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Płace w firmie. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce

Paczki mikołajkowe opłaca się sfinansować z ZFŚS
Bez składek pozostają świadczenia, które zostały zakupione ze środków ZFŚS,
bez względu na ich rodzaj i wartość, byleby były przyznane zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Nie ma w tym zakresie żadnych dodatkowych limitów. Ważne
jest źródło finansowania i prawidłowe przekazanie świątecznych darów. Natomiast świadczenia sfinansowane pracownikom ze środków obrotowych powinny
zostać uwzględnione w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli pracodawca sfinansuje świadczenia zarówno ze
środków ZFŚS, jak i obrotowych, to zwolniona ze składek będzie ta część świadczenia, która została pokryta z funduszu.

Przed nakazem wypłaty wynagrodzenia można się bronić
Pracownicy skonfliktowani z pracodawcą o zapłatę wynagrodzeń coraz częściej
rozgrywają te spory, próbując angażować po swojej stronie inspektora pracy. Ma on bowiem uprawnienie nakazania pracodawcy wypłaty wynagrodzenia
na drodze administracyjnej, bez konieczności oczekiwania na wyrok sądu pracy,
którego uzyskanie przez pracownika trwa zwykle dłuższy czas. Instrument, którym posłużyć się może inspektor pracy, nie może jednak zaleźć zastosowania
w każdym przypadku. Dlatego pracodawca może się bronić przed decyzją inspektora.

ROZLICZANIE W YNAGRODZEŃ W PRAKT YCE

Nowości, orzecznictwo i interpretacje
 Nie trzeba robić korekt po zmianach w rozliczeniu odszkodowań
 Nie każdą umowę na czas określony trzeba przedłużać do dnia porodu
 Protokół dla stron postępowania nie tylko w formie pisemnej
 Wyegzekwowane sądownie wynagrodzenie może podlegać zwrotowi
 Obowiązki ubezpieczeniowe wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. są zgodne z konstytucją
 Umowa dłuższa niż 24 miesiące jest umową bezterminową
 Za ponadplanowe obowiązki konieczna dodatkowa zapłata
 Za zakaz konkurencji pracodawca płaci inaczej niż za urlop
 Choćby umowa była nieważna, za wykonaną pracę trzeba zapłacić
 Ryczałty za noclegi dla kierowców należą się także za podróże przed 2013 rokiem
 Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom

Czy zwracając pracownikowi składki ZUS, dolicza się ich wartość do przychodu
Kwota nadpłaconych składek stanowi zwrot uprzednio nienależnie pomniejszonego
przychodu ze stosunku pracy. Zaliczkę na podatek pracodawca pobiera od kwoty
nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej
przez pracownika przed pomniejszeniem jej o kwotę niedopłaconej składki zdrowotnej.

listopad 2014

5
10
14
16
20
22
23
26
28
29
32

AWN 134

68

Jak rozliczyć nadpłaconą kwotę zasiłku rodzicielskiego
Pracodawca może potrącić nieprawidłowo wyliczone wynagrodzenia bez zgody pracownika
tylko wtedy, gdy zwolnienie lekarskie wpłynie po naliczeniu wynagrodzenia.
77
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Odprawa nie należy się pracownikowi, który w drodze wypowiedzenia zmieniającego otrzymał adekwatną do jego kwalifikacji propozycję zatrudnienia, lecz jej
nie przyjął. Odprawa przysługuje jednak w przypadku, gdy pracownik wprawdzie
nie przyjął oferowanej mu propozycji, ale rozpatrując rzecz obiektywnie – nowe
warunki były dla niego nie do przyjęcia. Jeżeli warunki wynagradzania lub pracy
(np. zmiana miejsca pracy połączona z koniecznością dalekich dojazdów) mogą
wpłynąć na znaczne pogorszenie sytuacji pracownika, nieprzyjęcie ich przez pracownika może być uzasadnione. Jeśli wskutek tego umowa się rozwiąże, odprawa będzie przysługiwała.
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11 nowości
7 odpowiedzi ekspertów
3 rozwiązania płacowe

Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jeśli nowe warunki były nie do przyjęcia, ich odrzucenie daje
prawo do odprawy

Masz pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń? Prześlij je na adres redakcji:
placewfirmie@wip.pl. Odpowiedź otrzymasz e-mailem.

