
KOBIETY O SWOJEJ PRACY  
W
SUPERMARKETACH  
(Na podstawie raportu z badania: „Sytuacja pracownic super- i hipermarketów”) 

W kwietniu 2008 roku Koalicja KARAT, realizuj c dzia ania nakierowane na wzmocnienie ochrony praw kobiet w super- i 
hipermarketach w Polsce, zleci a1 przeprowadzenie badania: „Sytuacja pracownic super- i hipermarketów”. Jego celem by o
zebranie informacji na temat warunków pracy kobiet w mi dzynarodowych i lokalnych sieciach sklepów 
wielkopowierzchniowych. Analiza ich do wiadcze  pomog a zidentyfikowa obszary oraz formy narusze  praw pracowniczych 
w tych sieciach oraz wskaza a s abe punkty systemu przestrzegania prawa pracy. Na podstawie bada  i analiz wypracowane 
zostan  rekomendacje i poprawki do przepisów prawa pracy i praktyki ich stosowania.  

Przeprowadzono dwa zogniskowane wywiady grupowe: w Krakowie i w Olsztynie, oraz dodatkowo w Tychach i Warszawie – 
wywiady indywidualne z 5 dzia aczkami zwi zków zawodowych. Do udzia u w badaniach w Krakowie i Olsztynie zaproszono 
po 8 kobiet w wieku 20-55 lat, pracuj cych w sklepach sieci mi dzynarodowych: Carrefour, Real, Tesco, Rast, Biedronka, oraz 
lokalnych: Lewiatan, Avita, Kefirek. Wi kszo  pracowa a na stanowisku kasjerka-sprzedawczyni. redni sta  pracy w 
obecnym miejscu pracy w Krakowie to oko o dwóch lat, w Olsztynie oko o roku. Badane ró ni y si  pod wzgl dem miejsca 
pracy, sta u i wieku. Wszystkie ankietowane dzia aczki zwi zków zawodowych pracowa y dla du ych mi dzynarodowych sieci 
sklepów wielkopowierzchniowych. Ich sta  pracy w obecnym miejscu zatrudnienia wynosi  od 2,5 roku do 12 lat.  

W wywiadach poruszono nast puj ce tematy: 

jakim miejscem pracy jest super- i hipermarket (czy kobiety lubi  swoj  prac , czy i dlaczego wyst puje 
rotacja pracowników, czy atwo o zatrudnienie nowych osób),  
w jakim trybie kobiety s  zatrudniane w super- i hipermarketach (kwestie umowy o prac ),  
jaki jest czas pracy i wynagrodzenie (system pracy, przeci tna liczba godzin pracy w ci gu dnia/tygodnia, 
przerwy w pracy, urlopy, zwolnienia chorobowe, sposób naliczania i wysoko  wynagrodze ),  
czy w super- i hipermarketach wyst puje dyskryminacja, w tym dyskryminacja ze wzgl du na p e  (czym 
jest wg badanych dyskryminacja, z jakimi jej przejawami si  zetkn y i kiedy),  
jakie jest bezpiecze stwo i higiena pracy w marketach (znajomo  przepisów BHP, szkolenia, problemy 
zdrowotne zwi zane z prac , badania lekarskie, wypadki przy pracy),  
jak wygl da dzia alno  zwi zków zawodowych w super- i hipermarketach (przynale no  do zwi zków 
zawodowych, czym si  zajmuj /powinny zajmowa  organizacje zwi zkowe, kwestie regulaminu pracy). 

Zidentyfikowane obszary i formy narusze  zwi zane s  z:

1. czasem pracy 

Kwestia czasu pracy jest najbardziej pal ca. Na tym polu najcz ciej dochodzi do narusze  obowi zuj cych 
przepisów (zwi zane jest z tym tak e wiele narusze  w innych sferach). Dotycz  one przede wszystkim: 

liczby dni przepracowanych w tzw. ci gach, które trwaj  po 7, 8, 9 dni, w skrajnym przypadku nawet 20 (gdy 
pracownikowi przys uguje w ka dym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku), 

                                                          
1 Koalicja KARAT zleci a przeprowadzenie bada  krakowskiej firmie PBJ Badania Marketingowe. 



Nierzadko pracuje si  u nas po dwadzie cia dni bez ani jednego dnia wolnego. 

