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PODSUMOWANIE 

1. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – 

Mindestlohngesetz), na mocy której ustanowiono stawkę minimalną 8.50 euro za 

godzinę pracy. Ustawa ta stosuje się do wszystkich pracowników na terytorium 

RFN, w tym pracowników zatrudnionych przed przedsiębiorstwa mające siedzibę 

w innych państwach członkowskich UE. Tym samym MiLoG ingeruje w działanie 

unijnego rynku wewnętrznego, ma bowiem wpływ na korzystanie przez takie 

przedsiębiorstwa ze swobody świadczenia usług i swobody przepływu towarów. 

Szczególnie dotknięte zostały przez MiLoG przedsiębiorstwa transportowe, mające 

siedzibę w pozostałych państwach członkowskich (w tym w Polsce), zatrudniające 

szczególnie mobilnych pracowników, wykonujących w różnych państwach 

członkowskich usługi transportowe (w myśl postanowień MiLoG stosuje się ona do 

wszystkich międzynarodowych operacji transportowych – tranzytu, kabotażu i 

innych form międzynarodowego transportu). Jest to tym bardziej istotne, że 

ustawodawca niemiecki nie skorzystał z przewidzianych w dyrektywie 96/71/WE o 

pracownikach delegowanych możliwości wyłączenia spod jej zakresu stosowania 

powyższych operacji transportowych ze względu na krótkotrwały charakter 

świadczenia usługi na terytorium RFN i jej niewielki zakres. Sprawiło to, że 

przedsiębiorstwa transportowe oraz szereg państw członkowskich UE podniosło 

poważne zarzuty sprzeczności MiLoG ze swobodami unijnego rynku 

wewnętrznego oraz szczegółowymi regulacjami zawartymi w aktach unijnego 

prawa pochodnego. 

2. Zarzuty te podzieliła Komisja Europejska wszczynając początkowo (21 stycznia 

2015 r.) w stosunku do RFN  nieformalne postępowania PILOT, a następnie (19 

maja 2015 r.) postępowanie na podstawie art. 258 TFUE o niewywiązywanie się z 

obowiązków państwa członkowskiego UE. Na tym etapie postępowania 

dokumentacja (zarzuty Komisji i wyjaśnienia rządz RFN) są poufne, niemniej w 

komunikacie z dnia 19 maja 2015 r. Komisja uznała za nieuzasadnione stosowanie 

płacy minimalnej na podstawie MiLoGw przypadku przewozów tranzytowych oraz 

„niektórych operacji transportu międzynarodowego”, gdyż „tworzy to 

nieproporcjonalne bariery administracyjne, które uniemożliwiają właściwe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego”. Rząd RFN zawiesił – na czas rozpatrywania 

sporu – stosowanie MiLoG, lecz jedynie w odniesieniu do operacji transportowych 

o charakterze tranzytowym. 

3. MiLoG  głęboko ingeruje w swobodę świadczenia usług i swobodę przepływu 

towarów, zwłaszcza jeśli chodzi o międzynarodowe operacje transportowe, które 

objęte są unijną Wspólną Polityką Transportową. Oznacza to, że środki krajowe, 

podejmowane w tym zakresie przez państwa członkowskie (w tym środki ustawowe 

takie jak MiLoG) podlegają weryfikacji co do zgodności z prawem UE. 

Postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu UE (art. 94-96) potwierdzają ogólne 

przesłanki stwierdzania zgodności - m.in. tego rodzaju środków krajowych - z 

prawem UE, a mianowicie: konieczność uwzględniania „sytuacji gospodarczej 

przewoźników", przestrzeganie zasady zakazu dyskryminacji oraz zakaz - co do 

zasady - „narzucania” przez państwa członkowskie „warunków” w zakresie 

transportu o gospodarczym charakterze protekcjonistycznym. Niezależnie od tych 

szczególnych przesłanek określonych w ramach Wspólnej Polityki Transportowej, 



 

 

 

 

środki krajowe podejmowane przez państwa członkowskie (takie jak MiLoG) 

oddziałujące na  międzynarodowy transport na unijnym rynku wewnętrznym, 

podlegają weryfikacji co do zgodności z prawem UE w zakresie: regulacji zawartej 

w  aktach unijnego prawa pochodnego (w obszarze Wspólnej Polityki 

Transportowej przyjęto szereg takich aktów), a w obszarze wykraczającym poza 

stosowanie aktów unijnego prawa pochodnego środki krajowe podlegają 

weryfikacji co do zgodności z prawem UE na podstawie testów ogólnych, 

sprecyzowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. 

4. Akty unijnego prawa pochodnego (zwłaszcza dyrektywa 96/71/WE w sprawie 

pracowników delegowanych oraz rozporządzenia 1072/2009 i 1073/2009) 

wskazują na specyficzny status szczególnie mobilnych pracowników branży 

transportowej, co powinno uzasadniać wyłączenie w stosunku do nich wymogu 

minimalnego wynagrodzenia  (ze względu na krótki czas trwania usługi i jej 

niewielki zakres  w państwie innym, niż państwo siedziby przedsiębiorstwa, w 

którym są zatrudnieni) – co przewiduje dyrektywa 96/71/WE. Również testy ogólne 

weryfikacji zgodności środków krajowych (takich jak MiLoG) z prawem UE, 

sprecyzowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazują co 

prawda, że „nadrzędny interes ogólny”, który może uzasadniać ograniczenie 

swobód unijnego rynku wewnętrznego, obejmuje również prawa pracownicze (w 

tym gwarancje płacy minimalnej), niemniej odwołanie się do takiego „nadrzędnego 

interesu ogólnego” musi m.in. uwzględniać zasadę proporcjonalności. Stosownie 

natomiast do tej zasady należy - w przypadku pracowników szczególnie mobilnych 

(branży transportowej) - brać pod uwagę stopień ich powiązania z „poziomem 

życia” w państwie wykonywania operacji transportowej oraz w państwie „bazy 

życiowej” (siedziby przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni). 

5. Niezależnie od tego  środki krajowe (takie jak MiLoG) będą niezgodne z prawem 

UE, o ile mają dominujące znaczenie gospodarcze a ich skutki mają charakter 

protekcjonistyczny. Obecnie obowiązujące postanowienia MiLoG jednoznacznie 

utrudniają przedsiębiorstwom transportowym korzystanie ze swobód rynku 

wewnętrznego oraz wywołują daleko idące skutki protekcjonistyczne, powodując 

nie tylko bariery w wejściu na rynek niemiecki, lecz nawet grożąc upadkiem 

mniejszych przedsiębiorstw transportowych w innych państwach członkowskich. 

6. W świetle kryteriów oceny zgodności postanowień MiLoG z prawem UE, konkluzje 

dotyczące poszczególnych rodzajów międzynarodowych operacji transportowych 

są następujące. 

7. Stosowanie MiLoG w zakresie tranzytu sensu stricto (wymóg płacy minimalnej, 

wymogi administracyjne, środki kontrolne oraz kary pieniężne) jest sprzeczne z 

prawem UE. 

8. Uzasadnienie zastosowania MiLoG do kabotażu (z powołaniem na odesłanie w 

rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego i transportu osobowego do 

dyrektywy 96/71/WE) należy rozważyć i zweryfikować: z jednej strony - można 

odwoływać się do tej dyrektywy jedynie z uwzględnieniem wymogu ograniczenia 

zakresu jej stosowania ze względu na krótkotrwały czas świadczenia usługi lub jej 

„niewielki zakres”, z drugiej zaś strony – ponieważ kabotaż jest zwykle integralnym 
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elementem międzynarodowych operacji transportowych – w tej dziedzinie powinny 

być stosowane kryteria precyzujące wyłączenie stosowania dyrektywy 96/71/WE w 

odniesienie do takich operacji (por. punkt następny). Obecny zakres stosowania 

MiLoG (do przewozów kabotażowych) budzi poważne wątpliwości co do 

zgodności z prawem UE. 

9. Stosowanie MiLoG w odniesieniu do pozostałych form międzynarodowych 

operacji transportowych (wyładunek lub załadunek następuje na terytorium RFN w 

toku operacji transportowej obejmującej więcej niż dwa państwa)  jest sprzeczne z 

prawem UE. Komisja Europejska podziela taką opinię i poszukuje precyzyjnego 

kryterium, które pozwoliłoby na wyłączenie części takich operacji transportowych 

spod  zakresu stosowania dyrektywy 96/71/WE (a tym samym spod zakresu 

stosowania  MiLoG) ze względu na ich krótki czas trwania i  niewielki zakres. Dla 

Komisji kryterium takim byłby pułap 10% „działalności transportowej” na 

terytorium RFN w ramach jednej operacji transportowej obejmującej więcej niż 

dwa państwa, przy czym „działalność” taka obliczana byłaby  jako czas pracy 

pracownika, dla którego punktem odniesienia byłby  dystans przejechanych 

kilometrów (od miejsca wyjazdu do miejsca docelowego, w którym następuje 

ostatnie wyładowanie/załadowanie). Propozycja Komisji Europejskiej nakierowana 

jest na ustanowienie jednoznacznego kryterium, pozwalającego stwierdzić w jakich 

przypadkach międzynarodowa operacja transportowa będzie wyłączona spod 

zakresu stosowania dyrektywy 96/71/WE (a tym samym nie będzie obowiązywał 

wymóg płacy minimalnej), niemniej bez wątpienia wymaga ona dyskusji i  

weryfikacji w świetle  zasad interpretacji zasady proporcjonalności (w kontekście 

środka krajowego ustanawiającego płacę minimalną), specyfiki branży 

transportowej (szczególnie mobilni pracownicy) oraz stosownych badań 

statystycznych i konsekwencji ekonomicznych. 

10. Szczególnym problemem na tym tle pozostaje transport transgraniczny o 

charakterze bilateralnym (wjazd na terytorium RFN w celu wyładunku/załadunku i 

powrót). Stosowanie w takim przypadku MiLoG jednoznacznie narusza zasadę 

proporcjonalności (powiązanie pracownika z państwem świadczenia usługi jest 

minimalne) i tym samym jest sprzeczne z   prawem UE. 

11. Zakres wymogów administracyjnych i środków kontroli określonych w MiLoG jest 

w znaczącym zakresie sprzeczny z prawem UE. W odniesieniu do 

międzynarodowych operacji transportowych objętych stosowaniem dyrektywy 

96/71/WE (w tym samym dyrektywy 2014/67/UE) zakres wymogów 

administracyjnych i środków kontrolnych narusza zasadę proporcjonalności już z 

tego względu, że zniechęca przedsiębiorstwa transportowe z innych państw 

członkowskich (a czasami wręcz uniemożliwia) korzystanie ze swobód  unijnego 

rynku wewnętrznego – swobody świadczenia usług i swobody przepływu towarów. 

Tym bardzie odnosi się to do międzynarodowych operacji transportowych, które nie 

są objęte zakresem stosowania dyrektywy 96/71/WE. 

12. Przewidywane w MiLoG sankcje (kary pieniężne) mają drastyczną wysokość i 

naruszają zasadę proporcjonalności: po pierwsze – kary te znacznie przewyższają 

odpowiednie kary przewidziane przez analogiczne naruszenia niemieckiego prawa 

krajowego; po drugie - zastosowanie tak drastycznych kar pieniężnych może 



 

 

 

 

prowadzić do upadku przedsiębiorstw transportowych z siedzibą w innych 

państwach członkowskich (w Polsce), zwłaszcza przedsiębiorstw małych i średnich. 

