STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W SUPERMARKETACH,
HIPERMARKETACH I SKLEPACH DYSKONTOWYCH W LATACH 1999-2005
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r. zapoznała się z raportem Głównego Inspektora Pracy
w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy w supermarketach, hipermarketach i sklepach dyskontowych,
oraz z informacją przekazaną przez Prokuratora Krajowego na temat postępowań karnych prowadzonych w
jednostkach organizacyjnych prokuratury w okresie od stycznia 2004 r. do czerwca 2005 r. w następstwie
stwierdzanego naruszania praw pracowniczych w supermarketach. Ponadto Rada wysłuchała informacji
przedstawiciela Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w zakresie działań podjętych na rzecz poprawy
przestrzegania przepisów prawa pracy w sieciach handlowych skupionych w ww. organizacji.
W ocenie Rady Ochrony Pracy, skala nieprzestrzegania w super-i hipermarketach przepisów prawa pracy (w tym
również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) jest znacząca. Naruszanie przez dużych, zorganizowanych
pracodawców, jakimi są sieci handlowe, takich podstawowych praw pracowniczych jak prawo do wynagrodzenia
za wykonaną pracę, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wypoczynku, zasługuje na pełną
dezaprobatę.
Mając na względzie nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy oraz znaczenie prowadzonych od
1999 roku kontroli dla poprawy sytuacji, Rada Ochrony Pracy uznaje za słuszne kontynuowanie przez Państwową
Inspekcję Pracy stałego nadzoru ww. placówek.
Jednocześnie Rada wyraża akceptację dla podejmowanych przez inspektorów pracy zróżnicowanych metod
ustalania stanu faktycznego (w tym: analiza rolek i raportów kasowych, rejestrów wejść i wyjść oraz włączania i
wyłączania systemów alarmowych), pozwalających na większą wykrywalność naruszeń przepisów o czasie
pracy, a co się z tym wiąże - także przypadków niewypłacania lub zaniżania wynagrodzeń i innych świadczeń
pracowniczych.
W świetle przedstawionych materiałów i w ocenie Rady Ochrony Pracy stan przestrzegania prawa pracy,
warunków pracy w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych gdzie działają związki zawodowe jest
zdecydowanie lepszy.
Zdaniem Rady Ochrony Pracy propozycja przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości uzupełnienia treści art.
46 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, o przestępstwa przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową (wymienione w rozdziale XXVIII kk), zasługuje na poparcie.
Rozwiązanie to sprzyjałoby ochronie praw pokrzywdzonych pracowników w postępowaniu karnym, a
jednocześnie wzmocniło skuteczność orzekanej kary.
Rada pragnie ponadto wyrazić uznanie dla inspektorów pracy za ich zaangażowanie w sprawy ochrony praw
pracowników super- i hipermarketów.
W ocenie Rady, wobec licznych naruszeń, problematyka przestrzegania przepisów prawa pracy powinna nadal
stanowić jeden z priorytetów w działalności Państwowej Inspekcji Pracy.
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