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1. BADANIE

W kwietniu 2008 roku, w ramach realizacji dzia#a" nakierowanych na wzmocnienie ochrony
praw kobiet w super- i hipermarketach w Polsce, Koalicja KARAT przeprowadzi#a badania:
„Sytuacja pracownic super- i hipermarketów”. Badania, stanowi%ce punkt wyj&cia do
dalszych dzia#a", mia#y na celu zebranie informacji od kobiet zatrudnionych w superi hipermarketach na temat ich warunków pracy. Analiza do&wiadcze" kobiet pomog#a
zidentyfikowa' obszary oraz formy narusze" praw pracowniczych (obszary krytyczne,
wymagaj%ce poprawy) w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych1 oraz wskaza#a s#abe
punkty systemu przestrzegania prawa pracy. Na tej podstawie wypracowane zostan%
rekomendacje w zakresie stanowienia i stosowania prawa pracy.
1.1.

Metody i techniki badania

Realizacj! terenow% badania Koalicja KARAT zleci#a krakowskiej firmie: PBJ Badania
Marketingowe. W ramach badania przeprowadzono dwa zogniskowane wywiady grupowe
(focusy): pierwszy 11 kwietnia 2008 roku w Krakowie, drugi 21 kwietnia w Olsztynie.
W czasie wywiadów zastosowane zosta#y techniki projekcyjne (test zda" niedoko"czonych
i kola$), które pomagaj% uzyskiwa' wiedz! o nie zawsze u&wiadamianych sobie potrzebach,
motywach i przekonaniach respondentów. Badane mia#y za zadanie doko"czenie zda":
„Kiedy id! do pracy, to czuj!/my&l!…”, „Kiedy jestem w pracy, to czuj!/my&l!…”, „Kiedy
wracam z pracy, to czuj!/my&l!…”. Kobiety bior%ce udzia# w dyskusji grupowej poproszone
te$ by#y o wyklejenie z wycinków z gazet (technika kola$u) obrazów &wiata pracy
idealnej/wymarzonej i tej obecnie wykonywanej.
W ramach badania zrealizowano równie$ 5 wywiadów indywidualnych z dzia#aczkami
zwi%zków zawodowych. Zosta#y przeprowadzone w Tychach i Warszawie w maju 2008 roku.
Do udzia#u w badaniu zaproszono liderki ruchów pracowniczych wytypowane przez Koalicj!
KARAT po uzgodnieniu wyboru z cz#onkami Rady Konsultacyjnej2.
Informacje o warunkach pracy kobiet w super- i hipermarketach uzyskane w wywiadach
z liderkami zwi%zkowymi by#y zbie$ne z uzyskanymi od pracownic w trakcie wywiadów
grupowych, dlatego materia# empiryczny zebrany w trakcie bada" zosta# opracowany
zbiorczo.
1

8 lipca 2008 r. Trybuna# Konstytucyjny orzek#, $e ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i dzia#aniu
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. 2007 Nr 127, poz. 880) jest niezgodna z art. 2, art. 20
i art. 22 Konstytucji RP z 1997 r. W ustawie zawarta by#a definicja sklepu wielkopowierzchniowego: sklep
wielkopowierzchniowy to obiekt handlowy o powierzchni sprzeda$y przekraczaj%cej 400 m2, w którym
prowadzona jest jakakolwiek dzia#alno&' handlowa.
2

Rada Konsultacyjna to cia#o doradcze utworzone w ramach realizowanego przez Koalicj! KARAT projektu
„Ochrona praw pracowniczych osób zatrudnionych w super- i hipermarketach w Polsce z perspektywy
równouprawnienia p#ci” w celu wypracowania rekomendacji i poprawek do przepisów oraz praktyki stosowania
prawa pracy. W jej sk#ad wchodz% przedstawiciele G#ównego Inspektora Pracy, organizacji pozarz%dowych,
zwi%zków zawodowych dzia#aj%cych w super- i hipermarketach, oraz prawnicy, naukowcy i badacze.
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1.2.

Charakterystyka badanych

Do udzia#u w ka$dym z bada" focusowych zaproszono po 8 kobiet. By#y one pracownicami
zarówno mi!dzynarodowych (Carrefour, Real, Tesco, Rast, Biedronka), jak i lokalnych sieci
sklepów wielkopowierzchniowych (Lewiatan, Avita, Kefirek). Badane to kobiety w wieku
20-55 lat. Wi!kszo&' pracowa#a na stanowisku kasjerka/sprzedawczyni. W ka$dej z grup
dyskusyjnych znalaz#a si! te$ kobieta zatrudniona na stanowisku kierowniczym
(kierowniczka/koordynatorka zmiany). W Krakowie 4 kobiety by#y pracownicami sieci
lokalnych, 4 – sieci mi!dzynarodowych; w Olsztynie 4 kobiety by#y pracownicami Biedronki,
4 – innych sieci mi!dzynarodowych. (redni sta$ pracy w obecnym miejscu pracy w Krakowie
wynosi# oko#o dwóch lat, w Olsztynie oko#o roku. Respondentki ró$ni#y si! zatem pod
wzgl!dem miejsca pracy, sta$u i wieku. Taki dobór kobiet do badania pozwoli# na pozyskanie
informacji o sytuacji pracownic super- i hipermarketów zatrudnionych w ró$nych placówkach
handlowych.
Wszystkie ankietowane dzia#aczki zwi%zków zawodowych pracowa#y dla du$ych
mi!dzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Ich sta$ pracy w obecnym
miejscu zatrudnienia wynosi# od 2,5 roku do 12 lat.
1.3.

Narz!dzie badawcze – scenariusz

Wywiady zosta#y zrealizowane wed#ug scenariusza, który zak#ada# uzyskanie informacji na
nast!puj%ce tematy:
- jakim zak#adem pracy jest super- i hipermarket (czy kobiety lubi% swoj% prac!, czy
i dlaczego wyst!puje rotacja pracowników, czy #atwo o zatrudnienie nowych pracowników),
- w jakim trybie kobiety s% zatrudniane w super- i hipermarketach (kwestie umowy o prac!),
- jaki jest czas pracy i wynagrodzenie za prac! kobiet zatrudnionych w superi hipermarketach (system pracy, przeci!tna liczba godzin pracy w ci%gu dnia/tygodnia,
przerwy w czasie pracy, urlopy, zwolnienia chorobowe, sposób naliczania wynagrodze",
wysoko&' wynagrodze", ocena czasu pracy i otrzymywanego za prac! wynagrodzenia,
mo$liwo&' zaspokojenia potrzeb dzi!ki wynagrodzeniu),
- czy w super- i hipermarketach wyst!puje dyskryminacja, ze szczególnym uwzgl!dnieniem
dyskryminacji ze wzgl!du na p#e' (czym jest wed#ug badanych dyskryminacja, z jakimi jej
przejawami si! zetkn!#y i kiedy: dyskryminacja przy przyj!ciu do pracy, po nawi%zaniu
stosunku pracy, czy s% przypadki molestowania seksualnego, jak wygl%da kontrola w pracy
i stosunki prze#o$ony – pracownik),
- jakie jest bezpiecze"stwo i higiena pracy w super- i hipermarketach (znajomo&' przepisów
BHP, szkolenia w tym zakresie, znajomo&' norm zwi%zanych z d)wiganiem ci!$arów, jakie
problemy zdrowotne powoduje u kobiet praca, czy przeprowadzaj% badania lekarskie, jaka
jest wypadkowo&' przy pracy),
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- jak wygl%da dzia#alno&' zwi%zków zawodowych w super- i hipermarketach (czy kobiety
nale$% do zwi%zków zawodowych, czym si! zajmuj%/powinny si! zajmowa' organizacje
zwi%zkowe, kwestie regulaminu pracy).

2. SUPER- I HIPERMARKET JAKO ZAK"ADY PRACY

2.1.