Pozwala to stwierdzić, że ustanowione na mocy MiLoG kary pieniężne naruszają 

zasadę proporcjonalności, zniechęcają do korzystania ze swobód rynku 

wewnętrznego i mają przede wszystkim protekcjonistyczny charakter gospodarczy. 
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1.       Informacje wprowadzające 

1 stycznia 2015 r. weszła w życie niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – 

Mindestlohngesetz), na mocy której ustanowiono stawkę minimalną 8.50 euro za 

godzinę pracy. Ustawa ta stosuje się do wszystkich pracowników na terytorium 

RFN, w tym pracowników zatrudnionych przed przedsiębiorstwa mające siedzibę 

w innych państwach członkowskich UE. Tym samym MiLoG ingeruje w działanie 

unijnego rynku wewnętrznego, ma bowiem wpływ na korzystanie przez takie 

przedsiębiorstwa ze swobody świadczenia usług i swobody przepływu towarów. 

Szczególnie dotknięte zostały przez MiLoG przedsiębiorstwa transportowe, mające 

siedzibę w pozostałych państwach członkowskich (w tym w Polsce), zatrudniające 

szczególnie mobilnych pracowników, wykonujących w różnych państwach 

członkowskich usługi transportowe. Sprawiło to, że przedsiębiorstwa te oraz 

szereg państw członkowskich podniosło zarzuty sprzeczności MiLoG ze 

swobodami unijnego rynku wewnętrznego oraz szczegółowymi regulacjami 

zawartymi w aktach unijnego prawa pochodnego. 

Zarzuty te podzieliła Komisja Europejska wszczynając początkowo (21 stycznia 

2015 r.) w stosunku do RFN  tzw. postępowania PILOT1. Przedstawione przez rząd 

RFN 2 marca 2015 r. wyjaśnienia co do zgodności MiLoG z prawem UE musiały 

nie zadowolić Komisji Europejskiej, skoro 19 maja 2015 r.  podjęła ona decyzję o 

wszczęciu wobec RFN postępowania  o niewywiązywanie się ze zobowiązań 

wynikających z Traktatów stanowiących podstawę UE (na podstawie art. 258 

TFUE) 2  i skierowała  do rządu niemieckiego pismo (letter of formal notice), 

określające zastrzeżenia w stosunku do MiLoG z punktu widzenia zgodności z 

prawem UE.   

Z komunikatu prasowego Komisji wynika3, że co prawda  Komisja wspiera co do 

zasady ustanawianie w państwach członkowskich UE płacy minimalnej, odpowiada 

to bowiem założeniom unijnej polityki w sprawach społecznych, niemniej jako 

„strażnik Traktatów” Komisja zobowiązana jest o zapewnienie, aby stosowanie 

takich środków krajowych  było w pełni zgodne z prawem UE. Z tego punktu 

widzenia Komisja Europejska podniosła w stosunku do MiLoG, że 

„zastosowanie ustawy o płacy minimalnej do wszystkich operacji 

transportowych na terytorium Niemiec w nieproporcjonalny sposób ogranicza 

swobodę świadczenia usług i wolny przepływ dóbr". W szczególności – zaznaczyła 

Komisja – „zastosowanie niemieckich środków do tranzytu oraz do niektórych 

operacji transportu międzynarodowego … nie znajduje uzasadniania, ponieważ 

ustanawia nieproporcjonalne bariery administracyjne, które stoją w sprzeczności z 

prawidłowym działaniem rynku wewnętrznego”. Zdaniem Komisji Europejskiej – 

możliwe jest zastosowanie „bardziej proporcjonalnych środków dla 

zagwarantowania socjalnej ochrony pracowników przy jednoczesnym  zapewnieniu 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_en.htm 

2  European Commission. Press release. Strasbourg, 10 May 2015. Transport: Commission 

launches infringement  case on the application of the German Minimum Wage law to the transport 

sector. 
3 Tamże. 

 

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_en.htm


 

 

 

 

uczciwej konkurencji,  a zarazem umożliwieniu  swobodnego przepływu usług i 

towarów”.  

20 lipca 2015 r. rząd RFN  - stosownie do wezwania – przedstawił swoje 

stanowisko4, ustosunkowując się do problemów podniesionych w piśmie Komisji 

Europejskiej. Szczegóły listu Komisji Europejskiej oraz stanowiska rządu RFN 

nie są znane, ponieważ na tym etapie postępowania dokumenty te mają 

charakter poufny. 

Podkreślić jeszcze należy, że ze względu na wagę podniesionych zarzutów co do 

niezgodności MiLoG z prawem UE, rząd RFN postanowił – wraz z wyrażeniem 

zgody na wszczęciem procedury PILOT -  zawiesić stosowanie części postanowień 

MiLoG. Zawieszenie obejmuje stosowanie wymogów administracyjnych oraz 

przewidzianych kar pieniężnych za naruszenie MiLoG w odniesieniu do 

przedsiębiorstw transportowych z siedzibą  poza terytorium Niemiec. Decyzja w 

sprawie zawieszenia dotyczy jednak jedynie  tranzytu sensu stricto, nie rozciąga 

się natomiast na inne formy transportu międzynarodowego i  kabotaż.   Okres 

zawieszenia jest zdefiniowany elastycznie – ma ono trwać aż do czasu 

„wyjaśnienia  problemów związanych z prawem UE”5.  

Ze względu jednak na drastyczną niestabilność obrotu gospodarczego, 

wywołanego przez MiLoG (jedynie w niewielkim stopniu zniwelowanego 

tymczasowym zawieszeniem jej stosowania w odniesieniu do tranzytu sensu 

stricto), zwłaszcza w dziedzinie międzynarodowych operacji transportowych, 

zadaniem niniejszej ekspertyzy jest sprecyzowanie głównych obszarów 

niezgodności postanowień MiLoG z prawem UE.  

W pierwszej części ekspertyzy zidentyfikowano te regulacje MiLoG, które budzą 

wątpliwości co do zgodności z prawem UE (przy czym zadaniem tej części nie było 

szczegółowe analizowanie postanowień MiLoG)6, w drugiej części ekspertyzy – 

określono kryteria badania zgodności postanowień MiLoG z prawem UE, w 

trzeciej zaś części poddano ocenie problematyczne postanowienia MiLoG w 

świetle prawa UE. 

Na zakończenie wskazać należy, że kontrowersje wokół zgodności MiLoG z 

prawem UE są elementem fundamentalnego problemu działania unijnego 

rynku wewnętrznego, w ramach którego poszukiwane jest zrównoważenie 

efektywnego działania swobód tego rynku z realizacją – na poziomie unijnym – 

polityki społecznej, nakierowanej na poprawę warunków życia i zatrudnienia, 

                                                           
4 PAP, 22 lipca 2015 r. 

5  Aussetzung der Kontrolle und Ahndung von Verstößen nach dem Mindestlohngesetz bei 

Personen- und Güterbeförderung aus EU- oder Drittstaaten im reinen Transitverkehr. Strona 

internetowa BMAM (pobrano 15.04.2015 r.).  

6Szczegółowe objaśnienie postanowień MiLoG w języku polskim por. na przykład: świadczenie 

usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od 1.01.2015 r., Wendler Tremml 

Rechtsanwälte, Düsseldorf-München-Berlin-Brüssel-Warschau-Krakau, Berlin 2014. Dwie 

części prezentacji umieszczonej na stronie internetowej WPHI Ambasady RP w Berlinie (dalej: 

Wendler, Tremml, świadczenie usług w Niemczech). Por. również: Th. Lakies: 

Mindestlohngesetz-Basiskommentar zum MiLoG. 1. Auflage. Bund Verlag, 2015. 
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odpowiednią ochronę socjalną i dialog między partnerami społecznym. Debata nad 

tym problemem wywołana została znanymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości 

UE  z grudnia 2007 r.    w sprawach C-438/05 Viking-Line i C-341/05 Laval. 

 

2.      Niemiecka ustawa o płacy minimalnej7 (MiLoG) 

2.1. Informacje ogólne 

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) została uchwalona 11 sierpnia 2014 

r., weszła w życie 16 sierpnia 2014 r., a jej stosowanie rozpoczęło się 1 stycznia 

2015 r. Ustanawia ona (§1 ust. 2) stawkę minimalną za godzinę w wysokości 8.50 

euro oraz gwarantuje (§1 ust. 1) każdemu pracownikowi roszczenie w stosunku do 

pracodawcy o wypłatę co najmniej takiej stawki. RFN stała się 22 państwem 

członkowskim UE, które ustanowiło powszechną stawkę płacy minimalnej8. 

Regulacje MiLoG w rozważanym zakresie należy interpretować w powiązaniu z 

innymi niemieckimi ustawami9, zwłaszcza z: 

• ustawią o pracownikach delegowanych 10 (Arbeitnehmer-Entsendegesetz-

AEntG) z 20 kwietnia 2009 r. (ostatnio zmienioną 11 sierpnia 2014 r. na mocy 

MiLoG); 

                                                           
7 Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG), 

Bundesgesetzblatt (dalej: BGBl). I, s. 1348. 
8Do wyjątków należą: Dania, Finlandia, Włochy, Austria, Szwecja, Cypr 
9 W związku z MiLoG przyjęte zostały m.in. następujące rozporządzenia wykonawcze:  

1) rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. o obowiązku 

zgłaszania płacy minimalnej (przyjęte w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Pracy i 

Spraw Socjalnych), Verordnung über Meldepflichten nach dem Mindestlohngesetz, dem 

Arbeitnehmer-Entsendegestz und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

(Mindestlohnmeldeverordnung), BGBl. 2014, I, s. 1825),  

2) rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Finansów z dnia 24 listopada 2014 r. wskazujące 

właściwy urząd (Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörde nach § 16 Absatz 6 des 

Mindestlohngesetzes (MiLoGMeldStellV), BGBl. 2014, I, s. 1823);  

3) rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. o obowiązku 

ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji (przyjęte w porozumieniu z Federalnym 

Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych) (Verordnung zur Abwandlung der Pflicht zur 

Arbeitsaufzeichnung nach dem Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmer-Entsendegestz 

(Mindestlohnaufzeichnungsverordnung), BGBl. 2014, I, s. 1824),  

4)rozporządzenie Federalnego Ministra Pracy i Spraw Socjalnych dotyczące obowiązków 

dokumentacyjnych na podstawie § 16 i § 17 MiLoG (Verordnungzu den Dokumentationspflichten 

nach den § § 1 6 und 17 des Mindestlohngesetzes in Bezug auf bestimmte Arbeitnehmergruppen 

(Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung-MiLoDokV), (BAnz. AT 29.12.2014 V1). 
10 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für 

regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-

Entsendegesetz - AEntG), BGBl. I, s. 779. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung


 

 

 

 

• ustawą o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz- AUG) z 7 

sierpnia 1972 r. w brzemieniu z 3 lutego 1995 r. (ostatnio zmienioną 11 

sierpnia 2014 r. na mocy MiLoG); 

• ustawą o zwalczaniu pracy nielegalnej (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 

-SchwarzArbG) z 23 lipca 2004 r. (ostatnio zmienioną 11 sierpnia 2014 r. na 

mocy MiLoG). 