W BIEŻĄCYM NUMERZE:

Jakie koszty ponosi zleceniodawca, gdy podpisuje umowy nie tylko ze studentami
Koszt zakładu pracy, który zatrudnia zleceniobiorców, zależy bezpośrednio od tego, czy dana
umowa zlecenia stanowi tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Gdy zleceniobiorca
zdecyduje się opłacać składki społeczne dobrowolnie, wówczas koszt składek także dotyka
zleceniodawcę. 
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Masz pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń? Prześlij je na adres redakcji:
placewfirmie@wip.pl. Odpowiedź otrzymasz e-mailem.
2014-10-30 08:19:57
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za 2014 rok

Obowiązki płatnika do 31 stycznia i 28 lutego 2015 r.
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Teraz więcej i wygodniej
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Liczba stron: 120
Format: A4
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65,00zł
netto

Twój bezpłatny informator e-mailowy
Dzięki książce Rozliczenie podatkowe za 2014 rok.
Obowiązki płatnika do 31 stycznia i 28 lutego 2015 r.:

Dostęp do serwisu www.PlacewFirmie.pl
Archiwum publikacji na stronie internetowej

 sprawdzisz, jaką odpowiedzialność ponosi
specjalista ds. płac za niezłożenie formularzy
podatkowych w terminie,
 przekonasz się, czy stosujesz w codziennej pracy
wszystkie zmiany w podatkach, które weszły w życie
w 2014 roku,
 dowiesz się, co zmienia się w podatkach w 2015 roku,

Poradnik „Płace w Firmie” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. „Płace w Firmie” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Płacach w Firmie” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.
Publikacja „Płace w Firmie” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Płace w Firmie” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie
mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania
nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Płace w Firmie” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź
charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
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 sprawdzisz, jak wypełnić wszystkie formularze podatkowe
krok po kroku,
 sprawdzisz, jakie wątpliwości podatników rozstrzygają
organy podatkowe. Będziesz mieć pod ręką przepisy
prawne, które ułatwią Ci bezbłędne rozliczenie podatku.

Z publikacji Rozliczenie podatkowe za 2014 rok. Obowiązki płatnika do 31 stycznia i 28 lutego 2015 r.
dowiesz się, jak wypełnić terminowo i bezbłędnie obowiązki wobec fiskusa, swoich pracowników
i współpracowników. Wypełnisz poprawnie poszczególne formularze podatkowe: PIT-4R(4), PIT-8AR(3),
PIT-11(20), PIT-R(16), PIT-8C(6), PIT-40(19), a także IFT-1/IFT-1R(10).
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Z kim opłaca się podpisywać umowy zlecenia

Renata
Kajewska
specjalista
w zakresie
wynagrodzeń,
redaktor
prowadząca
poradnika
„Płace
w Firmie”

W zależności od statusu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń
społecznych zleceniodawca, jako płatnik składek, ma wiele obowiązków zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Wyjątkiem
w tym przypadku są zakłady pracy, które nawiązują współpracę w ramach umowy zlecenia z osobami, które mając status
ucznia lub studenta, nie ukończyły 26. roku życia.
W przypadku gdy student traci status osoby niepodlegającej
ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia, płatnik-zleceniodawca nie tylko musi naliczać składki na poszczególne ubezpieczenia i ich wysokość
potrącać z wynagrodzenia zleceniobiorcy, ale także musi je
przekazywać do ZUS wraz z raportami imiennymi ZUS RCA,
a gdy zleceniobiorca będzie podlegał tylko ubezpieczeniu
zdrowotnemu – wraz z raportem ZUS RZA.
Przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych decydujące są jednak nie obowiązki dokumentacyjne wobec ZUS, ale obciążenia
finansowe zleceniodawcy.
W Temacie numeru Jakie koszty ponosi zleceniodawca, gdy
podpisuje umowy nie tylko ze studentami przygotowaliśmy
dla Państwa porównanie kosztów, jakie musi ponieść zleceniodawca, gdy podpisuje umowę zlecenia z 3 różnymi zleceniobiocami:
1) z własnym pracownikiem, z którym zawarto dodatkową
umowę cywilnoprawną obok wcześniej zawartej umowy
o pracę, przedmiot umowy zlecenia nie pokrywa się z zakresem obowiązków pracownika,
2) ze zleceniobiorcą, który posiada inny tytuł do ubezpieczeń
obowiązkowych i z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega
wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
3) ze studentem do 26. roku życia.
Zapraszam do lektury
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Nowości
składkowo-płacowe
 Od 4 października 2014 r. zostało wprowadzone nowe
zwolnienie podatkowe dla odszkodowań lub zadośćuczynień,
których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost
z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych
na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów.
Zwolnienie to dotyczy jednak wszystkich zadośćuczynień
i odszkodowań tego typu wypłaconych przez pracodawców
od 1 stycznia 2014 r., co oznacza, że zostało wprowadzone
z mocą wsteczną. jak w takim razie płatnik powinien
sporządzić korektę swoich rozliczeń z fiskusem?
5
 W jakiej sytuacji pracownica, która zaszła w ciążę będąc
zatrudniona na zastępstwo, będzie miała prawo do zasiłku
macierzyńskiego?
10
 Co oznacza dla pracodawcy fakt, że będzie mógł
otrzymać z akt sprawy sądowej zapis dźwięku albo
obrazu i dźwięku?
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Nie trzeba robić korekt po zmianach
w rozliczeniu odszkodowań
Jeżeli pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od
zadośćuczynień lub odszkodowań wypłaconych pracownikowi
na podstawie układu zbiorowego, porozumienia zbiorowego,
regulaminu lub statutu, nie musi korygować swoich rozliczeń
z fiskusem. Pomimo że te przychody pracownika zostały z mocą
wsteczną zwolnione z opodatkowania.

