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Przejęcie przedsiębiorstwa — działalność oparta
na składnikach majątkowych
Transfer of an undertaking — an activity which requires substantial operating resources

Streszczenie
W wyroku z 27 lutego 2020 r. w sprawie C-298/18,
Reiner Grafe, Jürgen Pohle przeciwko Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że w ramach przejęcia przez jednostkę gospodarczą działalności, której
wykonywanie, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, wymaga znaczących środków
trwałych, nieprzejęcie przez tę jednostkę tych środków, z powodu ograniczeń prawnych, środowiskowych i technicznych, nałożonych przez instytucję zamawiającą, nie musi stać na przeszkodzie zakwalifikowaniu tego przejęcia działalności jako przejęcia
przedsiębiorstwa, jeżeli inne okoliczności faktyczne,
takie jak przejęcie większości pracowników oraz nieprzerwane kontynuowanie działalności, pozwalają
na wykazanie, że została zachowana tożsamość jednostki gospodarczej.

Abstract
The Court of Justice of the EU on 27 February 2020
issued a judgement in case C-298/18, Reiner Grafe,
Jürgen Pohle vs. Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH,
OSL Bus GmbH. According to the Court in the context of
the takeover by an economic entity of an activity the
pursuit of which requires substantial operating resources,
under a procedure for the award of a public contract, the
fact that that entity does not take over those resources on
account of legal, environmental and technical constraints
imposed by the contracting authority, cannot necessarily
preclude the classification of that takeover of activity
as a transfer of an undertaking, since other factual
circumstances, such as the taking-over of the majority of
the employees and the pursuit, without interruption, of
that activity, make it possible to establish that the identity
of the economic entity concerned has been retained.
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JEL: K31
Wyrok Trybunału zapadł na tle następującego stanu faktycznego. Usługi autobusowego transportu publicznego
w niemieckim powiecie Oberspreewald-Lausitz wykonywała spółka Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH
(dalej: SBN). Na skutek wygranego przetargu, w którym
SBN nie wzięła udziału, od sierpnia 2017 r. zamówienie
na świadczenie tych usług zostało udzielone Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH, która w celu ich
świadczenia utworzyła spółkę zależną OSL Bus GmbH
(dalej: OSL). Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck
mbH jest wyłącznym właścicielem OSL. Podczas gdy
SBN zakończyła prowadzoną działalność oraz rozwiązała z pracownikami umowy o pracę, OSL zatrudniła większość kierowców i kadry kierowniczej SBN. Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck poinformowała SBN, że
nie zamierza kupić ani wydzierżawić autobusów, zajezd-

ni i innych urządzeń SBN, jak również nie zamierza korzystać z usług jej warsztatu. Reiner Grafe był zatrudniony przez SBN jako kierowca autobusu i brygadzista do 31
sierpnia 2017 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę przez
SBN, od 1 września 2017 r. R. Grafe jest zatrudniony
przez OSL jako kierowca. OSL nie uznała jego wcześniejszych okresów zatrudnienia, co skutkowało zaszeregowaniem go do pierwszej grupy w układzie zbiorowym.
R. Grafe zakwestionował rozwiązanie umowy o pracę
przez SBN i podnosi, że OSL powinien uwzględnić przy
zaszeregowaniu jego staż pracy w SBN, ponieważ jego
stosunek pracy został przejęty przez OSL w ramach
przejęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/23/WE z 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia
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przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub
zakładów (Dz. Urz. 2001, L 82, s. 16 — wyd. spec. w jęz.
polskim, rozdz. 5, t. 4, s. 98). Podobnie Jürgen Pohle był
zatrudniony przez SBN jako kierowca autobusu i brygadzista. Po rozwiązaniu umowy o pracę przez SBN, nie został zatrudniony przez nowego wykonawcę. J. Pohle kwestionuje rozwiązanie z nim umowy o pracę oraz — subsydiarnie — domaga się wypłaty odprawy zgodnie z planem socjalnym wdrożonym przez SBN. W tych okolicznościach sąd pracy w Chociebużu — wydział zamiejscowy
w Senftenbergu (Arbeitsgericht Cottbus — Kammern
Senftenberg) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić
się do Trybunału Sprawiedłiwości UE z dwoma pytaniami prejudycjalnymi.