Charakterystyka personelu sklepów wielkopowierzchniowych

Specyfika handlu wielkopowierzchniowego polega na tym, $e w&ród zatrudnionych kobiety
zdecydowanie przewa$aj% nad m!$czyznami. Badane pytane o stosunek liczby kobiet do
liczby m!$czyzn odpowiadaj% najcz!&ciej, $e te proporcje wynosz% 9:1 lub 8:2. Pojawia#y si!
tak$e g#osy &wiadcz%ce o tym, $e m!$czy)ni proporcjonalnie cz!&ciej zajmuj% stanowiska
kierownicze.
Kobiety podkre&la#y problem bardzo du$ej rotacji zatrudnionych osób.
Rotacja jest niesamowita.
Przyczyny du$ej rotacji pracowników w super- i hipermarketach, zdaniem badanych, to:
! niskie zarobki,
! konieczno&' pracy w soboty/ niedziele/ &wi!ta,
! ci!$kie warunki pracy,
! z#e relacje mi!dzy pracownicami/-kami a prze#o$onymi,
! wykorzystywanie/nak#adanie na zatrudnionych zbyt wielu obowi%zków.
Rotacja dotyczy zw#aszcza ludzi m#odych, dla których zatrudnienie w super- czy
hipermarkecie to cz!sto pierwsza praca, a przypadki zwalniania si! po kilku dniach,
tygodniach, w ostateczno&ci miesi%cach, s% w&ród nich powszechne.
Grupa pracowników starszych charakteryzuje si! tym, $e s% to osoby szukaj%ce stabilno&ci
zawodowej, tote$ dla nich zatrudnienie w takim miejscu pracy jest z za#o$enia na sta#e.
Starsi jak ju! si" przyzwyczaj#, to w tej pracy s#.
Niemal wszystkie badane wskazywa#y tak$e na kwesti! zbyt ma#ej liczby pracowników
w stosunku do zada", które s% do wykonania. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywa#y
zarówno w oszcz!dno&ciowej polityce dyrekcji zak#adów, jak we wspomnianej ju$ du$ej
rotacji pracowników, którzy cz!sto s% nieprzygotowani, nieodpowiednio przeszkoleni i nie
chc% podejmowa' si! tak ci!$kiej pracy na d#u$szy czas. To wszystko odbija si! oczywi&cie
na czasie pracy pozosta#ych zatrudnionych, o czym wi!cej w dalszej cz!&ci raportu.
Kiedy$ pracowa%o nas na naszym sklepie ok. 1200 osób, teraz pracuje nas 400 i musimy t"
sam# prac" wykona& kosztem pracowników.
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Badane w Olsztynie twierdzi#y, $e jest bardzo #atwo o nowych pracowników. Sklepy cz!sto
zatrudniaj% studentki/-ów, zw#aszcza w sezonie wakacyjnym, co jest korzystne, gdy$ sklep
nie p#aci wtedy sk#adek do ZUS-u. W Krakowie respondentki twierdzi#y z kolei, $e o nowe
osoby do pracy jest trudno ze wzgl!du na niskie zarobki oraz niekorzystne godziny pracy.
2.2.

Stosunek respondentek do pracy zawodowej

W czasie wywiadów grupowych tylko jedna z badanych wyrazi#a niech!' do pracy
zawodowej. Jej marzeniem jest:
!eby nie pracowa&, !eby m#! zarabia% pieni#dze. Wydaje mi si", !e jako g%owa rodziny on
powinien tak zarobi&, !ebym ja mog%a si" zaj#& dzie&mi, domem.
Pozosta#e badane nie podzielaj% tradycyjnego spojrzenia na miejsce kobiety w rodzinie
i spo#ecze"stwie, a ich stosunek do aktywno&ci zawodowej jest pozytywny. Niektóre
z uczestniczek wywiadów wr!cz nie wyobra$aj% sobie $ycia bez pracy. Jedne dlatego, $e
ceni% sobie niezale$no&', inne dlatego, $e nie chc% ogranicza' si! do sfery domowej; s% te$
i takie, które ch!tnie sprawdzi#yby si! w prowadzeniu ma#ego biznesu.
A ja marz", [!eby] pracowa&, bo nie lubi" siedzie& w domu.
(…) Nie chcia%abym siedzie& w domu…
Zzawsze powtarza%am, odk#d pami"tam, !e robi" to, co lubi", i jeszcze mi za to p%ac#, tak!e
lubi" swoj# prac", wr"cz uwielbiam. Mo!e niekoniecznie w tak du!ej firmie; wola%abym mie&
pewnie swój sklepik.
Z powy$szymi wypowiedziami k#óc% si! tre&ci doka"czanych przez kobiety zda".
Kiedy id! do pracy, to my&l!/czuj!, $e…
b"dzie ci"!ko; znów nie zjem $niadania; b"dzie du!o klientów; nie chc" spotka& kierownika.
Kiedy jestem w pracy, to my&l!/czuj!, $e…
jestem g%odna; jestem zm"czona; opadam z si%; chcia%abym ju! by& w domu.
Kiedy wracam z pracy, my&l!/czuj!, $e…
mam do zrobienia obiad; i lekcje z dzie&mi; pranie trzeba wstawi&; jestem bardzo zm"czona;
chce mi si" spa&; jestem g%odna.
Test zda" niedoko"czonych, a tak$e przygotowane przez kobiety kola$e jasno pokazuj% brak
satysfakcji zawodowej. Jest to spowodowane tym, $e wykonywana przez badane praca jest
ci!$ka i nisko wynagradzana. Opisuj%c swoj% sytuacj! zawodow% kobiety zwracaj% uwag! na:
!

kwestie finansowe (wynagrodzenie nieadekwatne do nak#adów pracy i niewystarczaj%ce
na zaspokojenie podstawowych potrzeb),
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!

!
!
!

z#% atmosfer! w pracy (dotyczy to przede wszystkich z#ych relacji z bezpo&rednimi
prze#o$onymi, odpowiedzialnymi m.in. za grafiki, urlopy i dni wolne od pracy; cz!&'
respondentek wskazywa#a równie$ na niew#a&ciwe relacje mi!dzy samymi
pracownikami),
chroniczne zm!czenie fizyczne, brak si# witalnych,
brak czasu dla rodziny, dzieci, najbli$szych,
choroby, w tym najcz!&ciej ró$nego typu dolegliwo&ci (bóle kr!gos#upa, stawów,
brzucha, g#owy, chroniczne infekcje).

Definiuj%c ci!$kie warunki pracy badane skupia#y si! przede wszystkim na aspektach
zwi%zanych ze z#ym zarz%dzaniem przez kadr! kierownicz%. Zbyt ma#o zatrudnionych osób
w stosunku do potrzeb, co wynika z oszcz!dno&ci ze strony zak#adu pracy, wymusza za&
trudne do zaakceptowania grafiki oraz ci%gi pracy. Dodatkowo, badane wskazywa#y na brak
przerw w trakcie pracy, zbyt du$o obowi%zków, stres, zm!czenie/os#abienie, co nierzadko
doprowadza do sytuacji konfliktowych i/lub ko"czy si! ustnym upomnieniem przez
kierownika czy kierowniczk! zmiany.
(…) Jest to ci"!ka praca za ma%e pieni#dze, wymagania s# olbrzymie. Jest to wyzysk. My
pracujemy tam jak niewolnicy we w%asnym kraju, jeste$my traktowani jak podgatunek chyba.
Czujemy si" wykorzystywani.
Podsumowuj%c: istnieje ogromny rozd)wi!k pomi!dzy idealn% prac% a prac% wykonywan%
przez kobiety obecnie (patrz zamieszczone na nast!pnych stronach kola$e). Kobiety chc%
pracowa', ale ich pragnieniem jest praca w rozs%dnym wymiarze godzin, w lepszej
atmosferze, za pieni%dze, które pozwol% zaspokoi' podstawowe potrzeby i unikn%' popadania
w d#ugi. Mo$na si! zastanawia', czy niezadowolenie kobiet z pracy jest bardziej kwesti%
niskich zarobków, czy uci%$liwo&ci tej pracy? Poprawa w której z wymienionych sfer
spowodowa#aby wi!ksze zadowolenie kobiet z wykonywanej pracy? Do postawienia tych
pyta" sk#aniaj% wypowiedzi dotycz%ce m.in. kobiet pracuj%cych na nocnych zmianach:
(…) one maj# dodatek nocny, dodatkowe pieni#!ki i nikt si" nie buntuje.
(…) czasami dziewczyny prosz#, !eby wi"cej pracowa&, to nie to, !e jest %amany jaki$ przepis,
cz"sto jest tak, !e jest 4-5 nocek i pó'niej jest wolne.
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Wykonane technik% kola$u: (wiat mojej pracy dzi&/idealna praca
OLSZTYN: (wiat ich pracy jest smutny, szary i monotonny. Dominuj% odczucia chronicznego zm!czenia
i ró$nego rodzaju dolegliwo&ci: bóle stawów, mi!&ni, g#owy, niedo$ywienie, utrata wagi, brak czasu dla siebie
i bliskich. / (wiat idealnej pracy to &wiat weso#y, „jak z bajki”. Maj% czas dla siebie, na dom, szko#!, rodzenie
dzieci, s% zadbane i atrakcyjne. W miejscu pracy mog% liczy' na wsparcie i pomoc, panuje $yczliwo&' mi!dzy
lud)mi. Ten &wiat daje im poczucie bezpiecze"stwa, spokoju. Nie musz% si! martwi' o pieni%dze ani o czas.