d ugo ci zmian i przerw mi dzy nimi; w teorii w dni powszednie zmiany s  8-godzinne, w weekendy i wi ta 
mog  by  12-godzinne, zawsze jednak obowi zuje co najmniej 11-godzinna przerwa mi dzy nimi (tymczasem 
cz sto dochodzi do nadu y  i pracownice s  zmuszone wyd u a  zmiany b d  te  skraca  odst py mi dzy nimi), 

U mnie cz sto dochodzi do sytuacji, e pracuj  w niedziel  od 8 do 21:00, a w poniedzia ek musz  by  w pracy na 7:30.  

przerw; przy pracy minimum 6 godzin dziennie przys uguje 15-minutowa 
przerwa. Nie zawsze jest ona egzekwowana, zw aszcza w sieciach lokalnych. 
Wiele kobiet podkre la o, e przy tak ci kiej pracy kwadrans to stanowczo za 
ma o, eby skorzysta  z toalety, posili  si  i chwil  odpocz . W niektórych 
sklepach pracownice rozpoczynaj  prac  15 minut wcze niej, eby wyd u y
przerw  do pó  godziny b d  te  mie  w ci gu dnia drug .

Nagminne s  sytuacje, gdzie podczas 8 godzin w pracy, nie mamy adnej przerwy.

nieprawid owego naliczania nadgodzin i niewyp acania za nie wynagrodzenia. Powszechne jest przyznawanie, 
zamiast wynagrodzenia, dni wolnych w zamian za nadgodziny. Cz sto pracownicy nie maj  wp ywu na to, kiedy 
otrzymaj  dni wolne, i w efekcie wypadaj  one w terminie dla nich niekorzystnym (a korzystnym dla pracodawcy). 
Zdaniem cz ci badanych, nadgodziny w ogóle nie s  dodatkowo p atne, co zwi zane jest najcz ciej z 
prowadzeniem podwójnych grafików, które pozwalaj  oszukiwa  pracowników na liczbie przepracowanych 
nadgodzin, i w konsekwencji na wynagrodzeniu za nie czy te  udzielaniu w zamian dni wolnych. 

Ostatnio mia am pó tora tygodnia wolnego [za nadgodziny], tyle e wcale mi na tym nie zale y, wola abym otrzyma  za to 
dodatkowe wynagrodzenie.  

Przyczyny nieprawid owo ci i nadu y  zwi zanych z czasem pracy, w tym g ównie bezprawne wyd u anie czasu 
pracy i nieprzestrzeganie przerw, to: zbyt ma a liczba pracowników, co, zdaniem badanych, wynika 
z oszcz dno ci pracodawców i du ej rotacji pracowników. Rotacja pracowników spowodowana jest z kolei: 
niskimi zarobkami, konieczno ci  pracy w soboty/niedziele/ wi ta, ci kimi warunkami pracy, z ymi relacjami 
mi dzy pracownikami a prze o onymi, wykorzystywaniem pracowników (nak adaniem na nich zbyt wielu 
obowi zków). 

2. dyskryminacj , mobbingiem i szykanowaniem  

Kobiety s  mniej po danymi pracownikami ze wzgl du na obci enie domem i dzie mi. Chocia  na 
stanowiskach sprzedawców i kasjerów tradycyjnie przewa aj  kobiety, to ju  na etapie poszukiwania pracownic 
pojawia si  kwestia ich macierzy stwa. Dyskryminacji w tym wzgl dzie do wiadczaj  przede wszystkim kobiety 
m odsze. W procesie rekrutacji nagminne jest pytanie o stan cywilny, wiek i liczb  dzieci, planowan  ci .

Pojawia y si  opinie, e liczba m czyzn na kierowniczych stanowiskach jest nieproporcjonalna do liczby 
m czyzn zatrudnionych w handlu wielkopowierzchniowym w ogóle. Preferencje w obsadzaniu m czyzn na 
stanowiskach kierowniczych to przejaw nierównego traktowania. 