Trybunał rozpatrzył łącznie pytania, przez które sąd
odsyłający zmierza do ustalenia, czy art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 należy interpretować w ten sposób, że
w ramach przejęcia działalności przez jednostkę gospodarczą, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, brak przejęcia przez tę jednostkę środków
trwałych, których właścicielem była jednostka gospodarcza poprzednio wykonująca tę działalność, stoi na przeszkodzie zakwalifikowaniu tej transakcji jako przejęcia
przedsiębiorstwa. W myśl art. 1 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy przejęcie następuje wtedy, gdy przejmowana jest jednostka gospodarcza, która zachowuje swoją tożsamość,
oznaczająca zorganizowane połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej,
bez względu na to, czy jest to działalność podstawowa,
czy pomocnicza. Trybunał przypomniał, że decydujące
dla oceny, czy ma miejsce takie przejęcie, jest zachowanie przez jednostkę gospodarczą swojej tożsamości, co
wynika w szczególności z faktycznej kontynuacji działalności lub jej ponownego podjęcia (zob. podobnie wyrok
w sprawie Ferreira da Silva e Brito i in., C-160/14 i przytoczone tam orzecznictwo). W celu ustalenia, czy warunek ten został spełniony, należy wziąć pod uwagę
wszystkie okoliczności faktyczne charakteryzujące daną
transakcję, do których zalicza się w szczególności rodzaj
przedsiębiorstwa lub zakładu, o który chodzi, przejęcie
lub brak przejęcia składników majątkowych, takich jak
budynki i ruchomości, wartość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie lub brak przejęcia
większości pracowników przez nowego pracodawcę,
przejęcie lub brak przejęcia klienteli, a także stopień podobieństwa działalności prowadzonej przed przejęciem
i po przejęciu oraz czas ewentualnego zawieszenia tej
działalności. Okoliczności te stanowią jednak tylko
cząstkowe elementy oceny, której należy dokonać całościowo, i stąd nie mogą być oceniane osobno (wyrok
w sprawie Ferreira da Silva e Brito i in., C-160/14 i przytoczone tam orzecznictwo). Trybunał podkreślił, że samo przejęcie przez jednostkę gospodarczą działalności
gospodarczej innej jednostki gospodarczej nie pozwala
uznać, iż zachowana została tożsamość tej drugiej. Tożsamość ta wynika z wielu nierozłącznych elementów, takich jak wchodzący w jej skład personel, kierownictwo,
organizacja pracy, metody działania czy ewentualnie jej
środki trwałe (wyroki w sprawach CLECE, C-463/09
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oraz Piscarreta Ricardo, C-416/16). Znaczenie poszczególnych kryteriów różni się zaś w zależności od prowadzonej działalności, tj. metod produkcji lub eksploatacji,
które są wykorzystywane w danym przedsiębiorstwie, zakładzie lub w części zakładu (wyrok w sprawie Ferreira
da Silva e Brito i in., C-160/14 i przytoczone tam orzecznictwo).
Następnie Trybunał nawiązał do wyroku w sprawie
Liikenne (C-172/99), który również dotyczył zamówienia
na świadczenie usług transportu autobusowego. W sprawie, na tle której zapadł wspomniany wyrok, nowy przewoźnik odkupił ubrania robocze niektórych kierowców,
którzy do niego przeszli. Ponadto, oczekując na zamówione pojazdy, wydzierżawił od poprzedniego przewoźnika tylko dwa autobusy na okres kilku miesięcy. W omawianym orzeczeniu Trybunał podkreślił, że transportu
autobusowego nie można uznać za rodzaj działalności,
w którym przeważające znaczenie przypisać należy pracy
ludzkiej, ponieważ wymaga on zaangażowania w znacznym zakresie zasobów materialnych i sprzętu. Trybunał
orzekł, że ponieważ rzeczowe środki trwałe mają istotne
znaczenie dla prowadzenia tej działalności, brak przeniesienia takich środków należących do poprzedniego wykonawcy na nowego wykonawcę zamówienia na autobusowy transport publiczny, powinien prowadzić do wniosku,
że jednostka ta nie zachowała swojej tożsamości. Trybunał zauważył jednak, że fakt, iż w wyroku w sprawie Liikenne (C-172/99) Trybunał podkreślił, że brak przeniesienia z poprzedniego wykonawcy na nowego wykonawcę zamówienia rzeczowych środków trwałych wykorzystywanych do obsługi danych linii autobusowych stanowi
okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę, nie może
przesądzać, iż przejęcie autobusów należy in abstracto
traktować jako jedyny czynnik decydujący o przejęciu
przedsiębiorstwa, którego działalność polega na publicznym autobusowym transporcie pasażerskim.
