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Od I stycznia 2015 r. obowiqzuje w Niemczech Ustawa
o placy minimalnei. Jei przepisy dotyczq takie polskich
firm logistyeznych, realizuj4cych kontraktlr w Niemczech.

o wielu latach dyskusjiwoköltego
tematu uchwalono w Niemczech
ustawg o minimalnej placy

(MiLoG), wprowadzajqcq og6lnq jednolitq

minimalnq stawkg godzinowq - 8,5 euro,
ktöra obowiqzuje od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z ustawq wszyscy zatrud-
nieni w Niemczech otrzymujq od 1 stycz-
nia wynagrodzenie wynosz4ce co naj-
mniej 8,5 euro za godzing. Jak podkre6la
Christian Westhoff, zastgpca rzecznika
prasowego Federalnego Ministerstwa
Pracy i Spraw Socjalnych: ,,Obowiqzek
wyptacania ptacy minimalnej dotyczy
Iak2e zalrudnionych w Niemczech na
umowach krötkotrwatych". Jak wyjaSnia
dalej Ch. Westhoff, zasadniczo dotyczy
to rdwnie2 polskich kierowcöw w prze-
wozach tranzytowych i kabota2owych,
o ile Swiadczq pracg na terytorium Niemiec.

Westhoff podkre6la jednak fakt, 2e
aktualnie stuzby niemieckie nie spra-
wujq kontroli nad tym faktem w odnie-
sieniu do ruchu tranzytowego. I wyglqda
na to, 2e tak bgdzie dalej a2 do momentu
wyjasnienia kwestii prawa unijnego (UE)

dotyczqcych stosowania ustawy o piacy
minimalnej. W zwiqzku z tym röwnie2 nie

bgdzie wdraZane 2adne postgpowanie
z tytulu naruszenia przepisdw tej ustawy.
Natomiast ju2 rozpoczgte procedury
w zwi4zku z naruszeniem przepisöw
ustawy o ptacy minimalnej zoslaly b4d2
zostanq wstrzymane. Jak informuje
Ch. Westhoff, do momentu zbadania unij-
nych kwestii prawnych zwiqzanych ze
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stosowaniem ustawy o ptacy minimalnej
w odniesieniu do transportu drogowego nie

nalezy sktadaö ani sporz1dzaö zgloszeh czy
harmonogramöw operacyjnych dotyczq-
cych samego transportu tranzytowego ani

s kladaö czy s p or z4dzaö zapisöw/rej est r6w
w oparciu o ustawg o ptacy minimalnej czy
odpowiedn ie rozpor zqdzenia.

Wym ien ione wy2ej zasady nie obowiq-
zujq jednak w odniesieniu do przewozdw

kabota2owych i do transportu transgra-
nicznego z zaladunkami i wyladunkami
na terenie Niemiec. W takich wypadkach
istn ieje obowi 4zek prow adze n ia zapisöw/
rejeströw or az prowadzen ia doku menta-
cji. W tym celu Federalne Ministerstwo
Finansöw wydalo rozporzqdzenie, z kIo-
rego wynika, 2e dla ka2dego kierowcy

1e2d24cegow Niemczech lub do Niemiec
polski przedsigbiorca musi przedtoZyö

konkretny harmonogram. Taki harmono-
gram ma obejmowaö okres maksymalnie
szeSciu miesigcy i nale2y go przedlo2yö
w Bundesfinanzdi rektion West
(Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, Tel.:

0049221 -222550, Fax: OO49221 -

222553981, e-mail : poststelle.bfd-west@

zoll.bund.de, lnternet: www,zoll.de).
lnformacje dotyczqce procedury zglasza-
nia oraz obligatoryjne formularze zglosze-
niowe znajdujq sig na stronie internetowej
niemieckiego Urzgdu Celnego (www.zoll,
de). lnformacje te majq byö dostgpne röw-
nie2 w jgzyku angielskim i francuskim.

JeSli polskie przedsigbiorstwa reali-
zujq w Niemczech przewozy kabota2owe,

to kierowcy, ktörych takie zlecenia/kon-
trakty dotyczE, tak samo muszq olrzy-
mywaö stawkg wynagrodzenia w wyso-
kosci minimum 8,50 euro za godzing.
W takich sytuacjach pozostaje bez zna-
czenia fakt, z ktörego kraju pochodzi kie-
rowca. ,,Decydujqce jest to, gdzie Swiad-
czy prace" - podkre6la Ralf Zimmermann,
sgdzia przewodniczqcy Sqdu Pracy
w Hanowerze. Je6li nie zostanie wypla-
cone 8,50 euro za godzing za zlecenie/
kontrakt kabota2owy, 1o znaczy, 2e mamy
do czynienia z pracq,,na czarno" podle-
gal4cqkarze.

W my6l ustawy zleceniodawca wla-
Sciwy ponosi odpowiedzialnosö niczym
porgczyciel na röwni z pracodawcq (zle-

ceniobiorcq) za obowiqzek wyptacenia
minimalnego wynagrodzenia pracowni-
kowi, ktöry wykonuje pracg na jego rzecz.
A wigc ten, kto w Niemczech udzielazle-
cenia/umowy na kabotaZ, ponosi odpo-
wiedzialno6ö cywilnq za to, 2e przykla-

dowo tak2e polski przedsigbiorca trans-
portowy wyplaci swoim kierowcom
minimalnq stawkg 8,50 euro. Je6li przed-
sigbiorca polski nie wyplaca swoim pra-
cownikom przynajmniej stawki minimal-
nej, to zgodnie z ustawq musi to zrobiö
zleceniodawca niemiecki.

W celu wylqczenia odpowiedzial-
no6ci cywilnej dziat prawny Zrzeszenia
Transportu Drogowego Niedersachsen
(Dolna Saksonia) sporzqdzll wzor porozu-
mienia do podpisania przez obie strony.
Dzigki takiemu porozumieniu zlecenio-
dawca niemiecki zostaje na mocy prawa
zwolniony z roszczeh odszkodowaw-
czych osöb trzecich. Takie oswiadcze-
n ie,,zabezpi eczaj4ce" zlecen iodawcy
niemieckiego mo2e zostaö przedlo2one
przedsigbiorcy polskiemu.

JuZ w potowie maja 2015 r. Komisja
Unii Europejskiej wdrozyia przeciwko
BFN postgpowanie o naruszenie umowy,
poniewaZ ustawa o placy minimalnej byla
stosowana w stosunku do okre6lonych
sytuacji w mi gdzynarodowym transporcie
drogowym. Aktualnie trwajq intensywne
rozmowy migdzy Komisjq Europejskq
a rzqdem Niemiec, ktörych celem jest
wypracowanie wspdlnej, zgodnej z pra-
wem europejskim interpretacji ustawy.
Zanim jednak to nastqpi, zawieszeniu

,,podlegajq kontrole i wymierzanie kar za
wykroczenia przeciwko ustawie q piacy
minimalnej w odniesieniu do czystego
transportu tranzytowego
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