 

2.2. Terytorialny zakres stosowania MiLoG 

Omawiając kwestie terytorialnego zakresu MiLoG zasadnicze znaczenie ma §20 

MiLoG, który zobowiązuje pracodawców mających „siedzibę w kraju i 

zagranicą” do wypłaty pracownikom zatrudnionym na terytorium RFN (im 

Inland) wynagrodzenia gwarantującego co najmniej wyżej wspomnianą stawkę 

minimalną. 

Bliższe objaśnienie powyższych postanowień znaleźć można w Ustawie o 

pracownikach delegowanych (Arbeitnehmer-Entsendegesetz- AEntG), która w 

ostatnim akapicie §2 stwierdza, iż m.in. płace minimalne muszą być 

„obowiązkowo stosowane” w odniesieniu do „stosunków pracy" między 

pracodawcą mających siedzibą zagranicą a jego pracownikiem zatrudnionym 

na terytorium RFN (im Inland). W §2 AEntG zawarte jest istotne objaśnienie celu 

tej ustawy, który ma polegać na zapewnieniu odpowiednich warunków pracy dla 

pracowników delegowanych transgranicznie oraz na zagwarantowaniu 

sprawiedliwych i skutecznych warunków konkurencji. Co istotniejsze, Ustawa o 

pracownikach delegowanych (AEntG) nie wprowadza żadnych ograniczeń co 

do czasu trwania „stosunku pracy” objętego wymogiem płacy minimalnej, 

mimo że dyrektywa 96/71/WE o pracownikach delegowanych11 taką możliwość 

przewiduje (art. 3 ust. 2 i ust. 3 dyrektywy 96/71/WE). 

Ustawodawca niemiecki świadomie więc podjął decyzję o objęciu wymogiem 

płacy minimalnej wszystkich „stosunków pracy” tego rodzaju, niezależnie od 

czasu ich trwania12. 

Uzasadnienie stosowania MiLoG w odniesieniu do „stosunków pracy” 

ustanowionych na mocy prawa krajowego innych państw członkowskich UE 

odwołuje się przede wszystkim do dyrektywy 96/71/WE o pracownikach 

delegowanych oraz - w zakresie wykraczających poza tę dyrektywę - do 

                                                           
11Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r., dotycząca 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. WE 1997 L 18/1. 
12 Zauważyć należy, że w innych dziedzinach prawo niemieckie przewiduje wyjątki w odniesieniu 

do przypadków tranzytu. Na przykład niemiecka ustawa federalna o ochronie danych (das 

Bundesdatenschutzgesetz- BDSG) stwierdza w §1 ust. 5 zdanie czwarte, że jej postanowienia nie 

są stosowane w przypadku gdy „nośnik danych" znajduje się na terytorium RFN (im Inland) 

jedynie „w ramach tranzytu". 



13 
 

 

 

rozporządzenia nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego 

dla zobowiązań umownych (Rzym I), zwłaszcza jego artykułów 8 i 9)13. 

 

2.3. Personalny zakres stosowania MiLoG 

Stosownie do §22 ust. 1 zdanie pierwsze, MiLoG stosowany jest w odniesieniu do 

„pracowników”. Na podstawie §1 ust. 1 MiLoG każdy pracownik ma roszczenie 

w stosunku do pracodawcy o wypłatę co najmniej stawki minimalnej 8.50 euro za 

godzinę, a pracodawca zobowiązany jest do wypłaty co najmniej takiej stawki (§20 

MiLoG). 

„Pracownikiem” w rozumieniu prawa niemieckiego jest każda osoba, która 

zobowiązana jest do wykonywania pracy na rzecz innej osoby za 

wynagrodzeniem, przy czym dla ustalenia istnienia „stosunku pracy” 

wystarczające jest, aby dana osoba zobowiązana była - na podstawie zawartej 

umowy (niezależnie od jej nazwy) - do wykonywania pracy stosownie do 

poleceń przełożonego i uznawała tym samym prawo pracodawcy do 

rozporządzania jej siłą roboczą14. Przypomnieć przy tym należy, że w świetle 

postanowień dyrektywy 96/71/WE dla sprecyzowania pojęcia „pracownika 

delegowanego” miarodajna jest definicja „pracownika” w prawie krajowym 

państwa, na terytorium którego  pracownik został delegowany (art. 2 ust. 2 

dyrektywy 96/71/WE). 

Zakres MiLoG dotyczy więc także pracowników zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach mających siedzibę poza granicami RFN, o ile wykonują 

pracę na terytorium Niemiec. 

 

2.4. Definicja  płacy minimalnej 

W tej dziedzinie prawo UE również  nie dokonało pełnej harmonizacji przepisów 

prawa krajowego. Dyrektywa 96/71/WE o pracownikach delegowanych 

wprowadziła co prawda obowiązek zapewniania takim pracownikom płacy 

minimalnej, niemniej samo ustalenie płacy minimalnej i jej pojącia 

pozostawione zostało ustawodawcy krajowemu i praktyce danego państwa. 

Dyrektywa 96/71/WE w art. 3 ust. 1 lit. g) stwierdza jedynie, że „ ( …)pojęcie 

minimalnej stawki płacy jest zdefiniowane przez prawo krajowe i/lub przez 

praktykę Państwa Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest 

delegowany”. W tym duchu jednoznacznie wypowiedział się też Trybunał 

Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie C- 396/13 

Sähköalojenammattiliittory / Elektrobudowa Spółka Akcyjna. 

                                                           
13Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. 

w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. Urz. WE 2008 L 177/6. 

14 Szerzej: Wendler, Tremml, świadczenie usług w Niemczech cz. II, slajd 10. 



 

 

 

 

Samo więc uchwalenie przez RFN MiLoG i ustalenie w niej  wynagrodzenia 

minimalnego za godzinę pracy w wysokości 8.50 euro nie budzi wątpliwości w 

świetle prawa UE. 

Nie jest też ewenementem, że MiloG i AEntG – poza stwierdzeniem, że przy stawce 

8.50 euro za godzinę chodzi o wynagrodzenie brutto – nie  nie precyzują 

elementów wynagrodzenia, jakie składają się na płacę minimalną. Elementy takie 

wynikają z praktyki krajowej (w tym przypadku głównie z orzecznictwa 

niemieckiego Bundesarbeitsgericht - BAG), która musi brać pod uwagę 

wytyczne zawarte w dyrektywie 96/71/WE i orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości UE. 

Jeśli chodzi o wytyczne w tej sprawie zawarte w dyrektywa 96/71/WE, to jej art. 

3 ust. 7 zdanie drugie stwierdza że „Dodatki właściwe delegowaniu należy uważać 

za część płacy minimalnej, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków 

faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podróży, 

wyżywienia i zakwaterowania”. 

Analogicznie, Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. 

w sprawie C-522/13 Isbir, stwierdził, że „ j ed yn i e  elementy wynagrodzenia, które 

nie modyfikują stosunku pomiędzy świadczeniem pracownika, z jednej strony, a 

świadczeniem wzajemnym, które uzyskuje z tego tytułu, z drugiej strony, mogą być 

brane pod uwagę na potrzeby określenia minimalnej płacy15.  

W podobnym kierunku wypowiadał się również niemiecki Bundesarbeitsgericht, 

podkreślając, że chodzić może o części składowe, które - stosownie do ich 

przeznaczenia - mają wynagradzać świadczenie przez pracownika pracy, za którą 

należy wypłacić mu płacę minimalną (wynagrodzenie za „normalne” świadczenie 

pracy)16. 

Określając istotę elementów płacy minimalnej i pozostawiając ustalenie tej płacy 

ustawodawcy i praktyce krajowej, Trybunał Sprawiedliwości UE poczynił 

jednak istotne zastrzeżenie, iż definicja krajowa płacy minimalnej nie może 

prowadzić „do utrudnienia swobodnego świadczenia usług pomiędzy 

państwami członkowskimi” (powołany wyżej wyrok z dnia 12 lutego 2015 r. w 

sprawie C-396/13). Interpretacja więc zakresu elementów składających się płacę 

minimalną w państwach członkowskich UE musi uwzględniać te istotne wskazanie 

(nie może utrudniać działania swobód rynku wewnętrznego). 

Praktyka związana z pierwszymi miesiącami stosowania MiLoG wykazuje, że brak 

harmonizacji pojęć i elementów składających się na płacę minimalną - w państwie 

wymagającym określonej płacy minimalnej (RFN) z prawem państwa, w którym 

zatrudniony jest pracownik świadczący pracę na terytorium RFN, prowadzi do  

braku pewności prawa (w stosunku do przedsiębiorstw zatrudniających takich 

pracowników), a w konsekwencji  do niepewności w obrocie gospodarczym, 

                                                           
15Motyw 40 uzasadnienia  wyroku (chodziło o interpretację dyrektywy 96/71/WE). 

16Szczegółowo: Wendler, Tremml, świadczenieusług w Niemczech, cz. II, Slajd nr 49. 
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stanowiąc istotną barierę w korzystaniu ze swobód unijnego rynku 

wewnętrznego. 

 

2.5. Wymogi administracyjne i środki kontrolne 

Na podstawie MiLoG ustanowiono bardzo surowe wymogi administracyjne i 

środki kontrolne w stosunku do pracodawców, mających siedzibę poza granicami 

RFN, przy czym dotyczą one również przedsiębiorstw branży transportowej. 

Na podstawie §16 MiLoG pracodawca, mający siedzibę poza granicami RFN, 

zobowiązany jest do dokonania licznych zgłoszeń w przypadku, jeżeli jego 

pracownik wykonuje pracę na terytorium RFN. 

Przede wszystkim chodzi o obowiązek zgłoszenia pracowników na formularzu w 

języku niemieckim zawierającym szczegółowe informacje, następnie zobowiązanie 

pracodawcy do przestrzegania MiLoGco do dostarczenia dokumentacji (w języku 

niemieckim), przechowywanej poza granicami RFN, na żądanie właściwego 

niemieckiego urzędu, w końcu, do przedłożenia harmonogramu 

operacyjnego,mogącego obejmować okres zatrudnienia do 6 miesięcy17. 

Na podstawie §17 ust. 2 MiLoG pracodawca z siedzibą poza granicami RFN musi 

przechowywać (w RFN) co najmniej przez dwa lata dokumentację (w języku 

niemieckim) związaną z wymogami określonymi w MiLoG, zwłaszcza dokładne 

daneco do czasu zatrudnienia na terytorium RFN i wypłaty wynagrodzenia18 (z 

pewnymi uproszczeniami dla przedsiębiorstw transportowych zatrudniającego 

pracowników mobilnych). 

Należy zwrócić uwagę na to, że z obowiązków dokonania zgłoszeń i 

przechowywania dokumentacji pracodawca jest zwolniony, o ile pracownik 

otrzymuje miesięczne wynagrodzenie przekraczające 2.958 euro 19  (według 

ostatnich informacji próg ten jest zmniejszony do 2000 euro, o ile wynagrodzenie 

takie (brutto) było regularnie wypłacane w ciągu 12 ostatnich miesięcy)20. 

Ocena zgodności z prawem UE wymogów administracyjnych i środków 

kontrolnych ustanowionych na mocy MiLoG zawarta jest w punkcie 8 ekspertyzy. 

2.6. Sankcje w przypadku nieprzestrzegania wymogów MiLoG 

                                                           
17Szerzej: tamże, slajdy 66 do 75. 

18Szerzej: tamże, slajd 76. 