Dlatego też, w celu ustalenia, czy brak przejęcia środków trwałych, jakimi są autobusy, stoi na przeszkodzie
zakwalifikowaniu przejęcia jako przejęcia przedsiębiorstwa, sąd odsyłający powinien wziąć pod uwagę okoliczności właściwe sprawie, którą rozpatruje. W tym kontekście Trybunał podkreślił, że to przestrzeganie wymaganych przez instytucję zamawiającą nowych norm technicznych i środowiskowych w odniesieniu do środków
trwałych zarówno z ekonomicznego, jak i prawnego
punktu widzenia nie pozwalało przedsiębiorstwu, które
wygrało przetarg, na przejęcie środków trwałych przedsiębiorstwa, które było poprzednim wykonawcą usług
transportu publicznego. Z ekonomicznego punktu widzenia nie byłoby bowiem dla nowego wykonawcy racjonalne przejęcie istniejącego taboru autobusowego złożonego z pojazdów, które nie nadawały się do użytku
z uwagi na upływ dozwolonego okresu eksploatacji oraz
niespełnianie wymagań nałożonych przez instytucję zamawiającą. W tym kontekście brak przejęcia środków
trwałych, skoro wynika on z ograniczeń prawnych, środowiskowych lub technicznych, nie musi stać na przeszkodzie zakwalifikowaniu przejęcia danej działalności
jako „przejęcia przedsiębiorstwa” w rozumieniu art.
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1 ust. 1 dyrektywy 2001/23. Stąd też zadaniem sądu odsyłającego jest ustalenie, czy inne okoliczności faktyczne
pozwalają na przyjęcie, że tożsamość jednostki została
zachowana, a tym samym że doszło do przejęcia przedsiębiorstwa. W tym zakresie Trybunał wskazał, po
pierwsze, że nowy przewoźnik świadczy usługi transportu autobusowego analogiczne do świadczonych przez
poprzednie przedsiębiorstwo, które to usługi nie zostały
przerwane i były wykonywane w znacznej mierze na tych
samych liniach i dla tych samych pasażerów. Po drugie,
na obszarze wiejskim, takim jak powiat OberspreewaldLausitz, obecność doświadczonych kierowców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości danej usługi
transportu publicznego. Trybunał przypomniał, że w zakresie, w jakim zespół pracowników, który prowadzi
trwale wspólną działalność, może odpowiadać jednostce
gospodarczej, jednostka taka może zachować tożsamość
po dokonaniu jej przejęcia, jeśli nowy pracodawca nie
tylko będzie kontynuował dotychczasową działalność,
lecz przejmie także zasadniczą część, w znaczeniu liczebności i kompetencji, personelu, który jego poprzednik specjalnie przydzielił do tego zadania. W takim przypadku nowy pracodawca nabywa bowiem zorganizowaną całość składników, które pozwolą mu na kontynuowanie działalności lub pewnych elementów działalności przedsiębiorstwa zbywającego w sposób stabilny (wyrok w sprawie CLECE, C-463/09 i przytoczone tam
orzecznictwo). Tak więc w sprawie w postępowaniu
głównym, w zakresie, w jakim nieprzejęcie środków

trwałych koniecznych do kontynuowania działalności
nie musi stać na przeszkodzie zachowaniu tożsamości
jednostki, której dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, przejęcie zasadniczej części kierowców należy
uznać za okoliczność faktyczną, którą trzeba uwzględnić
do celów zakwalifikowania danej transakcji jako przejęcia przedsiębiorstwa. W tym względzie ze stanu faktycznego sprawy w postępowaniu głównym wynika, że personel przejęty przez nowego przewoźnika został przydzielony do identycznych lub podobnych zadań oraz że posiada on szczególne kwalifikacje i kompetencje niezbędne do tego, by działalność gospodarcza była kontynuowana w sposób nieprzerwany.
Podsumowując, art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 należy
interpretować w ten sposób, że w ramach przejęcia
przez jednostkę gospodarczą działalności, której wykonywanie, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, wymaga znaczących środków trwałych, nieprzejęcie przez tę jednostkę tych środków, stanowiących
własność jednostki gospodarczej poprzednio wykonującej tę działalność, z powodu ograniczeń prawnych, środowiskowych i technicznych, nałożonych przez instytucję zamawiającą, nie musi stać na przeszkodzie zakwalifikowaniu tego przejęcia działalności jako przejęcia
przedsiębiorstwa, jeżeli inne okoliczności faktyczne, takie jak przejęcie większości pracowników oraz nieprzerwane kontynuowanie działalności, pozwalają na wykazanie, że została zachowana tożsamość danej jednostki
gospodarczej.
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