danym roku pracownicy składają 

zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych. 

 

Wejście w życie nowego regulaminu ZFŚS miało ujednolicić sposób pracy poszczególnych 

Komisji i dostęp pracowników do poszczególnych świadczeń. Takie sformułowanie zapisów                

w Regulaminie oznacza, że w każdej Komisji może być inaczej. Czy jeśli Komisja nie ustali 

terminów, to zapotrzebowania nie są zbierane? Co oznacza niezłożenie przez pracownika 

zapotrzebowania? Jakie poniesie konsekwencje? Nie dostanie dofinansowania?  

Nowy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2017 r. . Wg starego Regulaminu, który 

stracił obowiązującą moc z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu zfśs  - zapotrzebowania 

były składane do końca lutego.  Czy one również straciły moc?  Czy powinien zostać 

wyznaczony nowy termin na składanie zapotrzebowań ?– pojawiło się przecież nowe 

świadczenie – wczasy organizowane we własnym zakresie.  

 

§ 4 ust. 4 W szczególnych sytuacjach losowych wniosek o pomoc socjalną powinien być 

rozpatrzony i zrealizowany nie później niż w ciągu 7 dni. 

 

Brak zapisu w  jaki  sposób ma  procedować Komisja Socjalna , aby wniosek był rozpatrzony                 

i zrealizowany w ciągu 7 dni.  Jest to zapis niezgodny z § 4 ust.5. -  wypłata z najbliższym 

wynagrodzeniem. 

 

§ 4 ust. 5 Uruchomienie procedury wypłaty (przekazanie wykazu osób uprawnionych do wypłaty 

przyznanych świadczeń) następuje wraz z najbliższym wynagrodzeniem za miesiąc, w którym 

zostało rozpatrzone i przyznane świadczenie, a w przypadku pożyczek mieszkaniowych – od dnia 

podpisania odpowiedniej umowy. 



 

 

 

 

 

Zgodnie z tymi zapisami pożyczki mieszkaniowe mogą być realizowane w bliżej nieokreślonych 

terminach. Wiadomo, że pożyczka może być wypłacona od dnia podpisania umowy, ale nie 

wiadomo jaki może być maksymalny okres oczekiwania na rozpatrzenie i przyznanie  pożyczki. 

 

§ 5 ust. 1 Przyznanie świadczeń socjalnych oraz wysokość dofinansowania z funduszu do tych 

świadczeń uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych, 

udokumentowanej zaświadczeniem o dochodach, o których mowa w ust. 5. 

 

Powyższy zapis jest niezgodny z ustawą o ZFŚS. Zaświadczenie o dochodach udokumentuje 

jedynie sytuację materialną, nie dokumentuje sytuacji życiowej i rodzinnej. 

Ponadto zapis ten jest niespójny z innymi zapisami regulaminu określającymi dokumenty, które 

należy złożyć ubiegając się o świadczenie. Dla przykładu: § 5 ust. 3 wymienia cały szereg 

innych dokumentów w przypadku wniosku o świadczenie dla dziecka. W przypadku zapomogi  

poznanie sytuacji życiowej i rodzinnej jest wręcz konieczne aby prawidłowo rozpatrzyć 

wniosek.  

 

§ 5 ust. 2 W razie wątpliwości, co do sytuacji materialnej osób uprawnionych objętych 

wnioskiem lub braku zaświadczeń o dochodach, sytuację materialną weryfikuje się na podstawie 

rocznego zeznania podatkowego. 

 

Nie wiadomo, czy sytuację materialną weryfikuje się na podstawie zeznania rocznego (jak                    

w powyższym zapisie) czy też na podstawie zaświadczenia o zarobkach – zgodnie z par. 5 ust. 

3 pkt 4 – składanego obligatoryjnie 

Czy sytuację materialną weryfikuje się na podstawie rocznych zarobków (zeznanie roczne – par 

5 ust. 2) czy może dochodów z ostatnich trzech miesięcy (par 16 ust. 3 oraz par 5 ust. 4)?  

Nie wskazano, kto może powziąć powyżej wskazane wątpliwości i w jakich przypadkach takie 

wątpliwości mogą wystąpić.  

Nie wskazano, za który rok ma to być zeznanie. Daje to pracownikom możliwość manipulacji 

(przedstawienie zeznania rocznego, jeśli uzyska dzięki temu wyższe dofinansowanie, niż 

uzyskałby przedstawiając zaświadczenie o dochodzie za ostatnie 3 miesiące) oraz wskazuje na 

nierówne traktowanie pracowników (np. w marcu 2017 część pracowników przedstawi 

zaświadczenie za grudzień 2016 oraz styczeń i luty 2017, a inni zeznanie roczne za 2015 rok!!!!  