19 Przy czym pracodawca musi odpowiednią dokumentację wykazującą spełnienie powyższej 

przesłanki mieć do dyspozycji w Niemczech w języku niemieckim. §1 

Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung - MiLoDokV. 

20Der Tagesspiegel z 30 czerwca 2015 r. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung


 

 

 

 

§21 MiLoG przewiduje wysokie kary pieniężne za nieprzestrzeganie zobowiązań 

z niej wynikających: 

• do 500 000 euro w przypadku niewypłacania należnego wynagrodzenia 

bądź wypłacania go z opóźnieniem; 

• do 30 000 euro w każdym innym przypadku określonym w ustawie 

(naruszenie obowiązków różnego rodzaju zgłoszeń, obowiązku 

współdziałania w toku kontroli, potwierdzeń czasu pracy, obowiązku 

przechowywania dokumentacji czasu pracy i łatwej dostępności do takiej 

dokumentacji). 

Naruszenia MiLoG mają charakter wykroczeń (administracyjnych) 

(Ordnungswidrigkeiten). „Właściwym organem” jest Bundesfinanzdirektion West, 

wyznaczona stosownie do §16 ust. 6 MiLoG na podstawie rozporządzenia 

Federalnego Ministerstwa Finansów z dnia 24 listopada 2014 r. wskazujące 

właściwy urząd 21 . Przebieg postępowania określa federalny kodeks wykroczeń 

(Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)22. 

Ocena zgodności z prawem UE sankcji (kar pieniężnych) ustanowionych na mocy 

MiLoG zawarta jest w punkcie 9 ekspertyzy. 

 

3.      Weryfikacja zgodności MiLoG z prawem UE 

Ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) wywołała szereg problemów w świetle prawa 

niemieckiego, w tym w świetle niemieckiej konstytucji - Ustawy Zasadniczej (UZ), 

w szczególności odwoływano się do art. 9 ust. 3 UZ (wolność zawierania układów 

zbiorowych pracy), zakresu wyłączeń spod MiLoG, zbyt krótkiego vacatio legis i 

oddziaływania na prawo zamówień publicznych23. 

MiLoG ma również istotne oddziaływanie transgraniczne i wpływa na 

swobody unijnego rynku wewnętrznego, dotyka bowiem podmioty gospodarcze 

umocowane w innych państwach członkowskich UE i prowadzące działalność 

gospodarczą na terytorium RFN. Problemy te koncentrują się zwłaszcza wokół 

                                                           
21  Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörde nach § 16 Absatz 6 des 

Mindestlohngesetzes (MiLoGMeldStellV), BGBl. 2014, I, s. 1823.  

22 Z 1 października 1969 r. z późniejszymi zmianami. 

23Por. P. Zeising, D.-R. Weigert: Verfassungsmäßigkeit des Mindestlohngesetzes, Neue Zeitschrift 

für Arbeitsrecht 2015, nr1, s. S. 15 i nast. Die Verfassungsmäßigkeit des allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohns. Rechtsgutachten auf Ersuchen der Hans-BöcklerStiftung vorgelegt von Professor 

Dr. Dr. h. c. Ulrich Preis Geschäftsführender Direktor Institut für Deutsches und Europäisches 

Arbeits- und Sozialrecht der Universität zu Köln und Dr. Daniel Ulber Akademischer Rat a.Z. 

Institut für Deutsches und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht der Universität zu Köln, Köln, 

im Mai 2014. 
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unijnej swobody świadczenia usług i swobody przepływu towarów, a szczególnie 

dotknięte MiLoG jest branża spedycyjna, transportowa i logistyczna. 

Nie można też tracić z pola uwagi istotnego oddziaływania MiLoG na procedurę 

zamówień publicznych24 oraz na inne obszary działalności gospodarczej, w których 

podmiot gospodarczy umocowany w innym państwie członkowskim podejmuje 

działalność gospodarczą na terytorium RFN w ramach swobody świadczenia 

usług25.  

Tym samym niemiecka MiLoG musi podlegać weryfikacji w świetle prawa UE. 

W związku z tym, że ustawa ta wywołuje istotne kontrowersje z punktu widzenia 

prawa UE (zwłaszcza w dziedzinie transportu), które zostały podniesione przez 

szereg innych państw członkowskich26 (w tym przez Polskę)27 oraz przez związki 

przewoźników z tych państw28, trwa obecnie ocena zgodności jej postanowień z 

prawem UE, przeprowadzana przez Komisję Europejską (por. wstęp). 

 

4.       Kryteria weryfikacji zgodności MiLoG z prawem UE 

Transport międzynarodowy na terytorium UE objęty jest Wspólną Polityką 

Transportową UE (artykuły 90 do 100 TFUE, zwłaszcza art. 100 ust. 1 TFUE), czyli 

objęty jest kompetencjami UE (art. 4 ust. 2 lit. g) TFUE). Oznacza to, że środki 

krajowe, podejmowane w tym zakresie przez państwa członkowskie (w tym 

środki ustawowe takie jak MiLoG) podlegają weryfikacji co do zgodności z 

prawem UE. 

Postanowienia TFUE potwierdzają ogólne przesłanki stwierdzania zgodności - 

m.in. tego rodzaju środków krajowych - z prawem UE, a mianowicie: 

                                                           
24Por. Na przykład: M. Ott, Mindestlöhne können gegen EU-Recht verstoßen, Staatsanzeiger 

Medien aus Baden-Württenberg( pobrano 17.05.2015). 

25  W przypadku swobody przedsiębiorczości, czyli prowadzenia „trwałej” działalności 

gospodarczej na terytorium RFN, taki podmiot gospodarczy i tak związany jest wszelkimi 

krajowymi regulacjami obowiązującymi w danej dziedzinie w państwie członkowskim 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

26Joint letter (2015 r.) of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, 

the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, Hungary, the Republic of Lithuania, the Republic 

of Poland, Romania, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia to Ms Andrea Nahles, Federal 

Minister of Labour and Social Affairs Mr Alexander Dobrindt, Federal Minister of Transport and 

Digital Infrastructure concerning the impact on the EU transport sector of the Minimum Wage 

Act adopted by the Federal Republic of Germany. 

27 Por. na przykład: list Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Marii Wasiak z dnia 23 grudnia 2014 

r. do komisarzy E. Bieńkowskiej, V. Bulc i M. Thyssen. Działania rządu polskiego wobec MiLoG 

są relacjonowane na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

28 Zestawienie stanowisk w tej sprawie - na przykład: strona internetowa -Protestprzewoznikow.pl 

http://protestprzewoznikow.pl/


 

 

 

 

• konieczność uwzględniania „sytuacji gospodarczej przewoźników" (art. 

94TFUE); 

• doprecyzowanie zasady zakazu dyskryminacji (art. 95 TFUE); 

• zakaz - co do zasady - „narzucania” przez państwa członkowskie „warunków” 

w zakresie transportu o gospodarczym charakterze protekcjonistycznym (art. 

96TFUE). 

Niezależnie od tych szczególnych przesłanek określonych w ramach Wspólnej 

Polityki Transportowej, środki krajowe podejmowane przez państwa członkowskie 

(takie jak MiLoG) oddziałujące na  międzynarodowy transport na unijnym rynku 

wewnętrznym, podlegają weryfikacji co do zgodności z prawem UE w zakresie: 

• regulacji zawartej w  aktach unijnego prawa pochodnego (w obszarze 

Wspólnej Polityki Transportowej przyjęto szereg takich aktów); 

• w obszarze wykraczającym poza stosowanie aktów unijnego prawa 

pochodnego środki krajowe podlegają weryfikacji co do zgodności z prawem 

UE na podstawie testów ogólnych, sprecyzowanych w orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Kolejność powyższa jest istotna, bowiem ogólne testy weryfikacji zgodności 

środków krajowych (takich jak MiLoG) z prawem UE (por. punkt 6) 

stosowane są wówczas, gdy w danej dziedzinie unijnego rynku wewnętrznego 

nie przyjęto regulacji szczegółowych, zawartych w aktach prawa pochodnego 

(unijnych rozporządzeniach, dyrektywach i decyzjach). 

W pierwszej kolejności należy więc omówić, mające  znaczenie dla weryfikacji 

postanowień MiLoG co do zgodności z prawem UE, akty  unijnego prawa 

pochodnego, a następnie testy ogólne weryfikacji środków krajowych w świetle 

prawa UE (skonkretyzowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 

5.      Prawo pochodne UE mające znaczenie dla oceny MiLoG 

Jak wspomniano wyżej, oceny zgodności postanowień MiLoG w świetle prawa UE 

dokonywać należy przede wszystkim w nawiązaniu do stosownych aktów unijnego 

prawa pochodnego. Na pierwszy plan wysuwają się zwłaszcza dwie dyrektywy 

dotyczące pracowników delegowanych, mające znaczenie w kontekście swobody 

świadczenia usług, w tym transgranicznych usług transportowych. Chodzi o: 

• dyrektywę 96/71/WE w sprawie pracowników delegowanych29; 

• dyrektywę 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. 

                                                           
29Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r., dotycząca 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. WE 1997 L 18/1. 
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Pierwsza z nich (dyrektywa 96/71/WE) odnosi się do ustanowienia przez państwa 

członkowskie m.in. płacy minimalnej (w ramach swobody świadczenia usług), 

druga natomiast (dyrektywa 2014/67/UE) precyzuje zakres wymogów 

administracyjnych i środków kontrolnych, jakie państwa m.in. w tym zakresie mogą 

ustanowić. 

Jak również wspomniano wyżej, szereg istotnych aktów unijnego prawa 

pochodnego przyjęto w ramach Wspólnej Polityki Transportowej UE. Dwa spośród 

tych aktów mają zasadnicze znaczenie dla oceny MiLoG w świetle prawa UE: 

• rozporządzenie nr 1072/2009 dotyczące przewozów drogowych30; 

• rozporządzenie nr 1073/2009 dotyczące przewozów osobowych. 

Znaczenie powyższych rozporządzeń wynika z tego, że nawiązują one do 

dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu do kabotażu, co mogłoby stanowić 

uzasadnienie stosowania MiLoG w tym zakresie.  Niemniej, jak zobaczymy dalej, 

w tym przypadku nie jest precyzyjne ujęty 

• ani zakres stosowania dyrektywy 96/71/WE, 

• ani zakres usług kabotażowych, do których miałaby ona zastosowanie. 

W końcu rozważyć trzeba znaczenie rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), które powoływane jest w 

kontekście MiLoG – jako uzasadnienie stosowania płacy minimalnej w MiLoG 

ustalonej w zakresie wykraczającym poza  obszar stosowania dyrektywy 96/71/WE. 

 

5.1.   Znaczenie dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu do usług transportowych 

Szczególne znaczenie w analizowanym przypadku ma kwestia zakresu 

stosowania dyrektywy 96/71/WE, w takim bowiem zakresie - co do zasady - 

państwo, na terytorium którego świadczona jest usługa, może wymagać od 

pracodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim 

zagwarantowania pracownikowi delegowanemu płacy minimalnej (takiej jak 

określona w MiLoG). 

Podstawowe znaczenie mają w tym kontekście trzy kwestie regulowane dyrektywą 

96/71/WE: 

Po pierwsze - sprecyzowanie zakresu uprawnień przysługujących pracownikom 

delegowanym, który - stosownie do art. 3 ust. 1 lit. 3) dyrektywy - dotyczy 

                                                           
30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 

2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, 

Dz. Urz. UE 2014 L 300/72. 



