
2) Activision Blizzard Germany GmbH zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.9.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 lutego 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Warszawa 
— Rzeczpospolita Polska) — Artur Weryński przeciwko 

Mediatel 4B spółce z o.o. 

(Sprawa C-283/09) ( 1 ) 

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Przeprowa
dzanie dowodów — Przesłuchanie świadka przez sąd wezwany 
na wniosek sądu wzywającego — Zwrot należności świadka) 

(2011/C 103/06) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Sąd Rejonowy Warszawa 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Artur Weryński 

Strona pozwana: Mediatel 4B spółka z o.o. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Wykładnia rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 
maja 2001 r. dotyczącego współpracy między sądami państw 
członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach 
cywilnych i handlowych (Dz.U. L 174, s. 1) — Przesłuchanie 
świadka przez sąd państwa członkowskiego na wniosek sądu 
innego państwa członkowskiego — Zwrot należności świadka 
— Możliwość żądania przez sąd wezwany wpłaty zaliczki przez 
sąd wzywający na poczet zwrotu należności przesłuchiwanego 
świadka 

Sentencja 

Artykuły 14 i 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 
28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw człon
kowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub 
handlowych należy interpretować w ten sposób, że sąd wzywający nie 
ma obowiązku wpłaty na rzecz sądu wezwanego zaliczki na poczet 
należności świadka ani następczego dokonania zwrotu należności prze
słuchanego świadka. 

( 1 ) Dz.U. C 244 z 10.10.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2011 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożone przez Raad van State — Niderlandy) — Vicoplus 
SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. 
(C-308/09), Olbek Industrial Services sp. z o.o. (C-309/09) 
przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(Sprawy połączone od C-307/09 do C-309/09) ( 1 ) 

(Swoboda świadczenia usług — Delegowanie pracowników — 
Akt o przystąpieniu z 2003 r. — Środki przejściowe — 
Dostęp obywateli polskich do rynków pracy państw będących 
już członkami Unii w chwili przystąpienia Rzeczypospolitej 
Polskiej — Wymóg pozwolenia na pracę dla wynajmowania 
siły roboczej — Dyrektywa 96/71/WE — Artykuł 1 ust. 3) 

(2011/C 103/07) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Raad van State 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strony skarżące: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer 
Contracting sp. z o.o. (C-308/09), Olbek Industrial Services 
sp. z o.o. (C-309/09) 

Strona pozwana: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Raad van State (Niderlandy) –Wykładnia art. 49 WE i art. 50 
WE oraz art. 1 ust. 3 lit. c) dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. 
1997 L 18, s. 1) — Przepisy krajowe ustanawiające wymóg 
pozwolenia na pracę w celu wynajmowania pracowników 

Sentencja 

1) Artykuły 56 TFUE i 57 TFUE nie sprzeciwiają się temu, aby w 
okresie przejściowym przewidzianym w rozdziale 2 ust. 2 załącz
nika XII do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki 
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki 
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki 
Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę 
Unii Europejskiej państwo członkowskie uzależniło delegowanie, w 
rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. c) dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, pracow
ników będących obywatelami polskimi na jego terytorium od uzys
kania pozwolenia na pracę.
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