 

§ 5 ust. 3 W przypadku, gdy osoba uprawniona ubiega się o świadczenie dla dziecka, 

wnioskodawca składa odpowiednio: 

1) zaświadczenie z uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki,  

2) zaświadczenie o niepełnosprawności,  

3) decyzję o przyznaniu renty rodzinnej,  

4) w razie wykonywania pracy zarobkowej zaświadczenie o zarobkach.  

 

W regulaminie brak jest definicji wnioskodawcy, kto może nim być. Wniosek w myśl 

powyższego zapisu może złożyć nie tylko pracownik PP, ale jego współmałżonek oraz dziecko! 



 

 

 

 

Poszczególne zapisy regulaminu w tym zakresie są wewnętrznie niespójne. Raz jest mowa                    

o osobach uprawnionych składających wniosek, raz o wnioskodawcach, a raz o tym, że to 

pracownik/ emeryt/rencista może np. zakupić wypoczynek zorganizowany (krąg uprawnionych 

obejmuje nie tylko pracownika/emeryta/rencistę, ale też współmałżonków i dzieci).  

Kolejny przykład tego, że nowy regulamin zamiast wyjaśniać i ujednolicać poszczególne 

kwestie, dodatkowo je komplikuje.  

O czyje zarobki chodzi? Jeśli dziecka, to jest to niezgodne z par 2 pkt 7, gdyż świadczenia 

przysługują dzieciom niepracującym, chyba że mowa tu o dzieciach do 18 roku życia, co do 

których nie dokonano zastrzeżenia, że muszą być to dzieci niepracujące. 

 „Zaświadczenie z uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki”- dotychczas wystarczało ksero 

z legitymacji szkolnej. Teraz honorowane będą tylko zaświadczenia- co jest znacznym 

utrudnieniem w ich pozyskaniu w okresie wakacyjnym.   

 

§ 5 ust. 4  Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych przyjmuje 

się średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby 

uprawnionej. Dochód oblicza się następująco: sumę dochodów uzyskanych przez uprawnionego, 

współmałżonka oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do 

dnia ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia 

wniosku, należy podzielić przez liczbę „3” (liczba miesięcy) i liczbę członków rodziny. 

Dochodem brutto jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 

 

W Regulaminie zfśs jako jedyne kryterium przyznawania świadczeń przyjęto dochód brutto. Nie 

przychód ale dochód. Stawia to w uprzywilejowanej pozycji  uprawnionych, którzy prowadzą 

działalność opodatkowaną w sposób uproszony ( karta podatkowa,  ryczałt). W ich przypadku 

nie ma dochodu , a w zaświadczeniach z US , które przedstawiają  jest napisane ,że nie ustala się 

dochodu. Mają więc dochód „0” .  

Zgodnie z ustawą o ZFSŚ dochód nie jest jedynym wyznacznikiem sytuacji życiowej i rodzinnej. 

Na podstawie rocznego zeznania nie jest możliwe określenie dochodu zgodnie z tym paragrafem. 

Ponadto we wzorach wniosków mowa jest o osobach pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym – nie jest to tożsame z członkami rodziny osoby uprawnionej.  

 

§ 6- Świadczenia socjalne dofinansowane lub finansowane z Funduszu mają charakter 

nieobligatoryjny.  

 

Należy zdefiniować ten zapis. To, że świadczenia maja charakter nieobligatoryjny często jest 

wykorzystywane   przy odmowie świadczeń uprawnionym- w rozumieniu, że  świadczenia mają 

charakter uznaniowy, co nie jest prawdą.  Aby uzyskać świadczenie trzeba złożyć wniosek i 

spełnić określone kryteria. Nie ma to nic wspólnego z uznaniowością. 

 

§ 9 – Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany 

rok kalendarzowy stanowi plan rzeczowo-finansowy, uzgodniony przez Pracodawcę z Komisją 

Socjalną, w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego. W tym celu Pracodawca do 1 grudnia 

roku poprzedniego, przekłada Komisji Socjalnej projekt planu rzeczowo-finansowego, 

sporządzony w oparciu o naliczenie funduszu na ten rok. Korekty planu dokonuje się do dnia 15 



 

 

 

 

marca danego roku, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w Monitorze Polskim, o 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, pomniejszonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne. 

 

Zapis przepisany bezrefleksyjnie z poprzedniego Regulaminu. Od kilku lat nie dokonuje się 

takiej korekty , ponieważ do ustawy o zfśs , co roku,  dodawane są kolejne zapisy – ustalające 

„na sztywno” wysokość odpisu.  Literalne stosowanie zapisu powinno skutkować większym 

odpisem niż to wynika z przepisów dodawanych do ustawy o zfśs.  

 

§ 10  Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: 

1) pracownicy oraz członkowie ich rodzin,  

2) emeryci i renciści, 

3) członkowie rodziny zmarłego pracownika, emeryta i rencisty, jeżeli byli na jego utrzymaniu i 

są uprawnieni do pobierania renty rodzinnej, 

4) byli pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne oraz członkowie ich rodzin – przez 

okres jego pobierania i po przejściu na emeryturę lub rentę pod warunkiem nie podjęcia 

zatrudnienia u innego pracodawcy w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego. 