9

KRAKÓW: W swojej pracy czuj% si! niedoceniane, )le traktowane przez kierownictwo. S% przem!czone,
zestresowane, wszystko dzieje si! zbyt szybko, nie czuj% $adnego wsparcia ze strony kierownictwa, nie maj%
czasu dla siebie i rodziny. / Badane chcia#yby spa' spokojnie, nie mie' zmartwie" zwi%zanych z brakiem
pieni!dzy, ze zdrowiem. Chcia#yby, $eby panowa#y lepsze relacje w pracy. Najistotniejsze potrzeby to wi!cej
czasu dla rodziny, wypoczynek i wi!cej pieni!dzy.
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3. UMOWY O PRAC#
3.1.

Umowy o prac!

Pracownice super- i hipermarketów maj% najcz!&ciej czasowe umowy o prac! b%d) pracuj% na
umow!-zlecenie. Osoby zatrudnione na umow! o prac! zaczynaj% najcz!&ciej od umowy
krótkoterminowej (np. na miesi%c, 3 miesi%ce – okres próbny), która jest nast!pnie
przed#u$ana na kolejne okresy: rok, dwa lata, w niektórych przypadkach nawet na 5, 10 lat.
Z wypowiedzi kobiet wynika, $e nie zawsze s% zorientowane w przepisach obowi%zuj%cych
w tej materii. Kilka spo&ród nich mówi#o, $e dopiero czwarta umowa na czas okre&lony staje
si! umow% na czas nieokre&lony. Niektóre twierdzi#y, $e $adne sprzedawczynie nie dostaj%
takich umów. Spo&ród wszystkich badanych tylko jedna osoba by#a zatrudniona na czas
nieokre&lony.
Nie ma w tej chwili, !e np. pierwsza, druga, trzecia umowa i jest na czas nieokre$lony. W tej
chwili jest tak, wiem, jak si" kole!anki teraz przyjmowa%y, !e jest na rok, pó'niej na cztery
lata, po czterech zwi"ksza si" to np. na sze$&, na dziesi"&. I nie ma tak, !e jest na sta%e.
Umow" na sta%e to nie, to jest bardzo ci"!ko.
W opinii badanych niezwykle rzadko zdarzaj% si! sytuacje zatrudniania pracowników
w niepe#nym wymiarze godzin.
3.2.

Umowy-zlecenie

Umowy-zlecenie ze stawk% godzinow% otrzymuj% najcz!&ciej osoby zatrudnione
w zast!pstwie, np. w czasie wakacji, przyjmowane w okresie &wi%tecznym w zwi%zku ze
wzmo$onym ruchem, czy te$ wynajmowane do okre&lonych prac, np. inwentaryzacji sklepu.
Najcz!&ciej s% to osoby m#ode, ucz%ce si!.
Badane wspomina#y tak$e o firmach wynajmowanych do konkretnych zlece", tzw. serwisach,
zw#aszcza do wyk#adania towarów na pó#ki. Jedna z badanych by#a zatrudniona na umow!zlecenie tak$e przez tego typu firm! zewn!trzn%, nie za& bezpo&rednio przez supermarket.
3.3.

Przestrzeganie warunków umowy

Nie we wszystkich sklepach wielkopowierzchniowych warunki umów s% dotrzymywane.
Sytuacja pracownic sieci mi!dzynarodowych jest pod tym wzgl!dem lepsza ni$ tych
pracuj%cych w sieciach lokalnych. Najcz!&ciej naruszane s% przepisy dotycz%ce czasu pracy
i czasu wolnego.
Ja jestem studentk# i mia%am dosta& weekendy wolne, a teraz !eby dosta& weekend wolny to
jest strasznie (…) to musz" si" tak wyk%óci&, naszarpa&.
Mia%am inaczej w umowie, ni! si" pó'niej okaza%o. Chodzi o zapis, !e na tydzie( pracy nale!#
si" 2 dni wolnego i ma%ym drukiem jest napisane: „chyba !e wyst#pi# pewne szczególne
okoliczno$ci”, i te okoliczno$ci trwaj# ju! od czerwca zesz%ego roku, gdy si" zwolni%y 3 osoby.

11

Obecnie mam w miesi#cu ok. 5 dni wolnych od pracy, a nale!y si" 8. Kierowniczka ustawia
grafik i tyle. Jak si" [kto$] sprzeciwi, to musi si" liczy& z konsekwencjami.
4. WYNAGRODZENIE (I EWENTUALNE BONUSY)
4.1.

Wynagrodzenie

Pracownice super- i hipermarketów otrzymuj% wynagrodzenie w zale$no&ci od typu umowy.
Sta#% pensj! otrzymuj% pracownicy zatrudnieni na podstawie terminowych i bezterminowych
umów o prac!. Respondentki wskazywa#y, $e ich dochody nie przekraczaj% na ogó#
najni$szego wynagrodzenia w Polsce. (rednia pensja, wed#ug nich, wynosi od 1140 z# brutto
dla kasjerki do 1600 z# brutto miesi!cznie dla kierownika zmiany. Stawki ró$ni% si!
w zale$no&ci od sieci i regionu kraju. Najwy$sze zarobki oferuje Biedronka, w której po
trzech latach pracy wynagrodzenie si!ga 2200 z# brutto. W ostatnim czasie w wi!kszo&ci
zak#adów pracy badanych kobiet nie by#o podwy$ek. Pojedyncze przypadki wskazane przez
nie dotyczy#y dwóch hipermarketów (Carrefour w Krakowie i Tesco w Olsztynie), w których
pracownicy dostali kilkadziesi%t groszy brutto wi!cej na godzin!.
W przypadku zatrudnienia na umow!-zlecenie obowi%zuj% stawki godzinowe. Badane mówi#y
o stawce godzinowej, która wynosi#a 7,70 z# brutto.
Wszystkie badane zgodnie przyznaj%, $e pensja jest zawsze wyp#acana na czas.
Niektóre respondentki mówi#y, $e na ich konto wp#ywa jedynie pensja minimum, natomiast
pozosta#e pieni%dze (za nadgodziny, dodatki) s% wyp#acane w innych terminach. Pad#o m.in.
okre&lenie, $e dostaj% pieni%dze „na czarno”, „na lewo”, tzn. bez jakiejkolwiek umowy.
Z pewno&ci% ten sposób regulowania nale$no&ci za prac! obni$a koszty pracodawcy, który
odprowadza w takim wypadku najni$sze sk#adki zdrowotne i emerytalne. Dla pracownic taka
praktyka ma jednak negatywne skutki, gdy$ trac% nie tylko wtedy, gdy id% na zwolnienie
z powodu choroby (otrzymuj% 80% od najni$szego wynagrodzenia), ale tak$e, w dalszej
perspektywie, na wysoko&ci stawki emerytalnej.
Mam drugi termin na endoprotez", ale nie mog" i$&, bo jak dostan" 80% najni!szej pensji, to
mi nie starczy na op%aty i jedzenie. Pracodawcy cz"sto daj# najni!sz# pensj", a reszt" na
lewo.
Powszechnie praktykowane jest przyznawanie dni wolnych pracownikom zamiast wyp#aty
dodatkowo zarobionych pieni!dzy za prac! w godzinach nadliczbowych. Zdaniem cz!&ci
respondentek godziny nadliczbowe w ogóle nie s% dodatkowo p#atne, co zwi%zane jest
najcz!&ciej z prowadzeniem podwójnych grafików3. Podwójne grafiki pozwalaj% oszukiwa'

3

Wi!cej na temat problemu podwójnych grafików w rozdziale dotycz%cym czasu pracy.
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pracowników na przepracowanych godzinach nadliczbowych i w konsekwencji na
wynagrodzeniu za nie (lub udzielaniu w zast!pstwie dni wolnych).
4.2.

Bonusy

W wielu sieciach mi!dzynarodowych pracownicy, oprócz pensji podstawowej, otrzymuj%
premi! (tzw. premi! motywacyjn% i/lub liczon% od utargu sklepu) albo innego typu dodatki
(np. raz do roku bony &wi%teczne, których wielko&' jest zró$nicowana i/lub zale$na od sta$u
pracy: od 50 do 300 z#. Cz!&' zak#adów pracy przygotowuje paczki &wi%teczne dla dzieci
pracowników). Jest to rzadko&' w sieciach lokalnych.
Pracownice Tesco, Carrefour i Reala w Olsztynie mówi#y o istnieniu w ich zak#adach pracy
tzw. zak#adowego funduszu socjalnego, dzi!ki któremu pracownicy mog% uczestniczy'
w ró$nego rodzaju imprezach integracyjnych, wyj&ciach do kina czy teatru. Dodatkowo mog%
si! ubiega' o zwrot pieni!dzy za tzw. wczasy pod grusz%, kolonie dzieci, a w razie trudnej
sytuacji $yciowej – stara' si! o zapomog! socjaln%. W pozosta#ych supermarketach, mimo $e
teoretycznie fundusz taki istnieje, trudno, w opinii pracownic, z niego skorzysta'.
W Krakowie $adna z respondentek nie wspomnia#a o takiej formie wsparcia ze strony zak#adu
pracy.
Ja z%o!y%am o t" zapomog" [z funduszu socjalnego] 1,5 miesi#ca temu. Nawet do biura nie
dotar%y moje papiery. (…) To musi podbi& kierownik regionalny, który mnie wy$mia%. To si"
pop%aka%am i wyrzuci%am [papiery].
4.3.