Widoczny jest podzia  pracy ze wzgl du na p e . Kobiety, postrzegane jako bardziej skrupulatne, 
predysponowane do prac monotonnych, s  zatrudniane na stanowiskach kasjerek. M czy ni – silni, 
zdecydowani – na stanowiskach ochroniarzy. Z wypowiedzi kobiet wynika, e ochroniarz to stanowisko 



nadzorcze: do obowi zków tych m czyzn nale y m.in. pilnowanie pracuj cych kobiet. Nadzór ten rodzi 
k opotliwe dla nich sytuacje. Ochroniarzom zleca si  wykonywanie dodatkowych, ci kich prac tylko wyj tkowo, 
w sytuacjach spi trzenia. D wiganie pozostaje spraw  kobiet: to one rozwo  i uk adaj  towar na pó kach.  

Badane zwraca y tak e uwag , e w ich pracy trudno o awans. Umiej tno ci i predyspozycje maj  w tym 
wypadku mniejsze znaczenie ni  dobre relacje z kierownictwem.  

Brak yczliwo ci osób na stanowiskach kierowniczych, brak wsparcia z ich strony, pochwa  i motywowania, 
lekcewa enie potrzeb pracownic/-ków, instrumentalne, przedmiotowe traktowanie podw adnych, obra anie/ 
poni anie przy innych, szykanowanie, wykorzystywanie pracownika do zada  przekraczaj cych jego mo liwo ci 
fizyczne – to codzienno  pracownic super- i hipermarketów. Relacje z prze o onymi oparte s  na l ku 
i nieufno ci.

Kierowniczka potrafi nakrzycze  na mnie przy sali pe nej ludzi, e si  gapi , e jestem za wolna. 

Wydaje si , e taka atmosfera powstrzymuje kobiety przed egzekwowaniem swoich praw 
i walk  o popraw  swojej sytuacji oraz pog bia ich poczucie niespe nienia i niezadowolenia 
z pracy. Cz sto najmniejsza próba sprzeciwienia si  woli prze o onego grozi szykanami. 
Osoby, które otwarcie mówi y o swoich problemach i uskar a y si  na panuj ce warunki 
pracy, zetkn y si  z nierównym traktowaniem przez prze o onych, co przejawia o si
niekorzystnym grafikiem: ci gami pracy, prac  w weekendy i ka de wi ta, brakiem przerw 
w pracy, obra aniem itp. 

Ludzie boj  si  mówi  o sobie i o tym, co im przeszkadza. (…) Ludzie nie mówi , bo boj  si , e strac  prac . (…)  Ja 
otwarcie mówi am o tym, co mi si  nie podoba, to pó niej musia am zostawa  po godzinach, albo by am codziennie na 
dywaniku u kierownika. 

3. mo liwo ciami korzystania ze zwolnie  lekarskich i 2 dni opieki nad dzieckiem 

Niewielka cz  pracownic supermarketów korzysta ze zwolnie  lekarskich na siebie czy na dzieci.  Wynika to 
zarówno z obawy przed sankcjami – osoba korzystaj ca ze zwolnienia jest postrzegana jako niedyspozycyjna 
i ma o wydajna, za co grozi jej np. utrata premii czy gorszy grafik – jak i st d, e zwolnienie lekarskie skutkuje 
obni eniem uposa enia, a sytuacja finansowa pracownic super- i hipermarketów jest z a. Cz sto pracownice, 
mimo przys uguj cego im zwolnienia, chodz  do pracy, czego efektem s  przed u aj ce si  infekcje, ogólne 
os abienie organizmu i spadek odporno ci. 

Ze wzgl du na nadmiar pracy i ma  liczb  pracuj cych w markecie, kobiety cz sto nie mog y wykorzysta
przys uguj cych im zgodnie z prawem dwóch dni opieki nad dzieckiem.  

U nas nie jest mile widziane, jak pracownik idzie na zwolnienie. Kierownik patrzy krzywo, a potem mo e si  m ci , le grafik 
u o y , same nocki da .

4. mo liwo ciami korzystania z urlopu (na danie, wypoczynkowego) 

Urlopy na danie s  niemal niedost pne w sieciach lokalnych; w sieciach mi dzynarodowych nie ma problemu 
z korzystaniem z nich. To samo dotyczy urlopów wypoczynkowych. W marketach lokalnych urlopów 
wypoczynkowych udziela si  niech tnie, ich terminy s  cz sto narzucane, a pracownicy zobligowani do zmiany 
planów urlopowych. W mi dzynarodowych sieciach na pocz tku roku ka dy pracownik okre la termin urlopu i ma 
zagwarantowane prawo do ci g ego urlopu w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych.  



