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korporacje 
transnarodowe 
jako zagrożenie 
dla gospodarek 
narodowych? 

adrian misiak

Celem każdego państwa jest nieustanny rozwój, 
który przejawia się we wszelkich sektorach i po-
przez wszelakie aktywności. Jednym z żywotnych 
wyznaczników statusu quo państwa jest kondycja 
gospodarki. Ta z kolei, jest wypadkową wielu 
czynników, które kształtują jej finalny kształt. 
Co do zasady, gospodarki narodowe swoim za-
sięgiem obejmują powierzchnie danego państwa. 
Innymi słowy, jest to działalność gospodarcza na 
danym obszarze, łącznie ze wszystkimi procesami 
zachodzącymi w jej ramach. Wraz  z upowszech-
nieniem się globalizacji i umiędzynarodowie-
niem poszczególnych gospodarek narodowych 
wzrosła rola korporacji transnarodowych. To 
właśnie one, za pomocą swoich atrybutów są 
w stanie bezpośrednio wpływać na charakter 
gospodarek narodowych.  

Opinie na temat wpływu międzynaro-
dowych korporacji są podzielone. “Początkowo 
postrzegane jako zagrożenie dla suwerenności 
gospodarek narodowych, z czasem zyskały mia-
no katalizatorów wzrostu gospodarczego. Dzięki 
liberalizacji handlu międzynarodowego oraz 
postępowi technicznemu ich ekspansja w coraz 
to nowych krajach wciąż nabiera tempa,  a silne 
zaplecze finansowe umożliwia im prowadzenie 
badań na niedostępną dla innych skalę, spra-
wiając, że podmioty te posiadają najbardziej 
zaawansowane cywilne technologie. Doświad-
czenie handlowe zdobywane na rynku global-
nym, a także wypracowane metody zarządzania 
i organizacji międzynarodowej produkcji często 
o wiele lat wyprzedzają rozwiązania stosowane 
w krajowych przedsiębiorstwach”1. 

1 Ł. Fojutowski: Oddziaływanie korporacji transnarodowych 
na przedsiębiorstwa krajowe - przykład państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, “Ruch prawniczy, ekonomiczny 
i socjologiczny rok LXVIII“ zeszyt 3, 2006, s. 173.
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Warto również nadmienić, iż prócz po-
strzegania korporacji narodowych jako kataliza-
tora  rozwoju i postępu, dominuje pogląd,  jakoby 
byłyby one substytutem słabego rządu. Jest to 
spowodowane wieloma czynnikami. Jako głów-
ny argument podaje się możliwość wywierania 
wpływu na krajową legislację. 

“Globalna konkurencja pozwo-
liła korporacjom dyktować 
warunki, w których działają, 
i zmniejszyła tym samym zdol-
ność decyzyjną państw, do-
tyczącą m.in. sfery podatków 
czy regulacji w zakresie inwe-
stycji bezpośrednich”2. 

Sytuacja, w której korporacja transnaro-
dowa wchodzi na konkretny rynek, niesie za sobą 
szereg implikacji. Wśród nich należy wyszcze-
gólnić przede wszystkim efekty ekonomiczne 
jak i społeczne. Wśród efektów ekonomicznych 
wyróżnia się wymuszony wzrost konkurencyjno-
ści, ponieważ wejście na krajowy rynek dużego 
potentata o wielomilionowym kapitale, stanowi 
wyzwanie dla rodzinnych biznesów. Z kolei, tzw. 
know how, czyli wiedza, jaką posiada, może sta-
nowić przyczynek ekonomicznego wzrostu tych 
przedsiębiorstw. Ta kategoria jest tu traktowana 
ogólnie, czyli odnosi się do konkretnych zachowań 
gospodarczych, rzemiosła czy ogółu informacji. 
Nie może bezpośrednio dotyczyć konkretnej tech-

2 A. Cudowska -Sojko, M. Owczarzuk: Państwo a korporacje 
transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej, 

“Studia Ekonomiczne” 2015, nr 210, s. 79.

nologii (jeżeli dana korporacja na to nie zezwala) 
czy metod stosowanych przez poszczególną orga-
nizację, ponieważ byłoby to nielegalne. 

Jednakże korporacje mogą wpływać na 
podniesienie produktywności partnerów poprzez 
różne sposoby. Jednym z nich jest wspieranie ze 
strony technicznej, asysta przy rozpoczynaniu 
konkretnej produkcji, wprowadzanie innowa-
cyjnych rozwiązań, pomoc  w wyszkoleniu kadry, 
wsparcie organizacyjne, logistyczne czy inicjowanie 
przedsiębiorczości poprzez udostępnienie licencji. 

Kolejnym efektem ekonomicznym jest 
powszechne tworzenie się sieci powiązań (linka-
ges), które objawiają się za sprawą bilateralnych 
umów handlowych. Jedną stroną umowy zostaje 
korporacja transnarodowa, zaś drugą stroną jest 
przedsiębiorstwo kraju goszczącego. Prócz bez-
pośrednich powiązań wyróżnia się również tzw. 
backward linkages, czyli taki typ umowy, który 
opiewa np. na partnerstwie w zakresie dostarcza-
nia surowców czy półproduktów niezbędnych do 
obsługiwanie konkretnej produkcji3. 

Społeczny wymiar  przedsiębiorstw mię-
dzynarodowych przejawia się również w wielu 
aspektach życia. Warto wspomnieć, że “[...] global-
ny rozwój handlu pobudził ponadnarodowe ruchy 
społeczne, które wywierają presję na korporacje 
i biorą na siebie większą odpowiedzialność za 
społeczne i środowiskowe konsekwencje ich dzia-
łalności, zwłaszcza  w krajach rozwijających się”4. 

3 F. L. Hefner, P. P. Guimares: Backward And Forward Linka-
ges In Manufacturing Location Decisions Reconsidered, “The 
Review of Regional Studies” 1994, vol. 24, issue 3, s. 229

4 D.L. Brown, A. Vetterlein, A. Roemer-Mahler, Theorizing 
Transnational Corporations as Social Actors: An Analysis 
of Corporate Motivations, „Business and Politics” 2010, 
Vol. 12, Iss. 1, s. 10.