Oczekiwania finansowe

W opinii zdecydowanej wi!kszo&ci badanych miesi!czne wynagrodzenie nie jest adekwatne
ani do wykonywanych obowi%zków, ani do warunków pracy, ani do wydatków/kosztów
utrzymania. W przypadku samotnych matek, gdyby nie dodatkowe )ród#a dochodu w postaci
np. alimentów, wsparcia rodziny czy dodatkowej pracy, trudno by#oby zaspokoi' podstawowe
potrzeby, takie jak op#aty czynszowe, bie$%ce rachunki, $ywno&'. Badane b!d%ce
w zwi%zkach ma#$e"skich/partnerskich twierdzi#y z pe#nym przekonaniem, $e gdyby nie
dochody m!$a/partnera, albo dochody z drugiej pracy (roznoszenie ulotek czy praca np.
w serwisie, który polega na rozk#adaniu towarów na pó#kach, co w niektórych sklepach jest
traktowane jako dodatkowe zlecenie), nie by#yby w stanie utrzyma' rodziny. Miesi!czna
pensja wystarcza im na ogó# na bie$%ce rachunki i jedzenie. Zaspokajanie innych istotnych
potrzeb (kupno mebli, remont mieszkania, wesele) jest mo$liwe jedynie dzi!ki zaci%ganym
po$yczkom.
Ja mam dwójk" dzieci (…). Pracuj" na dwóch etatach, bo jeszcze mam dodatkow# prac"
i m#! te!, ale gdyby$my pracowali tylko na jednych etatach, to wierz mi, usiad%aby$ i p%aka%a.
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Ja mog" powiedzie&, !e harujemy w tej pracy jak pó%tora osoby, za t" prac" si" pó%tora pensji
powinno dosta&.
Pytane o satysfakcjonuj%c% i adekwatn% do wykonywanej pracy pensj!, respondentki
wskazywa#y najcz!&ciej kwot! od 1800 do 2000 z# netto miesi!cznie.

5.

CZAS PRACY

Kwestia czasu pracy jest bodaj najbardziej pal%ca, je&li chodzi o osoby zatrudnione
w sklepach wielkopowierzchniowych. To na tym polu najcz!&ciej dochodzi do narusze"
obowi%zuj%cych przepisów, których zreszt% badane s% &wiadome.
(…) najlepszy pracownik to jest taki, który nie choruje, przychodzi na ka!de zawo%anie
kierownika i do nikogo si" nie odzywa, [i !eby] tylko towar z magazynu na sklep w pó%ki
[przenosi%]. Najlepiej jeszcze, !eby zosta% po godzinach i pó'niej nie chcia% jeszcze odbiera&
tych godzin.
5.1.

Grafik i system pracy

Kobiety pracuj% na ogó# w systemie zmianowym. Od poniedzia#ku do pi%tku obowi%zuj%
najcz!&ciej 8-godzinne zmiany, w weekendy i &wi!ta kobiety zazwyczaj pracuj% po 12godzin. Zdarza si!, $e pracuj% d#u$ej, ni$ wynosi ich zmiana. W niektórych sklepach (np.
krakowskiej Avicie czy olszty"skiej Biedronce) cz!sto zdarzaja si! tzw. ci%gi pracy, czyli
praca po kilka, kilkana&cie dni pod rz%d bez dnia wolnego. W skrajnych przypadkach by#o to
nawet 20 dni pracy bez wolnego dnia.
Z wypowiedzi badanych jasno wynika, $e grafik jest narz!dziem nagradzania, a cz!&ciej
karania personelu: niekorzystnymi zmianami i dniami pracy (np. w Sylwestra) karze si!
osoby, które wzi!#y zwolnienie, urlop na $%danie, czy te$ odwa$y#y si! upomnie' o swoje
prawa. Pojawia#y si! tak$e wypowiedzi wskazuj%ce na istnienie dwóch grafików: oficjalnego
i nieoficjalnego. Ten pierwszy trafia do dokumentacji kadrowej i jest wykorzystywany np. w
razie kontroli PIP, ten drugi ma tylko kierownik. Jak ju$ wspominano, w wyniku takiej
sytuacji pracownice s% cz!sto oszukiwane na liczbie przepracowanych nadgodzin i nie zawsze
otrzymuj% za nie wynagrodzenie. W wypowiedziach kobiet pojawia si! kwestia tzw.
przymusowych dni wolnych, które maj% stanowi' rekompensat! za prac! w godzinach
nadliczbowych. Badane powtarza#y wielokrotnie, $e nie maj% wp#ywu na to, kiedy otrzymaj%
te dni wolne; w efekcie cz!sto wypadaj% one w terminie niekorzystnym dla zatrudnionych (a
korzystnym dla pracodawcy).
Ja ostatnio mia%am np. pó%tora tygodnia wolnego, ale to nie jest adekwatne do tej pracy, bo
mi wcale nie zale!a%o na tym wolnym.
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Co wi!cej, jak mówi#y badane, odpowiedzialno&' za czas pracy (a raczej nadu$ycia
i nieprawid#owo&ci z tym zwi%zane) jest przerzucana z kierowników zmian na pracowników
(przy kontroli wewn!trznej kierowników regionalnych).
Nieraz pracuje si" po 8, 9 dni bez dnia wolnego. Wygl#da to tak, !e robi si" dwa grafiki, jeden
robiony jest zgodnie z przepisami i ten oddawany jest do dzia%u personalnego, drugi grafik
pracownik dostaje w r"k" i tam ju! jest wszystko ustalone.
[Kierownicy] maj# 2 grafiki. Kierowniczka nie podaje wszystkich nadgodzin do biura. Podaje
ok. 15 godzin, a oni [pracownicy] czasem pracuj# dodatkowe kilka dni, za które nie maj#
p%acone.
Nale$y podkre&li', $e w $adnej z sieci pracownicy nie maj% wp#ywu na kszta#t grafików i s%
ca#kowicie uzale$nieni od decyzji kierownika, który jest odpowiedzialny za uk#adanie planów
pracy. Przy ustalaniu grafiku w ogóle nie bierze si! pod uwag! wypadków losowych ani
sytuacji $yciowej kobiet, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku samotnych matek i osób
ucz%cych si!.
Ostatnio musia%am wyj$& wcze$niej z pracy, bo zadzwoniono do mnie z przedszkola, !e
dziecko ma gor#czk". To do takiego stopnia jest to kontrolowane, !e sami zadzwonili do
przedszkola, !eby sprawdzi&, czy rzeczywi$cie.
W du$ych, mi!dzynarodowych sieciach (Real, Tesco, Carrefour) przestrzega si! normy 12godzinnego odpoczynku pomi!dzy jedn% a drug% zmian%. Ale w innych sieciach (np.
Biedronka oraz regionalne w Krakowie: Avita, Kefirek, Lewiatan) cz!sto dochodzi do
nadu$y'. Teoretycznie podczas 8-godzinnej pracy, przys#uguje 15 minutowa przerwa, lecz
w praktyce wygl%da to bardzo ró$nie. O ile w du$ych sieciach przepisy s% przestrzegane,
o tyle w sieciach lokalnych nagminnie dochodzi do sytuacji, w których kobiety nie mog%
w ogóle skorzysta' z przys#uguj%cej im przerwy.
W niektórych sklepach ca#odobowych (Tesco) zdarzaj% si! nocne zmiany. Kobiety zwykle
ch!tnie pracuj% na tych zmianach, gdy$ s% one dodatkowo p#atne. W pozosta#ych zak#adach
pracy nocne dy$ury s% sporadyczne, g#ównie podczas inwentaryzacji i/lub du$ych dostaw
towaru, np. w okresie przed&wi%tecznym.
5.2.