 

Zgodnie z tymi zapisami członkowie rodzin emerytów / rencistów nie są uprawnieni do 

korzystania z Funduszu!!!!.  Kolejny zapis niezgodny z ustawą o zfśs!!!.  

Uprawnieni są za to członkowie rodzin osób pobierających świadczenie przedemerytalne oraz 

członkowie rodzin zmarłych emerytów / rencistów. 

 

§ 12  Osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej 

może być udzielana pomoc rzeczowa w formie zapomóg rzeczowych i pomoc finansowa w formie 

zapomóg finansowych. 

 

Do której kategorii świadczeń zaliczono podarunki okolicznościowe dla dzieci (§ 19 ust.4) ,                   

o których mowa w dalszej części? Jeśli do zapomóg rzeczowych (a jest to jedyna możliwa 

opcja), to mogą być przyznane wyłącznie dla osób spełniających kryteria powyższego paragrafu. 

 

§ 13 ust. 1 pkt. 1 wypoczynek zorganizowany - zorganizowany przez podmiot świadczący usługi 

turystyczne trwający nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zakupiony przez Pracodawcę lub przez 

pracownika/emeryta/rencistę, który posiada uprawnienia w danym roku kalendarzowym, 

potwierdzony fakturą lub rachunkiem z wyszczególnieniem osób uprawnionych, które skorzystały 

z wypoczynku (Załącznik nr 3, tabela nr 1), 

 

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych: usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi 

hotelarskie, oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. 

Nie wiadomo, które usługi będą objęte dofinansowaniem – wszystkie czy może wybrane. A jeśli 

wybrane, to nie wiadomo wg jakiego kryterium, więc zapewne jak uczy doświadczenie wg 

dobrej woli pracownika obsługi socjalnej lub członków komisji 



 

 

 

 

Zakupu usługi od biura podróży/zorganizowania wypoczynku indywidualnego może - 

zgodnie z par 13 ust. 1 pkt. 1-2 - dokonać tylko pracownik / emeryt / rencista 

Z kolei zgodnie z § 10 w kręgu osób uprawnionych są  członkowie rodziny zmarłego pracownika 

/ emeryta / rencisty  

Nie bardzo wiadomo, jak ZMARŁY pracownik / emeryt / rencista ma dokonać zakupu dla 

członków swojej rodziny????!!!!! 

 

§ 13 ust. 1 pkt. 2 wypoczynek zorganizowany indywidualnie - zorganizowany przez 

uprawnionego pracownika/emeryta/rencistę, który posiada uprawnienia w danym roku 

kalendarzowym, trwający minimum 7 dni kalendarzowych, obejmujący wydatki za wyżywienie 

lub nocleg potwierdzony fakturami lub rachunkami z wyszczególnieniem osób uprawnionych, 

które skorzystały z wypoczynku (Załącznik nr 3, tabela nr 1), 

 

Powyższy zapis oznacza, że będą przyjmowane rachunki za chleb i kiełbasę. Być może napoje 

alkoholowe też, zwłaszcza, jeśli będą ukryte w rachunkach za „konsumpcję”.  Nie określono, ile 

faktur może załączyć pracownik do wniosku i będą się zapewne zdarzać wnioski zawierające 

kilka-kilkanaście sztuk. 

Kolejna patologia to rachunki za wyżywienie z miejscowości, w której pracownik mieszka. 

Nigdzie nie ma zapisu , że taki wypoczynek musi się wiązać z wyjazdem czy z urlopem   

Wystarczy, że będą to rachunki z okresu od 7 do 14 dni  i zgodnie z Regulaminem osoba 

uprawniona otrzyma dofinansowanie do tego wyżywienia (nie musi mieć rachunków za nocleg).  

Pojawiły się wprawdzie wyjaśnienia pracodawcy  w Intranecie ( cześć 5)  w tej sprawie , ale 

są  to tylko wyjaśnienia Pracodawcy , a nie wspólna interpretacja stron. 

 

§ 13 ust. 1 pkt. 4 sanatorium, wczasy profilaktyczne - trwające nie krócej niż 10 dni 

kalendarzowych, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez 

pracownika/emeryta/rencistę uprawnionego w danym roku kalendarzowym, potwierdzony 

fakturą lub rachunkiem z wyszczególnieniem osób uprawnionych, które skorzystały z wypoczynku 

(Załącznik nr 3, tabela nr 1), 

 

Nie wskazano, co będzie wliczane do kosztu - sam pobyt czy też zabiegi.  

Po raz kolejny - pracownik/emeryt/rencista to nie jest cały katalog osób uprawnionych.                   

Co z członkami rodziny zmarłego pracownika / emeryta / rencisty ? 