To jeden z koronnych argumentów, które 
przejawiają za społecznym wpływem korporacji 
transnarodowych. On z kolei, ma swoje odbicie 
w gustach konsumentów, choćby poprzez bojkoty 
konsumenckie powodowane polityką danej korpo-
racji transnarodowej. Również konsumenci, którzy 
cechują się w swoich poglądach antyglobalizem lub 
alterglobalizmem, często inicjują akcje wymierzo-
ne przeciwko wspomnianym przedsiębiorstwom. 

Korporacje transnarodowe często za pomo-
cą kosztownych akcji promocyjnych, happeningów 
czy promocji wpływają na gusta konsumenta 
(głównie dzieci), a co za tym idzie, torują sobie 
drogę do monopolu na danym rynku, wypierając 
narodowe przedsiębiorstwa np. wykorzystując 
efekt skali5. 

Podsumowując, działalność korporacji 
transnarodowych niesie za sobą korzyści jak  
i zagrożenia. W celu minimalizacji szkodliwego 
wpływu na gospodarkę danego państwa należy 
skupić się na uszczelnianiu krajowej legislacji 
w taki sposób, aby ograniczać ryzyko nadużyć ze 
strony międzynarodowych przedsiębiorstw. Jak 
zostało wspominane, jest to niezwykle trudne, 
ponieważ korporacje transnarodowe są wyposa-
żone w ogromne środki finansowe  i narzędzia, za 
pomocą których mogą wywierać wpływ na dane 
państwo czy region.

5 D. A. Starrett: Measuring Returns to Scale in the Aggre-
gate, and the Scale Effect of Public Goods, “Econometrica” 
1977, vol. 45, no. 6, s. 1439.
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dubaj – krwawy 
klejnot pustyni

cezary skowron

Dubaj - jedno z najszybciej rozwijających się 
miast na świecie. Opływające bogactwem, złotymi 
mercedesami i zegarkami, sześcio pasmowymi 
autostradami i plejadą wieżowców, z których naj-
potężniejszym jest Burdż Chalifa - szklano-żelazny 
kolos wysoki na 828 metrów. Jeszcze stosunkowo 
niedawno patrząc z perspektywy europejskiej 
miasto było zwykłą wioską na brzegu pustyni. 
W 1950 roku populacja liczyła tam zaledwie 1951 
osób. Dwadzieścia lat później napływ ludności 
zaczął się powoli zwiększać, wioska stopniowo 
zmieniała się w miasto, aby parę lat po nowym 
milenium przekroczyć milion mieszkańców. Ak-
tualnie w Dubaju żyją już niemal 3 miliony ludzi.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, od wielu 
lat dążyły do dywersyfikacji źródeł dochodów. 
Przed 2004 rokiem opierały swoją gospodarkę 
na wydobyciu ropy i sprowadzeniu do siebie 
biznesów. Władze zaczęły skupiać się na kolej-
nej branży, która przynosi bajeczne dochody. 
W Emiratach nie ma partii politycznych. Istnieje 
7 księstw (emiratów), działających na podobnych 
zasadach jak pojedyncze stany USA - każdy ma 
swoje wewnętrzne zasady i prawodawstwo. Każdy 
emirat ma jednego władcę (szajcha) i wspólnie 
stanowią oni Radę Najwyższą. Z tego grona jest 
wybierany prezydent, który ma 5-letnią kadencję. 
Istnieje też organ doradczy i ustawodawczy - Fede-
ralna Rada Narodowa. Podmiot ten ma dwuletnią 
kadencję i obejmuje 40 osób, z których od 2005 
roku co najmniej 20 ma pochodzić z wyborów. 
Władzę właściwą sprawuje rząd z premierem 
(najczęściej jest to emir Dubaju) mianowanym 
przez prezydenta. 

Ten zbiór szejków i władców doszedł do 
wniosku, że opieranie gospodarki na samej ropie 
nie jest dobrym pomysłem. Więc trzeba zainwe-
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stować ogromną fortunę państwa w coś innego. 
Padło na turystykę. A co najlepiej przyciągnie 
tłumy turystów na środek pustyni, gdzie średnia 
roczna temperatura w dzień to 32 stopnie? Rząd 
zdecydował, że nowoczesna infrastruktura, gargan-
tuicznie wysokie budynki i groteskowe sposoby na 
powiększenie linii brzegowej. A największe nadzieje 
ulokował w Dubaju.  

Miasto miało stać się klejno-
tem bliskiego wschodu. Po-
kazem potęgi zbudowanej na 
pustyni. Miała mieć rozmach 
i ma. Oprócz tego ma też spo-
ro problemów. Dynamiczny 
rozwój kojarzy się z czymś 
dobrym. Dynamicznie rozwijają 
się firmy, partie polityczne, po-
glądy itp. Cechą wspólną tego 
dynamicznego rozwoju jest to, 
że w jego trakcie łatwo popeł-
niać błędy. Takie błędy rów-
nież pojawiły się w Dubaju. 

Pierwszym, trywialnym błędem jest sam 
Dubaj. Wielo emiratosceptyków podkreśla, że 
tworzenie takich konstrukcji na piaszczystym pod-
łożu, z dala od wody pitnej w miejscu gdzie średnia 
roczna temperatura wynosi 38 stopni celsjusza to 
niedorzeczność. Wszystko zależy od punktu siedze-
nia. Cały kraj jest pustynią, wokół tylko góry i piach. 
Gdzie w takim razie ulokować swoje bogactwo 
i jak pokazać potęgę państwa? Podbicie nowych 
żyznych ziem, wydaje się jedynym rozwiązaniem. 

Jednak ilość konfliktów na Półwyspie Arabskim jest 
aktualnie wystarczająca - pozostaje więc tworzenie 
czegoś na własnym terenie. Na takie rozważania jest 
o wiele za późno. Już w 185 roku, kiedy powstawała 
pierwsza dubajska specjalna strefa ekonomiczna 

- Jebel Ali Free Zone świat biznesu zwrócił swoje 
oczy i portfele na bliski wschód. Aktualnie podob-
nych parków biznesowych jest 30, a dochód z nich 
stanowi niemal ćwierć pieniędzy miasta.  