Naruszenia zwi$zane z czasem pracy

U nas przekroczone s# wszystkie normy, jakie tylko mog# by&.
Naruszenia zwi%zane z czasem pracy dotycz% 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$dym tygodniu prawo do co
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku).
- d#ugo&ci zmian i przerw mi!dzy nimi; teoretycznie w dni powszednie zmiany wynosz% po
8 godzin, w weekendy i &wi!ta mog% by' przed#u$one do 12, jednak zawsze obowi%zuje
przynajmniej 11-godzinna przerwa mi!dzy zmianami. (Tymczasem cz!sto dochodzi do
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nadu$y' i pracownice s% zmuszane do wyd#u$ania zmian b%d) skracania odst!pów mi!dzy
nimi.),
- 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 odpocz%' chwil!. W niektórych sklepach kobiety rozpoczynaj% prac! 15 minut wcze&niej,
$eby wyd#u$y' przerw! do pó# godziny b%d) te$ mie' w ci%gu dnia drug%. Co wi!cej,
respondentki, zw#aszcza kasjerki, mówi%c o przem!czeniu wskazywa#y tak$e na to, $e ich
praca wi%$e si! z odpowiedzialno&ci% za powierzone im pieni%dze oraz rozliczenia kasowe
(manko bywa pokrywane z kieszeni pracownika).
U nas nie ma takiego zgrania, !e, jak jest kolejka du!a, jest kto$ wolny z kierownictwa, te! jest
cz%owiekiem, siedzia% kiedy$ na tej kasie, wie, jak jest, powiedzia%by: S%uchaj, ja ci" zamieni"
na te 15 minut, id', zjedz spokojnie, i dziewczyn" by podsiad%. (…) Trzeba by& po prostu
bezczelnym, !eby i$& zje$&, bo s# momenty, !e cz%owiek mdleje po prostu. Ból !o%#dka, stres, a
tam pieni#dze [w kasie], mo!na si" pomyli& (…).
Pytane o przyczyny nieprawid#owo&ci zwi%zanych z czasem pracy, w tym przede wszystkim
bezprawne wyd#u$anie czasu pracy, kobiety jednog#o&nie wskazuj% na zbyt ma#% liczb!
pracowników, co z kolei ich zdaniem wynika z oszcz!dno&ci dyrekcji sklepów.
Przypomnijmy, $e w niektórych sieciach zdarzaj% si! praktyki przerzucania
odpowiedzialno&ci za nieprawid#owo&ci zwi%zane z czasem pracy z kierownictwa na
pracowników.
Przyje!d!a kierownik regionalny i my jeste$my ukarane za to, !e tyle pracujemy, nie kierownik
(…). Jedna dziewczyna dosta%a, !e tak powiem, ustn# nagan", !e jest szósty dzie( w pracy.
5.3.

Zwolnienia lekarskie z tytu%u choroby, opieki nad chorym dzieckiem i dni wolne
z tytu%u opieki nad dzieckiem

Zaledwie niewielka cz!&' zatrudnionych w handlu wielkopowierzchniowym korzysta ze
zwolnie" lekarskich – zarówno na siebie, jak i na dzieci. Z jednej strony wynika to 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. Z drugiej strony
zwolnienie lekarskie skutkuje obni$eniem uposa$enia, a sytuacja finansowa pracownic superi hipermarketów nie nale$y do najlepszych.
W styczniu chorowa%o dziecko i nie mia%o opieki, i musia%am i$& na zwolnienie. By%am ze
3 tygodnie na tym zwolnieniu, ale by% taki moment, ju! w lutym, !e ma%o zarobi%am i te! ju!
mia%am docinki ze strony kierownictwa [z powodu zwolnienia].
Nagminne s% sytuacje, kiedy pracownice, mimo przys#uguj%cego im zwolnienia, przychodz%
do pracy, w efekcie cierpi% na przed#u$aj%ce si! infekcje, co prowadzi do os#abienia
organizmu i spadku odporno&ci. Zdarza si! te$, $e pracownica zamiast i&' na zwolnienie
lekarskie zwi%zane z opiek% nad chorym dzieckiem, wykorzystuje urlop.
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Przynosz" zwolnienie, jestem chora, ja ju! si" ba%am po prostu, bo nie wiem, albo zwolni#,
albo co$. I mi powiedzia%a kierowniczka jako$ tak, !e mnie zabola%o, !e „Takie osoby
przyjmujemy… Trzeba wiedzie&, czy si" b"dzie chorowa%o. (…) Jak si" mia%o chorowa& (…),
to si" nie powinno zatrudnia&.” A ta kasa, przy której siedz" (…) jest przy drzwiach i ci#gle
chora przychodzi%am, a jak przejdzie na p%uca, to nie wiem, co b"dzie.
Ludzie si" staraj# raczej tych zwolnie( nie bra&. Czasami sama chora jeste$ i chodzisz do
pracy, a! ci" powali.
Rodzicowi wychowuj%cemu dziecko, które nie uko"czy#o 14. roku $ycia, przys#uguj%, oprócz
urlopu wypoczynkowego, dwa dni opieki nad nim. Kobiety wykorzystuj% je najcz!&ciej
w okresie &wi%t Bo$ego Narodzenia, aby przygotowa' Wigili!, albo w zwi%zku
z rozpocz!ciem roku szkolnego przez dziecko, czy te$ przed#u$aj%c sobie urlop.
W olszty"skiej Biedronce ze wzgl!du na nadmiar pracy i ma#% liczb! pracowników,
pracownice nie mog#y w ogóle skorzysta' z tego uprawnienia.
(…) w zesz%ym roku nie pozwolono mi nawet wykorzysta& opieki nad dzie&mi, dwóch dni,
które mi przys%uguj#.
Ja to samo mia%am, nie pozwolono, nie ma ludzi do pracy.
5.4.

Urlopy

Urlopy to kolejny problem zwi%zany z prac% w super- i hipermarketach. Zaobserwowano
ró$nice pomi!dzy du$ymi sieciami: Tesco, Carrefour, Real, a Biedronk% i innymi sieciami
regionalnymi. W tych pierwszych zazwyczaj na pocz%tku roku kalendarzowego ka$dy
pracownik okre&la termin urlopu i ma zagwarantowane prawo do ci%g#ego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych. Jest to zgodne z regulacj%
kodeksu pracy, który mówi, $e co najmniej cz!&' wypoczynku powinna trwa' nie mniej ni$
14 kolejnych dni kalendarzowych. Z kolei w pozosta#ych zak#adach pracy urlopów
wypoczynkowych udziela si! niech!tnie, a ich terminy s% cz!sto narzucane pracownikom,
którzy bywaj% cz!sto zobligowani do zmiany planów urlopowych.
Urlopy na $%danie s% niemal niedost!pne w sieciach lokalnych, wyst!puj% natomiast
w sieciach mi!dzynarodowych i nie ma problemu z korzystaniem z nich.
U nas niby urlop na !#danie jest, ale nikt nie chodzi, bo niemile widziane jest. Kierownik
patrzy nie tak, mo!e si" uwzi#& i 'le grafik u%o!y&, !e same nocki.
Wspomniana ju$ zosta#a kwestia brania urlopów wypoczynkowych nie dla rekreacji, ale po
to, by nie korzysta' ze zwolnie" lekarskich. Trzeba zwróci' uwag!, $e w sytuacji, gdy kobiety
bior% dni z urlopu wypoczynkowego na chorowanie, skraca si! czas ich realnego
wypoczynku. Przy ci!$kiej pracy, nie pozwala to na zregenerowanie si#. Gdyby kobieta kilka
razy do roku wzi!#a urlop zamiast zwolnienia, to w ogóle nie mia#aby urlopu
wypoczynkowego lub by#by on tak krótki, $e pracownica nie spe#nia#aby normy pobytu na
urlopie wypoczynkowym przez 14 dni kalendarzowych z rz!du.
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6.

DYSKRYMINACJA I MOBBING

Respondentki mia#y trudno&' ze zdefiniowaniem dyskryminacji w miejscu pracy.
Identyfikowa#y okre&lone zachowania lub dzia#ania jako dyskryminuj%ce dopiero po opisaniu
przyk#adów przez moderatork!. Pos#uguj%c si! w#asnymi przyk#adami, odnosi#y si! raczej do
mobbingu.
6.1.