W jaki sposób ma zakupić wypoczynek zmarły pracownik / emeryt / rencista dla członków 

swojej rodziny  uprawnionych do świadczeń? 

 

§ 13 ust. 1 pkt. 5 wypoczynek indywidualny typu grusza – połączony z urlopem uprawnionego 

pracownika w danym roku kalendarzowym trwający nie krócej niż 14 dni kalendarzowych 

(Załącznik nr 3, tabela nr 2), 

 

Zapis niezgodny z ustawą o zfśs. Osobami uprawnionymi do korzystania z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich 

rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze 

świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu (art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS). Osoby te zawsze 



 

 

 

 

mają prawo korzystać ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS i pracodawca nie może ich 

tego prawa pozbawić. . 

Konsekwencją tego zapisu jest również pozbawienie dzieci emerytów i rencistów prawa do 

korzystania z wczasów pod gruszą jako jednego z dwóch świadczeń przysługujących                    

w roku kalendarzowym dzieciom. Następuje więc różnicowanie dzieci; na „lepsze”  dzieci 

pracowników i  „gorsze” dzieci  emerytów i rencistów.  

 

§ 13 ust. 1 pkt. 5 kolonie, obozy letnie i zimowe, zimowiska, „zielone szkoły”, wycieczki szkolne, 

zakupione przez pracownika/emeryta/rencistę potwierdzony fakturą lub rachunkiem                            

z wyszczególnieniem osób uprawnionych, które skorzystały z wypoczynku  (Załącznik nr 3, tabela 

nr 1) 

 

Regulamin zfśs nie zawiera katalogu świadczeń  przysługujących tylko dla dzieci !!!. Z tych 

świadczeń mogę również korzystać osoby dorosłe!!!. Jeżeli osoba uprawniona  zakupi  np. 

wycieczką  szkolną  (rodzic  z dzieckiem lub  emeryt – słuchacz uniwersytetu 3.wieku)  to  taka 

wycieczka może trwać do 14 dni i może on otrzymać dofinansowanie do 100% minimalnego 

wynagrodzenia na osobę.  

Jeśli rodzic pojedzie na wycieczkę szkolną lub obóz ze swoimi dziećmi – to czy też będzie mógł 

się starać o dofinansowanie?! 

I po raz kolejny – w jaki sposób ma zakupić wypoczynek zmarły pracownik / emeryt / rencista 

dla członków swojej rodziny uprawnionych do świadczeń zgodnie par 10 ust. 1 pkt. 3 

Zgodnie z par. 18 ust. 6 dowodem potwierdzającym zakup w przypadku wypoczynku dzieci 

może również „inny dowód”. W w/w par 13 ust 1 pkt 5 jedynie faktura / rachunek.  

 

§ 14 pkt 3 W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej 

dofinansowanie lub finansowanie może dotyczyć udziału osób uprawnionych: 

3) w wycieczkach turystycznych i rajdach organizowanych z inicjatywy pracodawcy lub 

zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej, ujętych w preliminarzu 

na dany rok, 

 

Dofinansowuje się tylko wycieczki organizowane  z inicjatywy pracodawcy lub ZZ!!!. 

Jak powinna wyglądać taka inicjatywa? Czy taka inicjatywa może dotyczyć pojedynczych 

wniosków osób uprawnionych czy większej ich liczby?  Czy wydatkowanie środków funduszu 

powinno być związane z sytuacją życiową pracowników czy z przynależnością związkową? Czy 

nie jest to dyskryminowanie pracowników nienależących do ZZ – praktyka pokazuje, że 

wycieczki organizowane są dla członków danego ZZ i pozostali pracownicy zazwyczaj o nich 

nie wiedzą. Jak pracodawca zamierza zapewnić równy dostęp wszystkim uprawnionym do 

organizowanych przez dany ZZ wycieczek ?   

Jeżeli takie wycieczki będą organizowane przez związki zawodowe to należy się liczyć                        

z kontrolami  ZUS i ewentualnym oskładkowaniem świadczeń.  

Czy związki zawodowe mogą  podejmować inicjatywy w sprawie organizacji wycieczek 

szkolnych, obozów i koloni dla dzieci?   

 



 

 

 

 

§ 16 ust 2 Wniosek powinien zostać opracowany w terminie 30 dni od daty jego wpływu, a jeżeli 

jest niekompletny w terminie 30 dni od jego uzupełnienia a następnie skierowany na najbliższe 

posiedzenie Komisji Socjalnej.  

 

Ja ma wyglądać uzupełnienie wniosku. Świadczenia mają być przyznawane wg kolejności 

wpływu ( § 16 ust.1) . Czy wniosek niekompletny jest rejestrowany ( numer i data wpływu)  czy 

nie. Praktyka była taka, że takie wnioski były odsyłane do pracownika bez rejestracji i dopiero 

kompletny wniosek był rejestrowany. Czy taka praktyka jest właściwa?  Czy wniosek powinien 

być odsyłany, czy tylko powinno zostać dosłane uzupełnienie?  