5. brakiem w a ciwych wst pnych i okresowych bada  lekarskich zwi zanych z faktycznie 
wykonywanymi obowi zkami 

Wszystkie respondentki przesz y badania lekarskie, zanim rozpocz y prac . Badania zwi zane by y jednak 
z konkretnie zajmowanym stanowiskiem, najcz ciej kasjerki/sprzedawczyni, nie za  z zadaniami, które im si
faktycznie zleca. Do ich codziennych obowi zków, poza prac  przy kasie, nale : roz adunek i uk adanie towaru, 
praca w magazynie, sprz tanie sklepu, uk adanie koszyków. W konsekwencji kobiety, wykonuj c prac , do której 
nie s  przygotowane, cierpi  na wiele dolegliwo ci. Wi kszo  uskar a si  na k opoty z kr gos upem, a tak e ze 
stawami, biodrami i nadgarstkami; cz sto cierpi  równie  na bóle brzucha i g owy. Przypad o ci te s  najcz ciej 
skutkiem d wigania nadmiernych ci arów oraz siedzenia na niewygodnych krzes ach przy kasie. 

6. nieprzestrzeganiem norm BHP  

Najwi cej nieprawid owo ci i narusze  przepisów BHP wi e si  z d wiganiem, transportem lub przesuwaniem 
zbyt du ych ci arów. Zdarzaj  si  tak e problemy zwi zane ze zbyt rzadkim serwisowaniem sprz tu (np. 
zepsute ta my przy kasach), oszcz dzaniem na no ykach, r kawicach, szufelkach, fartuchach oraz ich 
limitowaniem. Pojawia y si  równie  g osy wiadcz ce o tym, e brakuje ró nych sprz tów, wózków, i e
przyda yby si  sprawniejsze maszyny. Pytane o mo liwo  korzystania z toalety, kobiety mówi , e sytuacja 
poprawi a si  w ostatnich latach, ale wci  zdarzaj  si  utrudnienia. 

7. powierzchownymi i anonsowanymi pracodawcy kontrolami PIP i PIH 

Kontrole przeprowadzane przez PIP i PIH s , wed ug badanych, powierzchowne i ustalane z kierownictwem 
marketów z wyprzedzeniem. Pojedyncze kasjerki, po niezapowiedzianej kontroli PIH, mia y nieprzyjemno ci ze 
strony kierownictwa w zwi zku z brakiem czystych fartuchów, obuwia ochronnego i r kawiczek (przeniesienie 
odpowiedzialno ci z prze o onego na pracownika). 

(…) naj mieszniejsze jest to, e zawsze tydzie  wcze niej uprzedz , e b d . Pó niej jest m yn w pracy i wszystko jest OK.

W trakcie badania pojawi o si  kilka sugestii wartych uwagi. Zdaniem badanych, kontrole PIP powinny by  bardziej gruntowne 
i niezapowiedziane. Zwi zki zawodowe powinny rozwa y  zmodyfikowanie sposobu funkcjonowania, zw aszcza docieranie     
z informacjami do za óg sklepów. Zasadne wydaje si  organizowanie kursów/szkole  nie tylko poruszaj cych tematyk  relacji 
interpersonalnych, asertywnego zachowania, ale i dotycz cych praw pracowniczych i instrumentów ochrony tych praw. 
Pracodawcy powinni tak e po o y  wi kszy nacisk na szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu zarz dzania personelem. 
Nale y podnosi wiadomo  narusze  i standardów praw pracowniczych w ród konsumentów, klientów sklepów.                   
W wywiadach pojawia y si  g osy wyra nie wskazuj ce, e klienci sklepów staj  si  niekiedy rzecznikami pracowników. 

Raport: „Sytuacja pracownic super- i hipermarketów” w ca o ci dost pny jest na stronie Koalicji KARAT: www.karat.org

Przeprowadzenie bada  oraz przygotowanie raportu  
i niniejszej publikacji by o mo liwe dzi ki wsparciu finansowemu  
Fundacji im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce

Publikacja przygotowana przez Koalicj  KARAT
Ul. Solec 85, IV pi tro 
00-382 Warszawa  
Tel/fax: (48 22) 628 20 03  
www.karat.org 
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