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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań 
nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”!

Nasza redakcja oddaje Państwu drugi numer „Fons” z 2021 roku. Ni-
niejszy numer jest już trzynastym drukowanym na papierze. Nasze czaso-
pismo dalej jest dostępne w sieci (na witrynie „Fontes”). Staramy się, aby 
„Fons” możliwie optymalnie odnalazł się w bieżących realiach: 1) szkolnic-
twa wyższego; 2) zagrożenia epidemicznego (i innych kwestii wynikających 
z sytuacji kraju); 3) uwarunkowań „Fontes”. Niemniej nasze Stowarzyszenie 
jak najbardziej wpisuje się w to, co się dzieje w nauce i świecie cywilizowa-
nym. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego winno nadać nam 
nowe, realne możliwości – także w  zakresie działalności popularyzującej 
metodę oraz wydawniczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w „Fons” – artykułów 
(również autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recen-
zji książek naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. 
Informacje na temat działalności „Fontes” umieszczamy w  czasopiśmie 
z inicjatywy władz Stowarzyszenia bądź Redakcji. W numerze kontynuuje-
my publikację tekstów dotyczących takich dyscyplin jak prawo bądź eko-
nomia oraz pokrewnych, których problematyka dotyczy istotnych zagad-
nień życia społecznego w Polsce i na świecie. W tym numerze ta tematyka 
dotyczy: postawy społeczeństwa w Honkongu, zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce i w Austrii, franczyzy, zarządzania projektami.

Wszystkie te zagadnienia są aktualnie w centrum zainteresowania pol-
skiego i  międzynarodowego życia społeczno-gospodarczego (w różnora-
kich kontekstach i z niejednej perspektywy).

Redaktor naczelny „Fons”

Piotr Feczko





Michał Maikowski

Prawo o zatrudnianiu cudzoziemców w Austrii i Polsce. 
Analiza porównawcza

Wstęp

Prawo pracy to jedna z najistotniejszych gałęzi prawa, z którą wcześniej 

czy później każdy człowiek w ciągu swojego życia się zmierzy. Od momentu 

podpisania z pracodawcą umowy o pracę po zwolnienia, wypowiedzenia, 

aż do przejścia na emeryturę. Istnieją również sytuacje, kiedy ktoś postana-

wia wyjechać za granicę i spróbować swoich sił przez podjęcie tam pracy. 

Tutaj wkraczamy już w tematykę zagadnień prawa o zatrudnianiu cudzo-

ziemców. 

W  opracowaniu postaram się scharakteryzować wybrane, aczkolwiek 

kluczowe, pojęcia prawne zajmujące się problematyką pracowników cudzo-

ziemców na przykładzie prawa polskiego i austriackiego, w formie analizy 

porównawczej. Wybór Polski i Austrii nie stanowi bynajmniej przypadku. 

Przyczyną wybrania ich regulacji zatrudniania obcokrajowców do przed-

miotu rozważań są nie tylko polsko-austriackie powiązania gospodarcze 

czy emigracja zarobkowa Polaków do „kraju nad modrym Dunajem”, jako 

względnie bliższa alternatywa dla wyjazdu do Niemiec dla mieszkańców 

województw podkarpackiego, małopolskiego czy śląskiego, lecz przede 

wszystkim zmiany, które w nich zachodzą. Mianowicie w ciągu ostatnich 30 

lat systemy prawa wspomnianych państw (jednego postkomunistycznego, 

drugiego kapitalistycznego), dotychczas z  całkowicie innym spojrzeniem 

na reglamentację pracy dla cudzoziemców, zaczęły się stawać, wskutek in-

tegracji w ramach Unii Europejskiej coraz bardziej przyjazne wobec przyj-

mowania siły roboczej pochodzącej z pozostałych państw członkowskich, 

a ponadto upodabniać przepisy zatrudniania pracowników spoza obszaru 

wspólnoty. O  ile identyczność regulacji zatrudniania obywateli unijnych 

nie szokuje, o tyle w odniesieniu do imigracji pracowników zewnętrznych 

względem Unii Europejskiej wzbudza zaciekawienie. W opracowaniu zo-
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staną ujęte takie kwestie jak chociażby legalizacja pobytu, zezwolenie na pra-

cę, prawa i obowiązki pracowników cudzoziemskich względem pracodaw-

cy itd. Posługując się tradycyjną metodologią prawniczą, dokonam analizy 

tych zagadnień w regulacjach polskich i austriackich (stan prawny na marzec 

2021 r.). Poruszone zostaną zarówno cechy różnicujące, jak i pewne elemen-

ty wspólne dla rozwiązań prawnych w obydwu systemach prawa. Szczególnie 

zwrócę uwagę na obecność wpływu ustawodawstwa unijnego, co zarazem 

będzie celem badawczym moich rozważań. W tym celu wykorzystam jako 

źródła: publikacje naukowe, akty normatywne oraz źródła elektroniczne, 

czyli informacje dostępne na stronach internetowych organów administracji 

publicznej.

Geneza austriackiej regulacji prawa o zatrudnianiu cudzoziemców

Na początku pragnę skupić się na okresie powojennym II Republiki Au-

strii. Okres przed rokiem 1995, naznaczony zimnowojennym konfliktem 

przez większą jego część, cechował się wieloma wydarzeniami, które miały 

wpływ na rozwój prawa o zatrudnianiu cudzoziemców. W 1951 r. austriacki 

rząd podpisał umowę bilateralną z rządem Niemiec Zachodnich o zatrudnia-

niu tzw. pracowników gościnnych1. W późniejszych latach zawarto podobne 

umowy z Holandią (1954 r.), Danią, Francją, Szwecją (1955 r.), Belgią, Szwaj-

carią (1956 r.), Włochami (1958 r.), Luksemburgiem (1959 r.) i z Finlandią 

(1962 r.)2. Kiedy w 1955 r. Austria odzyskała pełną suwerenność od aliantów, 

nie była jeszcze krajem, który mógłby szczególnie przyciągać imigrantów za-

robkowych. Kraj nie przystąpił do traktatu paryskiego (1951 r.), ani nie stał 

się sygnatariuszem traktatu rzymskiego (1957 r.). Pozostawał poza główny-

mi stowarzyszeniami integracji europejskiej, typu: Euratom, EWG i EWWiS. 

Zmiany zaczęły się dokonywać po 1960 r. i utworzeniu przy udziale Austrii 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (dalej: EFTA). To właśnie 

wtedy doszło do częściowej liberalizacji przepisów o  zatrudnianiu cudzo-

1  Abkommen vom 23. November 1951, BGBl. Nr. 10/53 zwischen der Republik Österreich 
und der Bundesrepublik Deutschland über Gastarbeitnehmer.
2  Arbeitsrecht: Die Rechtsvorschriften betreffend das privatrechtliche Dienstverhältnis 
der Arbeiter und Angestellten: mit verweisenden und erläuternden Anmerkung und einer 
Übersicht der gesamten Rechtsprechung/ von R. Dittrich, R.E. Veit, H. Thades, Manz´sche 
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1963 Wien, s. 145-182.
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ziemców w Austrii3. Wraz z rozwojem gospodarczym pojawiał się większy 
popyt na pracowników z  zagranicy. W 1975 r. uchwalona została ustawa 
o  zatrudnianiu cudzoziemców (Ausländerbeschäftigungsgesetz), która ze 
zmianami obowiązuje do dziś4. Na mocy tej ustawy, a także osobnego ukła-
du, ułatwione zostały przepisy dla pracowników gościnnych z Turcji oraz 
ówczesnej Jugosławii. W tym miejscu pozwolę się zatrzymać, by objaśnić, 
kim byli wspominani „pracownicy gościnni” (Gastarbeitnehmer, Gastarbe-
iter). Otóż termin ten został do austriackiego systemu prawnego zaczerp-
nięty z Niemiec Zachodnich i był przypisywany robotnikom przybyłym na 
pobyt tymczasowy, aby pracować. Ówczesna austriacka polityka migracyj-
na nie przewidywała integracji takich imigrantów, by zostawali w kraju na 
stałe, tudzież taki pracownik przyjeżdżał w zasadzie „na gościnę”, aby się 
dorobić i wrócić do ojczystego kraju.

Mijały lata i mniej więcej w połowie lat 80. XX wieku wzrastał odsetek 
osób ubiegających się o możliwość pozostania w Austrii na stałe, dlatego 
w 1988 r. dokonano pierwszej nowelizacji AuslBG, która zmieniała dotych-
czasowe zasady przedłużania pobytu tymczasowego i ułatwiała ubieganie 
się o  pobyt stały5. Od tego momentu do 1995 r. AuslBG przeszło szereg 
zmian. Wynikało to ze zmian zachodzących w  regionie (upadek żelaznej 
kurtyny) i przygotowania Austrii do dołączenia do Unii Europejskiej (dalej: 
UE) powołanej traktatem z Maastricht w 1992 r. Sfinalizowanie procesu ak-
cesyjnego zakończyło 35 lat członkostwa w EFTA.

Rok 1995 r. oznaczał początek rewolucji w obszarze regulacji zatrudnień 
cudzoziemców, bowiem nowa międzynarodowa organizacja polityczno-go-
spodarcza stawiała na wspólny rynek pracy i unifikację prawa o zatrudnia-
niu cudzoziemców. Prawo unijne stale oddziałuje na kształt prawa pracy 
w Austrii. Najwięcej zyskali obywatele pozostałych państw członkowskich, 
ponieważ zniknęły restrykcje i wymogi ubiegania się o zezwolenia na pracę 
etc. W miarę rozszerzania UE, do wspólnego rynku zaczęły wchodzić kraje 
byłego bloku wschodniego. 1 maja 2011 r. Austriacy otworzyli swój rynek 

3  Migration und Integration in Europa. Denkart Europa – Schriften zur europäischen Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur 11 97 - 117. Bernhard Perchinig, Nomos, 2010 Baden-Baden, s. 2.
4  Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975, ze zm.
5  BGBl. Nr. 231/1988.
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pracy dla Polaków6. Od momentu przystąpienia Austrii do UE zaszły liczne 
i znaczne zmiany również przy zatrudnianiu osób z „państw trzecich” (nie-
będących w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarią). Jednak 
o tych regulacjach będzie mowa w późniejszych rozdziałach.

Geneza polskiej regulacji prawa o zatrudnianiu cudzoziemców

Odmienną historię regulacji w tej sferze ma polskie prawo o zatrudnianiu cu-
dzoziemców. Wynikało to z faktu, że po II wojnie światowej Polska stała się krajem 
z gospodarką centralnie planowaną i zależną od Związku Radzieckiego. Integracja 
międzynarodowa gospodarek państw Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
(założonej w 1949 r.) nie przebiegała na taką skalę jak wśród międzynarodowych 
organizacji gospodarczych po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”. Przez okres Polski 
Ludowej właściwie nie prowadzono polityki promującej zatrudniania się obcokra-
jowców w naszym kraju. Ówczesne przepisy odzwierciedlały postawę protekcjo-
nizmu wobec obcej siły roboczej7. Wraz z transformacją ustrojowo-gospodarczą 
po 1989 r. zaczął się okres unowocześniania prawa o zatrudnianiu cudzoziemców. 
Do najgruntowniejszych zmian doszło już w nowym, trzecim tysiącleciu, podczas 
procesu akcesyjnego, a także już po przystąpieniu Polski do UE. W 2003 r. pojawiła 
się ustawa o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, a rok później 
uchwalono ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obec-
nie ma zastosowanie również do cudzoziemców8. Po przyłączeniu Polski do UE 
zaczęto również prace nad regulacją odnoszącą się do pracowników pochodzą-
cych z reszty państw członkowskich, których efektem była Ustawa o wjeździe na 
terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw człon-
kowskich UE i członków ich rodzin9. Było to powiązane z wdrażaniem unijnego 
prawa traktatowego i realizacji założeń wspólnego rynku pracy (art. 45 Traktatu 

6  Na podstawie artykułu w Polonika.at http://www.polonika.at/index.php/poradnik/porady-
prawne/1106-otwarcie-austriackiego-rynku-pracy-dla-polakow [Polonika nr 196, maj 2011].
7  Rocznik administracji publicznej nr 2019/5; Prawne aspekty podejmowania pracy w Pol-
sce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej, s. 40-41.
8  Art. 1 ust. 3  pkt 1  ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1065, ze zm.).
9  Na podstawie tekstu jednolitego ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wy-
jeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 293).
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Ostatnim tak doniosłym aktem norma-
tywnym jest ustawa o cudzoziemcach z 2013 r. Jednocześnie trzeba nadmienić, 
że Polska, w przeciwieństwie do Austrii, dalej pozostaje krajem, z którego więcej 
ludzi emigruje, niż do niej imigruje, mimo że stale wzrasta imigracja z „państw 
trzecich”. Głównie z Ukrainy (179 154 osób), Białorusi (20 114 osób), Wietnamu 
(12 398), Rosji (11 976) oraz Chin (9001)10. 

Taki stan rzeczy – wysoka emigracja rodzimej siły roboczej i imigracja 
obcej, która składa się w znacznym stopniu z obywateli państw spoza UE, 
EOG i  Szwajcarii – wywiera presję na polskiego ustawodawcę w  kwestii 
uproszczeń proceduralnych związanych z zatrudnieniem takich pracowni-
ków. Ponadto istnieje problem w postaci nielegalnego zatrudnienia obco-
krajowców. Źródła podają, że liczba imigrantów zarobkowych bez sforma-
lizowanego pobytu i zatrudnienia może sięgać powyżej 100 000 osób11. 

Historia polskiej regulacji dotyczącej zatrudniania pracowników cudzo-
ziemskich w realiach wolnego rynku jest stosunkowo krótka. Podobnie jak 
w Austrii prawo to jest poddawane zmianom dostosowujących je do prawa 
unijnego. Swego rodzaju bolączką pozostaje złożoność regulacji zatrudnie-
nia obywateli spoza UE.

Wspólny rynek pracy Unii Europejskiej

Jednym z najdonioślejszych celów powstałej w 1993 r. Unii Europejskiej było 
utworzenie takich warunków na rynku pracy na terenie wszystkich państw człon-
kowskich, aby ich unijni obywatele mieli zagwarantowany równy dostęp do pod-
jęcia pracy w każdym z tych państw i na takich samych zasadach jak ich rodzimi 
obywatele. Kluczowe znaczenie ma tu prawo pierwotne UE (art. 45-48 Trakta-
tu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz prawo wtórne, np.: Dyrektywa 
2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium państw członkowskich, obejmujący swoim zakresem 
przedmiotowym takie kwestie, jak: przepływ pracowników najemnych i przed-

10  Rocznik administracji publicznej nr 2019/5; Prawne aspekty podejmowania pracy 
w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej, s. 40-41, liczba cudzo-
ziemców z kartą pobytu w Polsce, stan na 2018 r.
11  Ibidem, s. 42.
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siębiorczości w sposób swobodny, zwłaszcza swoboda prowadzenia własnej dzia-

łalności gospodarczej; zniesienie wiz wjazdowych do pozostałych państw człon-

kowskich; wzajemna uznawalność zawodowych kwalifikacji; zapewnienie części 

praw obywatelskich (obywatele państw UE mają prawo do udziału w wyborach 

lokalnych innego państwa UE, jeśli w nim mieszkają); prawo do ubezpieczenia 

społecznego dla pracowników z  państw UE12. O  tych ostatnich wspomina się 

w szerszym zakresie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia 

(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego13.

Godne uwagi jest również prawne przeciwdziałanie praktykom dyskrymi-

nacyjnym ze względów narodowościowych czy też religijnych wobec pracow-

ników pochodzących z  innego kraju członkowskiego, a  ponadto odnosi się 

ono też do pracowników spoza UE, EOG, Szwajcarii. Obywatele państw EFTA 

są o tyle „wyjątkowi”, bo choć nie są obywatelami unijnymi, to mają takie same 

możliwości podejmowania pracy w  państwie będącym członkiem UE, bez 

konieczności załatwiania dodatkowych zezwoleń na pracę czy wizy na pobyt. 

Podobnie sprawa się ma z wyjazdem obywateli unijnych za pracą do krajów 

EFTA. Taka swoboda przepływu siły roboczej wynika z porozumienia w Porto 

z dnia 2 maja 1992 r. powołującego Europejski Obszar Gospodarczy (skrót: 

EOG), będący w pewnym sensie przedłużeniem unijnej strefy wolnego handlu 

i wspólnego rynku na kraje EFTA. Jednak EOG zaczął funkcjonować dopiero 

od 1 stycznia 1994 r. z powodu początkowego odrzucenia go przez Szwajcarię, 

która w późniejszym okresie przystąpiła do integracji gospodarczej z UE. 

Legalizacja pobytu w Austrii

Zasadniczo w Austrii obowiązuje zasada, że żaden cudzoziemiec niema-

jący sformalizowanego, legalnego pobytu nie może podjąć zatrudnienia14. 

12  Na podstawie tekstu Dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego prze-
mieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich.
13  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach nr 269, 
2016; Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w XXI wieku ‒ wyzwania i kierunki zmian, s. 64.
14  Basiswissen Arbeits- und Sozialrecht: mit 145 gelösten Prüfungsfällen und Fragen, ei-
nem Arbeitsvertragsmuster sowie Berechnungsbeispielen/ J. Eichinger, L. Kreil, R. Sacherer, 
Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2007 Wien, s. 207.
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Cudzoziemcy muszą spełniać wymogi stawiane przez dwie ustawy fede-

ralne: ustawę o policji cudzoziemskiej (Fremdenpolizeigestz) oraz ustawę 

o osiedlaniu się i pobycie (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz). Policja 

cudzoziemska zajmuje się zadaniami stricte powiązanymi z  udzielaniem 

wiz wjazdowych. Przy czym nabycie wymaganego uprawnienia do poby-

tu w Austrii dla określonych cudzoziemców reguluje Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz. Podkreślić należy, że uprawnienie na pobyt (Aufenthalt-

stitel) nie jest równoznaczne ze zezwoleniem na pracę, aczkolwiek istnieje 

możliwość nabycia uprawnienia do podjęcia pracy w Austrii, żyjąc stale lub 

przez wystarczająco długi okres na austriackim terytorium15.

Obywatele państw członkowskich UE są pod tym względem na pozycji 

uprzywilejowanej, ponieważ nie potrzebują załatwiać dodatkowo wiz wjaz-

dowych, aby móc uzyskać legalny pobyt w Austrii. Otóż w  ich przypadku, 

przy planowaniu pobytu w Austrii na dłużej niż 3 miesiące, wystarczy naj-

później w  terminie czterech miesięcy (zasadniczo są to przewidziane trzy 

dni, maksymalnie trzy miesiące) od daty wjazdu do kraju wnieść wniosek 

o tzw. zaświadczenie o meldunku (Anmeldebescheinigung)16. Wnioski o za-

świadczenie o meldunku należy składać w urzędach gmin (właściwie u kon-

kretnie upoważnionych przez zarządców krajowych jako komisje okręgowe; 

Bezirkshauptmannschaften), w przypadku miast statuarnych w magistracie 

(Magistrat), a w Wiedniu we właściwym dzielnicowym oddziale magistratu 

(Magistratische Bezirksämter)17. Należy mieć na uwadze, że jeżeli ma się za-

miar zamieszkać w Austrii na stałe, to należy mieć przygotowane dokumenty 

o uprzednim wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca stałego zameldowa-

nia, względnie przemeldowaniu, dowód osobisty lub paszport, dokumenty 

potwierdzające posiadanie wystarczających środków do życia (wyciąg z kon-

ta itp.) oraz ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ itp.). Wniosek o zaświadczenie 

o meldunku można złożyć przez pośrednika, np.: najemca mieszkania18. Za 

15  § 57 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspaket- z dnia 16 sierpnia 
2005 r.; BGBl. I Nr. 100/2005, ze zm.).
16  Na podstawie informatora rządowego oesterreich.gv.at [dane z przełomu lutego i mar-
ca 2021 r.], https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/Se-
ite.120810.html#AllgemeineInformationen [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
17  Ibidem.
18  Stan na luty 2021 r.; źródło: https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterre-
ich/aufenthalt/4/2/Seite.120810.html#AllgemeineInformationen.
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uchybienie terminowi wniesienia wniosku o zaświadczenie o meldunku gro-

zi kara pieniężna19. Wspominany dokument (Anmeldebescheinigung) będzie 

istotny przy innych czynnościach urzędowych, a ponadto po 5 latach pobytu 

od momentu jego wydania obywatele unijni mogą się ubiegać o pobyt stały 

(Daueraufenthalt). Oprócz tego warto nadmienić, że ten sam sposób legaliza-

cji pobytu (na zasadach opisanych powyżej) dotyczy również współmałżon-

ków, dzieci do ukończenia 21. roku życia, a pod pewnymi warunkami także 

rodziców obywateli państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, którzy nie-

koniecznie muszą posiadać obywatelstwa tych państw. Osoby te mogą ubiegać 

się wtedy o kartę stałego pobytu (Daueraufenthaltskarte)20.