 

 

 

 

zagwarantowania pracownikom delegowanym „warunków zatrudnienia”, 

obejmujących m.in. „minimalne stawki pracy”; 

Po drugie – sprecyzowanie pojęcia „pracownika delegowanego” (choć w sposób 

elastyczny); stosownie do art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE „pracownik 

delegowany” oznacza pracownika, który „przez ograniczony okres wykonuje 

swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwo w 

którym zwyczajowo pracuje”, przy czym (ust. 2 art. 2 dyrektywy 96/72/WE) w 

takim przypadku miarodajna będzie definicja pracownika, którą „stosuje się w 

Państwie Członkowskim, na terytorium którego pracownik jest delegowany” 
(w przypadku więc  MiLoG – definicja pracownika określona w prawie 

niemieckim);   

Po trzecie - sprecyzowanie zakresu przedsiębiorstw objętych dyrektywą 

96/71/WE: 

 stosownie do art. 1 ust. 1 dyrektywy chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność w państwie członkowskim, które „w ramach świadczenia usług 

poza jego granicami”, delegują pracowników na terytorium innego 

państwa członkowskiego; 

 stosownie do art. 1 ust. 3 dyrektywę stosuje się wówczas, „gdy tak określone 

przedsiębiorstwa: 

a) delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem 

na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej 

między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym 

w danym Państwie Członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy 

pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu 

okresu delegowania lub; 

b) delegują pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do 

grupy przedsiębiorców na terytorium Państwa Członkowskiego, o ile 

istnieje stosunek pracy między przedsiębiorstwem delegującym a 

pracownikiem w ciągu okresu delegowania lub; 

c) jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca 

personel wynajmuje pracownika przedsiębiorstwu, prowadzącemu 

działalność gospodarczą lub działającemu na terytorium Państwa 

Członkowskiego, o ile przez cały okres delegowania istnieje stosunek 

pracy pomiędzy przedsiębiorstwem pracy tymczasowej lub agencją 

wynajmującą a pracownikiem.” 

Jeśli chodzi o usługi transportowe, to dyrektywa 96/71/WE wyłącza spod 

swojego zakresu jednoznacznie jedynie „przedsiębiorstwa marynarki 

handlowej" (art. 1 ust. 2 dyrektywy). Pozostałe natomiast usługi transportowe 

o charakterze transgranicznym potencjalnie mogą być objęte zakresem 

stosowania dyrektywy 96/71/WE. Czyli - w interesującym nas przypadku - 

stosowanie MiLoG również  w zakresie międzynarodowych  usług transportowych 
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może być uzasadnione, o ile zostanie stwierdzone, że w odniesieniu do danego 

obszaru operacji transportowych zastosowanie ma dyrektywa 96/71/WE.  

Niemniej stosowanie dyrektywy 96/71/WE nie jest bezwarunkowe i musi 

uwzględniać   zarówno jej zasadniczy cel, nakierowany na realizację unijnego 

rynku wewnętrznego, jak i wymóg elastycznej interpretacji, związany z 

krótkim czasem trwania usługi bądź jej „niewielkim zakresem”. Dotyczy to 

zwłaszcza szczególnie mobilnych pracowników branży transportowej. 

(1) W toku interpretacji dyrektywy 96/71/WE należy uwzględniać jej zasadniczy 

cel, nakierowany na „realizację rynku wewnętrznego” (motyw trzeci preambuły 

do dyrektywy) oraz wspierania w tym kontekście „świadczenia usług poza 

granicami państwowymi”, przy uwzględnieniu „uczciwej konkurencji i 

środków gwarantujących poszanowanie praw pracowniczych" (motyw piąty 

preambuły do dyrektywy). Tak więc celem dyrektywy 96/71/WE jest „wyważenie" 

- z jednej strony - swobody świadczenia usług, z drugiej - uczciwiej konkurencji i 

poszanowania praw pracowniczych. 

(2) Poza tym, wytyczne interpretacyjne wynikające z innych motywów preambuły 

do dyrektywy 96/71/WE koncentrują się na wykazaniu w toku takiej interpretacji 

„pewnej elastyczności”, polegającej zwłaszcza na tym, że: 

• dyrektywa harmonizuje przepisy krajowe państw członkowskich jedynie w 

takim zakresie, aby określały one „jądro przepisów bezwzględnie 

obowiązujących dla ochrony minimalnej” (w tym jeśli chodzi o płacę 

minimalną) (motyw trzynasty preambuły do dyrektywy); 

• państwa członkowskie powinny wykazywać „pewną elastyczność” (motyw 

szesnasty preambuły do dyrektywy) również poprzez wyłączanie spod 

stosowania dyrektywy działalności gospodarczej (świadczenia usługi) ze 

względu na jej krótki okres trwania lub „niewielki zakres”(art. 3 ustępy 3 

i 4 dyrektywy). 

 

Jak wskazano wyżej, jedynie „przedsiębiorstwa marynarki handlowej”(art. 1 ust. 2 

dyrektywy 96/71/WE) są wyraźnie wyłączone spod stosowania dyrektywy, 

potencjalnie więc może ona znaleźć zastosowanie do innych rodzajów 

międzynarodowych operacji transportowych. Wskazanie „elastyczności” 

interpretacji dyrektywy 96/71/WE ma szczególne znaczenie w odniesieniu do 

transgranicznych usług transportowych, przede wszystkim ze względu na 

szczególna mobilność pracowników tej branży. Wynika to jednoznacznie z 

okoliczności towarzyszących uchwaleniu tej dyrektywy, pośrednio z 

powoływanych motywów preambuły do niej oraz w postanowień dyrektywy 

2014/67/UE (na przykład art. 9 ust. 1 lit. b). 

Istotne wskazania interpretacyjne zawiera w tym kontekście Sprawozdanie 

Komisji Europejskiej z 2006 r. z wykonania dyrektywy 96/71/WE. W 

sprawozdaniu tym powoływane jest oświadczenie Rady i Komisji złożone w toku 

uchwalania dyrektywy i dołączone do protokołu ze spotkania Rady [Council 



 

 

 

 

document No 10048/96 SOC 264 COMMISSION STAFF WORKING 

DOCUMENT. Commission's services report on the implementation of Directive 

96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of 

services {COM(2006) 159 final}; Brussels, 4.4.2006 SEC(2006) 439.CODEC 550, 

statement No 3)] dotyczące transportu. Stwierdza się w tym oświadczeniu, że 

stosowanie do przedsiębiorstw transportowych art. 1 ust. 3 lit. a) dyrektywy 

96/71/WE zakłada: 

po pierwsze - transgraniczne świadczenie usługi przez przedsiębiorstwo na jego 

własny rachunek i pod jego kierownictwem, w ramach umowy zawartej między tym 

przedsiębiorstwem zapewniającym usługi a stroną, na rzecz której usługi mają być 

świadczone; 

po drugie - wystąpienie delegacji jako elementu takiego świadczenia usług31. 

Dalej stwierdza się w oświadczeniu: “Accordingly, where the aforementioned 

conditions are not met, workers who are normally employed in the territory of two 

or more Member States and who form part of the mobile staff of an undertaking 

engaged in operating professionally on its own account international passenger or 

goods transport services by rail, road, air or water do not fall within the scope of 

Article1(3)(a).”32(dyrektywy 96/71/WE). 

W samym zaś sprawozdaniu Komisji Europejskiej zamieszczono następujący 

komentarz: „This situation is justified by the fact that it would be difficult to manage 

the practical consequences of applying different national laws to the existing 

relationship between the international transport undertaking (operating on its own 

account or on behalf for hire or reward) and its mobile staff, depending on the 

country to which the passengers/goods were being transported.”33. 

Komentarz Komisji Europejskiej wskazuje więc na istotną okoliczność, iż 

stosowanie w pełni dyrektywy 96/71/WE, szczególnie do mobilnych 

pracowników transportu międzynarodowego, stwarzałoby tego rodzaju 

obciążenia administracyjne, które - w konsekwencji - utrudniałyby korzystanie 

ze swobód rynku wewnętrznego. Nie bez przyczyny dyrektywa 96/71/WE 

przewiduje możliwość zastosowania przez państwa członkowskie wyjątków i 

wyłączania spod jej stosowania usług ze względu na jej krótki okres trwania lub 

„niewielki zakres”(art. 3 ustępy 3 i 4 dyrektywy) (z czego ustawodawca niemiecki 

w przypadku MiLoG nie skorzystał). 

                                                           
31"... Article 1(3)(a) of the Directive presupposes 

- the transnational provision of services by an undertaking on its own account and under its 

direction, under a contract concluded between the undertaking providing the services and the party 

for whom the services are intended and 

- posting as a part of such provision of services." Tamże, s. 12. 

32Tamże. 
33 Tamże, s. 13. 
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Oświadczenie Rady i Komisji, stanowiące rodzaj autentycznej interpretacji 

postanowień dyrektywy 96/71/WE, jednoznacznie wskazuje również na to, że o jej 

zastosowaniu w odniesieniu do międzynarodowej operacji transportowej na 

unijnym rynku wewnętrznym można mówić jedynie wówczas, gdy na terytorium 

państwa (innego niż państwo siedziby przedsiębiorstwa) dochodzi do 

świadczenia usługi (wyraźnie zawężająca interpretacja dyrektywy 96/71/WE). 

 

5.2. Znaczenie dyrektywy 2014/67/UE w odniesieniu do usług transportowych 

Dyrektywa 2014/67/UE może mieć istotne znaczenie w analizowanym obszarze. 

Jeśli bowiem zostanie stwierdzone, że do danego rodzaju międzynarodowych 

operacji transportowych  zastosowanie ma dyrektywa 96/71/WE (por. wyżej), to 

należy przyjąć, że - tym samym - o odpowiednim zakresie stosowana będzie 

również dyrektywa 2014/67/UE, która zawiera przepisy nakierowane na 

zapewnienie efektywnego wykonania dyrektywy 96/71/WE. 

Dyrektywa 2014/67/UE precyzuje zwłaszcza jakie wymogi administracyjne, 

środki kontrolne i kary pieniężne mogą w tym kontekście nakładać państwa 

członkowskie (art. 1 dyrektywy 2014/67/UE). I tak: 

• art. 9 ust. 1 dyrektywy 2014/67/UE określa katalog wymogów 

administracyjnych i środków kontrolnych jakie mogą być zastosowane przez 

państwa w celu zagwarantowania skuteczności tej dyrektywy i dyrektywy 

96/71/WE; podkreśla się zarazem, że takie wymogi i środki muszą być 

„uzasadnione i proporcjonalne zgodnie z prawem Unii”; 

• art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/67/UE stwierdza, iż „inne wymogi 

administracyjne i środki kontrolne” mogą być wprowadzone jedynie, jeżeli 

wystąpią „okoliczności lub nastąpią nowe wydarzenia”, przy czym takie nowe 

wymogi i środki muszą być „uzasadnione i proporcjonalne”; 

• art. 20 dyrektywy 2014/67/UE zobowiązuje państwa członkowskie do 

ustanowienia kar (skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających), 

stosowanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych „przyjętych 

zgodnie z niniejszą dyrektywą”. 

Postanowienia tej dyrektywy mają więc istotne znaczenie w toku weryfikacji 

zgodności z prawem UE wynikających z MiLoG wymogów administracyjnych, 

środków kontrolnych i kar pieniężnych, o ile dany rodzaj międzynarodowych 

operacji transportowych  objęty byłby stosowaniem dyrektywy 96/71/WE. 