Dyskryminacja

Przyk#ady dyskryminacji ze wzgl!du na p#e' kobiety przytaczaj% dopiero wtedy, gdy
moderatorka zadaje bardziej szczegó#owe pytanie: o inne traktowanie kobiet ze wzgl!du na
bycie matk% czy posiadanie dzieci.
Samo poj!cie dyskryminacji nie jest przez kobiety rozumiane w#a&ciwie. Kojarzy im si!
bardziej z mobbingiem i szykanowaniem (nieodpowiednimi stosunkami w pracy, poni$aniem
pracownika, brakiem szacunku, zlecaniem nieodpowiednich prac, np. kobietom noszenia
ci!$arów, wykorzystywaniem pracowników).
Kobiety s% mniej po$%danymi pracownikami ze wzgl!du na obci%$enie domem i dzie'mi.
Chocia$ na stanowiskach sprzedawców i kasjerów tradycyjnie przewa$aj% kobiety, to jednak
ju$ na etapie poszukiwania pracownic pojawia si! kwestia ich macierzy"stwa. Dyskryminacja
w tym wzgl!dzie jest do&wiadczeniem przede wszystkim kobiet m#odszych. Cz!sto
dyskryminacji ze wzgl!du na macierzy"stwo do&wiadczaj% nawet kobiety nie b!d%ce
matkami.
)e panienka, !e zaraz za m#! wyjdzie, !e w ci#!y b"dzie, odej$& mo!e te!.
W procesie rekrutacji nagminne jest pytanie o stan cywilny, wiek i liczb! dzieci, planowan%
ci%$!.
Ostatnio u nas szukali pracownic" do pracy. Tak po znajomych. To mówili, !eby ju! dzieci
doros%e mia%a, odchowane dzieci, !eby by%a dyspozycyjna czasowo, nie musia%a chodzi& na
zwolnienia, a nie tak# jak ja, która ma ma%e dzieci.
(…) Tylko to, !e jeste$my matkami, !e to jest jaki$ problem. Jak przyjmowa%am si" do pracy,
to kierownik mnie pyta%, czy b"d" cz"sto chodzi%a na zwolnienia na dzieci.
Pojawia#y si! wypowiedzi na temat braku ch!ci uwzgl!dnienia sytuacji matek z dzie'mi.
Trzeba zauwa$y', $e nie wszyscy pracownicy posiadaj%cy dzieci maj% gorzej, spotykaj% si!
w pracy z jakimi& trudno&ciami z tego powodu. Gorzej maj% tylko kobiety, i do nich
kierowane s% np. uwagi: „a kto ci kaza# rodzi'?”.
(…) posz%o o to, !e ja chcia%abym mie& rann# zmian", bo naprawd" jest mi ci"!ko, bo musz"
zostawia& dziecko do pó'na z moj# córk#, a te! ma swoje jakie$ tam potrzeby, gdzie$ [chce]
wyj$& itd. I w ko(cu jej [kierowniczce] powiedzia%am: dlatego wy ludzi nie macie, jak wy tak
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ludzi traktujecie. Ja mam dzieci, jest mi ci"!ko. A ona do mnie: a kto ci kaza% dzieci robi&.
My$la%am, !e wybuchn".
W super- i hipermarketach wi!kszo&' pracowników to kobiety, ale i tu widoczny jest podzia#
pracy ze wzgl!du na p#e'. Kobiety, postrzegane jako bardziej skrupulatne, predysponowane
do prac monotonnych, zatrudniane s% na stanowiskach kasjerek. M!$czy)ni – silni,
zdecydowani – obsadzani s% na stanowiskach ochroniarzy. Z wypowiedzi kobiet wynika, $e
„ochroniarz” jest stanowiskiem nadzorczym i do m!$czyzn zatrudnianych na tych
stanowiskach nale$y tak$e pilnowanie pracuj%cych kobiet.
Ochrona tak [zagl#da w torebki kobietom przy wychodzeniu z pracy]. Trzeba mie& wszystko
oklejone, podpisane, !eby jako$ by%o udokumentowane [co si" wnosi/wynosi].
Nadzór m!$czyzn nad kobietami rodzi k#opotliwe dla nich sytuacje:
Ochraniarz mówi: a ty co, wychodzisz? Ja mówi": musz". Czy ja mu musz" t%umaczy&, !e
mam okres? (…) Ja mu powiedzia%am: do toalety id", zamknij mnie. A on !e za du!o ludzi. Jak
kobieta ma okres, to wiadomo, !e 'le si" czuje i do toalety musi i$& cz"$ciej, a ja si" musz"
przed ochraniarzem jakim$ t%umaczy&, !e trzeci raz do toalety id".
Co wi!cej, zastanawiaj%ce jest, $e ochroniarzom nie zleca si! ci!$kich prac, „zaganiani s% do
roboty” wyj%tkowo, w sytuacjach spi!trzenia. D)wiganie towarów pozostaje zadaniem kobiet.
To one rozwo$% i uk#adaj% towar na pó#kach. Jednak zatrudnianie m!$czyzn na stanowiskach
ochroniarzy, a kobiet – kasjerek jest postrzegane przez badane jako„naturalne”, tak jak
„nienaturalne” jest obci%$anie kobiet d)wiganiem ci!$arów.
Ka!# nam nosi& ci"!ki towar. Przecie! kobieta nie nadaje si" do takich prac.
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, jednak wydaje si!, $e badane nie definiowa#y tych praktyk jako
dyskryminacji.
Respondentki nie dostrzegaj% dyskryminacji w polityce p#acowej.
W jednym przypadku wspomniano o molestowaniu seksualnym: winny zosta# ukarany
i straci# prac!. Kobiety maj% ma#% &wiadomo&' zagadnie" dyskryminacji ze wzgl!du na p#e'.
Zapytane, czy zetkn!#y si! z takimi przypadkami, zaprzeczaj%.
Ja si" jeszcze nie spotka%am z czym$ takim.
Ja te! nie.
Poza powy$szymi przypadkami badane w#a&ciwie nie odnios#y si! do dyskryminacji, mówi#y
raczej o swojej sytuacji w kontek&cie poszanowania ich godno&ci. Nale$y zauwa$y', i$ to, $e
kobiety (z ma#ymi wyj%tkami) nie odnios#y si! do przyk#adów dyskryminacji, mo$e oznacza',
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$e faktycznie nie dochodzi do nierównego traktowania albo te$, $e kobiety nie potrafi% tego
zidentyfikowa'. Historie przytaczane przez respondentki zahaczaj% raczej o mobbing
i szykanowanie.
6.2.

Mobbing

Atmosfera w zak#adach pracy opisywana jest przez kobiety jako fatalna. Z#a atmosfera to
w relacjach badanych jeden z gorszych aspektów pracy w super- i hipermarketach. Wynika
ona przede wszystkim ze z#ych relacji z bezpo&rednimi prze#o$onymi. W odbiorze kobiet
sk#adaj% si! na nie: brak $yczliwo&ci, wr!cz wrogo&' osób na stanowiskach kierowniczych,
brak wsparcia z ich strony, pochwa# i motywowania, lekcewa$enie potrzeb pracownika,
instrumentalne, przedmiotowe traktowanie podw#adnych, obra$anie/poni$anie przy innych
pracownikach/klientach, szykanowanie, wykorzystywanie pracownika do zada"
przekraczaj%cych jego mo$liwo&ci fizyczne. W relacjach z prze#o$onymi kobietom
towarzyszy uczucie l!ku i nieufno&ci. Negatywny odbiór atmosfery w miejscu pracy
z pewno&ci% jest pot!gowany tak$e przez chroniczne zm!czenie.
Prawa i potrzeby kobiet s% przez prze#o$onych ignorowane.
Kobieta, która ma dzieci, mówi:
Ja za to, !e si" upomnia%am [o dwa dni wolnego z tytu%u opieki nad dzieckiem] pracowa%am
w Wigili" i Sylwestra, jako jedyna, za kar".
Zastraszanie:
Na twoje miejsce b"dzie dziesi"ciu.
Wy&miewanie, poni$anie:
(…) To jeszcze mnie obgada%a [kierowniczka] na g%os do wszystkich, moje poufne sprawy(…).
Ka!dy kto przychodzi% do biura, to ona: zobacz co z%o!y%a, hahaha.
Kierowniczka potrafi nakrzycze& na mnie przy sali pe%nej ludzi, !e si" gapi", !e jestem za
wolna.
Wydaje si!, $e taka atmosfera powstrzymuje kobiety przed egzekwowaniem swoich praw
i walk% o popraw! swojej sytuacji. Pog#!bia te$ 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$onych, co przejawia#o si! z#ym
grafikiem: ci%gami pracy, prac% w weekendy i ka$de &wi!ta, brakiem przerw w pracy,
obra$aniem itd.
Badane zwraca#y tak$e uwag!, $e w ich pracy trudno o awans. Umiej!tno&ci i predyspozycje
maj% mniejsze znaczenie ni$ dobre relacje z kierownictwem.
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7. BHP

7.1.

Szkolenia BHP

Nowo zatrudnieni pracownicy przechodz% obowi%zkowe szkolenia z zakresu BHP, ale ich
d#ugo&' i intensywno&' ró$ni% si! w zale$no&ci od zak#adu. W niektórych przypadkach trwaj%
one ca#y dzie", w innych zaledwie godzin!. Nowi pracownicy bior% udzia# w krótkim
przeszkoleniu w zakresie organizacji sklepu, uk#adania towarów na pó#kach, obs#ugi kasy,
przyznaj% jednak, $e cz!sto nie jest ono do&' wyczerpuj%ce, by umo$liwi' sprawne
wykonywanie obowi%zków. Ze wzgl!du na zbyt ma#% liczb! pracowników, nie ma czasu na
gruntowne przeszkolenie w tym zakresie. Dodatkowo cz!&' badanych (z olszty"skiej
Biedronki, gdzie przewa$a typ niskiego wózka wid#owego i wyst!puje du$e
prawdopodobie"stwo najechania na stop!) wskazywa#a, $e do obs#ugi wózka potrzebne s%
specjalne buty (których zak#ad pracy im jednak nie zapewnia). Je&li dyrekcja nie zapewni
takiego obuwia, a wychwyci to kontrola zewn!trzna, konsekwencje ponosi pracownik.
7.2.