Po uzyskaniu zaświadczenia pozostaje jeszcze fakultatywne wyrobienie 

dowodu osobistego dla obywateli z krajów EOG (Lichtbildausweis für EWR-

-Bürger)21. Do złożenia wniosku o jego wyrobienie cudzoziemiec musi podać 

zaświadczenie o meldunku, ewentualnie zaświadczenie o pobycie stałym, je-

żeli odnawia dokument po raz kolejny, bo ważność takiego dowodu osobi-

stego wynosi 5  lat. Wniosek o  dowód osobisty dla obywateli krajów EOG 

składa się w tych samych urzędach co wniosek o zaświadczenie o meldunku. 

Do wypełnionego wniosku załącza się aktualne zdjęcie. Dodatkowo należy 

okazać ważny paszport lub dowód osobisty państwa pochodzenia. Nie ma 

też ustalonego terminu, do którego należałoby wnieść wniosek o dowód i – 

w związku z tym – nie ma sankcji karnych za brak tego dokumentu22.

Kończąc wątek o legalizacji pobytu obywateli państw UE na terytorium 

w Austrii, można zauważyć, że najistotniejszym dokumentem do uzyskania 

jest zaświadczenie o meldunku. Jest ono obligatoryjne, a za jego brak gro-

żą sankcje w postaci kary pieniężnej. Inaczej prezentuje się kwestia dowodu 

osobistego dla obywateli krajów EOG, ponieważ nie jest on dokumentem 

wymaganym do sfinalizowania formalności o legalności pobytu.

19  Na podstawie § 77 Abs. 1 Z. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspa-
ket-z dnia 16 sierpnia 2005 r.; BGBl.I Nr. 100/2005, ze zm.).
20  Basiswissen Arbeits- und Sozialrecht: mit 145 gelösten Prüfungsfällen und Fragen, ei-
nem Arbeitsvertragsmuster sowie Berechnungsbeispielen/ J. Eichinger, L. Kreil, R. Sacherer, 
Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2007 Wien, s. 208.
21  Na podstawie § 9 Abs. 3 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspaket-z 
dnia 16 sierpnia 2005 r.; BGBl.I Nr. 100/2005, ze zm.).
22  Na podstawie informatora rządowego oesterreich.gv.at, https://www.oesterreich.gv.at/
themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/4/2/Seite.120820.html [dane z  przełomu lutego 
i marca 2021 r.].
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Legalizacja pobytu w Polsce 

W Polsce obowiązuje dość podobna procedura legalizacji pobytu oby-

watela UE. Nie ma dodatkowych wymagań w postaci wiz względem cudzo-

ziemców pochodzących z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii23. 

Tak jak w Austrii, jeśli planujemy pobyt dłuższy niż trzy miesiące, musimy 

się zameldować we właściwym urzędzie. Wniosek o zarejestrowanie pobytu 

obywatela UE rozpatruje wojewoda, właściwy dla miejsca zamieszkania cu-

dzoziemca w Polsce. Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się w urzę-

dach wojewódzkich, zazwyczaj załatwia się to w oddziałach zajmujących się 

wydawaniem paszportów24. Przy składaniu wniosku należy okazać ważny 

paszport lub dowód osobisty z kraju pochodzenia. Wymaga się także doku-

mentów potwierdzających: miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i wystarczających 

środków finansowych na utrzymanie. Za potwierdzenie miejsca zamiesz-

kania może posłużyć na przykład umowa najmu mieszkania. Za dowód 

posiadania ubezpieczenia może posłużyć EKUZ. W  przypadku wykaza-

nia środków finansowych można się posłużyć umową o pracę, wyciągiem 

z konta, środkami na karcie kredytowej25. Ważne, aby były względnie aktu-

alne, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku, a ponad-

to udowadniały, że osoba rejestrująca się będzie w stanie się utrzymać bez 

pobierania polskich świadczeń pomocy społecznej. Inaczej niż w Austrii, 

cudzoziemiec – obywatel unijny musi złożyć wniosek z wymaganymi doku-

mentami osobiście. Nie dotyczy to jednak osób małoletnich, wtedy wniosek 

o zarejestrowanie ich pobytu składają opiekuni prawni.

Tak jak w  Austrii, zalegalizować pobyt na podstawie jego rejestracji na 

prawach obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii mają również członkowie 

najbliższej rodziny, czyli małżonek/małżonka i dzieci, którzy obywatelstwa 

23  Na podstawie art. 16, 18 i 20 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej-
skiej i członków ich rodzin – Dz. U. z 2019 r., poz. 293, z dnia 14 lipca 2006 r., stosowana 
również względem obywateli państw EFTA.
24  Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatele-ue-eu-citizen/8262,Zarejestrowanie-
pobytu-obywatela-Unii-Europejskiej.html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
25  Ibidem.
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tychże państw nie posiadają26. Są im wydawane karty pobytu członka rodziny 

obywatela UE. Osoby posiadające tzw. Kartę Polaka nie mogą zalegalizować 

pobytu w sposób przewidziany dla obywateli unijnych, choć procedura lega-

lizacji pobytu w Polsce jest zbliżona ze względu na wymóg złożenia wniosku 

przed wojewodą, nie przekraczając terminu legalnego pobytu w Polsce (np. 

wyznaczonego w wizie wjazdowej)27. Takie osoby poza ukazaniem ważnych 

dokumentów podróżnych (paszportu), Karty Polaka muszą poświadczyć za-

miar pozostania na terytorium RP, a przede wszystkim mieć przygotowane: 

wypełniony wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt stały i trzy fotografie28.

Trzeba podkreślić fakt, że za wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE, 

załączniki oraz wydane zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej. Or-

gan rozpatrujący wniosek (w tym przypadku wojewoda) ma na to maksy-

malnie 2 miesiące, a od odmownej decyzji cudzoziemiec ma prawo złożyć 

odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za po-

średnictwem właściwego wojewody, najpóźniej 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji29. Wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest 

ważne 5 lat, po upływie których można ubiegać się o pobyt stały. Za uchy-

bienie obowiązkowi rejestracji pobytu cudzoziemiec ponosi karę grzywny.

Prawa i obowiązki pracownika z UE w Polsce i w Austrii

Obywatele państw członkowskich UE, pracujący w  innym kraju człon-

kowskim niż swój ojczysty, funkcjonują na rynku pracy tego kraju na takich 

samych zasadach jak rodzimi obywatele tego kraju. To oznacza, że polscy 

obywatele w Austrii mają równorzędne zarówno prawa, jak i obowiązki wy-

nikające z austriackiego prawa pracy. Identycznie się ma rzecz w przypad-

ku obywateli austriackich zatrudnionych w Polsce. Dzieje się to na podsta-

26  Ibidem.
27  Art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach (z dnia 12 grudnia 2013 r.; Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2206, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
28  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/posiadacz-karty-polaka [dane z  przełomu lutego 
i marca 2021 r.].
29  Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=obywatele_ue [dane 
z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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wie wspólnego rynku europejskiego, który ma swoje umocowanie prawne 

w unijnym prawie pierwotnym. Szczególnie istotne znaczenie ma tu Traktat 

o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 45-48). Z  treści traktatu wyni-

ka, że zapewnia się obywatelom państw UE, jako pracownikom, swobodny 

przepływ wewnątrz UE (art. 45 ust. 1 traktatu). A oprócz tego zostaje znie-

siona dyskryminacja między nimi w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 

i pozostałych przesłanek (art. 45 ust. 2 traktatu). Co do zasady, nie ma za-

kazów czy branż z ograniczonym dostępem dla pracowników z UE, chyba 

że w administracji publicznej (art. 45 ust. 4 traktatu) Parlament Europej-

ski wraz z Radą UE stoi na straży wdrażania postanowień art. 45 traktatu 

za pomocą dyrektyw i rozporządzeń, po uprzednim skonsultowaniem się 

z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym30. 

Działania te opierają się na zagwarantowaniu ścisłej współpracy po-

między organami administracji krajowych zajmujących się sprawami pra-

cy. Znosi też procedury administracyjne, terminy dostępu wolnych miejsc 

i inne praktyki protekcjonistyczne, które wynikały z poprzednich regulacji 

krajowych lub pomniejszych umów międzynarodowych pomiędzy pań-

stwami członkowskimi. Ponadto zostały ustanowione mechanizmy od-

nośnie do wymiany podań o pracę, ofert zatrudnienia, mające za zadanie 

umożliwić utrzymanie balansu i zapewnienie bezpieczeństwa na określo-

nych obszarach, a także w gałęziach przemysłowych. Wspiera się również 

wspólne programy wymiany młodych pracowników31. 

Z  punktu widzenia praw pracowniczych ważna jest kwestia prawa do 

świadczeń i ubezpieczeń społecznych, o czym wspomina art. 48 Traktatu 

o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Unijny pracodawca pracownika bę-

dącego obywatelem państwa członkowskiego jest zobligowany ubezpieczyć 

takiego pracownika, tak jak pozostałych pracowników pochodzących z jego 

rodzimego kraju. Z  tytułu pracy w  państwie członkowskim przysługują 

pracownikowi świadczenia emerytalne z  tego kraju, adekwatne do czasu 

stażu pracy wykonywanej na jego terytorium. 

30  Na podstawie art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE C 202 
z 2016 r.).
31  Na podstawie art. 47 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE C 202 
z 2016 r.).
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W Polsce podstawową regulacją o zasadach sporządzania i rozwiązywania 

umów, prawach i obowiązkach pracodawcy i pracowników jest ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy32. W Austrii regulacja jest bardziej złożona. Po 

pierwsze dlatego, że występują dwie kategorie pracowników, dla których prze-

widziano odrębne przepisy odnośnie do zawieranych umów między nimi a pra-

codawcami (Arbeiter – pracownik fizyczny, Angestellte – pracownik umysło-

wy)33. Po drugie, to właśnie „rozczłonkowanie” prawa pracy na kilka odrębnych 

ustaw, choć należy podkreślić, że niektóre aspekty prawa pracy są umieszczone 

w prawie cywilnym – Ogólnym kodeksie cywilnym (Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch)34. W tym ostatnim znajdują się chociażby przepisy regulujące pro-

ces zwalniania pracowników (np. § 1162 – przedwczesne rozwiązanie umowy 

z pracownikiem). Ogólny kodeks cywilny stosuje się również do regulowania 

umów zlecenia, podobnie jak polski Kodeks cywilny. Według art. 100 § 2 Kodek-

su pracy pracownicy w Polsce w szczególności zobowiązani są do: przestrzegania 

czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; jego regulaminu i porządku; zasad 

przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy; zasad współżycia społecz-

nego; tajemnicy określonej w  odrębnych przepisach; dbania o  dobro zakładu 

pracy i ochrony jego mienia, aby nie narazić pracodawcy na szkody. W Austrii 

obowiązki pracownika wyrażono podobnie (kładąc jednak nacisk na obowią-

zek pracy i  wierności pracodawcy) w  ustawie o  ochronie pracobiorców (Ar-

beitnehmerschutzgesetz) w § 1535. Zarówno w polskim, jak i austriackim po-

rządku prawnym w prawie pracy został przewidziany zakaz konkurencji wobec 

pracodawcy (Konkurrenzverbot). W Polsce mówi się o niej w k.p. w rozdziale 

II a36. W Austrii zaś jest to powiązane z zasadą wierności pracodawcy z ustawy 

o ochronie pracobiorców przybierającej formę klauzuli.

Pomimo przynależenia obu tych państw do UE występują istotne różni-

ce w  sposobie konstytuowania ich krajowych regulacji dotyczących pracy. 

Polskie ogólne prawo pracy jest przede wszystkim oparte na trzonie jednej 

ustawy w formie kodeksu. Inaczej niż austriackie, na które składa się zespół 

kilku ustaw.

32  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018, poz. 108, ze zm.).
33  Arbeitsrecht in Grundzügen/ W. Brodil, M. Risak, LexisNexis, 2019 Wien, s. 24.
34  27. Hauptstück. Von Verträgen über Dienstleistungen, § 1151-1174 Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch (z dnia 1 czerwca 1811 r.; JGS Nr. 946/1811, ze zm.).
35 Arbeitnehmerschutzgesetz (z dnia 17 czerwca 1994 r.; BGBl. Nr. 450/1994, ze zm.).
36  Kodeks pracy (z dnia 26 czerwca 1974 r.; Dz.U. z 2018, poz. 108 ze zmianami) art. 1011-1014.
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Status pracowników z państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Na mocy podpisanego w 1992 r. porozumienia państw członkowskich 

UE i  EFTA powołano Europejski Obszar Gospodarczy. Na jego mocy 

utworzono unię celną oraz wspólny rynek między krajami wchodzącymi 

w struktury tych organizacji. Umożliwiło to m.in. otworzenie rynku pracy 

państw ogromnej części Europy dla obywateli państw UE i EFTA. Nie ma 

dodatkowych przeszkód z legalizacją pobytu i możnością znalezienia pracy 

przez osoby przybyłe z EFTA do UE, czy z UE do EFTA.

Istnieje tutaj jedno „ale”. Mianowicie od stosunkowo niedawna obywate-

le wszystkich krajów EFTA mogą cieszyć się takimi przywilejami wejścia na 

unijny rynek pracy. Do porozumienia w Porto z 1992 r. nie przystąpiła Szwaj-

caria. Co prawda Szwajcaria została sygnatariuszem porozumienia, ale go 

nie ratyfikowała, ponieważ zadecydowano w drodze referendum, że kraj nie 

przystąpi do EOG, który zaczął funkcjonować 1 stycznia 1994 r. W później-

szych latach między przedstawicielami Wspólnot Europejskich i Konfedera-

cji Szwajcarskiej zawarto porozumienia dwustronne. Pierwsze z nich zawarto 

w 1999 r., które poza sprawami wymiany handlowej poruszały także kwestię 

zatrudniania pracowników w regionach przygranicznych37. Drugie zawarto 

w 2004 r., którego postanowienia właściwie zrównywały status pracowników 

szwajcarskich ze statusem pracowników z innych państw EOG. Te ostatnie 

porozumienia realizowano jednak stopniowo, działo to się w  latach 2005-

2009. W międzyczasie Szwajcaria dołączyła do układu z Schengen. 

Trzeba jednakże podkreślić, że mimo wspomnianych porozumień dwu-

stronnych, nadal istnieje część regulacji, które w pewnym stopniu utrudniają 

migrację zarobkową z EOG do Szwajcarii, np. przyjęcie części prawa unijnego 

o swobodnym przepływie osób38. Ponadto porozumienia dwustronne należy 

odnawiać i nie mają takiej dynamiczności jak porozumienie o EOG. 22 maja 

2014 r. rozpoczęły się negocjacje między UE i Szwajcarią w sprawie umowy 

o ramach instytucjonalnych. Ma ona dać silniejsze umocowanie prawne dla 

37  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Parlamentu Europejskiego: https://
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/169/europejski-obszar-gospodarczy-eog-
szwajcaria-i-kraje-polnocy [przełom lutego i marca 2021 r.].
38  Ibidem.
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takich kwestii jak chociażby utrzymanie swobodnego przepływu osób. Są to 

niuanse, które mogą stać się problematyczne przy dostosowywaniu porozu-

mień do współczesnych wymogów, aczkolwiek nie mają na razie większego 

znaczenia dla osób przyjeżdzających z krajów EOG do Szwajcarii, czy na od-

wrót, gdyż w praktyce mają takie same udogodnienia w postaci swobodnego 

dostępu do zatrudnienia i osiedlania się w dowolnym z tych krajów.

Legalność pobytu w Austrii

Obywatele państw trzecich chcący legalnie pracować na terenie Austrii mu-

szą zdobyć, poza zezwoleniem na pracę, jeszcze dodatkowe uprawnienia do 

pobytu39. Zasadniczo w regulacjach austriackich możemy wyróżnić 3 katego-

rie pozwoleń na pobyt (Aufenthaltstitel): 1) pozwolenie na pobyt (Aufenthalts-

bewilligung) – na oznaczony czas pobytu w określonym celu. W kontekście 

stosunków pracy wystawia się je pracownikom rotacyjnym, delegowanym, czy 

naukowym przyjeżdżających do Austrii w  celach badawczych. Zasady jego 

przyznawania są opisane w Ausländerbeschäftigungsgesetz; 2) pozwolenie na 

osiedlenie się (Niederlassungsbewilligung) – nie jest przewidziane na pobyt 

tymczasowy. Wyróżnia się trzy podkategorie pozwolenia na osiedlenie się;                

3) pobyt stały. Spośród pozwoleń na osiedlenie się wyróżnia się takie, które są 

przeznaczone dla pracowników tzw. kluczowej siły roboczej (Niederlassugs-

bewilligung – Schlüsselkraft). Otrzymują ją pracownicy wysokokwalifikowa-

ni, spełniający szczególne wymagania ustawowe do jego przyznania (§ 12 ust. 

4 i § 24 Ausländerbeschäftigungsgesetz). Bierze się pod uwagę wykształcenie, 

nabyte przez cudzoziemca doświadczenie i  znajomość języka niemieckiego 

(udokumentowana certyfikatami Instytutu Austriackiego, Instytutu Goethego, 

TELC i Austriackiego Funduszu Integracji)40. 

Kolejną podkategorią są pozwolenia nieograniczone (Niederlassungsbewil-

ligung- unbeschränkt), uprawniają cudzoziemców – obywateli państw trzecich 

do czasowego osiedlenia się na terytorium Austrii i wykonywania bądź pracy 

zarobkowej, bądź pracy na własny rachunek, bez żadnych dodatkowych ze-

39  Na podstawie § 8 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspaket z dnia 16 
sierpnia 2005 r.; BGBl. I Nr 100/2005, ze zm.).
40  Na podstawie § 9b Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspaket z dnia 
16 sierpnia 2005 r.; BGBl. I Nr 100/2005, ze zm.).
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zwoleń (§ 17 Ausländerbeschäftigungsgesetz). Aby je otrzymać, trzeba prze-

bywać w Austrii przez dłuższy czas, np. 18 miesięcy jako pracownik kluczowej 

siły roboczej. Ostatnią podkategorię stanowi pozwolenie ograniczone (Nie-

derlassungsbewilligung- beschränkt). Tak jak poprzednie, uprawnia cudzo-

ziemca do czasowego osiedlenia się i wykonywania pracy, jak to przewiduje 

Ausländerbeschäftigungsgesetz. Z tym że wymagane jest jeszcze dodatkowe 

zezwolenie o  zatrudnienie41.Obecnie w  austriackim systemie istnieją takie 

pozwolenia na osiedlenia, które wydłużają ten czas na okres dwóch lat. Są to 

np.: Niebieska Karta Unii Europejskiej (Blaue Karte EU) i Czerwono-Biało-

-Czerwona Karta (Rot-weiß-rote Karte, dalej: RWR- Karte)42.

Trzecią kategorią pozwolenia na pobyt w Austrii (Aufenthaltstitel) jest 

pobyt stały (Daueraufenthalt), który jest dostępny cudzoziemcom po mini-

mum 5-letnim legalnym pobycie, bez względu na kraj pochodzenia. Zasady 

jego przyznania obywatelom krajów UE, EOG, Szwajcarii czy krajów trze-

cich właściwie się nie różnią. Cudzoziemiec z państw trzecich, posiadający 

prawo stałego pobytu, może zapewnić pozwolenie na wjazd oraz osiedlenie 

się w Austrii członkom swojej najbliższej rodziny, tak jak to mogą czynić 

obywatele państw członkowskich EOG i Szwajcarii43. Wymaga się od osób 

ubiegających się spełnienia wymogu nieprzerwanego osiedlenia się w kraju 

i dowodu integracji w postaci dostatecznej znajomości języka niemieckie-

go44. Stały pobyt zapewnia cudzoziemcowi większość praw przysługujących 

obywatelowi Republiki Austrii, poza uczestnictwem w wyborach federal-

nych, możliwością pracy na określonych stanowiskach w  administracji 

państwowej, pobieraniu niektórych zaświadczeń. Zdobycie stałego pobytu 

stanowi ostatni szczebel w drodze do naturalizacji. 