Należy przy tym podkreślić, że również w dyrektywie 2014/67/UE wskazano na 

konieczność „elastycznej” interpretacji jej postanowień w toku transpozycji (tj. 

wdrożenia w prawo krajowe). 

• Wskazano zwłaszcza, że „Wszystkie środki wprowadzone niniejszą 

dyrektywą powinny być uzasadnione i proporcjonalne, tak by nie tworzyć 

obciążeń administracyjnych i nie ograniczać potencjału przedsiębiorstw, 



 

 

 

 

zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w zakresie 

tworzenia nowych miejsc pracy, przy jednoczesnej ochronie 

delegowanych pracowników.” (motyw czwarty preambuły do dyrektywy). 

• Wskazano również, że zapewnienie efektywności dyrektywie 96/71/WE nie 

powinno pociągać za sobą nakładania na usługodawców „niepotrzebnych 

obciążeń administracyjnych”; w tym celu wymieniane w dyrektywie 

2014/67/UE „elementy faktyczne” (dotyczące stwierdzenia delegowania oraz 

zapobiegania nadużyciom i obchodzeniu przepisów) należy traktować jedynie 

jako „orientacyjne” i „niewyczerpujące”, zwłaszcza zaś w przypadku 

delegowania nie musi wystąpić zgodność z każdym z tych elementów (motyw 

piąty preambuły do dyrektywy). 

 

5.3.   Znaczenie rozporządzenia Rzym I w odniesieniu do MiLoG 

W zakresie wykraczającym poza stosowanie dyrektywy 96/71/WE, powoływanie 

rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 

umownych (Rzym I) w celu uzasadnienia stosowania MiLoG do mobilnych 

pracowników przedsiębiorstw transportowych, mających siedzibę w innych 

państwach członkowskich UE, nie znajduje uzasadnienia. 

Art. 8 rozporządzenia Rzym I donosi się do wyboru prawa, któremu ma podlegać 

indywidualna umowa o pracę 34 . Zwykle będzie to prawo państwa siedziby 

przedsiębiorstwa transportowego. Jedynie w sytuacji braku dokonania wyboru, 

stosowane jest prawo państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę, 

przy czym praca świadczona tymczasowo nie zmienia takiego łącznika.  Nawet 

jednak w takim przypadku - jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w 

sprawie C-29/10 Heiko Koelzsch w kontekście pracowników mobilnych transportu 

transnarodowego35 - należy ustalić, „w którym państwie członkowskim znajduje się 

miejsce, skąd pracownik wykonuje przewozy, otrzymuje polecenia dotyczące 

przewozów i organizuje swoją pracę, a także miejsce, gdzie znajdują się jego 

narzędzia pracy oraz dokąd pracownik wraca po wykonaniu przewozów.” 36 . 

Decydującym punktem odniesienia będzie więc państwo, w którym 

koncentruje się życie pracownika37. 

Podobnie art. 9 rozporządzenia Rzym I38, umożliwiający „wymuszenie” stosowania 

przez państwo członkowskie swoich przepisów krajowych, uważanych za „istotny 

                                                           
34 Szczegółowo: A. J. Belohlavek, Rozporządzenie Rzym I – Konwencja Rzymska. Komentarz, tom 

1, Warszawa 2010, s. 1277 i nast.  
35 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie C-29/10 

HeikoKoelzsch. 

36 Motyw 49 uzasadnienia wyroku. 

37Por. również motyw 50 uzasadnienia wyroku. 

38 Szczegółowo: A. J. Belohlavek, Rozporządzenie Rzym I – Konwencja Rzymska. Komentarz, tom 

2 …, s. 1 i nast. 
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element ochrony jego interesów publicznych, takich jak organizacja polityczna, 

społeczna lub gospodarcza” (zwłaszcza jeżeli wykonanie umowy byłoby niezgodne 

z prawem - w tym przypadku MiLoG) nie działa automatycznie, lecz powinno 

być interpretowane zawężającą i musi podlegać weryfikacji w świetle prawa 

UE (o czym dalej). 

Tak więc miarodajny dla rozważań o płacy minimalnej i związanych z nią 

wymogów administracyjnych, środków kontrolnych i kar pieniężnych pozostaje 

problem zakresu stosowania dyrektywy 96/71/WE oraz powiązanaej z nią 

dyrektywy 2014/67/UE w zakresie, w jakim byłyby one zastosowanie do operacji 

transportu międzynarodowego. Natomiast w pozostałym zakresie MiLoG podlega 

weryfikacji w świetle ogólnych testów zgodności z prawem UE. 

 

6.      Ogólne testy weryfikacji MiLoG co do zgodności z prawem UE w obszarach 

          wykraczających poza regulacje aktów unijnego prawa pochodnego 

 

Na wstępie należy zauważyć, że regulacja swobody świadczenia usług w 

transporcie jest co do zasady wyłączona z postanowień TFUE dotyczących 

swobody świadczenia usług (art. 58 ust. 1 TFUE) oraz z zakresu stosowania 

dyrektywy2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (art. 2 ust. 1 lit. 

d) dyrektywy) 39 . Niemniej jednak regulacje szczegółowe - postanowienia 

rozporządzenia nr 1072/2009 i rozporządzenia nr 1073/2009 (oraz pozostałe 

wydane w ramach WPT) jednoznacznie potwierdzają obowiązywanie zasad 

swobody świadczenia usług i innych swobód rynku wewnętrznego w ramach 

Wspólnej Polityki Transportowej (szczególnie: motyw drugi i czwarty preambuły 

do rozporządzenia nr 1072/2009, motyw czwarty preambuły do rozporządzenia nr 

1073/2009). 

W zakresie więc wychodzącym poza ramy dopuszczalne na mocy  regulacji 

unijnego prawa pochodnego, o ile postanowienia MiLoG ingerują w swobodę 

świadczenia usług i w swobodę przepływu towarów, stanowić będą środek 

(krajowy) ograniczający te swobody. 

Stosownie do utrwalonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE testów 

weryfikacji takich środków krajowych w świetle prawa UE, aby wykazać zgodność 

takiego środka (krajowego) z prawem UE: 

• środek (ograniczający) nie może naruszać zasady dyskryminacji ze 

względu na pochodzenie (obywatelstwo lub miejsce zakotwiczenia 

przedsiębiorstwa); 

                                                           
39 Dz. Urz. UE 2006 L 376/36. 



 

 

 

 

• środek (ograniczający) może być uzasadniony „nadrzędnym interesem 

ogólnym”, tzw. wymogiem imperatywnym (za taki „nadrzędny interes 

ogólny" uznaje się również ochronę praw pracowników); 

• w takim przypadku (odwołanie się do „nadrzędnego interesu ogólnego”) 

środek krajowy musi spełniać wymogi zasady proporcjonalności (musi 

prowadzić do realizacji celu, jakiemu służy i nie może wykraczać poza to, co 

konieczne do jego osiągnięcia; 

• środek taki nie może być motywowany wyłącznie celem gospodarczym. 

Trybunał Sprawiedliwości w orzecznictwie odnosił się również do zapewnienia 

godziwego wynagrodzenia pracownikom jako ważnego elementu „nadrzędnego 

interesu ogólnego”, uzasadniającego ograniczenie swobody świadczenia usług, 

przy czym, aby stosowny środek krajowy (w tym przypadku określający płacę 

minimalną oraz związane z tym wymogi administracyjne, środki kontrolne i 

kary pieniężne) był zgodny z prawem UE, musi spełniać wskazane wyżej testy. 

Trybunał Sprawiedliwości w dotychczasowym orzecznictwie sprecyzował w 

następującym zakresie zasadę proporcjonalności w odniesieniu do wymogu płacy 

minimalnej (jako ważnego elementu „nadrzędnego interesu ogólnego”)40: 

• jednoznacznie potwierdził, że prawo wspólnotowe (obecnie unijne) nie 

zabrania państwom członkowskim ustanawiania w swoim prawie 

krajowym płacy minimalnej, a ochrona prac pracownika, w tym 

zagwarantowanie płacy minimalnej może stanowić „nadrzędny interes 

ogólny”, uzasadniający ograniczenie swobód rynku wewnętrznego41; 

• niemniej Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że w zależności do 

konkretnych okoliczności (które powinny być w każdym przypadku 

analizowane z punktu widzenia zasady proporcjonalności) zakładany cel 

(ochrona praw pracowników, w tym ustanowienie płacy minimalnej) może 

nie być „ani pożądany, ani proporcjonalny”42; 

• w szczególności należy brać pod uwagę m.in. czas trwania świadczenia 

usługi (w państwie przyjmującym), jej uprzednie planowanie i stopień 

rzeczywistego „przeniesienia” pracownika do państwa przyjmującego 

oraz stopień jego dalszego powiązania z „bazą operacyjną” pracodawcy 

w państwie, w którym ma on siedzibę43; 

• ustanowienie wymogu płacy minimalnej w stosunku do pracowników 

przedsiębiorstw, mających siedzibę w innym państwie członkowskim, może 

                                                           
40 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie C-165/98 Mazzoleni. 

41 Tamże, zwłaszcza motyw 25 uzasadnienia wyroku (z powołaniem na utrwalone orzecznictwo 

TS). 

42Tamże, motyw 30 uzasadnienia wyroku. 

43 Tamże, motyw 38 uzasadnienia wyroku. 
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się zwłaszcza okazać jako nieproporcjonalne ze względu na „krótkie 

okresy czasu pracy”, jakie (pracownik) świadczy na terytorium innego 

państwa członkowskiego albo na terytorium szeregu innych państw 

członkowskich44; 

• w tym kontekście ważne jest również, czy ustanowienie takich wymogów 

(krajowych) istotne przyczynia się w sposób rzeczywisty do ochrony praw 

pracowników (przysparza pracownikom rzeczywistą korzyść). 

W wyroku z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C-549/12 Bundesdruckerei, 

Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował w podobnym kontekście wymogi zasady 

proporcjonalności, stwierdzając: 

„ . . . wymóg godziwego wynagrodzenia w państwie świadczenia usługi 

powiązany jest z kosztami utrzymania w tym państwie członkowskim. Jeżeli 

wykonawca usługi nie ma takiego powiązania, to wymaganie od niego, aby 

zapewnił płacę minimalną, taką jak w państwie świadczenia usługi, 

pozbawiałoby go odniesienia konkurencyjnej korzyści z różnic istniejących 

między odpowiednimi stawkami płac.” 

 

Z powyższych wywodów, zawartych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, 

wynika przede wszystkim (dla analizowanego obszaru usług transportowych), iż 

zasada proporcjonalności wymaga uwzględnienia zwłaszcza: 

• zakresu (czasowego) świadczenia usługi - czy w ogóle doszło do 

świadczenia usługi, a jeżeli tak, to czy nie było to związane z tak krótkim 

czasem pracy, że nie uzasadnia stosowania wymogu płacy minimalnej; 

• związane z tym jest kryterium zakresu „powiązania” pracownika 

świadczącego usługę „z kosztami utrzymania w tym państwie 

członkowskim” (tj. świadczenia usługi). 

Należy również uwzględniać, że środki krajowe, ingerujące w działanie swój 

unijnego rynku wewnętrznego (takie jak MiLoG), stosownie do utrwalonego 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości - nie mogą prowadzić do tego, że 

korzystanie ze swobód stanie się dla przedsiębiorcy iluzoryczne i mniej 

atrakcyjne45. 