Są pieniądze - i co dalej? 
Pieniądze w Dubaju to problem drugorzędny. 
Turystyka, biznes i ropa stanowią pewne źródło 
dochodu. Zatem łopaty w dłoń i budujemy. I tutaj 
pojawia się największy problem - jak traktowa-
na jest ręka, która tę łopatę trzyma. Minimalna 
pensja pracownika w Emiratach Arabskich to 25 
000 AED czyli około 6000 dolarów. Jest jednak 
w tym kilka kruczków. Dotyczy to tylko osób od-
powiednio wykształconych. I oczywiście trzeba 
być obywatelem Emiratów. Ludzie nie pochodzący 
z księstw nie mają minimalnej pensji w ogóle. 
Nawet gdy pieniądze nie są problemem, firmy 
i korporacje z założenia nastawione na zysk chęt-
niej zatrudniają do pracy fizycznej osoby, które 
zgodzą się na nieco mniejszą wypłatę. Około 25 
razy mniejszą. Tak, za cenę jednego pracownika 
pochodzącego z Emiratów Arabskich, zatrudnia 
się 25 emigrantów z Indii. Nawet gdyby któryś 
z książąt miał kaprys, żeby zatrudniać wyłącznie 
swoich braci do wszelkich projektów to najpraw-
dopodobniej nie znalazł by nikogo chętnego. 90% 
osób w Dubaju to emigranci.

Coraz więcej budów, wymaga więcej pra-
cowników. Nie ma czasu na organizację przestrzeni 
dla pracowników. Barak, kilkadziesiąt łóżek, wy-

żywienie i można tworzyć budynki wysokie na 
kilometry. Dlaczego ktoś miałby się na to zgodzić? 
W Indiach jest problem z przeludnieniem, czasami 
zwyczajnie nie ma pracy dla niewyedukowanych 
ludzi. W swoim kraju pracowali by tak samo ciężko 
za jeszcze mniej lub głodowali. Pracownicy fizyczni 
często nie potrzebują dodatkowej motywacji poza 
utrzymaniem swojej rodziny w Indiach. Gdy warun-
ki są bardzo złe, ludzie chcą odchodzić, a termin na 
oddanie budowy się zbliża to zdarzają się przypadki, 
gdy pracodawca zabiera paszporty pracownikom.

I w ten sposób powstaje klejnot pustyni, 
ociekający złotem pałac próżności. Bogactwem 

szejków i rękami biednych imigrantow z Indii. Ce-
lem tych wszystkich działań, jest zabezpieczenie 
finansowe ludzi, którzy już i tak są okrutnie bogaci. 
Korporacje wraz z rządem wykorzystują dla zabez-
pieczania własnego bytu ludzi, którzy są w takiej 
sytuacji życiowej ze i nie maja innego wyjscia. Tyl-
ko czekać, aż jedna z firm organizujących budowę 
zacznie przesuwać granice moralności coraz dalej. 
Los czlowieka bedzie najmniej ważny. Korporacja 
zapłaci, rząd ukryje niewygodne informacje. Lu-
dzie staną się na nowo niewolnikami pracującymi 
jedynie za wyżywienie i dach nad głową.  
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ada duda

instagram wie,  
że uzależnia

Wyobraźmy sobie sytuację: trzynastoletnia dziew-
czynka spotyka na ulicy gwiazdę filmową. Przy-
gląda się jej fryzurze, figurze, sukience i butom. 
Myśli: Chcę być taka jak ona! Całkiem naturalna 
sytuacja, prawda? Wyobraźmy sobie jednak, że 
ta sama trzynastoletnia dziewczynka może przy-
glądać się tej samej aktorce każdego dnia, nawet 
przez kilka godzin dziennie. Każdego dnia konsu-
muje treści udostępniane przez swoją bohaterkę 
i coraz bardziej przekonuje się o tym, jak jest ona 
doskonała i ile uwielbienia ją za to spotyka. Nie 
uświadamia sobie, że często nad jednym zdjęciem 
umieszczonym na portalu internetowym pracują 
makijażyści, fotograf i graficy komputerowi, ani 
że lajki pod zdjęciami idolki nie zapełnią poczu-
cia samotności. 

Każdy z nas ma codziennie styczność z me-
diami – coraz młodsi użytkownicy sięgają po treści 
umieszczane w sieci i korzystają z wirtualnych 
portali oraz aplikacji. Dzięki nim dzieci i młodzież 
posiadają ogromne możliwości – wszechobecność 
komputerów i smartfonów pozwala myśleć o no-
wej erze, charakteryzującej się technicyzacją życia. 
Zalety środków masowego przekazu są oczywi-
ste – otwierają one przed ludźmi zupełnie nową 
płaszczyznę poznawczą, są źródłem wiedzy, ale 
także rozrywki.  

Od dawna zauważa się jednak również 
ciemną stronę mediów, których negatywny wpływ 
ma ogromne znaczenie na psychikę użytkowników. 
To, o czym grzmią naukowcy i o co martwią się 
rodzice, nabiera jeszcze bardziej niepokojącego 
brzmienia, gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że 
właściciele największych mediów doskonale zdają 
sobie sprawę z toksycznego działania ich portali 
na młodych ludzi. Według danych udostępnio-
nych w trakcie śledztwa ,,Wall Street Journal” 
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decydują się oni ignorować te informacje, lub 
nawet wykorzystywać je, aby wzmocnić pozycję 
swoich produktów.

W odpowiedzi na żądania społeczeństwa 
wymagającego prostych i nieskomplikowanych 
treści, media wypracowały zjawiska ekshibicjoni-
zmu i voyeuryzmu medialnego. Ich oddziaływanie 
jest popularnym i pewnym sposobem na zainte-
resowanie publikowanymi treściami. To właśnie 
upodobanie tych dwóch zjawisk i ich wpływ na 
młodych ludzi,  stało się jednak głównymi za-
rzutami gazety ,,Wall Street Journal” przeciwko 
Instagramowi. 