W następnych podrozdziałach postaram się rozwinąć zagadnienia zwią-

zane ze wspomnianymi pozwoleniami, sposobami ubiegania się o nie, ich 

wydawaniem oraz odnawianiem, różnicując je pod względem długości ze-

41  Basiswissen Arbeits- und Sozialrecht: mit 145 gelösten Prüfungsfällen und Fragen, ei-
nem Arbeitsvertragsmuster sowie Berechnungsbeispielen/ J. Eichinger, L. Kreil, R. Sache-
rer, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2007 Wien, s. 208.
42  Wprowadzona w 2011 r., ostatnio modyfikowane o niej przepisy w 2019; https://investi-
naustria.at/de/news/2019/03/rot-weiss-rot-karte.php [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
43  Ibidem, s. 209.
44  Na podstawie § 9 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspaket-z dnia 
16 sierpnia 2005 r.; BGBl. I Nr 100/2005, ze zm.).
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zwolonego pobytu. Ponadto będę poruszał kwestie odmiennego traktowa-

nia obywateli poszczególnych państw trzecich przez prawo przy wydawaniu 

dokumentów legalizujących pobyt w  państwie austriackim na podstawie 

zawartych umów bilateralnych i  innych umów prawa międzynarodowego 

o charakterze gospodarczym.

 Niebieska Karta jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom niebędą-

cym obywatelami państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii, mający-

mi natomiast odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe. Na podstawie 

Niebieskiej Karty można na czas określony zamieszkać na terenie Austrii, 

mieć łatwiejszy, choć dalej ograniczony, dostęp do rynku pracy, a także uła-

twione przemieszczanie się po krajach UE. Jej ważność warunkowana jest 

przez okres umowy z  pracodawcą, musi być to umowa na więcej niż trzy 

miesiące, maksymalnie do dwóch lat. Aby móc się o nią ubiegać, cudzozie-

miec musi spełnić określone normy ustawowe45. Mianowicie trzeba przed-

stawić, że posiada się wykształcenie wyższe (dyplom ukończenia przynaj-

mniej 3-letnich studiów) na poziomie uniwersyteckim lub innym powyżej 

poziomu szkoły średniej; dokumenty potwierdzające obowiązującej oferty 

pracy, powiązanej z posiadanymi kwalifikacjami, na przynajmniej rok; a po-

nadto udowodnić, że roczne zarobki brutto są adekwatne dla kwalifikacji 

cudzoziemca (w przeciętnych wysokościach, podanych w danach statystycz-

nych zbieranych przez instytucje publiczne, np. Statistik Österreich). Składa-

nie wniosków, a zarazem pierwszy etap procedury o przyznanie Niebieskiej 

Karty odbywa się jeszcze przed wyjazdem do Austrii, w austriackich placów-

kach dyplomatycznych, z  zasady w  ambasadach bądź w  określonych kon-

sulatach. Wydanie uprawnień odbywa się w Austrii. Może się tym zająć za-

rządca krajowy (Landeshauptmann) albo upoważnione przez niego komisje 

okręgowe. W miastach statuarnych kompetentne w tej sprawie są magistraty. 

Wyjątkami są tu: Wiedeń, gdzie Niebieskie Karty wydaje oddział magistratu 

nr 35; Graz, gdzie odpowiada za to urząd styryjskiego rządu krajowego46. 

Należy tu podkreślić, że złożenie dokumentów w placówce dyplomatycznej 

Republiki Austrii musi nastąpić na co najmniej osiem tygodni przed pla-

45  Na podstawie § 12c Ausländerbeschäftigungsgesetz (z dnia 22 kwietnia 1975 r.; BGBl. Nr. 
218/1975, ze zm.).
46  Na podstawie informatora rządowego oesterreich.gv.at.: https://www.oesterreich.gv.at/themen/
leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/Seite.120309.html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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nowanym rozpoczęciem stosunku pracy, ponieważ tyle wynosi okres na 

rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Przy samym składaniu dokumen-

tów o przyznanie pozwolenia trzeba mieć: wypełniony formularz wniosku 

o  Niebieską Kartę; ważne dokumenty podróży (paszport); akt urodzenia 

lub inny stosowny dokument; dyplom ukończenia studiów; dowód posia-

dania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego; oświadczenie praco-

dawcy wg unormowań Ausländerbeschäftigungsgesetz; fotografię. W nie-

których przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. przy 

wyjeździe z rodziną. Koszt wyrobienia Niebieskiej Karty wynosi 160 euro47. 

Za brak Niebieskiej Karty, zgodnie z normą prawną FPG, grozi deportacja. 

Ciekawostką może być to, że cudzoziemiec, który ma już Niebieską Kartę 

innego kraju członkowskiego UE, na przykład Polski, może ją „zamienić” 

na austriacką, jeżeli posiada ją minimum 18 miesięcy i spełnia wymagania 

stawiane przez austriackie przepisy. W sytuacji, gdy posiadacz Niebieskiej 

Karty chce przedłużyć uprawnienia pobytowe, to może się ubiegać o tzw. 

Czerwono-Biało-Czerwoną kartę plus (Rot-weiß-rote Karte plus), o  ile 

przez 21 z 24 miesięcy wykonywał pracę stosowną do swoich kwalifikacji.

Kolejnym rodzajem pozwolenia na dwuletni pobyt jest Czerwono-Biało-

-Czerwona Karta, która podobnie jak Niebieska Karta, może być wydana cu-

dzoziemcom spoza krajów UE, EOG i Szwajcarii. Z tym że tutaj omawiana 

wymaga jeszcze wyższych kwalifikacji od osób wnioskujących. Ponadto ist-

nieje kilka procedur jej przyznawania, w zależności od wykonywanego za-

wodu itp. Mianowicie wyodrębnia się siedem osobnych sposobów ubiegania 

się o  Czerwono-Biało-Czerwoną Kartę dla: pracowników szczególnie wy-

soko wykwalifikowanych, fachowej siły roboczej w brakujących zawodach, 

niektórych kluczowych siłach roboczych, samozatrudnionych jako kluczo-

wa siła robocza, absolwentów studiów (na uczelniach austriackich), osoby 

z pozwoleniem na stały pobyt jednego z krajów członkowskich UE, a także 

założyciele „start-upów”48. Wymogi formalne w dużym stopniu pokrywają 

z tymi, które obowiązują przy aplikowaniu o Niebieską Kartę. W przypadku 

47  Na podstawie informatora rządowego oesterreich.gv.at.:https://www.oesterreich.gv.at/
themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/Seite.120309.html [dane z  przełomu lutego 
i marca 2021 r.].
48  Ibidem, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/2.
html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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założycieli start-upów, jest to minimalny kapitał o wysokości 50 000 euro, a sa-

mozatrudnionych jako kluczowa siła robocza – kapitał minimalny o wysokości 

100 000 euro49. Wydawaniem dokumentów zajmują się te same organy i urzędy 

jak przy wydawaniu Niebieskiej Karty50. Zasadnicze części regulacji procedur 

przyznawania pozwolenia są zawarte w § 20d Ausländerbeschäftigungsgesetz, 

a  oprócz niego w: § 12 – o  szczególnie wykwalifikowanych pracownikach,                   

§ 12a – o sile roboczej w brakujących zawodach, § 12b – o absolwentach stu-

diów i niektórych kluczowych siłach roboczych. Istotną rolę pełni tu też Ser-

wis Rynku Pracy (Arbeitsmarktservice, dalej: AMS). W postępowaniach dla 

cudzoziemców, chcących założyć działalność gospodarczą w Austrii, wysyła 

się ich wnioski za pośrednictwem właściwych organów rozliczeniowych do 

krajowego oddziału AMS, który wydaje opinię zatwierdzającą51. Podobnie jest 

przy wnioskach samozatrudnionych osób kluczowej siły roboczej. Absolwenci 

studiów muszą złożyć dokumenty ukończenia studiów na terenie Austrii. 

Specyficzną odmianą RWR- Karte jest RWR- Karte plus. Mogą się ubie-

gać o nią cudzoziemcy, będący już posiadaczami Czerwono-Biało-Czerwo-

nej Karty albo Niebieskiej Karty UE, którzy mają zamiar przedłużyć o kolej-

ne trzy lata swoje uprawnienia pobytowe na terytorium Republiki Austrii. 

Oprócz nich o RWR- Karte plus mogą wnioskować członkowie rodziny po-

siadaczy wspomnianych pozwoleń.

Poza tymi trzema przykładami do pozwoleń dla cudzoziemców z państw 

trzecich na czas określony są pozwolenia typu Aufenthaltsbewilligung. Jest 

ich jedenaście kategorii: dla pracowników przeniesionych wewnętrznie 

(dalej: pracownicy ICT; ang. intern-corporate transferee), mobilnych prze-

niesionych wewnętrznie (dalej: mobilni pracownicy ICT); uczniów; studen-

tów; pracowników delegowanych; osób samozatrudnionych; wolontariuszy; 

świadczących usługi społeczne; badaczy; wspólnot rodzinnych; szczegól-

nych przypadkach zatrudnienia za wynagrodzeniem52. Są to pozwolenia 

49  Na podstawie § 24 Abs. 1 Ausländerbeschäftigungsgesetz (z dnia 22 kwietnia 1975 r.; 
BGBl. Nr. 218/1975, ze zm.).
50  Ibidem, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/2/
Seite.120228.html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
51  Ibidem, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/2/
Seite.120233.html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
52  Ibidem, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1.
html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
27

uprawniające do pobytu bez osiedlania się, wystawiane dla osób przyjeżdża-

jący do Austrii w określonych celach i na określony czas. Co prawda, jest aż 

jedenaście rodzajów tego pozwolenia, ale wspólną cechą, charakterystyczną 

dla nich wszystkich, jest wymóg spełnienia ogólnych warunków do udzie-

lenia uprawnień pobytowych, opisanych w § 11 ust. 2 Z 2 Niederlassungs- 

und Aufenthaltsgesetz, czyli udowodnienie posiadania odpowiedniej ilości 

środków na utrzymanie się, posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

miejsca zamieszkania w Austrii (wyjątkowo osoby ubiegające się o Aufen-

thaltsbewilligung- Forscher- Mobilität nie muszą tej przesłanki udowadnia-

ć)53. Ponadto dla wszystkich kategorii właściwe jest osobiste złożenie wnio-

sku wraz dokumentacją przez cudzoziemca w ambasadzie lub konsulacie, 

a odbiór pozwolenia w urzędach upoważnionych przez zarządców krajo-

wych. W załącznikach do wniosku należy dodać paszport, zdjęcie, potwier-

dzenia o ubezpieczeniu, środkach finansowych i miejscu zamieszkania. Dla 

większości z nich nie ma jednolitego terminu na złożenie wniosku.

Wracając jeszcze do pozwoleń na osiedlenie się (Niederlassungsbewil-

ligung), trzeba powiedzieć, że podobnie jak Aufenthaltsbewilligung przy-

znaje się je cudzoziemcom z państw trzecich, którzy przyjeżdżają do Au-

strii. Z  tą różnicą, że niekoniecznie tylko na krótki pobyt w  określonych 

celach54. W obrębie pozwoleń na osiedlenie się wyróżniamy m.in.: pozwo-

lenia przeznaczone dla przedstawicieli tzw. kluczowej siły roboczej, do któ-

rych zalicza się już wcześniej omawiane Niebieską Kartę UE i Czerwono-

-Biało-Czerwoną Kartę (notabene wprowadzone wskutek reform z  2011 r. 

o  pozwoleniach na pobyt dla wysoko wykwalifikowanych pracowników 

z państw trzecich)55. Oprócz nich istnieją również pozwolenia osiedleńcze 

dające ograniczony i nieograniczony dostęp do podjęcia pracy w Austrii. 

Wśród pozwoleń o charakterze ograniczonym należy wymienić kategorie 

pozwoleń na osiedlenie się dla artystów (Künstler); badaczy, pracowników 

53  Na podstawie informatora rządowego oesterreich.gv.at.: https://www.oesterreich.gv.at/
themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120124.html [dane z przełomu lu-
tego i marca 2021 r.].
54  Basiswissen Arbeits- und Sozialrecht: mit 145 gelösten Prüfungsfällen und Fragen, ei-
nem Arbeitsvertragsmuster sowie Berechnungsbeispielen/ J. Eichinger, L. Kreil, R. Sache-
rer, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2007 Wien, s. 208.
55  Na podstawie nowelizacji ustaw Ausländerbeschäftigungsgesetz (BGBL. I Nr. 25/2011) 
i Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (BGBL. I Nr 38/2011).
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naukowych; w szczególnych przypadkach zatrudnienia za wynagrodzeniem. 

Są też kategorie pozwoleń niegwarantujących żadnego dostępu do rynku 

pracy. Takimi są pozwolenia na osiedlenie się dla krewnych, dla przybyłych 

w innych celach niż zarobkowych56. Jeżeli mówimy o pozwoleniach osiedleń-

czych z nieograniczonym dostępem do rynku pracy, to zasadniczo jest tylko 

jedna kategoria, i  są to pozwolenia dla członków rodziny. Ostatnią, ósmą 

kategorią pozwolenia na osiedlenie się jest kategoria przysługująca cudzo-

ziemcom spełniającym wymogi opisane w § 57 Niederlassungs- und Aufen-

thaltsgesetz.

Prawo do stałego pobytu stanowi pozwolenie na pobyt i podjęcie pracy 

najwyższej rangi. Więcej praw zapewnia jedynie obywatelstwo. Do uzyskania 

stałego pobytu (Daueraufenthalt- EU) uprawnieni są wszyscy cudzoziemcy, 

niezależnie od kraju pochodzenia, którzy mieszkają legalnie nieprzerwanie 

przez minimum pięć lat na terytorium Republiki Austrii. Stały pobyt daje im 

swobodny, nieograniczony dostęp do rynku pracy (z wyjątkiem miejsc pra-

cy w administracji publicznej). Poza standardowym spełnieniem ogólnych 

wymagań do przyznania uprawnień pobytowych, osoby starające się o przy-

znanie im uprawnień stałego pobytu muszą wykazać się znajomością języka 

niemieckiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym niższym, 

jako dowód integracji z  austriackim społeczeństwem57. Obywatele państw 

UE i  EFTA, żeby spełnić wymóg pięcioletniego nieprzerwanego pobytu 

w Austrii, nie muszą ubiegać się o dodatkowe zezwolenia – w przeciwień-

stwie do obywateli państw trzecich, którzy muszą być uprzednio posiada-

czami pozwoleń na pobyt typu Niederlassungsbewilligung albo Czerwono-

-Biało-Czerwonej bądź Niebieskiej Karty UE. Istnieją przy tym wyjątkowe 

przypadki przyznawania stałego pobytu. Przykładem mogą być azylanci              

(§ 7 Abs. 3 Asylgesetz – ustawa o azylu). Cudzoziemcy, będący małżonkami 

lub dzieckiem Austriaka/Austriaczki (musi pracować w  spółce prawa pu-

blicznego, która prowadzi za granicą ważną działalność w interesie Austrii) 

oraz jednocześnie mający pozwolenie na osiedlenie się kategorii Familienan-

gehöriger, mogą przebywać do 24 miesięcy poza Austrią w ciągu pięciu lat 

56  Na podstawie informatora rządowego oesterreich.gv.at.: https://www.oesterreich.gv.at/
themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2.html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
57  Ibidem, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/Se-
ite.120402.html [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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przed złożeniem wniosku o stały pobyt58. Podobne przywileje mają osoby 

wykonujące pracę zbliżoną do służby publicznej, albo gdy dla kontynuowa-

nia leczenia poważnej choroby, postanawia się przyznać stały pobyt. Proce-

dura ubiegania się nie różni się zasadniczo od innych postępowań o wyda-

nie uprawnień pobytowych. Różnice polegają na udokumentowaniu 5  lat 

legalnego pobytu, złożeniu wniosku przed organem zarządcy krajowego lub 

przez niego upoważnionego.

Legalność pobytu w Polsce

Podobnie jak w Austrii tak i w Polsce cudzoziemcy spoza EOG i Szwaj-

carii muszą ubiegać się o  pozwolenia na pobyt, w  celu podjęcia legalnej 

pracy. Podział pozwoleń udzielających legalnego pobytu można porównać 

z  podziałem austriackim. Zasadniczo wyróżnia się dokumenty na pobyt 

czasowy, na terminowe osiedlenie się i stały pobyt. W Polsce noszą one za-

zwyczaj nazwę „zezwolenie”. Tak samo jak w Austrii (jak i w pozostałych 

krajach członkowskich UE) również tutaj występuje możliwość ubiegania 

się o Niebieską Kartę UE. Istnieją poza tym kategorie zezwoleń przeznaczo-

nych dla krewnych obywateli państw trzecich posiadających poszczególne 

zezwolenia, a nawet osobne zezwolenia pobytowe dla konkretnych grup za-

wodowych czy o  specjalnych kwalifikacjach zawodowych (np. naukowcy, 

pracownicy ICT). Zasadnicza część przepisów regulujących polskie prawo 

pobytowe o zezwoleniach dla obywateli państw trzecich znajduje się w usta-

wie o cudzoziemcach oraz w ustawie o udzieleniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium RP, czy w mniejszym zakresie w ustawie o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy. W latach 2017-2018 zaszły poważniejsze 

zmiany w prawie o zatrudnianiu cudzoziemców i zezwalaniu im na pobyt. 

Mianowicie doszło nowelizacji ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2206) oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1065). Ponadto 7 grudnia 2017 r. Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie wydawania zezwo-

lenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wyko-

nywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. poz. 2345). 

58  Ibidem.
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Na końcu zmieniona została część ustawy o  Państwowej Inspekcji Pracy 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 623). Dotyczyły one m.in. obowiązku zawierania z cu-

dzoziemcem umów na piśmie. Uszczelnione w ten sposób regulacje miały na 

celu przeciwdziałanie nadużyciom i dostosowanie ich do wymogów stawia-

nych przez prawo unijne59. 

Poniekąd za sprawą dopasowywania regulacji migracyjnych do prawa 

unijnego polskie przepisy o  pozwoleniach pobytowych są w  dużej mierze 

podobne do austriackich. Z tego też względu wśród polskich zezwoleń po-

bytu czasowego pojawiają się kategorie zezwoleń na pobyt czasowy przezna-

czonych dla: wolontariuszy, stażystów, naukowców, osób studiujących, chcą-

cych założyć w Polsce działalność gospodarczą, absolwentów poszukujących 

pracy lub planujących rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. 

Do tego należy zaliczyć kategorie zezwoleń dla ofiar handlu ludźmi, pobyt 

z uwagi na wyjątkowe okoliczności (w tym nielegalny pobyt) i inne okolicz-

ności60. Istnieją również typy pozwoleń zezwalających na krótki pobyt w ra-

mach tzw. „mobilności”, szerzej omawianej w art. 2 pkt 7a ustawy o cudzo-

ziemcach. Tak oto w tych kategoriach mieszczą się zezwolenia na mobilność 

krótkoterminową w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, mo-

bilność krótkoterminową naukowca, mobilność krótkoterminową członka 

rodziny naukowca i mobilność studenta61. Ostatnim sposobem na zalegali-

zowanie pobytu krótkoterminowego, połączonego z pracą, jest oświadczenie 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę 

sezonową.

Omawianie tych poszczególnych kategorii dokumentów legalizujących po-

byt rozpocznę od oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to ka-

tegoria pozwolenia na wykonywanie każdego rodzaju pracy i przebywania na 

polskim terytorium, przeznaczona dla obywateli niektórych państw trzecich: 

Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii. Mając takie oświadcze-

nie, cudzoziemiec może wykonywać pracę przez 6 miesięcy w ciągu kolejnego 

59  E. Podgórska-Rakiel, M. Szypniewski, Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE, 
Warszawa 2018, s. 13.
60  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-
-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/ [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
61  Ibidem, https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-
-do-polski/ [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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roku (po tym czasie należy ubiegać się o pozwolenie na pracę). Załatwienie 

niezbędnych formalności do wydania dokumentu w  powiatowym urzę-

dzie pracy może potrwać miesiąc, choć możliwe jest wydanie oświadczenia 

w  jeden dzień. Bardziej „pojemnym” dokumentem jest zezwolenie na pra-

cę sezonową, o które może się ubiegać każdy cudzoziemiec z kraju trzecie-

go. W zależności od posiadanej umowy od pracodawcy bądź zleceniodaw-

cy można występować o zezwolenie na pracę do trzech miesięcy lub roku 

(z możliwością przedłużenia uprawnień dwa razy o kolejny rok). Organem 

rozpatrującym wniosek jest wojewoda, który na wydanie zezwolenia ma 

miesiąc. W niektórych przypadkach od trzech do dziewięciu miesięcy. Przy 

załatwianiu obu rodzajów uprawnień o wydanie występuje podmiot powie-

rzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (osobiście lub za pełnomocnic-

twem), udowadniając, że ten będzie mieć zapewnione środki na utrzymanie 

(umowa o pracę, umowa zlecenie, oświadczenie z agencji pracy tymczasowej, 

miejsce zamieszkania i odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, a dodatkowo 

oświadczenie o niekaralności cudzoziemca (oryginał wraz z uwierzytelnio-

nym tłumaczeniem). Najlepiej byłoby dopełnić formalności jeszcze przed 

przyjazdem cudzoziemca do Polski, chyba że już wcześniej przebywa legalnie, 

np. obywatele Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego62.