 

§ 16 ust 3 Wysokość dofinansowania z funduszu uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego 

dochodu brutto przypadającego na jedną osobę w rodzinie uzyskanego w ostatnich trzech 

miesiącach. 

 

Do każdego wniosku trzeba składać  odrębne  zaświadczenia  o dochodach , co jest znacznym 

utrudnieniem dla pracowników biorąc pod uwagę możliwość szybkiego otrzymania zaświadczeń  

zamawianych przez Infolinię.  

Regulamin w tym paragrafie nie określa z jakiego okresu pracownik ma przedstawić dochody,                   

z trzech miesięcy od daty wypoczynku czy od złożenia wniosku. Nie wiadomo jak się ma też do 

tego zapis o określeniu dochodu na podstawie  rocznego rozliczenia (zgodnie z § 5 pkt 2). 

 

§ 18 ust. 3 Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz wypoczynku 

pracownika/emeryta/rencisty/dzieci (załącznik nr 5 do regulaminu) należy składać w terminie do 

30 dni kalendarzowych, licząc od daty wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika 

lub od daty zakończenia wypoczynku emeryta/rencisty/dziecka.  

 

Z zapisu wynika, że wnioski o dofinansowanie współmałżonków mogą byś składane i będą 

rozpatrzone w każdym czasie – brak ograniczenia 30 dni na złożenie wniosku. 

Współmałżonkowie są więc potraktowani mniej rygorystycznie niż pracownicy. 

Otwartym pozostaje pytanie co w przypadku jeśli pracownik nie złoży wniosku w określonym 

terminie z przyczyn losowych. 

 

§ 18 ust. 6 Dofinansowanie do form wypoczynku wymienionego w § 13 ust. 1 pkt. 1,2,4,5 

wypłaca się na podstawie faktury, rachunku lub innego dowodu wpłaty w przypadku wypoczynku 

dzieci, w którym zaznaczone jest miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego 

wydatku w przeliczeniu na jedną osobę. 

Zgodnie z tym paragrafem wyszczególnienie osób, które brały w wypoczynku już nie jest 

potrzebne, co jest niezgodne z zapisami §13. 

Być może pracownik czytający regulamin ma się domyślać, co jest ważniejsze i które zapisy ma 

respektować. Co ciekawsze, wskazanie na fakturze kosztu jednostkowego jest wymagane tylko 

w przypadku wypoczynku dzieci. 

Dodatkowo zapis jest niespójny z par 13 ust. 1 pkt 5 w którym dowodem potwierdzającym może 

być jedynie faktura / rachunek. W par 18 ust 6 również „inne dowody”. 

 



 

 

 

 

§ 18 ust. 7 Dofinansowanie do form wypoczynku, o którym mowa w § 13 ust.1 pkt. 1, 2 , 3 i 4 

następuje po dokonaniu sprawdzenia przez Pracodawcę wykorzystania urlopu przez pracownika.  

Zgodnie z tym paragrafem pracodawca ma sprawdzić fakt wykorzystania urlopu przez 

pracownika. Nie ma jednak w regulaminie żadnych zapisów mówiących o tym, że jeśli 

pracownik nie wykorzystał urlopu w czasie, kiedy wypoczywał jego współmałżonek / dzieci, to 

nie należy im się świadczenie? 

Czy wolą stron Regulaminu zfśs jest, aby - zgodnie z zapisami powyższego paragrafu - 

świadczenie dla dziecka czy współmałżonka  przysługuje nawet jeśli pracownik nie korzysta ze 

świadczenia? Dziecko (np. dorosłe) lub dziecko ze współmałżonkiem pojedzie na wczasy – czy 

w tym czasie pracownik musi być na urlopie ? 

Jak wykorzysta gruszę dla dziecka (chodzącego do szkoły) pracownik, który otrzyma urlop poza 

sezonem wakacyjnym ? To jest oczywiste uderzenie w najbiedniejszych, których najczęściej 

nie stać na to, żeby wykupić dziecku kolonie, obozy itd., a korzysta tylko z „wczasów po 

gruszą”.  

 

§ 18 ust. 9 Na pisemny wniosek pracownika/emeryta/rencisty Pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 

5, może pokryć w 100% koszt zakupionego przez pracownika skierowania na wypoczynek 

a udział pracownika w tym koszcie rozłożyć na raty. Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją 

Socjalną ustala maksymalną ilość rat w sposób zapewniający spłatę kwoty w danym roku 

kalendarzowym. 

 

Zgodnie z tymi zapisami to Pracodawca sam, bez uzgodnienia z komisją może zadecydować            

o tym, że płatność będzie pokryta w 100%. Nie ma natomiast żadnych zasad, które określałyby 

podjęcie takiej decyzji- procedury która określałaby od czego jest to uzależnione i w jakich 

sytuacjach może mieć to miejsce. W  praktyce jest to  udzielnie krótkoterminowej,   

nieprocentowanej pożyczki . Udzielanie pożyczek jest czynnością z zakresu prawa 

cywilnego. Jaki jest wzór umowy na udzielenie takiej pożyczki i jakie jest jej  

zabezpieczenie?  