Voyeuryzm i ekshibicjonizm wydają się 
być diametralnie różnymi od siebie zjawiskami. 
Są jednak w wielu przypadkach nierozłączne, 
łączy je również fakt, że oba są zjawiskami zwią-
zanymi z kultura medialną. Oba zachowania mają 
swoje podłoże w naturze ludzkiej, nastawionej 
na kontakt z innymi. Wydaje się, że powodem 
szukania akceptacji i towarzystwa w mediach 
jest pogłębiająca się samotność. Brak czasu dla 
bliskich i osamotnienie mimo trwania w zbioro-
wości sprawiają, że kierujemy swoje zaintereso-
wanie w stronę możliwości udostępnianych nam 
przez media1.

Pojęcie voyeryzmu pierwotnie było uży-
wane przede wszystkim w kontekście związanym 
z zaburzeniami seksualnymi. Pojęciem opisywano 
parafilię seksualną, w której źródłem podniecenia 
jest podglądanie nagości innych osób, zwykle 
bez ich wiedzy i zgody.  Zygmunt Freud uważał 
podglądactwo za jedno z najważniejszych do-
świadczeń, na którego fundamencie kształtuje się 
ludzka psychika i interpretował je jako zjawisko 

1 M. Krzpiet, Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, 16-18

pozytywne i rozwijające. Wraz z rozwojem me-
diów masowych rozumienie tego pojęcia zaczęło 
ewoluować i pojawiło się pojęcie voyeryzm me-
dialny. Można go zdefiniować jako podglądanie, 
obserwowanie ludzi, odkrywanie ich tajemnic, 
a nawet inwazję w prywatność za pomocą mediów2. 
Mimo, że nie da się więc interpretować zjawiska 
jako jednoznacznie negatywne lub pozytywne, 
chęć obnażania z prywatności i intymności trwa 
w nas, a także ewoluuje wraz z rozwojem społe-
czeństwa i mediów. 

Zależność jest jednak prosta: 
ktoś pokazuje, aby ktoś inny 
mógł patrzeć. 

Ekshibicjonizm medialny jest zjawiskiem trud-
nym do zdefiniowania. Polega na upublicznianiu 
intymnych elementów życia, nagości, bądź swoich 
prywatnych przemyśleń w celu wzbudzenia zain-
teresowania publiczności. Po tej stronie wydają 
się być ludzie pożądający poklasku i atencji. Chcą 
być oglądani i podziwiani. Osoby, które chętnie 
dzielą się każdym osobistym wydarzeniem ze 
swojego życia nazywamy dziś ekshibicjonistami 
medialnymi. Tomasz Olchanowski i Jacek Siera-
dzan uznali nawet, że: Kartezjańską zasadę „Myślę 
więc jestem” zastąpiła maksyma kultury sieciowej: 

„Oglądasz mnie, więc istnieję”3. Potwierdzeniem tej 
zmodyfikowanej sentencji wydają się być ambicje 
najmłodszych. Według przeprowadzonych w tym 

2 W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po Wielkim Bracie, Kra-
ków 2004, s.101-102

3 Tomasz Olchanowski, Jacek Sieradzan Wprowadzenie 
do problematyki narcyzmu od klasycznych koncepcji nar-
cyzmu kultury zachofniej, [w:] J. Sieradzan (red.), Narcyzm, 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

roku badań „aspiracje dziewczynek w Polsce”, 
wynika, że dziewczęta w wieku 10-15 lat marzą 
o karierze w mediach społecznościowych. Prawie 
połowa dziewcząt uznała, że ich wymarzonym za-
jęciem jest kariera w social mediach. O pracy jako 
influencerka internetowa marzy się aż 48 procen-
tom badanych dziewczynek, które przyznały, że 
chciałyby utrzymywać się z prowadzenia kanału 
na YouTube, Instagramie lub TikToku. Kolejne 
miejsca zajęły zawody takie jak: graficzka kom-
puterowa (21%), prawniczka (18%), nauczycielka 
(17%) i osobista trenerka (16%)4.

Przełom pierwszej i drugiej dekady XXI 
wieku, przyniósł czas rozkwitu mediów społecz-
nościowych. Social media pozwalają nam wirtu-
alnie poznać dowolnego człowieka na świecie lub 
wykreować obraz swojej osoby i to w taki sposób, 
w jaki chcemy być odbierani. Kreują konkretny 
obraz, wizerunek, który ma przynieść im określone 
korzyści: akceptację, podziw innych, pożądanie 
przedstawicieli płci przeciwnej. To właśnie zaspo-
kajanie tak podstawowych potrzeb jak akceptacja, 
staje się pułapką dla użytkowników. Zjawisko eks-
hibicjonizmu i voyeuryzmu to problemy złożone 
i wymagające wielu badań. Faktem jest jednak to, 
że przekraczanie granic przez media i dekonstru-
owanie tematów tabu może być niebezpieczne 
i uzależniające nawet dla dorosłych użytkowników 
mediów. Młodsi odbiorcy są według specjalistów 
grupą  jeszcze bardziej zagrożoną, brak im bowiem 
odpowiedniego krytycznego spojrzenia, którym 
można dekonstruować przekaz narzucany przez 
media5. Tym bardziej niepokojące wydają się 

4 https://inspiring-girls.pl/aspiracje-dziewczynek-w-pol-
sce-2021/

5 Wieczorek-Orlikowska, Ekshibicjonizm medialny jako 
zagrożenie dla dziecka i więzi rodzinnych, online

być informacje udostępnione przez Wall Street 
Journal, mówiące o tym, że mimo że Instagram 
wie, jak negatywnie wpływa na młodych ludzi, 
decyduje się udostępnić go jeszcze młodszym 
użytkownikom. 

W połowie września bieżącego roku „The 
Wall Street Journal” opublikował artykuł zatytu-
łowany „Facebook knows Instagram is toxic for 
teen girls, company documents show”. 

Według danych opublikowa-
nych w gazecie, platforma 
społecznościowa przeprowa-
dziła własne badania, które 
pokazały, że korzystanie z In-
stagrama może być toksycz-
ne dla młodych osób. Według 
raportu aplikacja miała pogłę-
bić problemy z postrzeganiem 
swojego ciała u jednej na trzy 
nastolatki. Firma utajniła jed-
nak te wyniki. 