Warunki pracy

Wszystkie respondentki przesz#y badania lekarskie, zanim rozpocz!#y prac!. Badania
zwi%zane by#y jednak z zajmowanym stanowiskiem, najcz!&ciej kasjerki/sprzedawczyni, a nie
z zadaniami, które im si! faktycznie zleca. Do codziennych obowi%zków pracownic, poza
prac% przy kasie, nale$%: roz#adunek towaru, praca w magazynie, uk#adanie towaru na
pó#kach, sprz%tanie sklepu, uk#adanie koszyków. W konsekwencji kobiety, wykonuj%c prac!,
do której nie s% przygotowane, cierpi% na wiele dolegliwo&ci. Wi!kszo&' uskar$a si! na
k#opoty z kr!gos#upem, a tak$e ze stawami, biodrami i nadgarstkami; cz!sto cierpi% tak$e
z powodu bólów brzucha i g#owy. Przypad#o&ci te s% najcz!&ciej skutkiem d)wigania oraz
siedzenia na niewygodnych krzes#ach przy kasie.
Praca na sklepie, na magazynie, sprz#tanie, wszystko…
Jest zakaz siedzenia na pustej kasie.
Normy dotycz%ce d)wigania (cho' ostatnio wiele si! zmieni#o na korzy&' pracowników) nie
zawsze s% przestrzegane:
Jest wózek. Tyle, ile my mo!emy przewie'&, to powinien by& sam wózek. Plus karton bananów.
A my musimy na%o!y& alkoholu kup".
Badane wskazuj% równie$ na infekcje, którymi, jak twierdz%, cz!sto zara$aj% si! od klientów.
Kasjerki zwraca#y tak$e uwag! na to, $e siedz%c najbli$ej drzwi s% nara$one na choroby
z powodu nag#ych zmian temperatury. Pad# w zwi%zku z tym pomys# szczepie" zapewnianych
przez pracodawc!, abywzmocni' ich odporno&'.
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Pracuj%ce w super- i hipermarketach kobiety w ci%$y zwykle maj% nieco lepsze warunki
pracy.
Pytane o mo$liwo&' korzystania z toalety, kobiety mówi%, $e sytuacja poprawi#a si!
w ostatnich latach, ale wci%$ zdarzaj% si! utrudnienia.
No jasne, !e [korzystanie z WC] jest utrudnione. Siedzi pani na kasie i nie ma mo!liwo$ci
wyj$cia. Czeka si", !eby kto$ si" pojawi% na horyzoncie i ci" zamieni%. Ale nie jest, !e kto$
zabrania.
Je$li nie ma ci" kto w kasie zast#pi&, to nie wyjdziesz.
Nie mo!na wyj$& do toalety, bo kolejka wielka. Absolutnie.
Ja jestem bezczelna. Jak który$ kierownik mówi mi: nie zejdziesz [z kasy], to ja mówi":
zsikam si" na kasie.
Najwi!cej nieprawid#owo&ci i narusze" przepisów BHP dotyczy d)wigania i transportu lub
przesuwania 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.
7.3.

Wypadki przy pracy

W opinii badanych do wypadków dochodzi stosunkowo rzadko, s% to np. skaleczenia
krajalnic% do w!dlin, upadki z drabiny, inne skaleczenia, a tak$e incydenty przy transporcie
towarów (przygniecenia nóg, r%k). Poszkodowani po okresie rekonwalescencji wracaj%
zwykle do pracy.
Pojedyncze osoby (pracownice olszty"skiej Biedronki) uskar$a#y si! na niesprawne ta&my
przy kasach, co zmusza kasjerki do d)wigania produktów i nierzadko ko"czy si!
naderwaniem mi!&nia lub uszkodzeniem nadgarstka.
7.4.

Kontrole PIP i PIH

W opinii badanych kontrole przeprowadzane przez PIP s% wcze&niej ustalane
z kierownictwem, które ma czas, by si! do nich przygotowa'. Pojedyncze kasjerki
(z olszty"skiej Biedronki) po niezapowiedzianej kontroli PIH mia#y nieprzyjemno&ci ze
strony kierownictwa w zwi%zku z brakiem czystych fartuchów, obuwia ochronnego
i r!kawiczek.
Kontrole przeprowadzane przez PIH, zdaniem badanych, s%, podobnie jak w przypadku PIP,
powierzchowne i ustalane z wyprzedzeniem.
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(…) naj$mieszniejsze jest to, !e zawsze tydzie( wcze$niej uprzedz#, !e b"d#. Pó'niej jest m%yn
w pracy i wszystko jest OK.
Z przeprowadzonych wywiadów mo$na wnioskowa', $e kobiety znaj% podstawowe przepisy
BHP, jednak rzadko zg#aszaj% nieprawid#owo&ci i nie dbaj% o egzekwowanie chroni%cych je
przepisów z obawy przed szykanowaniem. O tym, $e kierownictwo nie dok#ada stara", aby
zapewni' pracownikom warunki odpowiadaj%ce normom BHP, i obawia si! ujawnienia
nieprawid#owo&ci w tym zakresie w czasie kontroli, &wiadczy te$ wypowied):
A kierownictwo to jest mi%e dla nas tylko jak BHP przychodzi.
W niektórych marketach – podobnie jak w sprawie przestrzegania norm czasu pracy—
kierownictwo przerzuca odpowiedzialno&' za przestrzeganie przepisów i norm BHP na
pracowników.
U nas s# takie przepisy, !e trzeba mie& buty specjalne [zapewniaj#ce bezpiecze(stwo przy
obs%udze wózków wid%owych]. Ja pracuj" ju! dwa lata i jeszcze nie dosta%am takich butów.
Stwierdzi%am, !e nie dotkn" wózka (…). Dlaczego mam pó'niej tysi#c z% kary p%aci& za
kierownictwo. Pracownik p%aci.
Kierownicy bardzo si" na nas wy!yli po tej kontroli [niespodziewanej kontroli PIP], !e stare
fartuchy, r"kawiczki, a przecie! nikt nam nie da%. A oni, !e w szafkach s#. (…) my nie mo!emy
same do biura wej$&.

8. ZWI&ZKI ZAWODOWE
*adna z uczestniczek badania fokusowego nie nale$y do zwi%zku zawodowego. Wiedza na
temat istnienia i podstawowych obszarów dzia#alno&ci zwi%zków zawodowych jest niewielka.
Jedynie pracownice takich sieci, jak: Real, Tesco i Carrefour twierdzi#y, $e w ich zak#adach
pracy dzia#aj% zwi%zki zawodowe, ale i one nie potrafi#y wskaza' konkretnych obszarów ich
dzia#alno&ci.
Badane kobiety okre&laj% rol! zwi%zków zawodowych przede wszystkim jako organizacji
dbaj%cej o ochron! praw pracowników. W ich wypowiedziach o tym, czym zajmuj% si!
zwi%zki zawodowe, pojawia si! w%tek pomocy socjalnej i ogólne dzia#ania na rzecz poprawy
sytuacji zatrudnionych. Pytane o to, czym jeszcze powinny zajmowa' si! zwi%zki,
wskazywa#y nast!puj%ce przyk#ady:
!
!
!
!
!

kontrol% grafiku pracy/godzin pracy, przerw w trakcie pracy,
kontrol% wynagrodze",
kontrol% dni wolnych,
dora)n% pomoc% z funduszu socjalnego,
relacjami prze#o$eni – pracownicy.

23

[Zwi#zek ma si" zajmowa&] dobrem pracownika, (…) !eby pe%ni% rol" adwokata pracownika,
(…) !eby socjalne by%o nale!ycie wykorzystywane, [spraw#] wolnych godzin (…).
W&ród wi!kszo&ci respondentek obserwuje si! zachowawczy, ostro$ny stosunek do tej
instytucji. Zapytane, czy zapisa#yby si! do zwi%zku, udziela#y ma#o zdecydowanych
odpowiedzi. Pojawia#y si! pozytywne wypowiedzi nt. dzia#alno&' zwi%zków, ale przewa$a#y
g#osy &wiadcz%ce o rozczarowaniu skuteczno&ci% zwi%zków w rozwi%zywaniu problemów
pracowniczych.
No je!eli [pracownik] ma jaki$ problem, dajmy na to finansowy, losowe przypadki (…).
Kole!anka mia%a m"!a chorego na raka i dosta%a naprawd" du!# sum". S# te! dodatkowe
paczki dla pracowników czy dzieci.
U nas s# nawet zwi#zki zawodowe, które pr"!nie pracuj# (…). W tej chwili od lipca
dziewczyny z chemii, nocna zmiana, dostanie naprawd" fajn# podwy!k", ju! tak# na papierku.
jest obiecana podwy!ka, z czego s# bardzo zadowolone.
Ja nigdy nie mia%am styczno$ci, nie wiem, jak to dzia%a.
Nale!a%am kiedy$ do Solidarno$ci, ale si" zawiod%am.
U nas jest zwi#zek, ale pracownicy nie dostaj# !adnej informacji na temat jego dzia%ania.
Wydaje si! w zwi%zku z powy$szym, $e jednym z g#ównych wyzwa" stoj%cych przez
dzia#aczami zwi%zków zawodowych jest dotarcie do pracowników i lepsza wspó#praca z nimi.

