
Od redaktorów

Od półtora roku utrzymuje się stan niepewności prawnej w sprawie stoso-
wania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) do pracowników 

branży transportowej, bardzo groźny dla przedsiębiorstw tego sektora, zakot-
wiczonych w Polsce. Faza wstępna postępowania wszczętego przeciwko RFN 
przez Komisję Europejską przeciąga się nad miarę, świadcząc nie tylko 
o  braku porozumienia w sprawie zmian w MiLog, które odpowiadałyby 
wymogom prawa unijnego, lecz również o rozbieżnościach w samym kole-
gium Komisji oraz między instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi 
Unii. Tymczasem kolejne zamożne państwa członkowskie UE (ostatnio 
Francja) wprowadzają rozwiązania analogiczne (a nawet ostrzejsze) do nie-
mieckiej ustawy MiLoG, a Komisja Europejska przedkłada (na początku 
marca br.) inicjatywę legislacyjną, nakierowaną na nowelizację dyrektywy 
96/71/WE o pracownikach delegowanych, proponując wprowadzić mutację 
zasady: „taka sama płaca za taką samą pracę, w tym samym miejscu”. 

Zamierzeniem autorów niniejszej książki było poddanie analizie zasad-
niczych prawnych aspektów tego problemu, głównie z uwzględnieniem regu-
lacji unijnych. Wprowadzenie do tematu stanowi tekst Macieja Wrońskiego, 
który ukazał potencjalne następstwa gospodarcze i społeczne ustanowienia 
wymogu płacy minimalnej w odniesieniu do operacji transportowych. Szerszy 
kontekst problemu zaprezentowały Justyna Bartnicka – w świetle ewolucji 
unijnej Wspólnej Polityki Transportowej oraz Magdalena Klimczak-Nowacka 
– w oparciu o regulacje unijne dotyczące statusu pracowników delegowa-
nych, z uwzględnieniem ostatniej inicjatywy legislacyjnej Komisji Europej-
skiej. W końcu zasadnicze aspekty wprowadzenia wymogu płacy minimalnej 
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w odniesieniu do operacji transportowych przeanalizowali, opierając się 
na prawie UE: Przemysław Saganek, Joanna Jasiewicz, Artur Nowak-Far 
i Jan Barcz.

Zasadniczą przesłanką, którą kierowali się autorzy, było podjęcie próby 
zaproponowania racjonalnego rozwiązania problemu, zgodnego z zasadami 
unijnego rynku wewnętrznego, a zarazem równoważącego interesy praco-
dawców z uzasadnionym interesem społecznym, stojącym na straży praw 
pracowniczych.

Punktem wyjścia do podjęcia prac nad niniejszą książką była konfe-
rencja naukowa, zorganizowana 25 stycznia 2016 r. w Warszawie przez 
Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii 
Leona Koźmińskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN i Związek Pracodawców 
„Transport i Logistyka Polska”.
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