Wśród zarzutów, które zaadresowano do Facebo-
oka znalazła się również informacja, że 14 proc. 
ankietowanych nastoletnich chłopców z USA 
stwierdziło, że postrzegają swoje ciało gorzej przez 
publikację treści na Instagramie a 40 proc. nasto-
latków ogółem doświadczyło pogorszenia swojej 
samooceny przez porównywanie się do treści na 
Instagramie. Wnioskiem gazety była informacja, 
że nastolatkowie winią Instagram za zwiększone 
odczucie niepokoju oraz depresję.
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Według informacji, które udostępniła ga-
zeta, Facebook pracuje obecnie nad Instagramem, 
który miałby być dedykowany dzieciom poniżej 13. 
roku życia. Młodzi użytkownicy mają być kluczem 
do sukcesu platformy. Dokumenty, których treść 
opublikował dziennik, mówią o tym, że już w tej 
chwili prawie połowa użytkowników Instagrama 
ma 22 lata lub mniej Młodzi użytkownicy nowej 
aplikacji mieliby więc być gwarancją triumfu 
platformy. Facebook zdecydowanie odpowiedział 
WSJ wydając w tej sprawie oświadczenie i zarzu-
cając dziennikarzom manipulowanie danymi. 
Rzecznik Facebooka, Andy Stone powiedział 
Journal, że Facebook pracuje nad rozwiązaniem 
problemów z programem, który ma dopasowywać 
treści pojawiające się młodym użytkownikom. 
Podkreślił jednak, że zdaniem władz platformy 
dochodzenie było niedokładne, a wyniki zostały 
źle zinterpretowane. Zaznaczył również, że ba-
dania były przeprowadzone na grupie 40 nasto-
latków z USA i 40 z Wielkiej Brytanii, które już 
zmagają się z problemami psychicznymi. Według 
informacji udostępnionymi przez portal ogół an-
kietowanych zdecydowanie podkreśla, że media 
społecznościowe poprawiają ich samopoczucie. 

Dyrektor generalny Facebooka, 
Mark Zuckerberg, zapytany 
o związek między pogarsza-
jącym się zdrowiem psychicz-
nym dzieci a platformami 
mediów społecznościowych 
powiedział, że badania nie są 
„jednoznaczne”.  



23

praca po 16 
godzin dziennie 
kluczem 
do sukcesu?

milena kubas

Słowa prof. Marcina Matczaka, prawnika, a pry-
watnie ojca znanego rapera, w ostatnim czasie 
wzbudziły niemałe poruszenie w mediach społecz-
nościowych. Wszystko rozpoczęło się od opubliko-
wanego na Twitterze fragmentu tekstu tygodnika 

„Polityka”, w którym to Matczak skrytykował mło-
dych przedstawicieli lewicowych poglądów. „Wąt-
pię, aby tacy ludzie byli gotowi pracować po 16 
godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. Indywi-
dualne niepowodzenia bardzo często służą im 
potem jako uzasadnienie dla zmian systemowych” 

– możemy przeczytać.  Słowa te nie pozostały bez 
odpowiedzi posła partii Razem, Adriana Zan-
dberga, który oskarżył Matczaka o propagowanie 
szkodliwego społecznie kultu szesnastogodzinnych 
dni pracy. Zauważył on również, że praca w takim 
wymiarze stanowi łamanie kodeksu pracy. Prawnik 
w odpowiedzi na te komentarze zasugerował, że 
przepisy prawa nikomu nie zabraniają pracować na 
dwa etaty. Zarzucił również politykowi, że chciałby 

„z pochwały lenistwa uczynić program polityczny”. 
Jednak czy brak zgody na ponadprzeciętny 

wymiar pracy to wyraz lenistwa młodych ludzi? Od 
wielu lat panuje przeświadczenie, że ciężką pracą 
można osiągnąć sukces. Jest w tym niewątpliwie 
sporo prawdy, gdyż niektóre profesje wymagają 
poświęcenia większej ilości czasu niż inne, jednak 
mimo to coraz częściej podkreśla się, że nadludz-
ki wysiłek wcale nie jest gwarancją powodzenia. 
Ciężka praca nie zawsze wiąże się bowiem z karierą 
zawodową i wysokimi zarobkami. Gdyby tak było, 
każda osoba pracująca kilkanaście godzin dziennie 
zajmowałaby stanowisko dyrektora czy prezesa 
dobrze prosperującej firmy lub przynajmniej 
uzyskiwała ponadprzeciętnie wysokie wynagro-
dzenie. Jak powszechnie wiadomo, rzeczywistość 
jest jednak inna. 
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Do kwestii tej odniósł się rów-
nież ekonomista Marek Zuber, 
komentując kłótnię Matczaka 
z Zandbergiem w sprawie nie-
gotowości do ponadwymiaro-
wych godzin pracy. Zauważył 
on, że społeczeństwa najbo-
gatsze, najbardziej rozwinięte 
np. kraje zachodniej Europy to 
kraje, w których pracuje się 
relatywnie krótko. Podkreślił 
również, że jeśli ktoś chce 
pracować dłużej, ma do tego 
oczywiście prawo, jednak nie 
można wprowadzać rzeczywi-
stości, w której jesteśmy zmu-
szeni do tego, aby pracować 
12 czy 16 godzin dziennie tyl-
ko po to, by w miarę normalnie 
funkcjonować.  

Matczak tłumaczy, że „musiał douczyć się 
poza godzinami pracy, żeby móc ją wykonywać 
na odpowiednim poziomie” oraz „chciał zrobić 
doktorat, jednocześnie pracując na pełny etat”. 
Choć, co prawda, ciężka praca i wyrzeczenia 
w celu osiągnięcia sukcesu mogą być godne po-
dziwu, nie należy narzucać ludziom, że jest to 
jedyna słuszna droga, a tym bardziej wskazywać, 
że tylko w taki sposób można osiągnąć minimum 
egzystencji. Praca w standardowym wymiarze 
godzinowym powinna bowiem dawać stabilną 

sytuację finansową. Niestety wciąż wiele osób 
zmuszonych jest do podejmowania dodatkowej 
pracy, ponieważ trudno im utrzymać rodzinę z za-
robków uzyskiwanych z jednego etatu. Pochwala-
nie 16-godzinnych dniówek prowadzi natomiast 
do utwierdzania społeczeństwa w przekonaniu, 
że tak długi czas pracy jest czymś normalnym 
oraz pożądanym i nie należy się temu sprzeciwiać. 