9. PODSUMOWANIE BADANIA

Na podstawie badania mo$na wysnu' nast!puj%ce wnioski:
1. W sektorze handlu wielkopowierzchniowego sytuacja kobiet zatrudnionych
w mi!dzynarodowych sieciach jest lepsza pod wzgl!dem warunków pracy ni$ tych
zatrudnionych w sieciach ogólnopolskich i lokalnych.
2. Wa$n% rol! w kszta#towaniu &rodowiska pracy odgrywa czynnik ludzki, którego nie
mo$na ani regulowa', ani kontrolowa' przy zastosowaniu przepisów prawa. Warunki
pracy kobiet ró$ni% si! w zale$no&ci od postaw ich prze#o$onych i ich indywidualnych
decyzji. Istotne jest w tym zakresie rozwijanie kultury prawnej po to, by istnia#a dobra
wola w#a&ciwego stosowania prawa pracy w super- i hipermarketach.
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3. Na trudn% sytuacj! pracownic super- i hipermarketów rzutuje w ogromnym stopniu
atmosfera w pracy, a zw#aszcza trudne kontakty z prze#o$onymi –
kierownikiem/kierowniczk%, którzy decyduj% o nich zarz%dzaj%c grafikiem zmian. S%
oni postrzegani jako osoby nie$yczliwe, a kobiety odczuwaj% wobec nich strach.
W konsekwencji z#ej relacji z kierownikiem/kierowniczk% zatrudnione s% pozbawione
wsparcia przy rozwi%zywaniu swoich problemów w pracy. Rzadko te$ podejmuj% próby
wyegzekwowania swoich praw czy przeciwstawiania si! kierownictwu, gdy$, co nale$y
ponownie podkre&li', gro$% za to sankcje (najcz!&ciej w postaci niekorzystnych godzin
pracy i utraty premii). Z pewno&ci% do biernej postawy kobiet i niech!ci do
podejmowania walki na rzecz poprawy swojej sytuacji przyczynia si! tak$e brak wiedzy
o w#asnych prawach i mechanizmach ich dochodzenia (w tym tak$e o funkcjonowaniu
zwi%zków zawodowych).
4. Przyczyn% trudnych warunków pracy osób zatrudnionych w super- i hipermarketach
jest nie tyle prawo, co praktyka stosowania przepisów. Jest to szczególnie widoczne na
przyk#adzie nieprzestrzegania przepisów odnosz%cych si! do czasu pracy: d#ugo&ci
zmian, przerw mi!dzy zmianami, liczby dni przepracowanych bez przerwy.
Odpowiedzialno&' za zarz%dzanie czasem pracy zatrudnionych ponosz% kierownicy
zmian. Trudno jednak oceni', kto i na jakim szczeblu zarz%dzania personelem
podejmuje decyzje dotycz%ce tych kwestii i faktycznie odpowiada za powstaj%ce
nieprawid#owo&ci.
5. Sytuacj! kobiet zatrudnionych w super- i hipermarketach w ich w#asnym odbiorze
charakteryzuj% przede wszystkim:
!
!
!
!

zm!czenie i choroby,
brak czasu dla dzieci, rodziny,
brak pieni!dzy,
z#a atmosfera w pracy.

Badane s% zgodne co do tego, $e ich praca jest wyj%tkowo ci!$ka. Nie tylko nie daje im
poczucia satysfakcji, ale te$ nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb
$yciowych. Ci%g#e zm!czenie, niewyspanie i g#ód (wynikaj%cy nie tyle z ubóstwa, ile
z braku czasu na posi#ek) towarzysz% im codziennie. Swoje potrzeby zamykaj% w ha&le
„$y' godnie”, a rozumiej% przez to sytuacj!, w której mo$na si! wyspa', odpocz%',
mie' czas dla bliskich, zw#aszcza dla dzieci (ten w%tek bardzo cz!sto si! powtarza),
mie' &rodki na utrzymanie rodziny.
6. Postulaty formu#owane przez same badane w zakresie warunków ich pracy dotyczy#y
najcz!&ciej:
!
!

podwy$szenia wynagrodzenia,
przestrzegania okre&lonych w przepisach godzin pracy,
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!
!
!
!
!
!

poprawy atmosfery w pracy, zw#aszcza w kontek&cie relacji z kierownikiem,
wynagrodzenia za nadgodziny,
poprawy warunków pracy, przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia,
dost!pu do &wiadcze" z funduszu socjalnego,
udogodnie" dla matek z dzie'mi (elastyczne godziny pracy, zak#adowe $#obki,
przedszkola),
wsparcia ze strony zwi%zków zawodowych.

10. REKOMENDACJE

W trakcie badania pojawi#o si! kilka pomys#ów i sugestii, które warte s% uwagi. W celu
poprawy sytuacji kobiet – pracownic super- i hipermarketów z pewno&ci% nale$y dzia#a' na
kilku poziomach:
1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy. Kontrole PIP powinny by' bardziej gruntowne
a przede wszystkim niezapowiedziane. Kobiety mówi#y, $e dobr% praktyk% by#oby
porównywanie przez PIP grafików pracy z faktyczn% obecno&ci% pracowników
w pracy w dniu kontroli. Inspektor powinien oznakowywa' piecz!ci% sprawdzane
grafiki. Innym mechanizmem kontroli czasu pracy mog#yby by' zlikwidowane karty
zegarowe, które kiedy& chroni#y przed nieprawid#owo&ciami.
Owszem oni [PIP] przychodz#, sprawdzaj# (…). Dla mnie to s# ludzie oderwani od
rzeczywisto$ci, nie znaj# realiów.
Kiedy$ mieli$my karty zegarowe i by%o to bardzo dobre, mo!na by%o zliczy& ten czas
pracy.
2. Podnoszenie &wiadomo&ci pracowników w zakresie obowi%zuj%cych przepisów, praw
pracowniczych i instrumentów ochrony tych praw. Respondentki cz!sto maj%
&wiadomo&' tego, gdzie nale$y zg#asza' wszelkiego rodzaju nadu$ycia i #amanie praw
pracowniczych, ale strach przed szykanowaniem i ewentualnym zwolnieniem wydaje
si! barier%, której nie s% w stanie przekroczy'. Ponadto uznaj%, $e ich interwencja
niewiele zmieni.
Wydaje si!, $e jest to pole do dzia#ania dla zwi%zków zawodowych, które powinny
rozwa$y' zmodyfikowanie sposobu funkcjonowania, a zw#aszcza docierania
z informacjami do za#óg sklepów. Zwi%zki zawodowe powinny by' bardziej otwarte
na nowe cz#onkinie, a tak$e sprawi', $eby aktywnie dzia#a#y one w zak#adach pracy.
Zasadne wydaje si! organizowanie kursów/szkole" poruszaj%cych tematyk! relacji
interpersonalnych, asertywnego zachowania, ale i dotycz%cych praw pracowniczych.
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Pracodawcy powinni tak$e po#o$y' wi!kszy nacisk na szkolenia dla kadry
kierowniczej z zakresu zarz%dzania personelem.
3. U&wiadomienie dyrekcjom sklepów korzy&ci z poprawy sytuacji pracowników.
Olszty"skie respondentki deklarowa#y ch!' uczestnictwa w ró$nego rodzaju
kursach/szkoleniach podnosz%cych ich kwalifikacje, ale nie potrafi#y wskaza'
konkretów.
4. Podnoszenie &wiadomo&ci narusze" i standardów praw pracowniczych w&ród
konsumentów, klientów sklepów. W wywiadach pojawia#y si! g#osy wyra)nie
wskazuj%ce na to, $e klienci sklepów staj% si! niekiedy rzecznikami pracowników:
interesuj% si! warunkami ich pracy, okazuj% wyrozumia#o&', gdy kasjerka wychodzi
do toalety, zwracaj% uwag!, gdy sprzedawczynie s% chore, zm!czone. By' mo$e tak$e
klienci mog% by' motorem/rzecznikiem/sojusznikiem poprawy sytuacji kobiet
w super- i hipermarketach.
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