 

§ 19 ust. 1 Dofinansowanie do udziału w wycieczkach turystycznych i rajdach trwających do 6 

dni kalendarzowych, ustala się zgodnie z Tabelą nr 1 załącznika nr 3 do Regulaminu w 

wysokości maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia. Osoba uprawniona może skorzystać 

z dofinansowania nie częściej niż raz w roku. 

 

W zapisach regulaminu nigdzie nie jest określone, że nie mogą to być wycieczki dłuższe niż 6-

dniowe.  Jak się zatem ustala dofinansowanie do wycieczek trwających powyżej 6 dni?  

Zapis do 50% minimalnego wynagrodzenia – jest to ograniczenie ostatecznego dofinansowania 

czy skierowania ? Będą to znacznie różniące się kwoty. 

 

§ 19 ust. 2 Decyzję o dofinansowaniu do udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych 

(spartakiady, festyny itd.), w imprezach kulturalno-oświatowych, w różnych formach korzystania 

z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (bilety, karnety i inne) podejmuje każdorazowo 

Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.  



 

 

 

 

§ 19 ust. 3 Imprezy, o których mowa w ust. 2, mające charakter otwarty, mogą być w 100 % 

sfinansowane z Funduszu. 

§ 20 Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie ustalają zasad dofinansowania 

do określonych świadczeń socjalnych, zasady dofinansowania ustala Komisja Socjalna 

w uzgodnieniu z Pracodawcą. 

 

Poczta Polska od wielu lat jest jednym pracodawcą i wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp 

do ZFŚS na równych warunkach. Nie powinno to zależeć od woli komisji socjalnej. Warunki 

dofinasowania (ile %) powinny się znaleźć w Regulaminie i nie może być w każdym mieście 

inaczej!!! 

Dodatkowo takie zapisy powodują niezgodność regulaminu z ustawą o ZFSŚ - brak ustalenia 

zgodnie z kryteriami ustawy – sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej.  

Dlaczego nie ma ograniczenia kwotowego np. tak jak przy wycieczkach ? Dlaczego 

dofinansowanie nie jest przyznawane zgodnie z tabelą ?  

Komisje  Socjalne  często przyjmują odrębne  zasady dofinansowań, ustalając np. tylko  

dwa progi , co powoduje , że różnicowanie świadczeń pod względem sytuacji materialnej 

jest pozorne i grozi sankcjami ze strony ZUS.  

 

§ 19 ust. 4  Jeżeli dzieciom przyznawane są podarunki okolicznościowe, to do ich otrzymania 

uprawnione są dzieci od 1 do 14 roku życia (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka). 

Dziecko współmałżonków będących równocześnie pracownikami Poczty Polskiej 

lub emerytami/rencistami jest uprawnione do otrzymania jednego podarunku.  

 

Po raz kolejny w regulaminie znajduje się punkt niezgodny z Ustawą o ZFSŚ, ponieważ nie ma 

zapisów o jakimkolwiek uzależnieniu finansowania/dofinansowania paczek od sytuacji 

materialnej, życiowej i rodzinnej. Każde świadczenie socjalne musi opierać się o te kryteria, 

zwłaszcza zapomoga rzeczowa, do której należy zaliczyć paczki.  

I dlaczego zapis o paczkach znalazł się w punkcie o działalności kulturalno-oświatowej, 

sportowej i rekreacyjnej? Paczki to przecież  zapomoga rzeczowa!!! 

 

§ 22 ust 2 Po sfinalizowaniu transakcji (zakupu mieszkania, uzupełnienia wkładu 

mieszkaniowego) należy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki 

dostarczyć Pracodawcy kserokopię (do uwierzytelnienia wraz z oryginałem) dokumentu 

potwierdzającego dokonanie transakcji. 

W regulaminie nie są określone sankcje jakie ponosi pracownik w przypadku niedopełnienia 

w/w obowiązku.  

 

§ 23 ust 3 (Wysokość pożyczki mieszkaniowej) Komisja Socjalna może uzgodnić niższe kwoty niż 

te wymienione w ust. 1 i 2. 

Poczta Polska S.A jest jednym pracodawcą! Dlaczego pozwala się na zróżnicowanie 

pracowników w zależności od Regionu? Dlaczego pozwala się na nierówne traktowanie 

uprawnionych pod względem wysokości pożyczek ? Powszechną praktyką jest ustalanie 

innych kwot dla pracowników a innych dla emerytów. Czy takie działania są zgodne                            

z Regulaminem zfśs i ustawą o zfśs?  