Co istotne, Polacy są w czołówce najbar-
dziej zapracowanych narodów. Zgodnie z dany-
mi opublikowanymi przez OECD w 2020 roku 
w Polsce pracownicy przepracowali średnio 1766 
godzin. Dla porównania, w przypadku pracowni-
ków Danii liczba ta wyniosła średnio 1346 godzin 
w ciągu roku.  Mimo to Dania uważana jest za 
jeden z najbogatszych krajów Europy.  Liczba 
przepracowanych godzin nie zawsze wiąże się 
zatem z wysokością wynagrodzenia czy pozio-
mem życia. Poza tym związek pomiędzy długo-
ścią czasu pracy a zarobkami może występować 
jedynie w przypadku określonej grupy zawodów. 
Dora Gicheva, badaczka z Uniwersytetu Karo-
liny Północnej, w swoich badaniach wyróżniła 
dwa rodzaje zawodów – „career jobs”, a więc te, 
w których możliwe jest wspinanie się po szcze-
blach kariery oraz „non-career jobs”, czyli zawody, 
w których pojęcie kariery raczej nie występuje. 
Pierwsza grupa obejmuje zawody takie jak le-
karz, prawnik czy architekt, w drugiej znajdują 
się natomiast pozostałe, np. nauczyciele, fryzje-
rzy czy kierowcy taksówek. Podkreślić należy, 
że większość z zawodów należy właśnie do tej 
drugiej kategorii, a więc trudno mówić w ich 
przypadku o awansie zawodowym. Jak podkreśla 
Gicheva dłuższa praca w „career jobs” powoduje 
wzrost wynagrodzenia, jednak przede wszystkim 
ze względu na zwiększenie stawki godzinowej, 

a nie z powodu wydłużonego czasu pracy. Wzrost 
wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie liczby 
przepracowanych godzin to model dotyczący 
wyłącznie „non-career jobs”. 

Coraz więcej osób dostrzega jednak, że nie 
powinni zgadzać się na warunki, w których ocze-
kuje się od nich wykonywania pracy ponad obo-
wiązujące normy, choćby z troski o własne zdrowie. 

Eksperci ze Światowej Organi-
zacji Zdrowia apelują, że praca 
powyżej 55 godzin tygodniowo 
jest groźna dla zdrowia, gdyż 
niedosypianie, niedojadanie 
oraz brak odpoczynku mogą 
prowadzić do poważnych 
konsekwencji. Według WHO 
w 2016 r. przepracowanie było 
przyczyną śmierci niemal 750 
tys. ludzi na świecie. 

Nadmierna praca prowadzi bowiem do 
znaczącego wzrostu ryzyka zgonu z powodu udaru, 
a także problemów sercowo-naczyniowych. Wy-
czerpanie spowodowane przepracowaniem odbija 
się również na zdrowiu psychicznym. Badania 
przeprowadzone w Finlandii i Wielkiej Brytanii 
wskazały, że osoby pracujące 11 godzin dziennie 
lub więcej są ponad dwukrotnie bardziej obcią-
żone ryzykiem zachorowania na depresję niż 
osoby, które pracują 7-8 godzin na dobę. Większa 
świadomość w tej kwestii powoduje zatem rosną-
cą niechęć do kilkunastogodzinnych dni pracy. 

Ponadto zauważa się, że efektywność wy-
konywanych działań wcale nie musi łączyć się 

z koniecznością pozostawania w pracy podczas 
licznych godzin nadliczbowych. Co więcej, skutki 
pracy ponadwymiarowej mogą być odwrotne od 
oczekiwanych, ponieważ przepracowanie często 
powoduje spadek wydajności, a także prowadzi 
do wypalenia. Z tego względu coraz częściej 
dyskutuje się na temat czterodniowego systemu 
pracy, który według wyników testów przeprowa-
dzonych przez wielu ekspertów może przynosić 
pozytywne rezultaty. Takie wnioski przyniósł 
m.in. eksperyment przeprowadzony na Islandii. 
U większości pracowników, którym umożliwiono 
pracę 4 dni w tygodniu, wydajność pozostała na 
tym samym poziomie lub poprawiła się. 

Niewątpliwie każdy ma prawo decydować 
o liczbie przepracowanych godzin, umożliwiając 
sobie tym samym wzrost własnego doświadczenia 
oraz umiejętności, a także wynagrodzenia z uwagi 
na przepracowane nadgodziny. Pracę po 16 godzin 
dziennie należy jednak traktować jako patologię, 
a nie normę i konieczność. Każdy człowiek ma 
prawo do odpoczynku, a wykonywana praca po-
winna umożliwiać zachowanie balansu pomiędzy 
życiem prywatnym a zawodowym. 
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nina duda

sieć sklepów 
żabka a realia 
ajentów

Wyposażony lokal, 5 tysięcy wkładu własnego, 
zapewnione 17 tysięcy przychodu w pierwszym 
roku prowadzenia działalności, 14-dniowy kurs 
zapewniający podstawową wiedzę o kierowaniu 
firmą, całodobowe wsparcie partnera ds. sprze-
daży, który ma pomóc rozwiązać każdy problem 
i możliwość rezygnacji na każdym etapie, bez 
dodatkowych konsekwencji1. Współpraca z siecią 
sklepów brzmi jak marzenie każdego początkują-
cego przedsiębiorcy. Własna firma, niezależność 
i duże przychody niewielkim kosztem — tego 
jednak nie znają ajenci Żabki. 