Od 4 października 2014 r. zostało wprowadzone nowe zwolnienie
podatkowe dla odszkodowań lub zadośćuczynień, których wysokość
lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych,
regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § l Kodeksu pracy. Zwolnienie to dotyczy wszystkich zadośćuczynień i odszkodowań tego typu wypłaconych przez pracodawców od 1 stycznia 2014 r.
Zostało więc wprowadzone z mocą wsteczną. Zdaniem organów podatkowych i większości sądów administracyjnych pracodawca, który wypłacił takie odszkodowanie lub zadośćuczynienie i pobrał od
niego zaliczkę na podatek dochodowy (np. w lutym 2014 roku), nie
dokonuje korekty swoich rozliczeń jako płatnik z fiskusem. Powinien to zrobić pracownik w zeznaniu rocznym za 2014 rok.
Prawo pracy podstawą zwolnienia
Przed nowelizacją na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT
zwolnione z opodatkowania były tylko otrzymane odszkodowania
lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Dodanie do przesłanek zwolnienia art. 9 § 1 kp znacznie rozszerza jego zakres. Przepis
ten stanowi, że ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy,
rozumie się przez to nie tylko przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy
innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązlistopad 2014 5 Płace w firmie
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Nowości składkowo-płacowe

ki pracowników i pracodawców, ale także postanowienia układów
zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki
stron stosunku pracy.
Nie trzeba korygować rozliczeń
Data wejścia nowego zwolnienia jest o tyle bez znaczenia, że każdy dochód podlegający nowelizacji jest zwolniony z opodatkowania z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r. Jest to możliwe dlatego,
że tylko obciążenia podatkowe muszą być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem (aby podatnicy mogli się do nich przygotować). Jest to jednak kłopotliwa sytuacja dla pracodawcy, który
przed 4 października wypłacił pracownikowi ww. zadośćuczynienie lub odszkodowanie i pobrał zaliczkę na podatek dochodowy
według zasad obowiązujących w poprzednim stanie prawnym.
Załóżmy, że pracodawca wypłacił w lutym 2014 roku zadośćuczynienie pracownikowi na podstawie zakładowego układu zbiorowego (np. zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy) i pobrał od tego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Nie mógł wtedy zastosować zwolnienia podatkowego, które zostało
uchwalone w II połowie 2014 roku. Czy powinien korygować rozliczenia w zakresie podatku dochodowego jako płatnik?
WA Ż N E

Płatnik wpłacając zaliczkę od dochodów pracownika, nie składa żadnej
miesięcznej deklaracji do urzędu skarbowego. Nie może więc skorygować tej deklaracji i na tej podstawie wystąpić do urzędu skarbowego
o zwrot nadpłaconych pieniędzy.

