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Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy
Tymczasowe aresztowanie pracownika
Temporary arrest of an employee
Pracodawca otrzymał informację o tymczasowym
aresztowaniu pracownika. Jak w takim przypadku
należy zakwalifikować okres nieobecności pracownika w pracy? Czy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracodawca może rozwiązać z pracownikiem
umowę o pracę w trybie natychmiastowym?
Zgodnie z art. 66 § 1 kodeksu pracy umowa o pracę
wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika
w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że
pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia
umowę o pracę z winy pracownika.
Okres pobytu pracownika w areszcie tymczasowym
stanowi okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za
który pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia.
W tym okresie pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, może natomiast przed upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 52 § 1 k.p. Zgodnie
z tym przepisem pracodawca może rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania
umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
W uchwale z 12 października 1976 r., I PZP 49/76
(OSNC 1977/4/67), Sąd Najwyższy przyjął, że tymczasowe
aresztowanie pracownika nie stanowi samo przez się podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie
art. 52 § 1 pkt 2 k.p. Wskazał również, że rozwiązanie
umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia
z winy pracownika może nastąpić niezależnie od tego, czy
popełnił on przestępstwo na szkodę zakładu pracy czy też
osoby trzeciej oraz czy szkoda pozostaje w związku z pracą, jeżeli przestępstwo — popełnione w czasie trwania
umowy o pracę — uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku.
Jeżeli przed upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania pracodawca nie rozwiąże z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, po upływie ww. terminu
umowa o pracę wygaśnie, bez konieczności podejmowania
dodatkowych czynności w tym zakresie. Za okres tymczasowego aresztowania pracownik nie nabywa prawa do urlopu.
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Jednocześnie, na mocy art. 66 § 2 k.p. pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić
pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone
lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił
swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia
się orzeczenia.
Przepis dotyczący wygaśnięcia umowy o pracę z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania nie ma zastosowania
w przypadku odbywania przez pracownika kary pozbawienia wolności. W takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie
art. 53 § 1 pkt 2 k.p., a więc z powodu trwającej ponad
miesiąc usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innej
przyczyny niż choroba.
W wyroku z 12 stycznia 2012 r., I PK 74/12, (OSNP
2012/21-22/262), Sąd Najwyższy stwierdził, że zatrzymanie i osadzenie pracownika w zakładzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolności stanowi usprawiedliwioną przyczynę jego nieobecności w pracy. Zdaniem Sądu
Najwyższego pozbawienie pracownika wolności stanowi
usprawiedliwioną przyczynę nieobecności pracownika
w pracy i sama ta okoliczność nie może być przez pracodawcę kwalifikowana jako zawinione ciężkie naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych, a tym samym
nie uprawnia do rozwiązania stosunku pracy w trybie art.
52 § 1 pkt 1 k.p. Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy (DzU z 2014 r. poz.
1632) nie zawierają zamkniętego katalogu przyczyn
usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy,
ale odsyłają do innych okoliczności przewidzianych przepisami prawa pracy. Ustawodawca objął regulacją najbardziej typowe (w praktyce najczęstsze) okoliczności uniemożliwiające pracownikowi wykonywanie pracy. Okoliczność pozbawienia wolności będąca następstwem prawomocnego skazania wyrokiem karnym nie należy do okoliczności powszechnych, które wymagałyby odrębnej regulacji przepisami prawa pracy. Również w uzasadnieniu
uchwały składu siedmiu sędziów — zasady prawnej —
z 3 czerwca 1983 r., III PZP 9/83 (OSNCP 1983/11/169)
Sąd Najwyższy wskazywał, że kodeks pracy nie przewiduje wygaśnięcia umowy o pracę z powodu odbywania kary
pozbawienia wolności. Zakład pracy może natomiast z tej
przyczyny, na podstawie art. 53 § 1 pkt 2 k.p., rozwiązać
umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nieobecność
w pracy trwa dłużej niż jeden miesiąc.
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