Środki krajowe (takie jak wymóg płacy minimalnej i związane z tym wymogi 

administracyjne, środki kontrolne i kary pieniężne)  - bariery w transgranicznym 

transporcie mogą ograniczać swobodę przepływu towarów, stanowiąc - na mocy 

                                                           
44Tamże, motyw 41 uzasadnienia wyroku. 

 
45Tamże: na przykład motyw 22 uzasadnienia wyroku (i przytoczone tam orzecznictwo TS). 



 

 

 

 

art. 34 TFUE - środki równoważne do zakazanych ograniczeń ilościowych 46 . 

Mechanizm weryfikacji takich środków krajowych co do zgodności z prawem UE 

jest analogiczny do wyżej opisanego, tj. można takie środki uzasadnić „nadrzędnym 

interesem ogólnym”, przy przestrzeganiu zasady proporcjonalności. 

 

7.       Postanowienia MiLoG dotyczące poszczególnych rodzajów transportu 

          transgranicznego w świetle prawa UE 

 

         7.1. Tranzyt sensu stricto 

Chodzi w tym przypadku o operacje transportowe, w których następuje przejazd 

przez terytorium RFN do innych państw członkowskich UE lub państw trzecich bez 

dokonania załadunku lub wyładunku. 

W takim przypadku nie dochodzi w ogóle do świadczenia usługi na terytorium 

RFN, co jest zasadniczym warunkiem zastosowania dyrektywy 96/71/WE. Tym 

samym dyrektywa ta nie może zostać skutecznie powołana jako podstawa 

wymagania płacy minimalnej na podstawie MiLoG. Dalszą konsekwencją jest 

to, że zastosowania nie znajduje również dyrektywa 2014/67/UE, która 

uzasadniałaby wymogi administracyjne, środki kontrolne i kary pieniężne. 

Zastosowanie MiLoG w zakresie tranzytu sensu stricto można następnie uzasadniać 

w świetle ogólnych testów weryfikacji środków krajowych co do zgodności z 

prawem UE. Niemniej „nadrzędny interes ogólny” (ochrona praw pracowniczych), 

uzasadniający ograniczenie swobody świadczenia usług musi być interpretowany w 

świetle zasady proporcjonalności. W tym przypadku „powiązanie z RFN” (jako 

„życiowym punktem” odniesienia pracownika) jest minimalne. 

Stąd również w świetle ogólnych testów  nie da się uzasadnić zgodności z prawem 

UE ograniczeń wynikających z MiLoG w odniesieniu do unijnej swobody 

świadczenia usług. 

Analogicznie należy ocenić interpretację tych ograniczeń w świetle swobody 

przepływu towarów: stanowią one ograniczenia równoważne do zakazanych 

ograniczeń ilościowych (art. 34 TFUE), których w przypadku tranzytu sensu stricto 

nie da się - ze względu na naruszenie zasady proporcjonalności - uzasadnić 

„nadrzędnym interesem ogólnym” (ochroną prac pracowniczych). 

Wniosek: stosowanie MiLoG w zakresie tranzytu sensu stricto (wymóg płacy 

minimalnej, wymogi administracyjne, środki kontrolne oraz kary pieniężne) 

jest sprzeczne z prawem UE. 

                                                           
46 Por. Swobodny przepływ towarów. Przewodnik stosowania postanowień traktatowych 

regulujących swobodny przepływ towarów. Komisja Europejska, Luksemburg 2010. 
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7.2. Kabotaż 

W tym przypadku przedsiębiorstwo transportowe z siedzibą w innym państwie 

członkowskim dokonuje tymczasowego przewozu towarów lub osób na terytorium 

państwa przyjmującego (załadunek i wyładunek, zabieranie i dowożenie 

pasażerów). Warunki przewozów kabotażowych są ściśle określone w odniesieniu 

do przewozów drogowych (ogólny czas trwania i liczba przewozów) (artykuły 8 i 9 

rozporządzenia nr 1072/2009) oraz do przewozów osobowych (rodzaje i warunki 

przewozów kabotażowych) (artykuł 14, 15 i 16 rozporządzenia 1073/2009). 

W kontekście rozważanego problemu  wskazać przede wszystkim należy, iż oba 

rozporządzenie (rozporządzenie nr 1072/2009 w motywie 17 preambuły i 

rozporządzenie nr 1073/2009 w motywie 11 preambuły) stwierdzają, że „Do 

przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe mają zastosowanie 

przepisy dyrektywy 96/71/WE47.  

Odwołanie powyższe może być wykorzystane do uzasadnienia stosowania 

dyrektywy 96/71/WE (w tym samym płacy minimalnej na podstawie MiLoG) w 

odniesieniu do kabotażu na terytorium RFN. 

Niemniej tego rodzaju wniosek powinien być rozważony i skorygowany w 

świetle szeregu istotnych okoliczności: 

 Kabotaż nie ma co do zasady charakteru samodzielnego, lecz wykonywany 

jest zwykle w ramach transportu międzynarodowego; przewozy 

kabotażowe realizuje się tylko w ramach przychodzącego przewozu 

międzynarodowego i po przewozie międzynarodowym; tym samym 

rozwiązania prawne mające zastosowanie do międzynarodowego 

transportu drogowego (np. zasady mające zastosowanie do tranzytu przez 

jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich) powinny być 

brane pod uwagę w stosunku do  przewozów kabotażowych (które 

stanowią ich integralną część);  

 Odwołanie do dyrektywy 96/71/WE w rozporządzeniach dotyczących 

przewozów drogowych i osobowych oznacza, że dyrektywa ta mogłaby 

być stosowana w zakresie kabotażu (ale) zgodnie z określonymi w niej 

zasadami interpretacji, w tym z uwzględnieniem konieczności  

interpretacji nakierowanej na zawężenie zakresu jej stosowania oraz 

zachowanie elastyczności, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie 

mobilnych pracowników branży transportowej (na co wskazują również 

                                                           
47 “On the other hand, “cabotage transport operations”, in which the various parts of the journey 

take place within the borders of the same Member State, fall within the scope of Article 1(3)(a) of 

the Directive38”.  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Commission's services 

report on the implementation of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the 

framework of the provision of services {COM(2006) 159 final}; Brussels, 4.4.2006 SEC(2006) 

439, s. 13. 

 



 

 

 

 

same rozporządzenia); oznacza to, że uzasadnione byłoby wyłączenie 

stosowania dyrektywy 96/71/WE  w tym zakresie ze względu na 

krótkotrwały czas świadczenia usługi lub jej „niewielki zakres” 
(dyskusja nad sprecyzowaniem tych kryteriów w odniesieniu do 

międzynarodowych operacji transportowych trwa – o ile wiadomo (por. 

punkt następny) – w ramach postępowanie wszczętego przez Komisję 

Europejską wobec RFN; ustalone rozwiązanie powinno znaleźć 

odpowiednie zastosowanie również do kabotażu); 

 Uzasadnienie takiego podejścia wynika generalnie z obowiązywania w 

ramach Wspólnej Polityki Transportowej swobód rynku wewnętrznego, a 

powoływane wyżej rozporządzenia nakierowane są na  umocnienie 

działania unijnego rynku wewnętrznego; ograniczenie i usunięcie barier w 

przewozach kabotażowych jest jedynym sposobem osiągnięcia 

efektywności w systemie transportu i infrastruktury w UE; przyjęcie 

bezpośrednich lub pośrednich barier dla przewozów kabotażowych przez 

poszczególne państwa członkowskie (w tym przepisów socjalnych, 

oddziałujących na transport międzynarodowych) stawia pod znakiem 

zapytania wykonanie celów rozporządzeń, nakierowanych na 

utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu;    

 Potwierdzają to istotne dokumenty Komisji Europejskiej: przewozy 

kabotażowe są bezpośrednio związane z zasadniczymi celami 

określonymi w Białej Księdze Komisji Europejskiej – Plan utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (COM (2011) 

141 wersja ostateczna); przewozy kabotażowe stanowią część celów 

niezbędnych dla opracowania nowych oraz trwałych paliw i układów 

napędowych, jak również dla optymalizacji wydajności multimodalnych 

łańcuchów logistycznych, w tym wykorzystania bardziej 

energooszczędnych trybów realizacji. 

Wniosek: uzasadnienie zastosowania MiLoG do kabotażu (z powołaniem na 

odesłanie w rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego i transportu 

osobowego do dyrektywy 96/71/WE) należy rozważyć i zweryfikować: z jednej 

strony - można odwoływać się do tej dyrektywy jedynie z uwzględnieniem 

wymogu ograniczenia zakresu jej stosowania ze względu na krótkotrwały czas 

świadczenia usługi lub jej „niewielki zakres”, z drugiej zaś strony – ponieważ 

kabotaż jest zwykle integralnym elementem międzynarodowych operacji 

transportowych – w tej dziedzinie powinny być stosowane kryteria precyzujące 

wyłączenie stosowania dyrektywy 96/71/WE w odniesienie do takich operacji 

(por. punkt następny). Obecny zakres stosowania MiLoG (do przewozów 

kabotażowych) budzi poważne wątpliwości co do zgodności z prawem UE. 

 

   7.3. Inne formy transportu międzynarodowego 
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Chodzi w tym przypadku o międzynarodowe operacje transportowe, podczas 

których - w toku wykonywania usług transportowych w szeregu państw - dochodzi 

do wyładunku lub załadunku na terytorium RFN.  

Stosowanie MiLoG w tym zakresie jest uzasadniane odwoływaniem się do 

dyrektywy 96/71/WE (dochodzi do świadczenia usługi na terytorium RFN). 

Niemniej stanowisko takie wzbudza zasadnicze wątpliwości, nie uwzględnia 

ono bowiem zarówno wymogu „elastycznej” interpretacji dyrektywy 

96/71/WE, zwłaszcza zaś z możliwości odstąpienia od jej stosowania ze 

względu na krótki okres trwania lub „niewielki zakres” świadczonej usługi, 

jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości odnoszącego się do oceny 

środka krajowego (takiego jak MiLoG) w świetle zasady proporcjonalności: 

nakazuje ono uwzględniać czas trwania świadczenia usługi oraz 

„powiązanie” pracownika świadczącego usługę „z kosztami utrzymania w 

tym państwie członkowskim” (tj. świadczenia usługi). 

Z tego co wiadomo Komisja Europejska, wszczynając przeciwko RFN 

postępowanie  o naruszenie Traktatów, podzieliła taką ocenę. Z enuncjacji 

prasowych 48  wynika, że  Komisja Europejska – poszukując kryterium 

pozwalające na odstąpienie od stosowania dyrektywy 96/71/WE (w 

odniesieniu do takich międzynarodowych operacji transportowych) – 

proponuje przyjęcie kryterium, w myśl którego jeżeli jedna  operacja 

transportowa obejmuje więcej niż dwa państwa, a na terytorium RFN 

„działalność transportowa” jest mniejsza niż 10%, to taka sytuacja nie byłaby 

objęta stosowaniem MiLoG – czyli taka „działalność transportowa” byłaby 

wyłączona spod zakresu stosowania dyrektywy 96/71/WE. Owa „działalność 

transportowa” obliczana byłaby  jako czas pracy pracownika, dla którego punktem 

odniesienia byłby  dystans przejechanych kilometrów (od miejsca wyjazdu do 

miejsca docelowego, w którym następuje ostatnie wyładowanie/załadowanie). 