Marka zaczęła swoje funkcjonowanie 
w 1998 roku, powstało wtedy siedem sklepów ma-
jących być wygodną alternatywą dla powstających 
hipermarketów. Dwa lata później pierwsze centrum 
logistyczne, obsługiwało już 400 nowopowstałych 
punktów. Przez kolejne lata sieć bardzo szybko się 
rozwijała i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, tworząc kąciki gastronomiczne, aplika-
cje i kolejne punkty. Na dzień dzisiejszy Żabka 
deklaruje istnienie 7 726 sklepów, prowadzonych 
przez 6 300 ajentów (nie są oni pracownikami sie-
ci, a samozatrudnionymi kontrahentami, którzy 
czerpią dochód tylko z tej współpracy). 

Na stronie firmy widnieje informacja, że 
franczyzobiorcy są siłą marki. Wymagania nie 
są wygórowane, oparte są głównie na pozytyw-
nym nastawieniu i chęci zaangażowania, otwie-
rają więc możliwość współpracy wielu ludziom2. 
Szczególne zainteresowanie propozycją wykazują 
kobiety powyżej pięćdziesiątki, które wydają się 

1 5 tys. złotych na start. Sprawdziliśmy, jak otworzyć własną 
Żabkę, dostępne przez: https://businessinsider.com.pl/
twoje-pieniadze/praca/5-tys-zlotych-na-start-sprawdzilam-
-jak-otworzyc-wlasna-zabke/e5kgwtl, 10.12.2021. 

2 Zacznij biznes z Żabką, dostępne przez: https://www.zabka.
pl/franczyza/przydatne-informacje/oczekujemy, 10.12.2021. 
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nieatrakcyjne dla pracodawców. Często mają one 
doświadczenie w handlu i wierzą, że ciężką pracą 
są w stanie wypracować sukces sklepu3.  

Podpisanie umowy przebiega szybko i kil-
ka dni po wypełnieniu dokumentów następuje 
otwarcie sklepu. Warto jednak zauważyć, że kor-
poracja wymaga zabezpieczenia finansowego od 
ajenta. Większość zainteresowanych decyduje się 
na podpisanie weksla in blanco (papieru warto-
ściowego, który może zostać uzupełniony o kwotę 
zadłużenia), co w praktyce oznacza, że jeśli sklep 
nie przynosi korzyści, a właściciel chce się wyco-
fać z umowy — musi się liczyć ze zobowiązaniem 
do spłacenia. Przedstawiciele sieci twierdzą, że 
takie sytuacje są rzadko spotykane i zapewniają, 
że rocznie z prowadzenia sklepu rezygnuje około 
8%, z czego połowa może się pochwalić nadwyżką 
finansową, a reszta długiem od kilku do kilkuna-
stu tysięcy złotych4.  

Przedstawiany system wsparcia zachęca 
do spróbowania własnych sił na rynku, niestety 
informację umieszczone na stronie często nie 
pokrywają się z relacjami osób, zaangażowany-
mi we współpracę z przedsiębiorstwem. Nie jest 
zaskoczeniem, że ajent ma dużo obowiązków, 
nie tylko jest on odpowiedzialny za zamawianie, 
rozliczanie i sprzedaż produktów, ale również 
zajmuje się prowadzeniem własnej działalności 
oraz zatrudnianiem pracowników5.  

3 J. Jurkiewicz, Żabka to koszmar. A na imię mu polski 
kapitalizm,  dostępne przez: https://krytykapolityczna.pl/
kraj/zabka-to-koszmar-a-na-imie-mu-polski-kapitalizm/, 
10.12.2021

4 5 tys. złotych na start..

5 S. Czubkowska, Miała odmienić los drobnych sklepikarzy, 
a zrujnowała ich życie. Oto historia ajentów Żabki, dostępne 
przez: https://forsal.pl/artykuly/882379,miala-odmienic-los-
-drobnych-sklepikarzy-a-zrujnowala-ich-zycie-oto-historia-
-ajentow-zabki.html, 10.12.2021

Teoretycznie Żabka zapewnia lokale, wy-
posażenie i dostawy większości produktów po 
niższych cenach. Praktycznie sytuacja wygląda 
jednak inaczej, ajenci chętnie dzielą się swoimi 
przeżyciami, nie chcą jednak ujawniać danych, 
ani informacji, w jakim mieście prowadzili sklep. 
Spowodowane jest to podpisaniem umów, które 
zakazują mówienia o szczegółach działalności 
handlowej, za złamanie tego punktu grozi im 
kara w wysokości 50 tys. zł6. 

Była przedstawicielka jedne-
go z lokali swoją współpracę 
z siecią nazwała wysiłkiem 
ponad siły przepełnionym 
stresem i presją. Podkreśliła 
również, że pracowała po 17 
godzin dziennie i ze wzglę-
dów finansowych nie mogła 
sobie pozwolić na utrzymanie 
pracownika. Po kilku latach 
współpracy z firmą, została 
z 120 tysięcznym długiem7.  

Problemy finansowe ajentów często wy-
nikają z polityki sieci, która narzuca im jakie 
produkty i w jakich ilościach powinni zamawiać, 
nawet jeśli są one regularnie wyrzucane. Tym 

6 Zadłużeni ajenci sklepu Żabka. "Skandal! Ludzie bankru-
tują, a władza milczy, dostępne przez: https://www.fakt.pl/
wydarzenia/polityka/byla-ajentka-sieci-zabk-ma-150-tys-
-zlotych-dlugu/2n5n3mq, 10.12.2021