O jego ewentualnym uprawnieniu do wystąpienia do urzędu skarbowego w sprawie tych pieniędzy decydują przepisy Ordynacji podatkowej o zwrocie nadpłaty. Przepisy te regulują przede wszystkim
prawo podatnika do zwrotu nadpłaty. Jeżeli podatnik kwestionuje
zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobralistopad 2014 6 Zadaj pytanie: placewfirmie@wip.pl
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nego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Na mocy art. 75 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej uprawnienie to przysługuje płatnikom lub inkasentom, jeżeli:
a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku (art. 75 § 2 pkt 2
lit. a Ordynacji podatkowej),
b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej (art. 75 § 2 pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej),
c) nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej (art. 75 § 2 pkt 2 lit. c
Ordynacji podatkowej).
Punkt c) wskazuje uprawnienie płatników, którzy np. zapłacili w zawyżonej wysokości zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów
pracowniczych. Artykuł 75 § 2 pkt 2 lit. a–b Ordynacji podatkowej
nie ma zastosowania dla tych sytuacji, gdyż warunkiem zastosowania tych przepisów jest złożenie deklaracji. Natomiast zdaniem
organów podatkowych i większości sądów administracyjnych płatnik, który nienależnie pobrał zaliczkę wypłaconą pracownikowi,
nie może także skorzystać z art. 75 § 2 pkt 2 lit. c Ordynacji podatkowej.
Stanowisko organów podatkowych
Płatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tylko w sytuacjach powodujących uszczerbek w jego majątku, gdy na skutek
własnych błędów zadeklarował oraz wpłacił podatek w wysokości
większej od należnej albo większej od pobranej. Ten pogląd wyraził w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2013 r. dyrektor Izby
Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-378/13-2/EC). Takiego
uszczerbku płatnik nie ponosi, gdy wypłacił pracownikowi zwolnione z mocą wsteczną z opodatkowania zadośćuczynienie o wartości np. 5.000 zł, pobierając od tej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy. Uszczerbek ponosi w tej sytuacji podatnik, gdyż otrzyma
wypłatę po odprowadzeniu zaliczki (przykład 1).
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Zdaniem organów podatkowych nie ma cechy uszczerbku majątku
płatnika sytuacja, gdy pracodawca pobrał kosztem majątku podatnika zawyżoną zaliczkę albo pobrał zaliczkę od pieniędzy pracownika, gdy nie było do tego podstawy (pracownik korzystał ze zwolnienia). Jedynym poszkodowanym jest pracownik (przykład 2).
1. WNIOSEK PRACODAWCY O NADPŁATĘ
Pracodawca pobrał 1.000 zł zaliczki od dochodu pracownika, ale
wpłacił do urzędu skarbowego 1.100 zł. Ponieważ 100 zł pochodzi
z majątku płatnika, a nie pracownika, to pracodawca może złożyć
wniosek o stwierdzenie nadpłaty o wartości 100 zł.
2. ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ PRACOWNIKA
W lutym 2014 roku pracodawca wypłacił pracownikowi 5.000 zł
zadośćuczynienia na podstawie zakładowego układu zbiorowego.
Pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy, zmniejszając
kwotę do wypłaty dla pracownika. Zaliczka na podatek obciążyła więc
tylko majątek pracownika. Dlatego, zdaniem organów podatkowych,
prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie miał tylko
pracownik (w praktyce składając go poprzez zeznanie roczne za 2014
rok). To pracownik jest osobą poszkodowaną i oddanie pracodawcy
przez fiskusa nienależnie pobranych pieniędzy z tytułu zaliczki nie
zlikwiduje tej szkody. Pracodawca musiałby po otrzymaniu zwrotu
z urzędu przekazać pieniądze pracownikowi. Pracodawca byłby więc
zbędnym pośrednikiem co do likwidacji powstałej szkody w majątku
pracownika. Dodatkowo pojawiałoby się ryzyko, że po zwrocie
z urzędu skarbowego pieniędzy pracodawca nie przekazałby ich
pracownikowi (np. z uwagi na problemy finansowe firmy). Dlatego
organy podatkowe uważają, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty może
złożyć tylko pracownik jako podatnik.