Kolejne kategorie to zezwolenia (wizy) z tytułu mobilności, adresowane 

do pracowników ICT, ale też do naukowców, członków rodziny naukow-

ców, studentów, a oprócz tego posiadaczy wizy typu „D” z innego kraju stre-

fy Schengen63. Ci ostatni muszą jednak spełnić dodatkowe warunki. Poza 

posiadaniem wspomnianej wizy i ważnego paszportu, muszą być w stanie 

udowodnić cel i  warunki pobytu w  Polsce, odpowiednią ilość środków 

finansowych na utrzymanie, a  także nie być uznawane za osobę mogącą 

budzić zagrożenie dla bezpieczeństwa64. Wracając jednak do pracowni-

62  S. Sokolik (red.), Zatrudnianie cudzoziemców w firmie – 56 najciekawszych pytań i pro-
cedur, Warszawa 2019, s. 101-102.
63  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/ 
[dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
64  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-pol-
ski/posiadam-wazna-wize-d-lub-dokument-pobytowy-wydane-przez-inne-panstwo-
schengen/ [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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ków ICT – polski oddział firmy powinien złożyć zawiadomienie do Urzę-

du do Spraw Cudzoziemców (dalej: UdSC) o  wewnętrznym przeniesieniu 

pracownika – obywatela państwa trzeciego przed jego przyjazdem do Pol-

ski. Zawiadomienie ma pozytywny skutek, jeśli szef UdSC nie sprzeciwi się 

w drodze decyzji w ciągu 20 dni od złożenia zawiadomienia. W zawiadomie-

niu (sporządzonym po polsku) muszą zostać zawarte informacje o danych 

polskiego oddziału firmy, danych osobowych cudzoziemca, obywatelstwie, 

kwalifikacjach zawodowych, przygotowanym i dotychczas pełnionym przez 

niego stanowisku (kadra kierownicza, specjalista, stażysta), okres długości 

pobytu, nazwa państwa UE i rodzaj uprawnienia pobytowego ICT (jeśli oby-

watel kraju trzeciego jest delegowany z innego kraju UE)65. Przy rozpatrywa-

niu wniosków o  skorzystanie z  mobilności krótkoterminowej naukowców 

i  studentów czas na ewentualny sprzeciw wynosi 30 dni od daty złożenia 

zawiadomienia66. Podobnie też przy ubieganiu się o  skorzystanie z  mobil-

ności krótkoterminowej dla członków rodziny, którzy muszą udowodnić, że 

są członkami rodziny naukowca z wymaganą kartą pobytu na okres prowa-

dzonych przez niego badań67. Studenci, aby skorzystać z mobilności, muszą 

w zawiadomieniu podać, że celem ich pobytu jest kontynuowanie albo uzu-

pełnienie studiów (podjętych w innym kraju UE). Do tego mają obowiązek 

potwierdzić, że zostali objęci unijnym bądź wielostronnym programem mię-

dzyuczelnianym i ich pobyt nie przekroczy 365 dni68.

Zezwolenia na pobyt czasowy, w myśl działu V u.c., przyznaje się cudzo-

ziemcom z państw trzecich, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce na 

okres dłuższy niż trzy miesiące (nie dotyczy zezwoleń na prace sezonowe). 

Zezwolenia na pobyt czasowy z  reguły wystawia się na maksymalnie trzy 

lata69. Inaczej, niż przy mobilności krótkoterminowej, wnioski o udzielenie 

65  Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. usta-
nawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich.
66  Na podstawie art. 144-150 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2206, ze zm.).
67  Ibidem, https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-
-do-polski/mobilnosc-krotkoterminowa-czlonka-rodziny-naukowca/ [dane z  przełomu 
lutego i marca 2021 r.].
68  Na podstawie art. 151-157 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2206, ze zm.).
69  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-
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pobytu czasowego składa się we właściwych urzędach wojewódzkich do 

wojewody. Wniosek należy złożyć nie później niż w  ostatnim dniu waż-

ności dotychczasowych uprawnień. Od aplikujących o zezwolenie pobiera 

się linie papilarne, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Skuteczne złożenie 

wniosku jest wtedy, kiedy wnioskujący cudzoziemiec, oprócz wypełnione-

go i podpisanego formularza, poda również kserokopię ważnego paszportu, 

cztery fotografie i pozostałe dokumenty, potwierdzające okoliczności speł-

niające warunki poszczególnych kategorii zezwolenia. Czas na rozpatrzenie 

wniosku wraz z dokumentacją wynosi standardowo miesiąc lub dwa70. 

W przypadku zezwoleń dla osób pracujących wyróżniamy: jednolite ze-

zwolenie na pobyt i pracę, zezwolenie dla pracowników delegowanych, na 

pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, na pracę sezono-

wą (już wcześniej omawianą). Przy wnioskowaniu o  jednolite zezwolenie 

na pobyt i pracę, oprócz udokumentowania regularnych źródeł dochodu, 

miejsca zamieszkania i ubezpieczenia zdrowotnego, powinno się uzyskać 

informację od starosty, mówiącej o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy. Tego wymogu nie muszą jednak spełniać np. po-

siadacze Karty Polaka, absolwenci polskich uczelni wyższych71. 

Jeżeli obywatel państwa trzeciego chce założyć działalność gospodarczą, 

będzie dodatkowo zobligowany przedłożyć dowody o  posiadanych środ-

kach finansowych na prowadzenie działalności, a w przypadku dołączenia 

do spółek: umowę i aktualny bilans strat i zysków spółki72. 

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski na wolontariat muszą, podobnie 

jak w Austrii, przedłożyć umowę opisującą szczegółowe warunki wolonta-

riatu (art. 157g ustawy o cudzoziemcach). Można powiedzieć, że przy ubie-

ganiu się o polskie zezwolenie na pobyt czasowy dla studenta, naukowca 

albo członka rodziny należy podać identyczne dokumenty potwierdzające 

spełnienie specjalnych wymagań jak przy ubieganiu się o  ich austriackie 

odpowiedniki. Przy łączeniu rodzin różnicuje się zasady przyznawania 

-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/podstawowe-informacje/ [dane z  przełomu lu-
tego i marca 2021 r.].
70  Ibidem.
71  Na podstawie art. 114 i 126 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2206, ze zm.).
72  Na podstawie art. 142 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2206, ze zm.).
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zezwolenia na pobyt czasowy w zależności od obywatelstwa (gdy ubiegają-

cy pozostaje w małżeństwie z obywatelem polskim bądź obywatelem kraju 

EOG i Szwajcarii) lub statusu pobytu małżonka (pobyt stały lub czasowy)73. 

Stażyści – cudzoziemcy spoza EOG i Szwajcarii – muszą zgodnie z art. 

157a ustawy o cudzoziemcach do wniosku o zezwolenie oraz potwierdzeń 

o ubezpieczeniu, miejscu zamieszkania i  środkach na utrzymanie załączyć 

umowę stażu, gdzie muszą być zawarte szczegółowe informacje odnośnie 

do jego warunków. Jeżeli cudzoziemiec z kraju trzeciego, będący absolwen-

tem polskiej szkoły wyższej albo naukowcem, chce podjąć pracę lub założyć 

firmę, to musi przed upływem jego dotychczasowego zezwolenia na pobyt 

złożyć wniosek o przyznanie mu właściwego zezwolenia, wraz z udokumen-

towaniem spełnienia podstawowych warunków pobytowych, posiadania 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych (np. dyplom ukończenia studiów), 

wykazać, że spełnia kryteria na zezwolenie na pobyt czasowy z  adnotacją 

„praca” lub „działalność gospodarcza”74. 

Ostatnimi kategoriami zezwoleń na pobyt czasowy są zezwolenia dla ofiar 

handlu ludźmi i ze względu na inne okoliczności. Cudzoziemcy, którzy padli 

ofiarą handlu ludźmi (przestępstwo z art. 115 § 22 Kodeksu karnego), mogą 

się ubiegać o zezwolenie z tego tytułu, jeżeli już istnieje domniemanie bycia 

ofiarą, wtedy właściwy organ wydaje potwierdzenie w formie zaświadczenia 

o istnieniu zezwolenia na pobyt (art. 170 ustawy o cudzoziemcach). Aby wy-

dano takiemu cudzoziemcowi owo zezwolenie, musi przebywać on w Pol-

sce, współpracować z organami śledczymi i zerwać kontakty z podejrzanymi 

o  popełnienie przestępstwa75. Za kryteria przyznania zezwolenia na pobyt 

czasowy ze względu na inne okoliczności (wymienione enumeratywnie 

w art. 186 ustawy o cudzoziemcach) uznaje się np.: posiadanie stałego poby-

tu lub bycie rezydentem długoterminowym UE, lub urodzenie się w Polsce. 

W przypadku Niebieskiej Karty UE – zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

na maksymalnie 3 lata dla szczególnie wysoko wykwalifikowanych cudzoziem-

ców wymagania stawiane przez każdy kraj UE są takie same, czyli udowodnie-

73  Na podstawie art. 159 ustawy o cudzoziemcach (z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2017 
r., poz. 2206, ze zm.).
74  Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 6- 7 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2206, ze zm.).
75  Na podstawie art. 176 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2206, ze zm.).
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nie ukończenia co najmniej 3 lat studiów lub 5 lat stażu pracy na poziomie 

porównywalnym z wykształceniem wyższym. Wniosek razem z wymagany-

mi załącznikami składa się we właściwym terytorialnie urzędzie wojewódz-

kim do wojewody. Koszty wynoszą 440 zł opłaty skarbowej i 50 zł za wydanie 

karty pobytu z adnotacją „Niebieska Karta UE”. Czas na rozpatrzenie wynosi 

miesiąc, z możliwością przedłużenia z powodu złożoności sprawy76. 

W Polsce uzyskanie pobytu stałego (względnie długoterminowego) jest 

możliwe za pomocą dwóch kategorii zezwoleń: zezwolenia na pobyt stały 

i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego. Oba są wspominane 

w dziale VI ustawy o cudzoziemcach – zezwolenie na pobyt stały w roz-

dziale pierwszym (art. 195-210), a zezwolenie na pobyt rezydenta długoter-

minowego w rozdziale drugim (art. 211-225). Podstawowe różnice między 

nimi polegają na tym, że zezwolenie na stały pobyt ma więcej kategorii, a na 

pobyt rezydenta jedno. Wspólne cechy są takie, że organem właściwym do 

rozpatrzenia wniosków jest wojewoda77. Uprawnienie te dają nieograniczo-

ny dostęp do polskiego rynku pracy oraz legalnego pobytu na czas nieozna-

czony. Osoby ubiegające się o  stały pobyt lub rezydenturę muszą spełnić 

m.in.: podstawowe kryteria, w celu przyznania im uprawnień.

Zezwolenia na pobyt stały mają dziewięć kategorii. Istnieją zezwolenia na 

stały pobyt dla posiadaczy Karty Polaka; cudzoziemców posiadających pol-

skie pochodzenie; azylantów; przebywających w Polsce na podstawie statusu 

uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów huma-

nitarnych; przebywających na podstawie zgody na pobyt tolerowany; ofiar 

handlu ludźmi (po roku pobytu); małoletnich dzieci cudzoziemca przebywa-

jącego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długo-

terminowego, małżonków i małoletnich dzieci polskich obywateli78. 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest uprawnieniem 

o równej pozycji jak zezwolenie na stały pobyt. Oprócz podstawowych kry-

76  Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/niebieska-karta [dane z przeło-
mu lutego i marca 2021 r.].
77  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://
udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-polsce/zezwole-
nie-na-pobyt-staly/podstawowe-informacje/ [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
78  Na podstawie art. 195 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2206, ze zm.).
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teriów przyznania uprawnień pobytowych należy spełnić wymóg legalnego 

i nieprzerwanego, co najmniej 5-letniego pobytu w Polsce i potwierdzić zna-

jomość języka polskiego. Dopuszcza się jednak przerwy w pobycie – maksy-

malnie 10 miesięcy w ciągu 5 lat, z czego najdłuższa może trwać do pół roku. 

Posiadacze zezwoleń dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców mają 

o 2 razy zwiększone limity. Są ponadto wyjątki dotyczące długości wyma-

ganego pobytu i  jego liczenia. Na przykład mobilni posiadacze Niebieskiej 

Karty UE muszą wykazać, że przez okres 5 lat ostatnie 2 były przebyte w Pol-

sce. Jeżeli cudzoziemcy z państw trzecich studiowali na polskiej uczelni przez 

5 lat, to czas ten liczy się jako 2,5 roku wymaganego do uzyskania rezydentu-

ry. Natomiast uchodźcom można wliczyć pół albo cały okres oczekiwania na 

decyzję o nadaniu im statusu uchodźcy, jeżeli ten trwał co najmniej półtora 

roku. Nie uznaje się okresu studiów w  Polsce za czas wliczany do pobytu 

kwalifikowanego, gdy cudzoziemiec odbywał studia na podstawie wizy mo-

bilnej dla studentów79.

Porównanie regulacji polskiej i austriackiej – podsumowanie

Prawo zatrudnienia cudzoziemców obowiązujące w  Republice Austrii 

i Rzeczpospolitej Polskiej wykazuje zarówno cechy wspólne, jak i odmienne. 

Do tych pierwszych możemy zaliczyć silny wpływ prawa unijnego lub 

innego prawa międzynarodowego na kształtowanie przepisów krajowych. 

Przykładem skutku takiego oddziaływania może być daleko idąca swoboda 

podejmowania pracy przez cudzoziemców z  kraju członkowskiego UE 

bądź EFTA w  dowolnym innym kraju członkowskim tychże organizacji. 

Niezależnie od tego, czy dany obywatel unijny przyjedzie do Polski czy Au-

strii, na podstawie postanowień o wspólnym rynku pracy z traktatu z Ma-

astricht będzie traktowany przez tamtejszych pracodawców w niemalże ten 

sam sposób jak rodowici pracownicy tego kraju. Zresztą nie tylko cudzo-

ziemcy z UE mają takie ułatwienia, ale także cudzoziemcy z EFTA dzięki po-

rozumieniu z Porto o utworzeniu EOG oraz dwustronnym porozumieniom 

unijno-szwajcarskim. Unifikacji ulegają ponadto przepisy o  pozwoleniach 

79  Na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://
udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-polsce/zezwolenie-
-na-pobyt-staly/podstawowe-informacje/ [dane z przełomu lutego i marca 2021 r.].
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na pobyt i  pracę przyznawanym cudzoziemcom z  tzw. państw trzecich. 

Zjawisko to występuje na podstawie aktów unijnego prawa wtórnego, jak 

przykładowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 

2002 r., ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywa-

teli państw trzecich. Do katalogu pozwoleń pobytowych państw unijnych 

wprowadzona została Niebieska Karta UE, która jest zezwoleniem na po-

byt czasowy i pracę dla szczególnie wykwalifikowanych imigrantów spoza 

wspólnoty. Poza tym zostały ujednolicone same rodzaje pozwoleń, przynaj-

mniej w części.

Jednak nadal da się zauważyć istotne różnice między pozwoleniami po-

bytowymi i ich kategoriami w Polsce, a tymi występującymi w Austrii. Więk-

sze różnice można zaobserwować przy kwestiach proceduralnych. Przyglą-

dając się rodzajom zezwoleń, można zwrócić uwagę na zezwolenia, które są 

właściwe tylko dla danego kraju. Na przykład Czerwono-Biało- Czerwona 

Karta, pozwolenie na osiedlenie się dla artystów są obecne w austriackim 

katalogu, podczas gdy w polskim występują: zezwolenie na pobyt czasowy 

dla posiadaczy Karty Polaka, ofiar handlu ludźmi. Przykłady takich zezwo-

leń można mnożyć. W  przypadku różnic proceduralnych zauważalne są 

poniekąd polski unitaryzm i austriacki federalizm. Otóż w Polsce organem 

rozpatrującym wnioski o udzielenie uprawnień na pobyt i pracę jest najczę-

ściej wojewoda, a więc organ administracji rządowej w terenie, do tego po-

wiązany z organami centralnymi. W Austrii, szczególnie przy wydawaniu 

uprawnień, organami właściwymi są zarządca krajowy – szef rządu kraju 

związkowego lub organy przez niego upoważnione (magistraty lub komisje 

okręgowe). Elementem różniącym procedurę polską i austriacką jest cho-

ciażby pobieranie linii papilarnych cudzoziemca przy składaniu wniosku 

o poszczególne uprawnienia pobytowe. Wreszcie istnieją różnice przy przy-

znawaniu zezwoleń dla obywateli wybranych państw trzecich przez oba 

państwa. O ile przez długi czas Austria ułatwiała uzyskiwanie pozwoleń na 

podjęcie pracy sezonowej obywatelom Turcji i Jugosławii (przed jej rozpa-

dem), o tyle Polska obecnie ułatwia podejmowanie takich prac obywatelom 

niektórych państw dawnego Związku Radzieckiego.

Austria i Polska po wielu latach pozostawania w całkowicie odmiennych 

blokach polityczno-gospodarczych mają obecnie identyczne przepisy o za-

trudnianiu cudzoziemców, co w  największym stopniu stało się za sprawą 
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oddziaływania prawa unijnego. Pozostają jednak kwestie, które nadal różni-

cują te dwa systemy. Uwagę należy tutaj zwrócić na skomplikowany charak-

ter przepisów, jak i zróżnicowanie kategorii poszczególnych pozwoleń, które 

czasami zniechęcają przedsiębiorców do legalnego zatrudnienia cudzoziem-

ca. Ma to wpływ na wielkość szarej strefy. Aby ją zmniejszyć, być może ko-

nieczna będzie liberalizacja zasad przyznawania pozwoleń na pracę i pobyt.
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Franczyza jako nowoczesna forma 
współpracy przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

Firmy finansujące się franczyzą upadają znacznie rzadziej niż te działa-

jące na innych zasadach. Według danych, które przedstawił Główny Urząd 

Statystyczny w 2018 r., w ciągu pierwszego roku działalności upada ponad 

30% polskich przedsiębiorstw, natomiast jeśli chodzi o  te finansujące się 

franczyzą, to w pierwszym roku upada ich tylko 10%1. Dzieje się tak, po-

nieważ kupując system franczyzowy, franczyzobiorca ma do dyspozycji 

sprawdzoną sieć, z której korzysta, a poza tym pomoc od franczyzodawcy 

sieci. Ten model biznesowy ma o wiele niższe ryzyko niż inne. Ludzie za-

nim założą działalność gospodarczą, niewiele myślą o obowiązkach, jakie 

ich czekają, ani o  tym, jak dużo spraw wiąże się z  założeniem oraz roz-

wojem przedsięwzięcia. Dlatego zdarza się, że przedsiębiorca znajduje się 

w momencie, w którym to wszystko go przerasta i decyduje, że najlepszym 

dla niego wyjściem będzie zlikwidowanie prowadzonej firmy. Franczyza 

jest bardzo wygodną formą finansowania działalności gospodarczej, ponie-

waż jeżeli biorca znalazłby się w trudnej sytuacji i potrzebowałby wsparcia, 

to dawca zawsze powinien mu służyć pomocą. 

Franczyza – definicje pojęcia

Franczyza to sposób rozwoju oraz zarządzania działalnością gospodar-

czą, stosowany już przed wiekami. Lecz dopiero od 20-30 lat firmy zaczęły 

1  Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp: 4.10.2021]; https://pep.pl/porad-
nik/czym-jest-franchising-jakie-sa-rodzaje-franczyzy/ [dostęp: 4.10.2021].
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stosować tę metodę na skalę krajową, międzynarodową oraz globalną. Sło-

wo „franchising” oznacza „bycie wolnym”2 – to źródło finansowania propo-

nuje swobodę w kierowaniu oraz zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem. 