Propozycja ta jest krytykowana (przy czym krytyka ta wynika zwłaszcza z tego, 

że brak jest szczegółów obliczania owych 10%), przede wszystkim  wskazuje się 

jednak na to, że miałaby ona niewielkie znaczenie dla przedsiębiorstw 

transportowych z siedzibą w Polsce, bowiem większość tego rodzaju przewozów 

(obejmujących załadunek lub wyładunek na terytorium RFN)  przekracza  

rozważany przez Komisję Europejską pułap49.  

Propozycja nakierowana jest na ustanowienie jednoznacznego kryterium, 

pozwalającego stwierdzić w jakich przypadkach międzynarodowa operacja 

transportowa będzie wyłączona spod zakresu stosowania dyrektywy 

96/71/WE (a tym samym nie będzie obowiązywał wymóg płacy minimalnej), 

niemniej bez wątpienia wymaga ona dyskusji i  weryfikacji w świetle 

wskazanych wyżej zasad interpretacji zasady proporcjonalności (w 

                                                           
48 Na przykład  M. Pfnür, MiLoG niegroźny dla większości przewoźników, Transport Manager 

2015 (15), nr 3,  s. 20 i 21. 

  
49 Tamże. 



 

 

 

 

kontekście środka krajowego ustanawiającego płacę minimalną) oraz 

specyfiki branży transportowej (szczególnie mobilni pracownicy).  

Głównym punktem odniesienia dla ustanowienia takiego jednoznacznego 

kryterium powinien być zarówno czas świadczenia usługi i jej niewielki 

zakres, jak również stopień „powiązania” pracownika z „kosztami życia” w 

państwie świadczenia usługi a zarazem z jego „centrum życiowym” w 

państwie siedziby przedsiębiorstwa (co wpłynęło na stwierdzenie przez 

Trybunał Sprawiedliwości, że nie zawsze ustanowienie płacy minimalnej będzie 

„pożądane i proporcjonalne”). 

Specyfika transgranicznych operacji transportowych wyraża się w tym, że 

zasadnicze „centrum życiowe” pracownika pozostaje związane z państwem 

członkowskim, siedzibą przedsiębiorstwa transportowego, w którym jest 

zatrudniony, a w większości przypadków świadczenie przez niego usługi w innym 

państwie członkowskim jest na tyle krótkie, że „powiązanie” z „kosztami życia” 

w tym państwie jest minimalne lub niewielkie.  

Zastosowany przez Komisję Europejską główny „punkt odniesienia”, 

odwołujący się do przejechanego dystansu, nie w pełni uwzględnia powyższe 

uwarunkowania. Powinien on zostać skorygowany w świetle odpowiednich  

badań statystycznych i konsekwencji ekonomicznych MiLoG (można 

rozważać na przykład podwyższenie pułapu procentowego proponowanego przez 

Komisji, obliczanie pułapu wiążącej płacy minimalnej w relacji do PKB 

poszczególnych państw, czy siły nabywczej wynagrodzenia w poszczególnych 

państwach). 

Szczególnym problemem na tym tle pozostaje transport transgraniczny o 

charakterze bilateralnym (wjazd na terytorium RFN w celu 

wyładunku/załadunku i powrót). Stosowanie w takim przypadku MiLoG 

jednoznacznie narusza zasadę proporcjonalności (wspomniane wyżej 

wskazania – powiązanie pracownika z państwem świadczenia usługi jest 

minimalne) i tym samym  prawo UE. 

 

8.      Wymogi administracyjne i środki kontrolne wynikające z MiLoG  

          w świetle prawa UE 

 

W przypadku, gdy transport międzynarodowy byłby objęty zakresem stosowania 

dyrektywy 96/71/WE, krajowe wymogi administracyjne i środki kontrolne 

(MiLoG) mogą być legitymowane w związku z art. 9 dyrektywy 2014/67/UE. 

Niemniej i w tym obszarze - co potwierdzają powoływane już postanowienia 

dyrektywy 2014/67/UE, określone na szczeblu krajowym (tu: w MiLoG) wymogi 

administracyjne i środki kontrolne powinny być „uzasadnione i 

proporcjonalne zgodnie z prawem UE” (art. 9 ust. 1 dyrektywy 2014/67/UE), a 

w przypadku jeżeli wychodzą poza katalog określony w art. 9 ust. 1 dyrektywy 

2014/67/UE muszą odwoływać się do „nowych okoliczności” oraz - poza 

przestrzeganiem zasady proporcjonalności - zostać dodatkowo uzasadnione. 
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Natomiast stosowanie wymogów administracyjnych i środków kontrolnych 

(określonych w MiLoG) w odniesieniu do operacji transportowych poza zakresem 

stosowania dyrektywy 96/71/WE (zwłaszcza gdy nie dochodzi w ogóle do 

„świadczenia usługi” na terytorium RFN lub zakres świadczenia usługi jest 

niewielki) stanowi jednoznaczne naruszenie zasady proporcjonalności. Ma 

również protekcjonistyczne oddziaływanie gospodarcze, ponieważ - nakładając 

na przedsiębiorstwa transportowe nieproporcjonalne obciążenia administracyjne (i 

związane z tym koszty) zniechęca je do korzystania ze swobód rynku 

wewnętrznego, nakierowane jest na ochronę własnego rynku usług 

transportowych i grozi nawet całkowitym wyłączeniem przedsiębiorstw z 

innych państw członkowskich (zwłaszcza średnich i małych przedsiębiorstw) z 

działalności na terytorium RFN. 

Wniosek: zakres wymogów administracyjnych i środków kontroli określonych 

w MiLoG jest w znaczącym zakresie sprzeczny z prawem UE. W odniesieniu 

do międzynarodowych operacji transportowych objętych stosowaniem 

dyrektywy 96/71/WE (w tym samym dyrektywy 2014/67/UE) zakres wymogów 

administracyjnych i środków kontrolnych narusza zasadę proporcjonalności 

już z tego względu, że zniechęca przedsiębiorstwa transportowe z innych 

państw członkowskich (a czasami wręcz uniemożliwia) korzystanie ze swobód  

unijnego rynku wewnętrznego – swobody świadczenia usług i swobody 

przepływu towarów. Tym bardzie odnosi się to do międzynarodowych operacji 

transportowych, które nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy 

96/71/WE. 

 

 

 

 

 

9.       Kary pieniężne ustanowione w MiLoG w świetle prawa UE 

Z prawa UE wynika szereg zasad50, które dotyczą nakładanych prawem krajowym 

sankcji, nakierowanych na zagwarantowaniu wykonania prawa UE w państwach 

członkowskich względnie prowadzących do ograniczenia swobód unijnego rynku 

wewnętrznego. Dobór sankcji zasadniczo pozostawiony jest państwom 

członkowskim UE, przy czym sankcje takie (dotyczące również zapewnienia 

                                                           
50Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii 

Europejskiej w polskim prawie krajowym (opracowanie j. Barcz, A. Grzelak, M. Kapko, A. 

Siwek), UKIE, Warszawa 2009, s. 72 i nast. (numery boczne 99 - 108). 



 

 

 

 

skuteczności dyrektywy) muszą być: skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające51. 

Zasada proporcjonalności oznacza natomiast w tym przypadku, że sankcje: 

• powinny być porównywalne do sankcji stosowanych w przypadku 

porównywalnego naruszenia prawa krajowego w danym państwie52; 

• nie mogą przekraczać „ram niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu, w 

szczególności z wybranymi warunkami kontroli nie może być powiązana 

sankcja w takim zakresie nieproporcjonalna do popełnionego czynu, że 

prowadzi do ograniczenia wolności ustanowionych Traktatem”53; oznacza 

to, że sankcje krajowe, ingerujące w działanie unijnego rynku 

wewnętrznego, nie powinny zniechęcać do korzystania ze swobód rynku 

wewnętrznego, a w szczególności nie mogą wywoływać 

protekcjonistycznych następstw gospodarczych, polegających na 

naruszeniu uczciwej konkurencji, a nawet grozić upadkiem 

przedsiębiorstw konkurencyjnych z siedzibą w innych państwach 

członkowskich. 

Jeśli chodzi o kary pieniężne przewidziane w MiLoG, to będą one podlegały 

weryfikacji co do zgodności z wyżej wymienionymi zasadami (a tym samym co do 

zgodności z prawem UE) zarówno w zakresie stosowania dyrektywy 96/71/WE (do 

nałożenia m.in. takich kar zobowiązuje państwa członkowskie art. 20 dyrektywy 

2014/67/UE, nie określając jednak ani rodzaju kar, ani wysokości kar pieniężnych), 

jak i poza zakresem stosowania dyrektywy 96/71/WE. 

Wniosek:  przewidywane w MiLoG sankcje (kary pieniężne) mają drastyczną 

wysokość i naruszają obie – wskazane wyżej – przesłanki zasady 

proporcjonalności: po pierwsze – kary te znacznie przewyższają odpowiednie 

kary przewidziane przez analogiczne naruszenia niemieckiego prawa 

krajowego54; po drugie - zastosowanie tak drastycznych kar pieniężnych może 

                                                           
51Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 1996 r. w sprawie C-58/95 Gallotti i inni, 

Zb. Orz. 1996, s. I-4345. 
52Na przykład: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 października 1995 t. w sprawie C-

36/94 Siesse, Zb. Orz. 1995, s. I-3573. 
53 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie C-210/91 Komisja 

przeciwko Grecji, Zb. Orz. 1992, s. I-6735. 
54  Co prawda  niewypłacanie wynagrodzenia za pracę pracownikom krajowym zagrożone jest 

również karą pieniężną w wysokości do 500 000 euro, niemniej stopień zagrożenia dla prac 

socjalnych pracowników jest znaczącą mniejszy w odniesieniu do pracowników delegowanych.  

Naruszenie zasady proporcjonalności jest jeszcze bardziej jednoznaczne w przypadku kar 

pieniężnych  związanych z naruszeniem obowiązków różnego rodzaju zgłoszeń, obowiązku 

współdziałania w toku kontroli, potwierdzeń czasu pracy, obowiązku przechowywania 

dokumentacji czasu pracy i łatwej dostępności do takiej dokumentacji.  W takich przypadkach 

kary pieniężne jeśli chodzi o stosowne naruszenie „obowiązków krajowych” nie przekraczają 

15 000 euro, a w przeważającej liczbie przypadków oscylują między 50 a 7500 euro (zagrożenie 

przewidziane w MILoG – 30 000 euro). Por. na przykład:  Komisja Wspólnot Europejskich. 

Sprawozdanie Komisji zawierające analizę sankcji za poważne naruszenia przepisów socjalnych 
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prowadzić do upadku przedsiębiorstw transportowych z siedzibą w innych 

państwach członkowskich (w Polsce), zwłaszcza przedsiębiorstw małych i 

średnich.  

Pozwala to stwierdzić, że ustanowione na mocy MiLoG kary pieniężne 

naruszają zasadę proporcjonalności, zniechęcają do korzystania ze swobód 

rynku wewnętrznego i mają przede wszystkim protekcjonistyczny charakter 

gospodarczy. 

 

                                                           
w transporcie drogowym przewidzianych w ustawodawstwie państw członkowskich. Bruksela, 

dnia 15.5.2009. KOM(2009) 225 wersja ostateczna. 

 