7 K. Witnicka, Ajenci Żabki z gigantycznymi długami. Lewica 
chce wyjaśnień, dostępne przez:  https://biznes.radiozet.pl/
News/Zabka.-Franczyza.-Zadluzeni-ajenci-walcza-ze-spolka
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sieć sklepów żabka a realia ajentów nina duda

samym firma odgórnie decyduje o zamówieniach, 
z których później rozlicza współpracujące pod-
mioty. System Żabki pozwala również na kontrolę 
swoich punktów sprzedaży, ,,tajemniczy klient” 
pojawia się w sklepie i sprawdza jakość jego funk-
cjonowania. Może on skupiać się na obsłudze, 
sposobie ułożenia towaru, a także rozmieszczeniu 
plakatów. Istnieje również komputerowa baza, 
w której monitorowane są wszystkie transakcje8. 
Według franczyzobiorców system kontroli nie 
działa na ich korzyść, a kary, którymi zostają 
obarczani, nie są uczciwe. Przykładowo konse-
kwencję są wyciągane kiedy towar ze względu 
na metraż sklepu nie może zostać rozłożony tak, 
jak sugeruje to firma. Podobnie z karami za złą 
obsługę klienta, których powodem może być 
brak wskazania ręką proponowanego produktu. 
Byli współpracownicy sieci skarżą się również na 
przebieg inwentaryzacji, który w ich opinii nie 
zgadzał się ze stanem faktycznym towaru. Jedna 
z ajentek przyznała, że podczas jednej z kontroli 
wyszło 2 tys. zł strat na papierosach. Kobieta 
wiedziała, że kwota znacznie przewyższa wartość 
zatowarowania i jest mocno zawyżona, dopiero 
po wymuszeniu kolejnej weryfikacji (całonocnej, 
w której uczestniczyła również właścicielka) 
straty spadły do 40 zł9.  

Dodatkowe koszty i malejące marże po-
wodują kolejny problem, którym jest brak fun-
duszy na zatrudnianie pracowników. Ponieważ 
nakład pieniężny jest większy, niż ajenci się tego 
spodziewają, często nie stać ich na zatrudnienie 
personelu. Sklepy funkcjonują praktycznie co-
dziennie przez 17 godzin, dzierżawcy lokali mają 

8 J. Jurkiewicz, Żabka to koszmar…

9 S. Czubkowska, Miała odmienić los

jednak więcej obowiązków niż tylko obsługę 
klientów. Ajenci, mając świadomość sytuacji 
finansowej, często opierają się na pomocy bli-
skich lub próbują zatrudniać ludzi możliwie 
najniższymi kosztami. Kasjerzy zwykle pracują 
za najniższą krajową, również (wbrew realiom) 
na pół etatu, często są obarczeni odpowiedzial-
nością za skradziony lub zniszczony towar (ich 
pracodawcy próbują tak zmniejszyć swoje zobo-
wiązania względem firmy).  

Na grupie Facebookowej 
zrzeszającej franczyzobior-
ców jedna z kobiet radzi, aby 
w przypadku zajścia w ciąże 
zaopatrzyć się w łóżeczko 
i przewijak na zapleczu. Przy-
znaje również, że zarówno 4 dni 
przed jak i dwa dni po porodzie 
pracowała, ponieważ budżet 
nie pozwalał jej na utworzenie 
kolejnego stanowiska.

Sposób skonstruowania umowy, daje 
firmie duże pole manewru w temacie rozwiązy-
wania współpracy, nawet jednorazowe nieopła-
cenie należności w terminie może skutkować 
przerwaniem kooperacji. Ajenci bardzo często 
popadają w długi, ponieważ nie chcą zalegać 
z opłatami firmie, zapożyczają się więc u ro-
dziny, w instytucjach finansowych lub zalegają 
z opłatami w ZUS-ie albo Urzędzie Skarbowym10. 
Najczęstszymi powodami zrywania umów są 

10 J. Jurkiewicz, Żabka to koszmar…

nawet krótkie okresy, przynoszące punktowi 
straty. Firma chętnie korzysta również z moż-
liwości przerwania współpracy przez ,,złą opi-
nię” o swoich współpracownikach. Anonimowi 
byli współpracownicy opisują takie powody 
zerwania współpracy sytuacją, gdy kierownik 
któregoś z punktów zauważa nieprawidłowości 
systemowe i próbuje wymóc na firmie zmiany. 
Zyskanie opinie osoby ,,zbyt pyskatej” może być 
podstawą utraty pracy11. 

Mimo że współpraca z siecią nie jest ła-
twa, rozwiązanie umowy często powoduje jeszcze 
większy stres u franczyzobiorców. Zdają sobie 
oni sprawę z weksla podpisanego na początku 
współpracy i muszą liczyć się z możliwością po-
ciągnięcia ich do odpowiedzialności finansowej 
po dokonaniu końcowego remanentu12. Szcze-
gólnie stresujące wydaje się to, jeśli dzierżawcy 
punktów przechodzili wcześniej już niekorzystną 
dla nich inwentaryzację. 

Według niektórych informacji 
w Polsce mogą znajdować się 
tysiące ludzi, których dług 
względem sieci wynosi od 100 
do 300 tysięcy13.

11 Ibidem.

12 Swoboda, "To nie jest miejsce, gdzie można się odbić 
od dna. Raczej można się na nim znaleźć". Opowieść 
o ajentach sieci Żabka, dostępne przez: https://wiado-
mosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,18084647,to-nie-
-jest-miejsce-gdzie-mozna-sie-odbic-od-dna-raczej-mozna.
html#TRNajCzytSST, 10.12.2021

13 Tragiczne historie ajentów Żabki w Gazecie Wyborczej. 
Sieć odpowiada i żąda usunięcia tekstu, dostępne przez: 
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/tragiczne-hi-
storie-ajentow-zabki-w-gazecie-wyborczej-siec-odpowiada-
-i-zada-usuniecia-tekstu, 10.12.2021

Informację o problemach ajentów poja-
wiają się dość regularnie w przestrzeni mediów. 
Problem co jakiś czas jest poruszany również przez 
polityków, nikt jednak nie prowadzi działań mają-
cych zmusić firmę do zmiany tak niekorzystnych 
umów. Sytuację osób pokrzywdzonych szczególnie 
mocno nagłaśnia Joanna Jurkiewicz, która przez 
lata analizowała dokumenty łączące franczyzobior-
ców z firmą, jak i relację osób zainteresowanych. 

Badaczka tłumaczy, że ajenci 
to ludzie, którzy przywiązują 
się do sklepu i dbają o niego 
jak o swoją własność, która 
niestety jest tylko złudze-
niem. Przywiązanie sprawia, 
że potrafią pracować siedem 
dni w tygodniu od 6-23, a po 
latach zakończyć współpracę 
z długami14.  

14 J. Jurkiewicz, Żabka to koszmar…
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