
2.2 Na podstawie jakich kryteriów należy oceniać to, czy ktoś jest pracownikiem w rozumieniu tego przepisu?

3.1 Czy wykładni art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej (2) należy dokonywać w ten sposób, że musi istnieć możliwość uzyskania 
wydania sądowego zakazu kontynuacji naruszenia nawet w sytuacji, w której dane prawo własności intelektualnej 
przysługuje wspólnie powodowi i stronie, której zakaz ten miałby być wydany?

3.2. Jeśli odpowiedź na pytanie 3.1 jest twierdząca, czy prowadzi to do innego wniosku, jeżeli prawo wyłączne dotyczy 
programu komputerowego, a program ten nie jest rozpowszechniany ani udostępniany publicznie, lecz jest 
wykorzystywany wyłącznie we własnej działalności gospodarczej współwłaściciela?

(1) Dz.U. 2009, L 111, s. 16.
(2) Dz.U. 2004, L 157,s 45.
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Pytania prejudycjalne

a. Czy wychodząc z założenia, że przez „pracownika” należy rozumieć jakąkolwiek osobę, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako pracownik przez krajowe prawo pracy, osoba, która ma umowę o świadczenie pracy 
na stanowisku wymagającym szczególnego zaufania z przedsiębiorstwem przekazującym, może zostać uznana za 
pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy Rady 2001/23/WE (1) z dnia 12 marca 2001 r. i korzystać 
z ochrony przyznanej przez odnośne przepisy?

b. Czy przepisy Unii Europejskiej, a w szczególności wspomniana dyrektywa 2001/23/WE w związku z art. 4 ust. 2 
traktatu o Unii Europejskiej, sprzeciwiają się prawu krajowemu, które w przypadku należącego do zakresu wskazanej 
dyrektywy przeniesienia wymaga, aby pracownicy zostali obowiązkowo poddani konkursowi publicznemu i zawarli 
nowy stosunek z cesjonariuszem, ponieważ jest on gminą?

(1) Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów 
(Dz.U. 2001, L 82, s. 16)
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