Oprócz tej wolności musi być również odpowiedzialność, która polega na 

dostosowaniu się do zasad, które są ujęte w umowie pomiędzy franczyzo-

dawcą a franczyzobiorcą. Dawca jest właścicielem marki oraz znaku towaro-

wego sieci franczyzowej3. 

Główną cechą charakterystyczną tego źródła jest zmienienie sposobu myśle-

nia z centralizacji na decentralizację oraz koncentracja na elastyczności, a przy 

tym biorca oraz dawca sieci są bardzo zaangażowani w działalność firmy4.

Najbardziej szczegółową i obszerną definicję franczyzy zawiera Kodeks Ho-

norowy członków Niemieckiego Związku Franczyzowego (DFV). Brzmi ona 

następująco: „Franczyza jest zorganizowanym systemem kooperacyjnych po-

wiązań pionowych pomiędzy samodzielnymi w sensie prawnym przedsiębior-

stwami na bazie umowy o charakterze ciągłym. System ten występuje na rynku 

w sposób jednolity i charakteryzuje się opartym na podziale pracy programem 

świadczeń, w którym uczestniczą partnerzy działający w tym systemie, oraz 

systemem wytycznych i  działań kontrolnych, które mają na celu zapewnie-

nie działań zgodnych z celami systemu. Program świadczeń franczyzodawcy 

stanowi pakiet franczyzowy; opiera się on na koncepcji zakupów, sprzedaży 

i  organizacji, wykorzystaniu praw własności przemysłowej i  intelektualnej, 

kształcenia franczyzobiorcy oraz obowiązku franczyzodawcy do aktywnego 

i  realizowanego na bieżąco wspierania franczyzobiorcy, a  także stałego roz-

wijania tej koncepcji. Franczyzobiorca działa we własnym imieniu oraz na 

własny rachunek, ma on prawo i obowiązek odpłatnego korzystania z pakietu 

franczyzowego. Jego wkład własny stanowi praca, kapitał oraz informacja”5.

Do uzupełnienia tej definicji Niemiecki Związek Franczyzowy stworzył 

również konkretne właściwości, do których zaliczyć można6:

2  Portal franczyzowy, http://franchising.info.pl/ [dostęp: 4.10.2021].
3  I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej 
w Polsce, Warszawa 2006, s. 151.
4  E.K. Geffroy, Clienting, jedyne co przeszkadza to klient, Warszawa 1996, s. 202.
5  Kodeks Honorowy Niemieckiego Związku Franczyzy 1991 (Deutscher Franchise – Ver-
band e. V (DFV), tłum. za: E. Banachowicz, J. Nowak, M.T. Starkowski, Franchising, czyli 
klucz do przyszłości, Warszawa 1995, s. 64-65.
6  Ibidem, s. 65-66.



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
41

•	  niezróżnicowane występowanie, czyli ta sama marka, znak towa-

rowy, nazwa handlowa, ten sam wygląd jednostek oraz wspólna strategia,

•	  zobowiązania obydwu stron – regulacje, które dotyczą płatności, dłu-

ga współpraca biorcy i dawcy systemu oraz prawa i obowiązki każdego z nich,

•	  system sprzedaży – zdecentralizowany; każda z jednostek jest sa-

modzielna pod względem prawnym,

•	  pakiet franczyzowy, czyli świadczenia, które oferuje franczyzodawca 

systemu – wsparcie dla franczyzobiorcy, rozbudowa działalności gospodarczej 

oraz ciągły rozwój systemu, koncepcja organizacji oraz sprzedaży i zakupów,

•	  powiązania pionowe dawcy i  biorcy systemu – silna współpraca, 

kontrole, wytyczne i pionowy podział pracy.

Franczyza jest całkowitym systemem prowadzenia firmy. Biorca licencji 

może polegać na dawcy w sprawie szkoleń i doradztwa dla siebie oraz swo-

ich pracowników, a także może liczyć na kampanie promocyjne. W zamian 

za to dawca otrzymuje od biorcy tzw. opłatę wstępną za udostępnienie li-

cencji oraz przez cały okres trwania umowy biorca wpłaca mu określony 

procent swoich obrotów. Pieniądze te są przeznaczone na poczet całej sieci, 

między innymi na kampanie reklamowe, projektowanie nowych produk-

tów i  badania marketingowe. Franczyzobiorca korzysta w  swojej firmie 

z wiedzy, doświadczenia oraz metod działania franczyzodawcy, natomiast 

dawca licencji zdobywa popularyzację marki na danym rynku oraz szansę 

szybkiego rozwoju sieci dzięki nagromadzonym środkom pieniężnym7.

Forma współpracy polega na tym, że franczyzobiorca prowadzi działal-

ność gospodarczą według procedur i  zaleceń dawcy, który stworzył pod-

ręcznik operacyjny oraz całą ideę systemu. 

Do dwóch głównych czynników, które odróżniają tę formę finansowania 

firmy od innych, należą8: 

•	 sieciowe prowadzenie przedsiębiorstwa oraz 

•	 licencjonowanie biznesu. 

Franczyza jest formą finansowania, kryjąca pod swoją nazwą różne ro-

dzaje czynności licencyjnych. Jeśli chodzi o ten model współpracy, to nie 

można całkowicie zlikwidować konkurencji pomiędzy stronami, jest ona 

natomiast przeorganizowana9.

7  I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności…, s. 153.
8  E.K. Geffroy, Clienting…, s. 202, s. 23.
9  Ibidem, s. 23-24.
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Geneza franczyzy

Termin „franczyza” sięga początkami kultury romańskiej oraz wywodzi 

się z języka francuskiego. Na początku definicją tego pojęcia było uwolnienie 

się od danin publicznych, natomiast z czasem ten termin zaczęto interpreto-

wać jako królewskie traktowanie, polegające na tym, że monarchia wzywała 

kupców do zrealizowania określonych czynności z zakresu handlu i usług, 

a w zamian otrzymywali oni określoną sumę pieniężną10.

Historia franczyzy na świecie

Pojęcie franczyzy pojawiło się w  XII wieku we Francji. W  tym okresie 

społeczność używała takiego stwierdzenia jak „charters de franchise”, które 

oznaczało prawo do użytkowania z obszarów leśnych za odpowiednią sumę 

pieniężną lub wykonanie usługi. Podmiotami danej umowy były władze ko-

ścielne oraz świeckie. Następnie stwierdzenie to było wykorzystywane przez 

rzemieślników oraz kupców w celu organizowania targów11. W XI wieku moż-

na również dostrzec sieć franczyzową w tzw. The Guilds (londyński City sys-

tem cechowy). Istotą danych systemów było prowadzenie działalności wyłącz-

nie przez osoby, które zaliczane były do cechu. Aby do niego należeć, powinno 

się skończyć szkolenie oraz rozpocząć własną organizację w Londynie12. 

Pomiędzy XVIII i XIX w. franczyza (która z założeń jest bardzo podobna 

do obecnych umów wyłącznego zakupu) skupiała się na monopolu w  ob-

szarze handlu bądź przemysłu. W tym okresie umowy były określane jako 

„Tied House Contracts” i polegały na porozumieniu pomiędzy browarami 

a właścicielami ziemi13.

Krajem, który ukazał współczesne cechy franczyzy są Stany Zjednoczone14. 

W 1851 r. przedsiębiorstwo Singer (maszyny do szycia) podpisało pierwsze 

porozumienia ze swoimi biorcami. Natomiast w latach 30. XX wieku zostały 

rozwinięte systemy stacji benzynowych, które zapoczątkowały rozwój tech-

10 L. Stecki, Franchising, Toruń 1997, s. 15.
11  M.J. Ziółkowska, Franczyza – nowoczesny model rozwoju biznesu, Warszawa 2010, s. 12.
12 A. Antonowicz, Franchising. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Gdynia 2010, s. 89-90.
13 A. Tokaj-Krzewska, Franchising strategia rozwoju małych firm w Polsce, Warszawa 1999, s. 7.
14 L. Stecki, Franchisng..., s. 16.
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nologiczny15. W 1955 roku nastąpił największy przełom – Ray Kroc zdecy-

dował się ukształtować prawną formę systemu najbardziej popularnej do 

dziś marki – McDonald’s16. 

Historia franczyzy w Polsce

 

W Polsce już nawet przed rokiem 1989 były uruchomione przedsiębior-

stwa, które opierały się na nowoczesnym modelu współpracy, lecz nosiły one 

inne nazwy niż „franczyza”. Można do nich zaliczyć międzynarodowe sieci 

hotelowe Novotel oraz InterContinental. W latach 90. XX w. działały systemy, 

do których zaliczane były umowy agencyjne. Model współpracy sięga lat 50. 

XX w., a inicjatorami byli Poczta Polska oraz Bank PKO BP. Banki otwierały 

w miejscowościach oraz w zakładach pracy punkty kasowe, tzw. ajencje, na-

tomiast na poczcie zatrudniani byli mieszkańcy danych miast17. 

Pierwszym sklepem na rynku polskim działającym w oparciu o franczy-

zę była francuska drogeria kosmetyczna Yves Rocher, która została otwar-

ta w 1990 roku18. Natomiast rok później zaczęły wchodzić na rynek inne 

jednostki, do których zaliczyć można sieć amerykańską McDonald’s oraz 

niemieckie przedsiębiorstwo Adidas19. 

Pierwsza polska firma, która uruchomiła sieć franczyzową, to cukiernia 

A. Blikle. Powstała ona w 1869 roku, natomiast w 1990 roku zaczęła dzia-

łać w systemie franczyzowym. Dwa lata później to przedsiębiorstwo udo-

stępniło swoją markę. Franczyza w tym przedsiębiorstwie polega na tym, 

że dawca sprzedaje swoje produkty biorcy z wcześniej ustalonym rabatem, 

natomiast biorca oferuje te produkty u siebie w firmie w cenie, którą wcze-

śniej razem ustalili. W danej cukierni to dawca sieci decyduje o organizacji, 

pracy personelu oraz wystroju i wyposażeniu cukierni20.

Następnym ważnym polskim przedsiębiorstwem, które miało istotny 

wkład w rozwój franczyzy, jest Pożegnanie z Afryką. To pijalnia kawy wraz 

z profesjonalnym sprzętem. W tym sklepie konsumenci mogą otrzymać róż-

15 http://www.beskidwyspowy.eu/historia-franchisingu-czyli-jak-to-wszy/ [dostęp: 4.10.2021].
16  Ibidem.
17  J. Ziółkowska, Franczyza..., s. 22.
18  M.K. Stawicka, Franczyza – droga do sukcesu, Gliwice 2009, s. 41.
19  M. Skrzek, E. Wojtaszek, Reguły konkurencji a franchising, Warszawa 1995, s. 112-113.
20  Ibidem, s. 44. 
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ne informacje dotyczące kawy oraz ciekawych sposobów jej przyrządzenia. 

Przedsiębiorstwo to jest istotne, ponieważ jego pierwsza jednostka franczy-

zowa powstała w 1993 roku, a jego system franczyzowy działa aż do dzisiaj21.

Przedsiębiorstwa oparte na współpracy powstawały też w wyniku prze-

kształceń własnościowych firm państwowych. Polegało to  na współpracy 

samodzielnych placówek w oparciu o powiązanie franczyzowe. Na tym spo-

sobie oparto na przykład działalność Orbisu, który w 1991 roku został prze-

kształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa22. 

Kolejną fazą rozwoju franczyzy w  Polsce była konkurencyjna walka 

przedsiębiorstw w gospodarce w latach 1996-1999. Dużą część firm franczy-

zowych stanowiły zagraniczne sieci, i to w tym właśnie okresie zauważono 

nagły rozkwit sieci franczyzowych23.

Rozwój tego rynku jednak nie trwał zbyt długo, ponieważ w 2001 roku 

nastąpiło zatrzymanie się postępu franczyzy. Przepisy Kodeksu cywilnego, 

które weszły pod koniec 2000 roku i dotyczyły umów agencyjnych, pozytyw-

ne rezultaty przyniosły dopiero w 2002 roku. Mimo nie najlepszej sytuacji na 

rynku franczyzowym koniunktura znacząco się poprawiła, a liczba jednostek 

istotnie się zwiększyła24. 

Od momentu uruchomienia pierwszych sieci franczyzowych w Polsce ry-

nek wyróżnia się wzrostem popularności tej formy prowadzenia działalności 

oraz znaczącym i szybkim rozwojem. Przez ostatnie lata system ten wzmac-

nia swoje funkcjonowanie poprzez rozwój marek, jednostek oraz ulepsza-

nie aktualnych procedur i wdrożenie nowych. Specjaliści twierdzą, że rynek 

franczyzowy nie ma się o co martwić, ponieważ przewidują oni jego rozwój 

i – w związku z tym – także systematycznie rosnącą liczbę marek oraz jedno-

stek franczyzowych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się uruchomić jednost-

kę franczyzową, widzą, że  liczba upadłości firm prowadzonych w  oparciu 

o tę formę jest o wiele mniejsza niż w przypadku tych, które działają samo-

dzielnie. Rynek współpracy franczyzowej cały czas zyskuje na popularności 

oraz jest postrzegany przez przedsiębiorców jako bezpieczna forma finanso-

21  Oficjalna strona internetowa Pożegnanie z Afryką, https://www.pozegnanie.com/ [do-
stęp: 4.10.2021].
22  Oficjalna strona internetowa Grupy Hotelowej Orbis, https://www.orbis.pl/o-firmie/ra-
da-nadzorcza [dostęp: 4.10.2021].
23  M.K. Stawicka, Franczyza – droga…, s. 182-183.
24  K. Bagan-Kurluta, Umowa franchisingu, Warszawa 2001, s. 28-30.
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wania działalności gospodarczej, ponieważ jest kontrolowany przez innego 
przedsiębiorcę25.

Tymczasem statystyki pokazują, że franczyza jest coraz popularniejszą 
formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (tabela 1). 

Tabela 1. Raport o rynku franczyzy w latach 2002–2020

Rok
Ilość marek 

franczyzowych

Ilość 
oddziałów

 franczyzowych 
Rok

Ilość marek 
franczyzowych

Ilość
 oddziałów 

franczyzowych 

2002 175 10 646 2011 847 53 392

2003 216 11 882 2012 946 57 498

2004 256 14 162 2013 1 006 63 496

2005 310 20 661 2014 1 070 65 998

2006 329 23 131 2015 1 122 68 566

2007 405 25 654 2016 1 172 71 509

2008 517 30 634 2017 1 212 75 865

2009 626 37 982 2018 1 250 78 000

2010 762 45 202 2019 1 280 80 100

2020 1 310 83 500

Źródło: https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/ [do-
stęp: 4.10.2021].

 
W ciągu 18 lat liczba marek franczyzowych wzrosła aż o 1135, natomiast 

liczba placówek franczyzowych wzrosła o  72  854. Świadczy to o  tym, że 
zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy dostrzegają liczne korzyści 
w  tego typu współpracy. Według PARP franczyza zyskała na popularno-
ści, ponieważ jest bezpiecznym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa 
w sytuacji rosnącej konkurencji oraz postępujących procesów globalizacji. 
Forma ta przynosi korzyści dla obu stron umowy, ponieważ franczyzodaw-
ca dokonuje ekspansji gospodarczej, natomiast franczyzobiorca otrzymuje 
gotową receptę na sukces26.

25  Ibidem, s. 30-31.
26 https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/przedsiebiorca-w-syste-
mie-franczyzowym [dostęp: 6.10.2021].
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Typologia franczyzy

W przebiegu rozwoju franczyzy wyróżnia się klasyfikację opartą na róż-

norodnych kryteriach. 

Według podmiotu prowadzonej działalności można wyróżnić27:

•	 franczyzę przemysłową – franczyzodawca udostępnia franczyzobior-

cy swój know-how (doświadczenie oraz wiedzę, które dotyczą procesu pro-

dukcyjnego danego wyrobu), a oprócz tego również udostępnia tajemnicę 

zawodową oraz różne technologie. Są one przekazywane, aby określone do-

bro było produkowane na takich samych zasadach i o takich samych cechach 

zewnętrznych jak produkty tworzone w firmie macierzystej,

•	 franczyzę dystrybucyjną – dawca jest zobowiązany dostarczyć fran-

czyzobiorcy konkretne towary, natomiast do obowiązków biorcy należy ich 

sprzedaż w swoim przedsiębiorstwie,

•	 franczyzę usługową – franczyzobiorca jest zobowiązany do korzysta-

nia ze znaku firmowego dawcy oraz do posługiwania się wykorzystywanym 

przez dawcę oznakowaniem przedmiotów oraz realizowanych usług,

•	 franczyzę mieszaną – składa się ona z trzech części: franczyzy usługo-

wej, handlowej i produkcyjnej.

Według formy organizacyjnej systemu można wyróżnić takie rodzaje 

franczyz, jak28:

	 franczyza indywidualna – franczyzobiorca może stworzyć tylko jed-

ną firmę, która ma ograniczone terytorium działalności,

	 franczyza wielokrotna – jeden franczyzobiorca może otworzyć wiele 

działalności gospodarczych franczyzowych na danym terytorium,

	 franczyza pośrednia – dawca nie tworzy sam sieci osób, które by miały 

z nim współdziałać, lecz szuka podmiotu, z którym mógłby zawrzeć umowę 

na zasadzie franczyzy i ten podmiot będzie kierować działalnością na rynku,

	 franczyza wydzielona albo minifranczyza – biorca prowadzi działal-

ność, która obejmuje tylko fragment obszaru przedsiębiorstwa dawcy,

	 franczyza wiązana – dawca sprzedaje swoje produkty/usługi innemu dawcy.

27  A. Tokaj-Krzewska, Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Warszawa 1999, 
s. 15-19.
28  Ibidem, s. 15-19.
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Natomiast według celu strategicznego firmy można przedstawić takie ro-

dzaj, jak29:

−	 franczyza konwersyjna – jedna firma, która działa w danej branży, 

zawiera umowę franczyzową z  drugim przedsiębiorstwem, aby podnieść 

swoją reputację i zwiększyć swoje dochody,

−	 franczyza w niszy – dawca dzięki stworzonej sieci chce zaspokoić 

potrzebę określonego segmentu rynku,

−	 franczyza wielokoncepcyjna – franczyzodawca kupuje pakiety fran-

czyzowe i staje się równocześnie subdawcą innego systemu albo biorcą.

Uczestnicy umowy franczyzowej

Organizatorem sieci jest franczyzodawca, który jest osobą fizyczną lub 

prawną. Jest właścicielem marki sieci franczyzowej, znaku towarowego oraz 

nazwy firmy, a poza tym to on decyduje, jakie warunki oraz procedury musi 

spełnić franczyzobiorca, aby mógł dołączyć do  jego sieci. Dawca posiada 

doświadczenie oraz wiedzę odnośnie do wyrobu, który produkuje albo 

świadczonej usługi30. 

Właściciel firmy staje się dawcą dopiero wtedy, gdy tworzy sieć franczy-

zową oraz udostępnia swoje produkty lub usługi innym podmiotom, czyli 

franczyzobiorcom (współpracuje z nimi)31.

Drugim podmiotem umowy franczyzowej jest franczyzobiorca, którego 

można również nazywać franczyzantem32. Jest to osoba prawna bądź fizycz-

na, która prowadzi przedsiębiorstwo działające w oparciu o system franczyzo-

wy. Przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę franczyzową, zobowiązany jest 

do uiszczenia wymaganych opłat; taką opłatą może być opłata wstępna, bie-

żąca lub/i fundusz marketingowy. Biorca prowadzi samodzielny podmiot go-

spodarczy, lecz firma ta jest podporządkowana dawcy zarówno pod względem 

finansowym, jak i organizacyjnym. Działalność franczyzobiorcy powinna być 

prowadzona zgodnie z zasadami oraz z zaleceniami dawcy sieci. Placówka fran-

czyzowa działa w oparciu o przygotowaną i sprawdzoną przez franczyzodawcę 

29  Ibidem.
30  M.K. Stawicka, Franczyza – droga…, s. 89. 
31  M.J. Ziółkowska, Franczyza – nowoczesny model…, s. 72.
32  M.K. Stawicka, Franczyza – droga…, s. 93.
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koncepcję biznesową. Franczyzobiorca otrzymuje od dawcy znak towarowy oraz 

znaną markę. Korzystający z sieci może również liczyć na doradztwo i wsparcie 

od dawcy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy biorca pono-

si pełne ryzyko dotyczące prowadzenia swojej jednostki franczyzowej33. 