Organy podatkowe zajmują więc następujące stanowisko: jeżeli
nadpłata powstała na skutek pobrania przez płatnika od pieniędzy
należnych podatnikowi podatku w wysokości wyższej od należnej,
to w takim przypadku nie wystąpiły okoliczności, o których mowa
w art. 75 § 2 pkt 2 lit. c Ordynacji podatkowej Po stronie płatnika
nie powstała nadpłata, wobec czego nie jest on uprawniony do wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nadpłaty.
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Stanowisko organów podatkowych popiera większość sądów
Przykładem stanowiska sądu administracyjnego, który poparł
przedstawiony pogląd organów podatkowych, jest wyrok WSA
w Gdańsku z 11 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 1690/13). Sąd
ten odwołał się m.in. do wyroku WSA w Gdańsku z 15 lipca 2010 r.
(sygn. akt I SA/Gd 452/10), w którym znajdziemy pogląd, że nadpłata w podatku w przypadku płatnika dotyczy jedynie tych przypadków, w których dochodzi do uszczerbku majątku u płatnika.
Jeżeli bowiem wadliwość postępowania płatnika prowadzi do
uszczuplenia majątku podatnika na skutek spełnienia przez niego
nienależnego świadczenia (lub wysokości większej od należnej)
w następstwie błędnego obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia
podatku, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku
jest jedynym podmiotem uprawnionym do jej zwrotu.
Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
Niektóre sądy przyznają jednak pracodawcy prawo do złożenia
wniosku w sprawie nadpłaty. Następnie organ podatkowy zawiadamia o takim wniosku pracownika i decyduje, czy pracownik, czy
jednak raczej pracodawca ma prawo do otrzymania zwrotu nadpłaty. Przykładem takiej interpretacji przepisów jest wyrok NSA z 10
lutego 2012 r. (sygn. akt II FSK 289/11). Wyrok odnosi się do art.
75 § 2 pkt 2 lit. b i c Ordynacji podatkowej stosowanego pod kątem
prawa do wystąpienia przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie
nadpłaty od wpłaty przez niego podatku w wysokości większej od
należnej. NSA zauważył, że przepisy te nie uzależniają tego prawa
od tego, aby po stronie płatnika doszło do uszczuplenia majątku
z powodu wpłaty podatku w kwocie wyższej od należnej. W tym
uregulowaniu zawarte jest prawo płatnika do złożenia wniosku
o stwierdzenie nadpłaty nawet wówczas, gdy pobrał on podatek
w wysokości wyższej od należnej, a więc gdy doszło do uszczerbku
majątkowego po stronie samego podatnika.
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WA Ż N E

Jeśli z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wystąpi podatnik lub płatnik,
to organ podatkowy jest zobowiązany, stosownie do art. 165 § 3a Ordynacji podatkowej, zawiadomić o wszczęciu postępowania na wniosek jednej
ze stron wszystkie pozostałe podmioty będące stroną w sprawie. W postępowaniu takim organ podatkowy jest zobowiązany ustalić, z czyją nadpłatą w konkretnym przypadku ma do czynienia (podatnika czy płatnika),
ponieważ w razie nadpłaty podatnika na jego rzecz powinna być wydana
decyzja stwierdzająca nadpłatę (podobnie w razie nadpłaty płatnika na
rzecz płatnika powinna być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę).

Pracodawca składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty, nie musi
wykazywać, że poniósł uszczerbek w swoim majątku. Po złożeniu
wniosku dowie się od organu podatkowego, kto ma prawo otrzymać nadpłatę – pracodawca czy pracownik.
Tomasz Król
specjalista w zakresie podatków

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 2 pkt 8 lit. a, art. 14, art. 17 ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).
Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Nie każdą umowę na czas określony
trzeba przedłużać do dnia porodu
Kodeks pracy obliguje pracodawcę do przedłużenia do dnia porodu umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania
określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.
Zasada ta nie dotyczy jednak umów o pracę na zastępstwo.
Interpelacja poselska nr 27640
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Przepisy Kodeksu pracy roztaczają szczególną ochronę nad pracownicami w ciąży. Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy
i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy. Poza tym przypadkiem rozwiązanie umowy z ciężarną pracownicą może nastąpić za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy (pracodawca jest wówczas zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją
związkową termin rozwiązania umowy o pracę).
Gwarantowane przedłużenie umowy