 

 

 

 

Czy Komisja uprawniona jest do ustalenia krótszych terminów spłaty pożyczek? Czy jest w 

tym zakresie związana wnioskiem osoby uprawnionej? O ile z zapisów Regulaminu wynika 

prawo do ustalania innej kwoty to nie ma żadnych zapisów uprawniających do skracania 

okresów spłaty.  

 

§ 24 Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku określonym                   

w umowie pożyczki z tym zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę 

pracownika Komisja Socjalna może rozpatrzyć kontynuowanie spłaty pożyczki na 

dotychczasowych warunkach, jeżeli pożyczkobiorca uprzednio uzyska zgodę poręczycieli, 

 

Zgodnie z tym zapisem komisja socjalna samodzielnie może podejmować decyzję                                

o kontynuowaniu spłaty pożyczki na dotychczasowych zasadach na prośbę pracownika –                     

w przypadku, gdy pożyczka staje się natychmiast wymagalna. Pracodawca nie ma w tej kwestii 

nic do powiedzenia. Nie na tym polegają uzgodnienia w zakresie działalności socjalnej, do 

których powinno dochodzić na podstawie ustawy o ZFŚS oraz ustawy o ZZ. 

 

§ 26 Jeżeli osoba uprawniona otrzymała dofinansowanie do świadczenia, którego nie 

zrealizowała osobiście, dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie miesiąca od dnia, w 

którym świadczenie powinno być zrealizowane, przy czym wnioskodawca jest obowiązany 

zawiadomić pracodawcę o powyższych okolicznościach. Wyjątek stanowią niezrealizowane 

świadczenia spowodowane zdarzeniami losowymi niezależnymi od pracownika.  

 

Do zdania 1 – jeśli świadczenie jest wypłacane ok. m-ca po wypoczynku, to zapis ten  nie ma 

sensu, 

Do zdania 2 – będzie to pole do  nadużyć !!! Wystarczy, że pracownik weźmie faktury , nie 

pojedzie na wczasy i weźmie zwolnienie lekarskie na ten okres!!! 

 

§ 27 Osoba uprawniona, która ubiegając się o przyznanie świadczenia z Funduszu, złożyła 

nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, 

przedłożyła sfałszowaną fakturę, rachunek bądź dowód wpłaty (itp.), wykorzystała pomoc 

niezgodnie z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie z funduszu osobie nieuprawnionej, 

zostaje obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę z tego tytułu. 

Jest to problem wielu Komisji Socjalnych. Ani Komisja Socjalna ani Pracodawca nie mają  

uprawnień dochodzeniowo- śledczych (prokuratorskich) i nie są w stanie  udowodnić nadużycia. 

W przypadku podejrzenia takiego działania -  procedowanie wniosku  pracownika                        

o przyznanie świadczenia powinno zostać zawieszone (chodzi o  30. dniowy termin  od daty 

wpływu) do czasu wyjaśnienia, o czym osoba uprawniona powinna zostać poinformowana 

na piśmie !!! .  

 

§ 28 ust. 1 Świadczenia przyznane pracownikom przed dniem wejścia w życie Regulaminu 

realizowane są na zasadach dotychczas obowiązujących. 

§ 29 ust. 5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 6. 

§ 29 ust. 7 Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, dotychczasowy Regulamin traci 

moc. 



 

 

 

 

Jeżeli dotychczasowy Regulamin stracił moc to  czy wszystkie terminy należy liczyć od nowa?  

Chodzi o okresy uprawniające do świadczeń. Czy nowe zasady to nowe limity?  

 

 

 

REGULAMIN PRAC KOMISJI SOCJALNEJ 

 

 

§ 1 ust. 1 pkt 4 Ilekroć w Regulaminie prac Komisji Socjalnej jest mowa o: 

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prac Komisji Socjalnej 

 

Skoro regulamin prac Komisji socjalnej jest załącznikiem do regulaminu ZFŚS to ich definicje 

muszą być spójne, bądź co najmniej nie powinny się wykluczać. Przykład: w Regulaminie ZFŚS 

„Regulamin” to regulamin ZFŚS, zaś w Regulaminie Prac Komisji -  „Regulamin” to regulamin 

komisji socjalnej 

 

§ 2  Skład Komisji 

1. Członkowie Komisji są desygnowani przez zakładowe organizacje związkowe i powoływani 

przez Pracodawcę. 

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych 

na zasadach określonych w § 2 pkt. 8 Regulaminu ZFŚS. 

 

Skład Komisji różni się o tego jaki został zapisany w § 3 ust. 2  Regulaminu zfśs!!! 

Członkowie Komisji Socjalnych są powoływani przez Pracodawcę spośród pracowników 

wskazanych przez zakładowe organizacje związkowe. Zakres desygnacji w § 3 ust. 2  

Regulaminu zfśs został więc ograniczony do pracowników!!!  W tym zapisie takiego 

ograniczenia nie ma.  

 

§ 2 ust. 3 Na posiedzeniu Komisja wybiera przewodniczącego, który prowadzi obrady Komisji. 