Problemy związane z działalnością franczyzową

 W działalności franczyzowej tak jak w każdej innej organizacji można 

wyróżnić pewne bariery zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Do trudności zewnętrznych można zaliczyć:

1) Problemy prawno-legislacyjne – każda działalność prowadzona jest 

na innych zasadach; działalność oparta na franczyzie wyróżnia się różnymi 

sposobami funkcjonowania danego systemu – w tych przedsiębiorstwach nie 

ma jednego konkretnego sposobu przekazywania opłat34.

2) Nieuregulowana ustawa o działalności franczyzowej, dla której istnie-

je jedynie projekt35. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności franczy-

zowej jest m.in. wynikiem braku odpowiednich rozważań prawnych. Mimo 

że franczyza została poddana bezpośredniej regulacji normatywnej przede 

wszystkim w USA, Kanadzie, Brazylii, Malezji, Australii, Belgi, Holandii, we 

Włoszech oraz na Łotwie, to problem osobnych ustaw poświęconych fran-

czyzie dotyczy jeszcze wielu krajów36.

3) Nieodpowiednia infrastruktura dla potrzeb franczyzobiorców i franczy-

zodawców37 oraz brak odpowiednich lokalizacji dla jednostek franczyzowych38.

4) Recesja gospodarcza, która może skutkować zablokowaniem planów 

rozwojowych (może zablokować nawet te największe sieci)39. 

33  M.J. Ziółkowska, Franczyza – nowoczesny model…, s. 72.
34  R.C. Hoffman, J.F. Preble, Global franchising: current status and future challenges, “Jour-
nal of Services Marketing” 2004, No. 2, s. 106-107.
35 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1392379,aneta-wiewiorowska-do-regulacji-
franczyzy-kodeks-cywilny-nie-wystarczy.html [dostęp: 6.10.2021].
36 https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/jak-bedzie-wygladala-ustawa-o-
dzialalnosci-franczyzowej-projekt-rafala-adamusa,99613.html [dostęp: 6.10.2021].
37  M. Ratajczak-Mrozek, F. Nowacki, P. Sypniewska, Motywy i bariery rozwoju sieci franczy-
zowych na rynku lokalnym vs. zagranicznym, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 5, s. 111.
38  Ibidem, s. 117.
39  Ibidem, s. 111.
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Natomiast do wewnętrznych barier rozwoju można zaliczyć40:

1) Nieposiadanie właściwych zasobów finansowych oraz kompetencji 

w organizacji.

2) Brak posiadania odpowiedniej wiedzy potencjalnych franczyzo-

biorców dotyczącej prowadzenia działalności franczyzowej.

3) Negatywne doświadczenia, które zostały nabyte we wcześniejszej 

działalności opartej na franczyzie.

4) Brak doświadczenia, głównie w  organizacjach, które mają krótki 

staż na rynku krajowym41.

40  Ibidem, s. 111-118.
41  J. Johanson, J.E. Vahlne, The Internationalization Process of the Firm. A Model of Knowl-
edge Development and Increasing Foreign Market Commitments, “Journal of International 
Business Studies” 1977, Vol. 8, Iss. 1; J. Johanson, J.E. Vahlne, The Uppsala internationaliza-
tion process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership, “Journal 
of International Business Studies” 2009, Vol. 40.
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Specyfika projektów B+R współfinansowanych 
z funduszy unijnych a metodyki, standardy 

i wytyczne zarządzania projektami 

Projekt, jego cechy i miejsce w działaniach organizacji 

W  obszernej literaturze przedmiotu dotyczącej zarządzania projektami 

można znaleźć wiele definicji projektu. Projekty stawiane są najczęściej w opo-

zycji do bieżących, codziennych działań operacyjnych. Wyróżniono cztery 

rodzaje działań realizowanych przez organizacje: działania rutynowe, impro-

wizowane, funkcje oraz projekty. Zarówno działania rutynowe, jak i  funkcje 

charakteryzują się powtarzalnością, co oznacza, że ich rezultaty są przewidy-

walne. Określane są też jako działania operacyjne, czyli cykliczne zadania z ja-

sno określonym procedurami, które z  dużym prawdopodobieństwem dadzą 

ten sam efekt1. Działania improwizowane i projekty są unikalne i niepowtarzal-

ne, co oznacza, że ich efekty są niepewne i trudne do przewidzenia2. 

Projekty definiowane są zatem jako niepowtarzalne przedsięwzięcia 

o wysokiej złożoności, określone co do okresu ich wykonania – z wyróżnio-

nym początkiem i końcem – wymagające zaangażowania znacznych, lecz 

limitowanych środków (rzeczowych, ludzkich, finansowych, informacyj-

nych), realizowane przez zespół wysoko wykwalifikowanych wykonawców 

z różnych dziedzin (interdyscyplinarne) w sposób względnie niezależny od 

powtarzalnej działalności, związane z wysokim poziomem ryzyka technicz-

nego, organizacyjnego i ekonomicznego i w związku z tym wymagające za-

stosowania specjalnych metod ich przygotowania i wdrażania3. 

1  M. Kapusta, Zarządzanie projektami krok po kroku, Warszawa 2013, s. 9.
2  M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, Warszawa 2003, s. 13-16.
3  M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa 2014, s. 19.
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Definicja ta, jak można zauważyć, odnosi się do szczególnych atrybutów 

projektu4. Niepowtarzalność oznacza, że cel, jaki ma osiągnąć projekt, ma 

charakter unikalny zarówno w zakresie koncepcji, jak i realizacji, stanowiąc 

odpowiedź na jakąś jednostkową potrzebę. Złożoność to działania komplek-

sowe i  wieloprzedmiotowe, w  których planowaniu, kierowaniu i  realizacji 

bierze udział wiele działów, wiele organizacji, i/lub wielu ekspertów z róż-

nych dziedzin. Dlatego projekty są z reguły przedsięwzięciami interdyscypli-

narnymi. Określoność odnosi się najczęściej do ściśle zdefiniowanego czasu 

trwania projektów, z wyraźnie wyróżnionym początkiem i końcem (tymcza-

sowość). To właśnie określoność w czasie stanowi podstawę do zastosowania 

specjalistycznych narzędzi w zarządzaniu projektami, jak przykładowo me-

toda wartości wypracowanej (EV). Autonomia lub częściowa niezależność 

projektu oznacza, że realizacja projektów przebiega w sposób względnie nie-

zależny od pozostałej działalności organizacji. Innymi słowy, jest on wydzie-

lony z toku codziennych i rutynowych działań, z częściowym lub całkowitym 

oddelegowaniem członków zespołu do realizacji projektu. Konsekwencją 

powyższych cech jest większa niepewność niż ta, z którą wiąże się zwykła 

działalność biznesowa, a  więc wyższe ryzyko niepowodzenia w  porówna-

niu do działań rutynowych. W związku z niepewnością projekty wymagają 

wprowadzania częstych zmian, a więc stopniowego doprecyzowywania. 

W organizacjach można spotkać także programy lub portfele projektów. 

Wspomniany wyżej Trocki i in.5 podkreślają, że programy mogą być interpre-

towane dwojako: albo jako projekty niekomercyjne realizowane np. w insty-

tucjach administracji publicznej, albo jako przedsięwzięcia nadrzędne w sto-

sunku do projektów, charakteryzujące się większą złożonością i trudnością 

w realizacji niż same projekty. Zupełnie inną definicję programu można zna-

leźć w wytycznych IPMA (International Project Management Association). 

Według tych wytycznych, program to tymczasowa struktura współzależnych 

od siebie komponentów programu (projektów), zarządzanych w skoordyno-

wany sposób w celu umożliwienia dokonania zmian i dostarczenia korzyści. 

Program tworzony jest po to, aby osiągnąć cel strategiczny. Programy mają 

wspólny cel nadrzędny, niemożliwy do realizacji przez poszczególne pro-

jekty osobno. W odróżnieniu od programu portfel to zbiór projektów i/lub 

4  M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami..., s. 17-21.
5  Ibidem, s. 19-22.
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programów, które nie muszę być ze sobą powiązane wspólnym celem (jak 

programy), ale zostały zebrane w celu optymalizacji wydajności organizacji 

i osiągnięcia jej celów strategicznych przy jednoczesnym redukowaniu ry-

zyka6.

Metodyki, standardy i wytyczne zarządzania projektami

Zarządzanie projektem to proces, w  trakcie którego osoba kierująca 

projektem (zwana także kierownikiem projektu lub menedżerem projek-

tu, często określana w  skrócie PM (ang. Project Manager) przeprowadza 

celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu 

oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu 

środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, 

aby osiągnąć wyznaczony cel w  określonym terminie, po wyznaczonych 

kosztach i  odpowiedniej jakości7. Według amerykańskiego Instytutu Za-

rządzania Projektami (Project Management Institute – PMI) zarządzanie 

projektami obejmuje między innymi: określenie wymagań; odniesienie do 

różnych potrzeb, obaw i oczekiwań interesariuszy (patrz: interesariusze pro-

jektu) w miarę planowania i przeprowadzania przedsięwzięcia; organizację, 

utrzymywanie i  przeprowadzanie komunikacji między interesariuszami; 

zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy z myślą o spełnieniu wymagań 

projektu i jego produktach cząstkowych; utrzymywanie równowagi między 

trudnymi do pogodzenia ograniczeniami projektu – zakresem, jakością, 

terminami (harmonogramem), budżetem, zasobami oraz ryzykiem8.

Zarządzanie projektami powinno być metodyczne, tj. systematyczne 

i planowe, oparte na właściwych metodach. Istnieje wiele technik, narzę-

dzi, metodyk, standardów i  wytycznych zarządzania projektami. Metody 

zarządzania projektami to nadające się do wielokrotnego użytkowania ze-

społy zaleceń co do sposobu postępowania przy rozwiązywaniu problemów 

zarządczych. Metodyka zarządzania projektami jest natomiast definiowa-

na jako logiczny i spójny zestaw szczegółowych zaleceń co do sposobu po-

6  IPMA, Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB 4.0., s. 29.
7  P. Pietras, M. Szmit, Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Łódź 2003, s. 11.
8  PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), Fifth 
Edition, USA 2015, s. 33.
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stępowania przy zarządzaniu całym projektem, prowadzących do uzyskania 

zamierzonego rezultatu9. Standard ma na celu dostarczenie kierownikowi 

projektu informacji, co należy robić, ale nie mówi, jak to robić, tym samym 

pozostawiając dużą swobodę w  dostosowaniu tego podejścia do projektu 

każdej wielkości. Różnica między standardem a metodyką w praktyce nie ma 

znaczenia – w każdej organizacji i w każdym projekcie należy dostosować 

konkretne narzędzia i  metody do własnych potrzeb, jest to tzw. podejście 

zapożyczania10.

Wśród metodyk zarządzania projektami można wyróżnić metodyki uni-

wersalne, branżowe, firmowe oraz autorskie. Metodyki uniwersalne, stoso-

wane w  różnych dziedzinach i  sytuacjach, opracowywane są zwykle przez 

światowe organizacje zrzeszające profesjonalnych kierowników projektów 

i zajmujące się rozpowszechnianiem wzorcowych metod zarządzania projek-

tami. Zalicza się do nich metodyka PMBoK, opracowana przez amerykański 

Instytut Zarządzania Projektami (PMI), oraz metodyka PRINCE2 brytyj-

skiego OGC (Office of Government Commerce). Organizacje te oferują cer-

tyfikaty potwierdzające kompetencje kierownika w zakresie zarządzania pro-

jektami. Certyfikaty w zakresie zarządzania projektami wydawane są także 

przez inną światową organizację wspomnianą powyżej – IPMA, jednakże nie 

opracowała ona własnej metodyki, a jedynie posługuje się pojęciem „wytycz-

nych kompetencyjnych”, które powinien posiadać kierownik projektu i które 

są weryfikowane w procesie certyfikacji danej osoby. Metodyki branżowe zo-

stały zaproponowane przez stowarzyszenia fachowe poszczególnych branż, 

dlatego są dostosowywane do specyfiki branżowej projektów. Jedną z najbar-

dziej znanych metodyk branżowych jest SCRUM, zaliczana do tzw. zwinnych 

metodyk zarządzania projektami (agile project management), przeznaczona 

przede wszystkim dla projektów IT. W tej metodyce zamiast pojęcia „pro-

jekt” występuje „sprint”, definiowany jako „ograniczenie czasowe trwające 

jeden miesiąc lub krócej, podczas którego wytwarzany jest „Ukończony’, go-

towy do użycia i  potencjalnego wydania Przyrost”11. Organizacja SCRUM 

oferuje certyfikaty dla kierowników projektów IT, wymagających zwinnych 

9  M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie..., s. 412.
10  M. Kapusta, Zarządzanie projektami..., s. 21.
11  K. Schwaber, J. Sutherland, Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie. Reguły gry, Gliwice 
2013, s. 8.
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metod zarządzania. Metodyki firmowe zostały opracowane przez organiza-

cje, w których projekty stanowią podstawę działalności, np. NASA, NATO, 

natomiast metodyki autorskie to takie, które zostały opracowane przez teo-

retyków i praktyków zarządzania, np. metoda Lenta.

Metodyki PMBoK oraz PRINCE2 to tzw. metodyki klasyczne, zwane 

również kaskadowymi (ang. waterfall). Polegają one na podziale projektu 

na sekwencje kroków (plan, analiza, realizacja, wdrożenie, testy), które mu-

szą zostać zrealizowane w określonym z góry czasie. Ich zaletą jest m.in. 

pewność otrzymania planowanych wyników oraz regularny rytm pracy, na-

tomiast wadą – brak elastyczności. Według metodyki PMBoK zarządzanie 

projektem realizowane jest przez właściwe wykorzystanie i powiązanie ze 

sobą 47 logicznie pogrupowanych procesów zarządzania projektami, obej-

mujących następujące grupy procesów12:

1. grupa procesów rozpoczęcia lub inicjowania (Initiating),

2. grupa procesów planowania (Planning),

3. grupa procesów realizacji (Executing),

4. grupa procesów monitorowania i kontroli (Monitoring and Controlling),

5. grupa procesów zakończenia lub zamykania (Closing).

Procesy te wdrażane są w 10 obszarach zarządzania projektami:

1. zarządzanie integracją projektu,

2. zarządzanie zakresem w projekcie,

3. zarządzanie czasem w projekcie,

4. zarządzanie kosztami w projekcie,

5. zarządzanie jakością w projekcie,

6. zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie,

7. zarządzanie komunikacją w projekcie,

8. zarządzanie ryzykiem w projekcie,

9. zarządzanie zamówieniami w projekcie,

10. zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie.

Metodyka PRINCE2 z  kolei przedstawia zarządzanie projektem jako 

cztery zintegrowane elementy13:

12  PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge…, s. 7-14.
13  OGC, PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami..., s. 5-7.
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1. Pryncypia (zasady), czyli nakazy przewodnie i dobre praktyki określa-
jące, czy projekt jest realizowany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Jest 
ich 7: ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z doświadczeń, zdefiniowane 
role i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wykorzystaniem toleran-
cji, koncentracja na produktach, dostosowanie do warunków projektu.

2. Tematy opisują te aspekty zarządzania, którymi należy się ciągle zaj-
mować w  trakcie projektu. Są to: Uzasadnienie Biznesowe, Organizacja, Ja-
kość, Plany, Ryzyko, Zmiana, Postępy.

3. Proces to ustrukturyzowany zbiór działań zaprojektowany w celu osią-
gnięcia konkretnego celu. PRINCE2 wyróżnia siedem procesów: Przygotowa-
nie Projektu, Zarządzanie Strategiczne Projektem, Inicjowanie Projektu, Stero-
wanie Etapem, Zarządzanie Dostarczaniem Produktów, Zarządzanie Końcem 
Etapu, Zamykanie Projektu.

4. Środowisko projektu, czyli dostosowanie metodyki PRINCE2 do wa-
runków projektu.

Jak wcześniej wspomniano, w  odróżnieniu od organizacji PMI czy OGC, 
IPMA nie oferuje metodyki zarządzania projektami w ścisłym tego słowa zna-
czeniu, dostarcza jednak wytycznych kompetencyjnych, które powinien posia-
dać kierownik projektu. IPMA stawia kompetencje na szczególnym miejscu, 
sam standard ICB nosi tytuł Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarzą-
dzaniu Projektami, Programami i  Portfelami. Kompetencje zdefiniowano tu 
jako zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia pożąda-
nych rezultatów; przy czym wiedza to zbiór informacji i doświadczenia, które 
jednostka posiada (np. zrozumienie koncepcji wykresu Gantta), umiejętności 
to specyficzne możliwości techniczne, umożliwiające osobie wykonanie zadania 
(np. stworzenie wykresu Gantta), natomiast zdolności to umiejętne i skuteczne 
wykorzystanie wiedzy w określonej sytuacji (np. opracowanie i skuteczne zarzą-
dzanie harmonogramem projektu). Te trzy warunki są ze sobą ściśle powiązane: 
posiadanie umiejętności zakłada odpowiednią wiedzę, fakt posiadania zdolno-
ści zakłada odpowiednie umiejętności i wiedzę oraz ich praktyczne wykorzy-
stanie w odpowiedni sposób i we właściwym czasie. IPMA postrzega i definiuje 
kompetencję jako funkcję jednostki, zespołu i organizacji (patrz: Kompetencje 
indywidualne, Kompetencje zespołu, Kompetencje organizacji). IPMA wytycza 
ponadto trzy obszary kompetencji: „Ludzie”, „Praktyka”, „Perspektywa”, określa-
ne łącznie jako „oko kompetencji”14.

14  IPMA, Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB 4.0., s. 27-28.
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Specyfika projektu B+R i konsekwencje dla zarządzania projektem 

Projekt B+R, czyli projekt badawczo-rozwojowy, to inaczej projekt obej-

mujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Pojęcie 

projektu badawczo-rozwojowego upowszechniło się wraz z realizacją fun-

duszy unijnych w  Polsce, szczególnie w  perspektywie finansowej na lata 

2014-2020. Głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw był tam Pro-

gram Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który w obecnej perspekty-

wie (2021-2027) zostanie zastąpiony przez program Fundusze Europejskie 

dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem tego programu było pobu-

dzenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, poprzez wsparcie procesu 

tworzenia i  wdrożenia innowacyjnych produktów i  usług („od koncepcji 

do zysku”), który z kolei był możliwy do realizacji poprzez stymulowanie 

badań i rozwoju. 

Warto nadmienić, że przed uruchomieniem środków na badania i roz-

wój w  przedsiębiorstwach tego typu działalność kojarzona była przede 

wszystkim z ośrodkami badawczymi i uczelniami. Pojęcia „badania prze-

mysłowe i „eksperymentalne prace rozwojowe” zostały zdefiniowane w art. 

2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201415 oraz przez ustawę 

z dn. 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki 

oraz niektórych innych ustaw. Badania przemysłowe mają na celu zdobycie 

nowej wiedzy w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług, 

bądź wprowadzenia do nich znaczących ulepszeń16. Istotne jest tu okre-

ślenie tzw. poziomu gotowości technologii do wdrożenia (ang. technology 

readiness level – TRL), który przed rozpoczęciem badań przemysłowych 

zakłada początkowe etapy opracowywania innowacyjnej technologii (tj. 

TRL2 – TRL6). W tym miejscu należy jeszcze wyróżnić tzw. badania pod-

stawowe (TRL1), których cel jest odmienny od celu badań przemysłowych. 

Są to oryginalne prace badawcze podejmowane głównie w celu zdobywania 

nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nasta-

wienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (w odróżnieniu od ba-

dań przemysłowych, które powinny być nastawione na komercjalizację). 

15  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, art. 2 pkt 85 i 86.
16  Ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz 
niektórych innych ustaw.
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Eksperymentalne prace rozwojowe (TRL6 – TRL9) następują po badaniach 

przemysłowych i polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzy-

staniu dostępnej już wiedzy (a więc wiedzy pozyskanej w trakcie realizacji 

badań przemysłowych) do planowania produkcji oraz tworzenia i projekto-

wania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. 

Prace rozwojowe powinny się zakończyć na ostatnim, dziewiątym pozio-

mie gotowości technologii do wdrożenia (TRL9), co oznacza, że została ona 

sprawdzona w warunkach rzeczywistych i osiągnęła ostateczną formę, goto-

wą do wdrożenia w warunkach rzeczywistych (którymi może być np. rozpo-

częcie masowej produkcji).

Jak wcześniej wspomniano, każdy projekt jest przedsięwzięciem niepo-

wtarzalnym i złożonym, i tym samym wiąże się z dużym poziomem ryzyka. 