PRZYKŁAD

Wprowadzono także mechanizm chroniący pracownicę przed rozwiązaniem w trakcie trwania ciąży stosunku pracy zawartego na czas
określony. Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę,
która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, jest
przedłużana do dnia porodu, jeśli została zawarta na czas określony
lub czas wykonania określonej pracy albo okres próbny przekraczający jeden miesiąc.
Jeśli więc pracownica zatrudniona na podstawie którejś z wymienionych wyżej umów przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie
stwierdzające stan ciąży, z którego wynika, że taka umowa uległaby
rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży – pracodawca ma obowiązek
przedłużyć ją do dnia porodu. Warto pamiętać, że termin upływu 3.
miesiąca ciąży oblicza się w takim przypadku w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni) – zob. wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia
2002 r. (sygn. akt I PK 33/02, OSNP 2004/12/204) – przykład.
PRZEDŁUŻENIE UMOWY NA ZASTĘPSTWO
Pracodawca 1 września 2014 r. zatrudnił pracownicę na 3-miesięczny
okres próbny. Dnia 6 października pracownica przedstawiła pracodawcy
zaświadczenie lekarskie, że jest w 7. tygodniu ciąży, a przewidywany termin
porodu to 28 maja 2015 r. Pierwotnie umowa miała rozwiązać się z końcem
listopada, ponieważ jednak nastąpiłoby to po upływie 3. miesiąca (12.
tygodnia) ciąży, pracodawca musi przedłużyć ją do dnia porodu.
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Cel zawarcia umowy na zastępstwo
Zasada wynikająca z art. 177 § 3 Kodeksu pracy nie dotyczy jednak
wszystkich umów o pracę na czas określony. Nie stosuje się jej bowiem
do umów zawieranych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. I jak
wskazuje resort pracy – pracownice zatrudniane na podstawie takich
umów raczej nie mogą liczyć na korzystną dla nich zmianę przepisów.Jacek Męcina z MPiPS podkreśla, że szczególny charakter umów o pracę na
zastępstwo (umowa celowościowa, powiązana ściśle ze stosunkiem pracy
zastępowanego pracownika, która rozwiązuje się z dniem jego powrotu do
pracy) od samego początku nie daje pracownikowi zastępującemu gwarancji stałego zatrudnienia ani nawet pewności co do czasu trwania tak
nawiązanego stosunku pracy. I dodaje, że celem wprowadzenia umów na
zastępstwo było umożliwienie pracodawcom elastycznego uzupełniania
braków kadrowych związanych z okresową nieobecnością pracowników.
Dlatego też zostały one ukształtowane odmiennie od pozostałych umów
na czas określony – co potwierdza wyłączenie stosowania w stosunku do
umów na zastępstwo art. 251 Kodeksu pracy, określającego limit umów
terminowych. Ponieważ wykonywanie pracy przez pracownika zastępowanego oraz zastępującego odbywa się w ramach jednego stanowiska
pracy, na którym następuje jedynie ich wzajemne zastępowanie, to – jak
wyjaśnia przedstawiciel resortu pracy – konieczność przedłużenia stosunku pracy pracownicy zastępującej z uwagi na jej ciążę powodowałaby po
stronie pracodawcy konieczność stworzenia jej na ten czas nowego stanowiska pracy i de facto nawiązania z nią nowego stosunku pracy (już nie
na zastępstwo). Pomijając fakt, iż u niektórych pracodawców nie byłoby
to możliwe (z uwagi na brak dodatkowych miejsc pracy), mogłoby się to
przyczynić także do zatracenia istoty tych umów, a w konsekwencji – odejścia pracodawców od ich stosowania w praktyce (z uwagi na ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów).
Nie ma ubezpieczenia – nie ma zasiłku
Brak obowiązku przedłużania umów na zastępstwo przynajmniej do dnia
porodu stawia ciężarne pracownice w niezwykle trudnej sytuacji. Nie mają
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one bowiem prawa ani do urlopów związanych z macierzyństwem (które
przysługują pracownikom, czyli osobom pozostającym w zatrudnieniu),
ani też do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający tym urlopom.
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko:
• w okresie ubezpieczenia chorobowego albo
• w okresie urlopu wychowawczego.
Przysługuje on także w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
• wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
• z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
Zatem pracownica, która zaszła w ciążę, będąc zatrudniona na zastępstwo, nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego. Wyjątkiem
będzie sytuacja, gdy pracownica urodzi dziecko jeszcze w trakcie trwania umowy na zastępstwo. W przeciwnym razie, o ile po rozwiązaniu
umowy na zastępstwo nie uzyska innego tytułu do ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma również zasiłku macierzyńskiego.
Podstawa prawna
Art. 177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r.
nr 21, poz. 94 ze zm.).
Art. 29, art. 30 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2014 r. poz. 159).

Emilia Wawrzyszczuk
specjalista w zakresie prawa pracy

Protokół dla stron postępowania nie
tylko w formie pisemnej
Od 27 marca 2015 r. pracodawca będzie mógł otrzymać
z akt sprawy zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że
protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie.
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