Jeżeli Komisja nie wybierze przewodniczącego obrady prowadzi pracownik ds. obsługi 

administracyjnej.  

Taki zapis w Regulaminie prac komisji socjalnej rodzi poważne wątpliwości, czy 

przewodniczący wybierany jest na każdym posiedzeniu czy też tylko na pierwszym.  Jeżeli jest 

to akt wyboru na okres dłuższy niż na jedno posiedzenie - to jaki jest to okres ,  kto to 

określa i w jaki sposób?  

Nie wiadomo także, w jaki sposób następuje wybór przewodniczącego - przez głosowanie czy 

losowanie ? Czy w przypadku nie wybrania przewodniczącego staje się nim pracownik                         

ds. obsługi administracyjnej ? 

  

§ 3 ust. 3 Jeżeli zaplanowane posiedzenie Komisji nie odbędzie się z przyczyn obiektywnych 

pracownik ds. obsługi administracyjnej ustala nowy termin posiedzenia po konsultacji 

z Członkami Komisji. 

Nie wiadomo, co można zaliczyć do przyczyn obiektywnych , a co do przyczyn 

nieobiektywnych? 



 

 

 

 

 

§ 4 ust. 3 Protokół z każdego posiedzenia jest podpisywany przez wszystkich Członków Komisji 

obecnych na danym posiedzeniu.  

 

Nie wskazano, co będzie oznaczać brak podpisu któregoś z Członków Komisji, czy posiedzenie 

należy uznać za ważne i jaka jest procedura postępowania w przypadku odmowy podpisania 

protokołu przez jednego lub większą liczbę członków Komisji.  

Czy kopię protokołu otrzymują członkowie Komisji ?  Jaka jest możliwość zapoznania się     

z protokołem  członków Komisji nieobecnych na posiedzeniu lub osób uprawnionych do 

korzystania z funduszu  spoza składu Komisji?   

 

§ 4 ust. 4 Podpis umocowanego przedstawiciela Pracodawcy złożony pod ustaleniami Komisji 

oznacza uzgodnienie decyzji w sprawie przyznania świadczeń socjalnych. 

Brak jest wskazania, co ma zrobić przedstawiciel pracodawcy, jeśli nie zgadza się z niektórymi 

ustaleniami KS - czy te sprawy wracają ponownie na KS.  

 

§ 4 ust. 5 Załącznikiem do protokołu są zbiorcze zastawienia przyznanych świadczeń podpisane 

przez Członków Komisji  oraz przedstawiciela Pracodawcy. 

 

Po co w takim razie na wzorach pojedynczych wniosków wstawiono miejsce na akceptację 

pracodawcy oraz na datę i podpisy wszystkich członków KS?  

 

§ 4 ust. 8 Wyznaczony  pracownik ds. obsługi administracyjnej, odpowiada za: 

1) powiadomienie Członków Komisji o terminach posiedzeń oraz ich przełożonych o planowanej 

nieobecności w pracy, 

2) przedstawienie Komisji dokumentacji zebranej w sprawach będących tematem posiedzeń, 

3) sporządzenie protokołu oraz zebranie podpisów uczestników posiedzenia w dniu jego odbycia. 

 

Nie opisano, kto i w jakim terminie będzie odpowiedzialny za przedstawienie stanowiska KS 

Pracodawcy ( administratorowi funduszu).  

 

§ 5 ust. 5 W przypadku potwierdzenia naruszenia tajemnicy, o której mowa w ust. 3 Członek 

Komisji natychmiast zostaje odwołany z pełnionej funkcji, o dokonanej zmianie Pracodawca 

niezwłocznie powiadamia Komisję. 

 

Nie opisano, co się dzieje dalej – jaki jest tryb postępowania i czy istnieje możliwość obrony?   

Jaki jest skład komisji po odwołaniu Członka? W jaki sposób następuje uzgodnienie wypłaty 

świadczeń z organizacją związkową, która nie ma przedstawiciela w KS? Czy związek ma 

prawo  / obowiązek wskazać nowego przedstawiciela? 

Co w przypadku zgłoszenia tej samej osoby – czy pracodawca ma prawo to negować? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jak wykazano wyżej  nowy Regulamin zfśs zawiera szereg  niejasnych i nieprecyzyjnych 

zapisów, których stosowanie w praktyce  stwarza i będzie stwarzało wiele problemów.  

 

Biorąc po uwagę powyższe oraz fakt , że Regulamin zfśs  wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.  

istnieje pilna  konieczność dokonania ich jednolitej wykładni, czego dotyczy niniejszy wniosek.   

 

 

 

Za Zarząd 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pani Agnieszka Grzegorczyk- Dyrektor Zarządzający PKL 

2. Pan Jerzy Skibniewski- Dyrektor ds. Relacji Społecznych  

3. Zakładowe organizacje związkowe- wszystkie.  

 