W  projekcie B+R cechy te są szczególnie istotne, gdyż prace badawcze ze 

swej natury związane są z niepewnością co do planowanego rezultatu. Kwe-

stie te należy uwzględnić w analizie ryzyka, która powinna wziąć pod uwagę 

przede wszystkim: 

 – ryzyko technologiczne, czyli zagrożenia natury technologicznej mo-

gące przeszkodzić w zastosowaniu przyjętej koncepcji badawczej; koncepcja 

badawcza może się okazać niewłaściwa, czyli niepozwalająca osiągnąć zakła-

danego rezultatu;

 – ryzyko administracyjno-prawne, związane z koniecznością uzyska-

nia odpowiednich zezwoleń i  decyzji dotyczących kontynuacji prac B+R, 

na przykład wtedy, gdy wymagana jest zgoda właściwej komisji bioetycznej; 

innowacyjny produkt przed wdrożeniem może także wymagać spełnienia 

szeregu wymogów i procedur, jak m.in. uzyskanie świadectwa homologacji 

(w sektorze samochodowym) czy też atestu lub certyfikatu (w sektorze me-

dycznym);

 – ryzyko ze strony konkurencji, jak na przykład zagrożenie wprowa-

dzenia na rynek przez konkurentów takich samych lub nawet lepszych tech-

nologii niż ta, która jest planowana jako rezultat realizacji projektu;

 – ryzyko ze strony rynku docelowego, czyli grupy nabywców, do któ-

rych kierowany jest produkt/usługa będące rezultatem projektu; jest to za-

grożenie związane na przykład z brakiem akceptacji produktu lub niewystar-

czającym popytem.
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Ponadto projekt B+R obejmuje szereg zagrożeń związanych z  jego za-
rządzaniem. Należy w szczególności rozważyć następujące kwestie:

•	 problemy związane z rekrutacją i utrzymaniem wysoko wykwalifiko-
wanego personelu badawczo-rozwojowego, często o  wąskich specjalizacjach 
związanych z innowacyjną technologią. Stosunkowo niewielka liczba tych spe-
cjalistów powoduje, że są oni trudno dostępni na rynku, co oznacza, że stawki 
ich wynagrodzeń są wysokie i należy to uwzględnić w budżecie projektu;

•	 problemy związane z egzekwowaniem zadań realizowanych przez per-
sonel B+R. Wewnętrzne struktury zespołów B+R bardzo często przybierają for-
mę tzw. struktur eksperckich (ekspertowych), w których członkowie zespołu 
pracują (w sposób samodzielny i względnie niezależny od siebie) przy realizacji 
zadań związanych z ich specjalnością – często w różnych zadaniach i tam, gdzie 
są w danym momencie potrzebni. Taki sposób pracy stanowi wyzwanie dla kie-
rownika projektu, który z jednej strony odpowiada za całość realizacji projektu, 
a z drugiej – nie ma odpowiedniej kontroli nad zasobami, zaangażowanymi 
na czas określony do realizacji projektu17. Z tego powodu projekty B+R bardzo 
często wymagają zaangażowania dwóch kierowników projektu – kierownika 
zarządzającego projektem oraz kierownika B+R, odpowiedzialnego za organi-
zację i egzekwowanie zadań personelu badawczego. Tak jest m.in. w projektach 
unijnych realizowanych w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki (POIR 1.1.1: Wsparcie 
prac B+R realizowanych w przedsiębiorstwach).

•	 problemy związane z  dostępnością specjalistycznych materiałów, 
podzespołów i aparatury, wymagających nieraz wielu miesięcy czekania po 
dokonaniu zamówienia. Problem ten nasilił się w trakcie epidemii SARS-
-Cov-2. Te kwestie sprawiają, że wydatkowanie środków budżetowych może 
nie iść zgodnie z planem, a to z kolei może zaburzyć (lub nawet uniemożli-
wić) kontrolę kosztów projektu przy użyciu takich narzędzi jak np. metoda 
wartości wypracowanej (EVM);

•	 projekty B+R bardzo często wymagają korekty harmonogramu                  
i w efekcie wydłużenia czasu trwania projektu. Jest to skutek dużej niepew-
ności związanej z  wynikami prac badawczych, które często muszą mieć 
charakter iteracyjny (tj. powtarzające się cykle badań w przypadku, kiedy 
zakładane parametry rezultatu cząstkowego nie zostały osiągnięte).

17  M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami..., s. 71.
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To wszystko powoduje, że projekt B+R jest zwykle bardziej kosztow-

ny, a niepewność co do jego rezultatów może zniechęcić (szczególnie małe 

i średnie przedsiębiorstwa) do ponoszenia kosztów jego realizacji. Jednakże 

z uwagi na fakt, iż innowacje technologiczne są jednocześnie bardzo cenione 

i pożądane dla gospodarki, środki unijne i stosunkowo wysoki poziom dofi-

nansowania działalności B+R stanowią efekt zachęty dla prowadzenia przez 

przedsiębiorstwa projektów badawczo-rozwojowych. Realizacja projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych wymaga rozwiązania jeszcze in-

nych problemów, do których należą m.in.: 

 – zatrudnienie osoby do bieżącej obsługi specjalistycznego systemu in-

formatycznego (SL2014), w którym rozliczane są wszystkie projekty unijne 

realizowane w Polsce;

 – konieczność dotrzymywania terminów związanych ze składaniem 

wniosków o płatność i rozliczaniem kolejnych transz dotacji;

 – pilnowanie kwalifikowalności ponoszonych kosztów, co wymaga 

przygotowania dużej ilości dokumentacji oraz odpowiednio prowadzonej 

rachunkowości (np. wymóg księgowania na oddzielnych kontach);

 – bardzo dużym wyzwaniem jest także dokonywanie zakupów zgodnie 

z tzw. zasadą konkurencyjności. Jeśli kwota netto zakupu danego materiału 

w całym budżecie projektu przekracza 50 tys. netto, wówczas beneficjent zo-

bowiązany jest do publikacji zapytania ofertowego w tzw. Bazie Konkuren-

cyjności18;

 – utrzymywanie kontaktu z opiekunem projektu wyznaczonym przez 

właściwą Instytucję Pośredniczącą.

Zarządzanie projektem B+R w metodykach, standardach i wytycznych

Spośród wyżej wymienionych organizacji zrzeszających kierowników 

projektów jedynie IPMA posiada w swej ofercie certyfikat dedykowany spe-

cjalnie dla kierowników projektów B+R (IPMA 4-RD). Nie wymaga on jed-

nak podejścia do odrębnego egzaminu, a stanowi jedynie dodatek do obec-

nie istniejących, czterech poziomów certyfikacji (IPMA 4-LC). Kierownicy 

18  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, s. 60.
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projektów B+R, posiadający certyfikat IPMA na poziomie D, C, B  lub A, 

mogą ubiegać się o  poszerzenie ich „podstawowej” wersji o  potwierdze-

nie kompetencji w zakresie zarządzania projektami B+R. Certyfikat IPMA 

4-RD jest więc związany z certyfikatem podstawowym (IPMA 4-LC) i przy-

znawany jest na podstawie samooceny dorobku i doświadczenia w obsza-

rze projektów badawczo-rozwojowych. Jego ważność upływa jednak wraz 

z upływem ważności certyfikatu 4-LC, nawet jeśli został przyznany dużo 

później. Wytyczne kompetencji IPMA opisane w podręczniku ICB 4.0 nie 

zawierają jednak odniesienia do specyficznych kompetencji wymaganych 

w projekcie B+R. Brak ich jest także w podręcznikach wydanych przez inne 

organizacje, jak np. OGC (PRINCE2) czy PMI. Z drugiej strony wiele wy-

tycznych konkursowych dla projektów B+R współfinansowanych ze środ-

ków unijnych wymaga określenia przyjętej metodyki zarządzania projek-

tem oraz uzasadnienia, dlaczego przyjęto taką, a nie inną metodykę.





Aleksandra Siuta
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Prawa i Administracji 

Protesty w Hongkongu
 jako przykład aktywnej postawy społeczeństwa

Każde społeczeństwo kształtuje się na własny sposób, zgodnie z teorią 
ducha praw Monteskiusza. Na powstanie wspólnoty, a także definiujących 
ją wartości, do których można zaliczyć patriotyzm, z którego może wypły-
wać szczere obywatelskie zaangażowanie, mają wpływ czynniki naturalne, 
takie jak klimat, geografia czy nawet typ upraw1. Z drugiej strony, co jest 
szczególnie bliskie entuzjastom szkoły historycznej, Volksgeist, duch naro-
du, jest wypadkową sfery niematerialnej: filozofii, religii, obyczajów2. Dla-
tego uznałam, że analiza chińskiego społeczeństwa oraz rozwoju w  nim 
postaw obywatelskich będzie ciekawym tematem. Państwo Smoka jest po-
łożone na obszarach o zróżnicowanej topografii, klimacie, faunie i florze, 
ponadto różni się historią myśli filozoficznej, politycznej oraz kulturą. Może 
to być ciekawym tematem do prześledzenia. Interesujący jest także fakt, że 
ze względu na wpływ ery kolonialnej kraj ten zaczął, w sposób wymusza-
ny traktatami lub samorzutnie, przejmować i przeszczepiać na swój grunt 
wiele europejskich rozwiązań, których adekwatność do chińskiej specyfiki 
może być dyskusyjna. 

Przykładem takich działań może być recepcja civil law i – w związku 
z tym – prawa rzymskiego w Państwie Środka. Pekin poszukiwał bazy, na 
której można było oprzeć nowoczesne prawodawstwo3. Tradycyjnie w tym 
kręgu kulturowym występowała bowiem niechęć do ogłaszania kodeksów 

1  Monteskiusz, O duchu praw, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/o-duchu-praw.pdf, 
s. 152 [dostęp: 14.01.2021].
2  K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik aka-
demicki, Poznań 2004, s. 162.
3  ks. F. Longchamps de Bérier, Powtórka z Rzymu, Bielsko-Biała – Kraków 2017, s. 61-62.
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– człowiek miał bez nich wiedzieć, co wypada, a co nie4. Razem z prawem 

Kwirytów, przywiezionym przez cudzoziemców, dotarły do Chin europejskie 

koncepcje wspólnoty obywateli. Rodzima filozofia konfucjańska, która wy-

różniała tzw. pięć zależności społecznych, przez wieki podkreślała znaczenie 

hierarchii. Zgodnie z  tym systemem człowiek powinien gorliwie pracować 

na rzecz państwa i swego otoczenia, ale tylko w ramach swojej kategorii spo-

łecznej. Jednostka nie ma zbyt wiele przestrzeni na własną aktywność, jest 

tylko poddanym. Przede wszystkim powinna być posłuszna: władcy, rodzi-

com, mężowi, nawet jeśli są okrutni5. W ramach europejskiej siatki pojęcio-

wej można by ten system nazwać zbliżonym do konserwatyzmu. Max Weber, 

ojciec socjologii, postawił nawet tezę, że konfucjanizm, a  także taoizm są 

odpowiedzialne za stagnację rozwojową Chin6. Dlaczego także taoizm? Gdyż 

ta filozofia zachęca do biernego poddawania się rzeczywistości, zamiast sta-

rań by ją czynnie kształtować7.

Tradycyjny model społeczny w Azji, choć także patriarchalny, różni się 

od tego wypracowanego na Zachodzie. U nas punktem odniesienia są Ateny, 

Rzym czy Sparta. Z kolei w Chinach jest to tzw. okres Wu Di, gdy władali 

pierwsi mityczni władcy8. Jak to legendarni przywódcy mają w zwyczaju, byli 

to na półboscy prawodawcy, nauczyciele i przewodnicy ludu. Obecnie Chiny 

rozwijają się niezwykle dynamicznie, jednak czy w kraju rządzonym przez 

partię komunistyczną, w którym jest silna tradycja władzy cesarskiej, mają 

szanse zaistnieć oddolne inicjatywy? Czy mieszkańcy tego państwa mają jakiś 

realny wpływ na podejmowane choćby na szczeblu lokalnym decyzje? Wy-

daje mi się, że ideę wspólnoty, zamiast pokornego poddaństwa, zaszczepili 

właśnie Europejczycy i stąd może wynikać samoświadomość mieszkańców 

Pachnącego Miasta, które przez długi czas było przyczółkiem brytyjskim.

 W Hongkongu praktycznie od początku „panowania” Xi Jipinga mają 

miejsce kolejne fale protestów przeciwko umniejszaniu praw oraz postępują-

cej centralizacji władzy Chin nad tym do tej pory względnie niezależnym ob-

4  K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, Warszawa 2009, s. 85.
5  A. Wetzel, Chiny. Od ustanowienia cesarstwa do dynastii Ming, Warszawa 2006, s. 208.
6  R. Bendix, M. Weber, An Intellectual Portrait, University of California Press, 1977, ISBN 
0-520-03194-6, s. 98-99.
7  A. Wetzel, Chiny…, s. 167.
8  U. Theobald, Sanhuang wudi 三皇五帝, the Three Augusts and Five Emperors, http://www.
chinaknowledge.de/History/Myth/wudi-rulers.html [dostęp: 14.01.2021].



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami...
65

szarem. Hongkong od I wojny opiumowej i traktatu nankińskiego w 1842 

aż do 1997 roku należał do Wielkiej Brytanii, później został przekazany 

Chińskiej Republice Ludowej, z zastrzeżeniem szerokiej autonomii do roku 

2047. Uzyskał wtedy status specjalnego regionu administracyjnego, dzięki 

czemu utrzymała się kapitalistyczna gospodarka9. Jest to zasada „jeden kraj, 

dwa systemy”, sformułowana przez Denga Xiaopinga, a dopuszczona w 31 

artykule Konstytucji ChRL10. Drugim specjalnym regionem administracyj-

nym jest Makau, była kolonia portugalska.

Jak już wspominałam, pozostałością obecności Europejczyków i kolo-

nializmu są rozwiązania powstałe w  kręgu zachodnioeuropejskiej kultu-

ry. A w wielu miejscach są zupełnie różne od tych pochodzących z głębi 

Azji. Jednak zanim postaram się prześledzić społeczeństwo obywatelskie 

w Hongkongu, jego działania i cele, najpierw wskazane jest zdefiniowanie, 

czym jest civil society, jak powstało, i czym się różni pojęcie społeczeństwa 

na Dalekim Wschodzie.

Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Żeby je zdefiniować, posłużę się 

cytatem, w moim odczuciu dość trafnym. Społeczeństwo obywatelskie „jest 

przestrzenią działania instytucji, organizacji, grup społecznych i  jednostek, 

rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i rynkiem, w której ludzie po-

dejmują wolną debatę na temat wartości składających się na wspólne dobro 

oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspólnych inte-

resów”11. Kwintesencją civil society jest dyskurs pomiędzy różnymi grupami, 

które tworzą wspólnotę. A problemem, który pragnę poruszyć w tym opraco-

waniu, jest niedopuszczanie do głosu ludzi przez autorytarne władze chińskie.

Nowoczesne pojęcie społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się z  kla-

sycznej koncepcji społeczeństwa cywilnego12. Refleksja na ten temat ma 

swoje korzenie już w starożytności. Jednym z pierwszych filozofów, którzy 

poruszyli ten temat, był Arystoteles. W swojej słynnej rozprawie „Polityka” 

postawił tezę, że człowiek jako zoon politikon z natury jest stworzony do życia 

9  Hongkong, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hongkong 
[dostęp: 14.01.2021].
10  Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z dn. 4 grudnia 1982 roku, przeł. Wu Lan,             
M. Dargas, Gdańsk 2012, s. 30.
11  P. Frączak, M. Rogaczewska, K. Wygnański, Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa, luty 2005, mat. powielony.
12  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2003, s. 201.
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we wspólnocie, w państwie13. Stąd wynika potrzeba realizowania swoich i gru-
powych celów w ramach jakiejś struktury. Według Greków człowiek najpełniej 
realizował się w ramach aktywności publicznej. Do rangi mitu urosła ateńska 
polis, gdzie warunkiem osiągnięcia eudajmonii i  atarkii, czyli realizacji celu 
egzystencji, była działalność publiczna w  ramach wspólnoty obywateli mia-
sta-państwa14. Niezaprzeczalnie Ateny utrwaliły się jako symbol demokracji 
w kulturze europejskiej, rozsławione przez Arystotelesa i Peryklesa.

Orędownikiem republiki i wspólnoty obywateli był Cyceron, wybitny po-
lityk, prawnik i mówca starożytnego Rzymu. Podkreślał on w swoich dziełach 
zalety wspólnej formy rządzenia swoim państwem przez ogół obywateli15. 
Wielką wartością była dla niego cnota wyrażająca się w  aktywnej działal-
ności na rzecz państwa16. Kwiryci mieli w okresie republiki duże poczucie 
wspólnoty, ugruntowane takimi przykładami, jak choćby postać Cyncynata. 
Był to wręcz legendarny oracz, wspomniany w pismach Tytusa Liwiusza, któ-
ry porzucił swoje pole, aby na prośbę senatu ratować ojczyznę jako dyktator. 
Po dopełnieniu obowiązków powrócił skromnie do swojego gospodarstwa17. 
Stał się dla Rzymian wzorem do naśladowania. W klasycznej idei republikań-
skiego społeczeństwa obywatelskiego członek wspólnoty nie był poddanym, 
ale brał czynny udział w rządzeniu. Czy w Chińskiej Republice Ludowej są 
warunki ku temu?

Teorie społeczeństwa obywatelskiego znacznie odżyły w czasach nowożyt-
nych. Może ze względu na to, że w średniowieczu ukształtowała się stanowość, 
a od wspólnoty ziemskiej civitas terrena bardziej liczyła się ta duchowa, civi-
tas Dei. Społeczeństwo obywatelskie było tylko czymś doczesnym. W każdym 
razie refleksja nad społeczeństwem obywatelskim odżyła u  schyłku wieków 
średnich, pojawiła się u  Marsyliusza z  Padwy i  u Machiavellego, którzy na-
wiązali do spuścizny Arystotelesa i Cycerona18. Miało to związek z rozwojem 

13  Arystoteles, Polityka [fragmenty], https://filspol.files.wordpress.com/2011/10/arystote-
les-polityka-fragmenty.pdf, s. 1-3 [dostęp: 15.01. 2021].
14  K. Dziubka, Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, DEMOKRATYCZ-
NA OBYWATELSKOŚĆ – TEORIA. pdf; mat. powielony [dostęp: 18.01.2021].
15  Cyceron, O państwie. O prawach, Kęty 1999, s. 29.
16  D. Pietrzak-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, 
Toruń 2012, s. 25.
17  Cyncynat – wzór do naśladowania, „Imperium Romanum”, https://imperiumromanum.
pl/ciekawostka/cyncynat-wzor-do-nasladowania/ [dostęp: 15.01.2021].
18  D. Pietrzak-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego…, s. 29-35.
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średniowiecznych miast, które przejmowały dziedzictwo prawa rzymskiego, 
a także same były mikrokosmosem pod względem organizacyjnym19. 

W kolejnych stuleciach temat społeczeństwa obywatelskiego podejmo-
wali myśliciele oświeceniowi z  Rousseau na czele. Podkreślał on wymiar 
moralny społeczeństwa ludzkiego. Dla tego genewczyka wolność to było 
aktywne obywatelstwo, które miała umożliwiać równość członków na 
płaszczyźnie ekonomicznej i  politycznej20. Jak widać, w  tradycji republi-
kańskiej cnotą jest aktywność obywateli oraz poczucie wspólnoty. Liczy się 
przynależność oraz działanie na rzecz całości i współtowarzyszy.

Pragnę zauważyć, że, przynajmniej na papierze, podobne gwarancje, 
jakich wymagał od społeczeństwa Rousseau, mogą kojarzyć się z komuni-
zmem. Jak wiadomo, wariantem komunizmu jest maoizm, który stał się 
jednym z fundamentów ideologii państwowej Chin21.

Drugim nurtem refleksji nad społeczeństwem obywatelskim jest ta 
utrzymana w  duchu liberalizmu. Bierze ona swój początek od rozważań 
Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a, a swoje najpełniejsze rozwinięcie zna-
lazła u myślicieli oświecenia szkockiego22. Od XVII wieku w krajach Eu-
ropy Zachodniej można już mówić o początkach kapitalizmu i nowocze-
snego społeczeństwa, którego istotnym elementem była aktywna jednostka. 
U Locke’a konkretne państwo było wyborem, którego dokonywał człowiek 
z przesłanek utylitarystycznych23. Co jest istotne w tym nurcie, to swoboda 
działania – jednostka nie musi wybierać pomiędzy interesem swoim a spo-
łeczności24. Środek ciężkości został przeniesiony na wolność jednostki, nie 
na wspólnotę jako całość. Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, że sta-
nowi to kolejną przeszkodę, na którą musi natrafić ta liberalna idea w sys-
temie komunistycznym, który podkreśla przecież wielkie znaczenie klasy 
i solidaryzmu klasowego25.

19  K. Dziubka, Teoria demokratycznej obywatelskości...
20  Ibidem, s. 47.
21  Maoizm, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/maoizm;3937439.
html [dostęp: 20.01.2021].
22  D. Pietrzak-Reeves Idea społeczeństwa obywatelskiego…, s. 57.
23  K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych…, s. 111.
24  K. Tester, Civil Society, London 1992, s.5
25  Komunizm, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunizm;3924721.
html [dostęp: 20.01.2021].
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Z  dużą pewnością można wysunąć tezę, że idea społeczeństwa obywatel-
skiego jest ważnym elementem tzw. civil religion, czyli etosu, kultury politycznej 
Stanów Zjednoczonych Ameryki26. Ojcowie Założyciele, tworząc od podstaw 
zupełnie nowy organizm państwowy, inspirowali się myślą wcześniejszych epok, 
szczególnie starożytnym Rzymem oraz nowożytną refleksją w duchu liberalizmu 
politycznego oraz gospodarczego. To pierwsze widać zwłaszcza w sferze symboli. 
Przykładem może być order Cyncynata. Jest to odznaczenie, które było nadawa-
ne weteranom wojny o niepodległość 178327, oczywiście odwołujące się do legen-
dy o tym dyktatorze-oraczu. Z kolei Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości, 
inspirował się bardzo mocno pismami Locke’a, a szczególnie niezbywalnością 
podstawowych praw człowieka, jakimi są wolność, równość czy własność28. 

Nowe państwo w  Nowym Świecie miało realizować te postulaty. Teo-
ria została częściowo przerobiona na praktykę. Można by wysunąć tezę, że 
umiejętna polityka ekonomiczna i gospodarcza, a przy tym, z czym by się 
mógł zgodzić Max Weber, duch protestantyzmu, przyczyniły się do sukcesu 
USA na arenie międzynarodowej. Jednak szczególnie w ostatnich miesiącach 
można zauważyć objawy kryzysu29. Jest on spowodowany przez wiele czyn-
ników, jednak z pewnością przyczyniła się do niego pandemia koronawirusa. 
Oczywiście, na kryzysie jednego mocarstwa korzystają inne – także Chiny. 
Nie jest to dobra wiadomość dla zwolenników wartości demokratycznych, 
co postaram się wykazać poniżej.

Początki Państwa Środka sięgają już prehistorii. O  ile okres Wu Di jest 
mitem założycielskim, a  panowanie dynastii Xi na poły legendarne, to 
pierwsza potwierdzona historycznie dynastia Shang istniała już w XVII w. 
p.n.e.30 Były to rządy autokratyczne31. Dynastia Zhou pokonała poprzednią 

26  D.E. Kaplan (15.08.2005), The Cambridge Companion to American Judaism. Cambridge 
University Press, s. 118, ISBN 978-0-521-82204-6. 
27  Towarzystwo Cyncynatów, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Towarzystwo_Cyncynat%C3%B3w [dostęp: 21.01.2021].
28  K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych…, s. 140.
29  K. Piotrkowska, Stopa bezrobocia w USA zaczyna spadać, ale PKB wciąż ostro pikuje. De-
mokraci i Republikanie spierają się o kolejny pakiet stymulacyjny, https://strefainwestorow.pl/
artykuly/gospodarka/20200807/usa-stopa-bezrobocia-pkb [dostęp: 23.01.2021].
30  Chiny. Historia, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Chiny-Histo-
ria;4201798.html [dostęp: 23.01.2021].
31  Historia Chin, Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_
Chin#Dynastia_Shang_i_wczesna_epoka_br%C4%85zu [dostęp: 23.01.2021]. 
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za pomocą siły militarnej. Mimo wszystko dokonał się jakiś postęp cywi-

lizacyjny, bo zaprzestano składania w  ofierze ludzi32. Od tego momentu 

zaczęto wierzyć w tzw. Mandat Niebios. Było to moralne prawo do spra-

wowania władzy, udzielane przez Tian, czyli Niebo (stąd Plac Tian’anmen, 

czyli Niebiańskiego Spokoju)33. Cesarz był Synem Niebios, Tianzi, któremu 

należało się posłuszeństwo. Konfucjanizm, który, jak już pisałam, podtrzy-

mywał poczucie poddaństwa, przez długi okres był ideologią państwową. 

W 59 p.n.e. został ustanowiony oficjalny kult mistrza Kong34. Boski wład-

ca, przed którym bito pokłony (tzw. koutou35), trwałość i hierarchiczność 

struktur, uniwersalizm państwa – to wszystko nie sprzyjało wykształceniu 

się niezależności jednostki. 

Społeczeństwo było oparte na rodzinie. Miała ona charakter „podmiotu 

zbiorowego” i stanowiła jednostkę administracyjną. Przypominała ona kon-

strukcję pater familias znaną ze starożytnego Rzymu. W jej obrębie człon-

kowie byli zobowiązani do posłuszeństwa głowie rodu i powiązani wieloma 

zależnościami. Wiek i pozycja w rodzinie określały miejsce w wewnętrznej 

hierarchii. Nie było w niej miejsca na indywidualizm, ale nie był to także ko-

lektywizm, bo podejmowanie decyzji pozostawiano przywódcom. Jednostka 

miała się podporządkować, interesować jedynie swoją rodziną, klanem i naj-

bliższym sąsiedztwem oraz gorliwie tym wspólnotom służyć ze wszystkich sił. 

Posłuszeństwo było cnotą, jedną z naczelnych w systemie konfucjańskim36. 

Władza w państwie była sprawowana paternalistycznie. Podobna cześć 

jak rodzicom należała się dostojnikom cesarskim, zaś sam władca był „mat-

ką i ojcem ludu”, a lud miał mu się podporządkować z synowskim posłu-

szeństwem. Stosowano odpowiedzialność zbiorową37.

Chiny aż do XIX wieku prowadziły politykę izolacjonizmu. Dla nich se-

parowanie się od państw barbarzyńskich było elementem konfucjańskie-

go porządku świata, wręcz zasadą ustrojową. Na wyjazd za granicę musiał 

wyrazić zgodę sam urząd cesarski, wewnętrzne podróże między powiatami 

32  P.R. Goldin, Routledge Handbook of Early Chinese History, New York 2020, s. 73-75.
33  A. Wetzel, Chiny…, s. 75.
34  Ibidem, s. 164.
35  Koutou, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Koutou [dostęp: 
24.01.2021]. 
36  K. Gawlikowski, Konfucjański model…, s. 80-83.
37  Ibidem, s. 83-90.
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były kontrolowane, co utrudniało swobodną wymianę myśli i poglądów38. 
W XVI na Daleki Wschód dotarli zachodni podróżnicy, a portugalscy kup-
cy stopniowo zaczęli się osiedlać w  Makau, płacąc za dzierżawę miasta39. 
W XVIII wieku wzrosły europejskie tendencje ekspansywne, na co Chińczy-
cy zareagowali jeszcze większym zamknięciem40. Jednak Zachód ciągle starał 
się zwiększyć swoje wpływy, czego skutkiem był wybuch wojen opiumowych. 
Wtedy, jak pisałam, na mocy traktatu nankińskiego państwo brytyjskie prze-
jęło Hongkong. Zaś państwo chińskie wymagało reform po latach stagnacji. 

Niestety, próby zmian nie powiodły się, czego skutkiem były kolejne bun-
ty na przełomie wieków, a w końcu rewolucja i powstanie Republiki Chiń-
skiej, która z  powodu braku tradycji demokratycznych, o  czym pisałam 
wcześniej, długo się nie utrzymała, gdyż wybuchła wojna domowa. Stronami 
konfliktu byli nacjonaliści oraz komuniści z  Mao Zedongiem na czele. Jej 
skutkiem było utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej przez bojowników 
Mao, podczas gdy zwolennicy Kuomitangu (nacjonaliści) stworzyli Republi-
kę Chińską na Tajwanie41.

Zgodnie z  modelem leninowskim, na którym początkowo oparli się 
komuniści, w  chiński system polityczny jest wpisana całkowita dominacja 
Komunistycznej Partii Chin42. Można powiedzieć, że teraz zamiast cesarza 
i jego wiernych, posłusznych sług jest przewodniczący ChRL i kadry partyj-
ne. Po prostu – nowe dekoracje starych konstrukcji tego kręgu kulturowego.

Tymczasem Hongkong był dalej w rękach brytyjskich, a powrócić miał 
do macierzy –na mocy umowy – w 1997 roku. Rozwijał się on równolegle do 
Chin Ludowych, przyjmując nawet brytyjski system common law. Po przy-
łączeniu do ChRL zachował swój wolny rynek, walutę, a także język – kan-
toński. Cytując Alberta Świdzińskiego: „Mieszkańcy Hongkongu przyzwy-
czaili się do relacji pomiędzy władzą a obywatelem zapewniającej jednostce 

38  Ibidem, s. 68.
39  Makau, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Makau#cite_no-
te-F7-18 [dostęp: 24.01.2021].
40  Ibidem, s. 68-70.
41  Historia Chin, Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Chi-
n#Rewolucja_chi%C5%84ska_i_op%C3%B3r_wobec_w%C5%82adzy [dostęp: 24.01.2021]. 
42  M. Bogusz, J. Jakóbowski, Komunistyczna Partia chin i jej Państwo. Konserwatywny zwrot 
Xi Jinpinga, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport_PL_Komunistyczna-partia-
-chin_net.pdf, s. 5 [dostęp: 23.01.2021].
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nie tylko obowiązki wynikające z  posiadania obywatelstwa, lecz również 
uznającej fakt, że obywatele dysponują pewnym katalogiem gwarantowa-
nych praw”43. Na tle reszty kraju, najpierw tłamszonej przez cesarzy, później 
przez reżim komunistyczny, była to zupełnie inna jakość.

„Hong Kong Basic Law”, czyli prawo obowiązujące w tym regionie, miało 
gwarantować szereg swobód. Jednak autorytarny rząd chiński pragnie zwięk-
szać kontrolę nad tym obszarem. Ekspansywny kurs polityki wzmógł się po 
dojściu Xi Jipinga do władzy w 2013 r. Chiny pod jego rządami stały się bar-
dzo aktywne, zdecydowanie aspirujące do pozycji supermocarstwa44. To jeden 
z czynników, który może wpływać na zmniejszenie autonomii tego miasta.

Już w 2003 r. wybuchły protesty przeciw ustawie, która miała penalizować 
m.in. działalność politycznych organizacji zagranicznych45. Hongkong – jak 
widać – od zawsze był niepokorny, w odróżnieniu od Makau, które pomimo 
podobnego statusu nie organizowało ani nie organizuje większych protestów.

Napięcia eskalowały, gdy w  2013 Xi Jiping został przewodniczącym 
Chińskiej Republiki Ludowej. Znacznie scentralizował on władzę, a ponad-
to zaczął dążyć do ściślejszej integracji Pachnącego Miasta z macierzą46.

Do protestów doszło w 2014, gdy ogłoszono niedemokratyczne wybo-
ry w Hongkongu na stanowisko szefa administracji miasta (odpowiednik 
dawnego brytyjskiego gubernatora). Dwóch lub trzech kandydatów miało 
zostać wyłonionych przez komitet nominacyjny w ChRL. Powstała w 2013 
organizacja Occupy Central with Love and Peace zaczęła nawoływać  
do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Wybuchły protesty. 26 września po-
licja użyła gazu pieprzowego i gazu łzawiącego przeciwko protestującym. 
Aresztowano także dziesiątki osób. Od tego momentu w kolejnych tygo-
dniach w mieście miały miejsce kolejne zamieszki, stłumione przez służby 
mundurowe. W mieście bowiem stacjonuje garnizon chińskich żołnierzy, 

43  A. Świdziński, Hongkong. Kronika „rewolucji naszych czasów”. Część 2, https://strategyand-
future.org/wp-content/uploads/2019/09/Hongkong_cz2_as_pl_pdf_v5.pdf [dostęp: 25.01.2021].
44  K. Szumski, Nowy przywódca Chin, https://swps.pl/nauka-i-badania/materialy-
ccaw/2432-nowa-polityka-zagraniczna-prezydent-chin-xi-jinpinga [dostęp: 14.01.2021].
45  Huge protest fills HK streets, “CNN”, 02.06.2003, https://edition.cnn.com/2003/
WORLD/asiapcf/east/07/01/hk.protest/ [dostęp: 25.01.2021].
46  Y. Verna: China signals desire to bring Hong Kong under tighter control (ang.), “The 
Guardian”, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/05/chinas-xi-jinping-express-
es-high-degree-of-trust-in-hong-kongs-carrie-lam 2019-11-05 [dostęp: 22.01.2021.
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choć podobno na co dzień starają się oni nie rzucać się w oczy. Sprawa za-

kończyła się utrzymaniem status quo przez Chiny47.

Na stronie „Occupy Central with Love and Peace” można znaleźć ich krót-

ki program oraz praktyczne wskazówki dla protestujących w języku angielskim. 

Można tu też przeczytać wypowiedzi mieszkańców. Niestety, większość materia-

łów jest po kantońsku, ale część tekstów jest napisana w języku angielskim. Można 

się sporo dowiedzieć o protestach z perspektywy demonstrantów. „OCLP Manual 

of Disobedience” zawiera zachętę do okazywania obywatelskiego nieposłuszeń-

stwa w sposób pokojowy, w celu obrony podstawowych wolności człowieka48.

Podczas tych protestów powstał tzw. Ruch Parasolek. Narodził się samo-

istnie, przy wsparciu takich organizacji jak OCLP, z  prostej, choć drama-

tycznej przyczyny: uczestnicy demonstracji za pomocą parasolek osłaniali 

się przed policją49. Ludzie sami zaczęli przynosić je ze sobą, stały się niejako 

symbolem ruchu oporu w Hongkongu.

Kolejna fala protestów miała miejsce w 2017, w 20. rocznicę przyłącze-

nia Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej. Społeczność tego miasta 

chciała zamanifestować swoją odrębność. Stanęła w  obronie demokracji. 

Ponownie część działaczy została aresztowana. Zaostrzono też wyroki za 

protesty z 2014. Nathan Law, Joshua Wong i Alex Chow zostali pierwszymi 

hongkońskimi więźniami politycznymi50.

Konflikt eskalował w 2019, gdy został ogłoszony projekt ustawy, zezwa-

lającej na ekstradycję obywateli do Chińskiej Republiki Ludowej. W pierw-

szym proteście w dniu rocznicy masakry na placu Tian’anmen wzięło udział 

2 miliony obywateli (Hongkong ma 7 milinów mieszkańców)51. Mimo dekla-

47  Protesty w  Hongkongu (2014), Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Protesty_w_Hongkongu_(2014) [dostęp: 25.01.2021].
48  OCLP – Manual of Disobedience, http://oclp.hk/index.php?route=occupy/eng_
detail&eng_id=28 [dostęp: 25.01.2021].
49  K. Phillips, Tracing the history of Hong Kong’s umbrella movement 28.10.2014, “ABC Ra-
dio National”, Australian Broadcasting Corporation, https://www.abc.net.au/radionational/
programs/rearvision/tracing-the-history-of-hong-kong%E2%80%99s-umbrella-move-
ment/5848312 [dostęp: 25.01.2021].
50  D. Gopalan, https://www.aljazeera.com/features/2018/1/3/2017-the-year-that-shook-
hong-kongs-democracy, Aljazeera [dostęp: 25.01.2021].
51  M. Kruczkowska, Hongkong kontra Pekin. Dwa miliony ludzi na ulicach, wyborcza.pl, 16 
czerwca 2019, https://wyborcza.pl/7,75399,24905126,hongkong-na-czarno-milion-ludzi-
-na-ulicach.html [dostęp: 25.01.2021].
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racji szefowej administracji Carrie Lam o umorzeniu ustawy, protesty nadal 
trwały, lecz w sposób nieskoordynowany, spontaniczny.

Z czasem pokojowe marsze przerodziły się w starcia z policją. Stopnio-
wo zaczęła następować eskalacja przemocy, a demonstracje przerodziły się 
w walki uliczne. Niestety, pojawili się też pierwsi poszkodowani52. W listo-
padzie odbyły się wybory do rad okręgów (osiedli), w których zdecydowa-
ną przewagę zdobyli kandydaci opozycyjni, prodemokratyczni53. Następnie 
protesty wyhamowały przez pandemię koronawirusa.

Jednak nawet zagrożenie epidemiczne nie powstrzymało protestujących 
przed zbuntowaniem się na wieść o nowym prawie, które chciał narzucić 
Hongkongowi teoretycznie uprawniony do tego Stały Komitet Ogólnochiń-
skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Regulacja przewidywała 
zaostrzenie przepisów odnośnie do działań w kierunku secesji, terroryzmu 
czy przeciwko rządowi centralnemu54. Ustawa przyjęta 28 czerwca weszła 
w  życie 30 czerwca55. Projekt ten wywołał żywiołową reakcję społeczeń-
stwa. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia pacyfikowanych przez policję de-
monstrantów. Protesty dalej trwają, z różnym nasileniem. Polskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym w to miejsce zachowanie 
ostrożności w związku z trwającymi od czerwca 2019 demonstracjami56.

Trwające z  różnym natężeniem protesty ukazały wielką determinację 
obywateli do zachowania przysługującym im praw i wolności. Jest to zrozu-
miałe ze względu na obecny i tradycyjnie autorytarny model sprawowania 
władzy na Dalekim Wschodzie. Z pomocą walczącym przyszły nowocze-

52  BBC, Hong Kong protests: Two people in critical condition after day of chaos, 11 No-
vember 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-50370715 [dostęp: 25.01.2021].
53  M. Orłowski, Bezprecedensowe zwycięstwo opozycji w wyborach lokalnych w Hongkongu. 
„To historyczny moment”, 25 listopada 2019, https://wyborcza.pl/7,75399,25445462,bez-
precedensowe-zwyciestwo-opozycji-q-wyborach-lokalnych-w-hongkongu.html?disable-
Redirects=true [dostęp: 25.01.2021].
54  T. Grundy (21.03.2020), Highly necessary: Beijing to discuss enacting national security 
law in Hong Kong following months of protest. Hong Kong Free Press. Retrieved 21 May 
2020, https://hongkongfp.com/2020/05/21/breaking-beijing-to-discuss-enacting-nation-
al-security-law-in-hong-kong-following-months-of-protest/ [dostęp: 25.01.2021].
55  M. Bogusz, Chiny wobec Hongkongu: „jeden kraj, jeden system”, https://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/analizy/2020-07-03/chiny-wobec-hongkongu-jeden-kraj-jeden-system 
56  Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, strona 
polskiego MSZ https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hongkong [dostęp: 25.01.2021].
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sne technologie i wykorzystanie social mediów do organizacji protestów, jak 

również do uwieczniania nadużyć policji57. Wolny Internet jest z pewnością 

jednym z filarów demokracji.

Nie wiadomo, co dla Hongkongu przyniesie przyszłość. Obawiam się, że 

niestety w  końcu, prędzej czy później, zostanie pożarty przez żarłocznego 

czerwonego smoka. Rok 2020 był czasem ogólnego kryzysu, pandemia spo-

wodowała eskalację przemocy – od Chin, przez Polskę, aż po Amerykę, która 

była przecież ostoją zachodnioeuropejskich liberalnych wartości. Pandemia 

dotknęła także byłą metropolię Pachnącego Miasta. Kto się więc wstawi za 

mieszkańcami azjatyckiego przyczółka wolności obywatelskich? Co można 

zrobić? Jakaś nadzieja jest w wolnym Internecie, lecz zagrożeniem dla nie-

go jest cenzura. Trud mieszkańców miasta, żywo zaangażowanych i świado-

mych swych praw, może pójść na marne. Mam jednak nadzieję, że unikato-

wość tej enklawy zostanie zachowana jak najdłużej.

57  S. Czubkowska, K. Kopańko, Widmo smartfonowych rewolucji krąży nad światem. Protesty 
toczą się na ulicach i przez aplikacje, „Spider’s Web” https://spidersweb.pl/plus/2020/08/pro-
testy-media-spolecznosiowe-bialorus-hongkong-black-lives-matter [dostęp: 25.01.2021].






