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KOMUNIKAT KZ NSZZ „Solidarność” 

działającej w Auchan Polska Sp. z o.o.  
 

W dniu 23.01.2019r. Przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

„Solidarność” wraz z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banku Handlu i 

Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfredem Bujarą przybyli na spotkanie Pracodawcy 

ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania miał być dialog społeczny w firmie na 

poziomie centralnym. Pomimo pisemnej informacji na temat uczestnictwa 

Przewodniczącego Bujary jako przedstawiciela organizacji związkowej, nie został on 

wpuszczony na spotkanie. Pozostali przedstawiciele naszego związku solidarnie 

odmówili udziału w spotkaniu. Mamy prawo decydować kto będzie reprezentował 

związek wobec pracodawcy, mamy prawo decydować kto weźmie udział w rozmowach 

ze strony NSZZ „Solidarność”, mamy prawo podejmować decyzję czy podczas 

spotkania potrzebujemy wsparcia prawnego lub ekspertskiego. Nie możemy zrzec się 

tych praw, nie możemy przejść obojętnie wobec próby nazwania bezowocnych spotkań 

dialogiem społecznym. Pracownicy zasługują na godne reprezentowanie ich spraw i 

problemów, pogarszających się warunków pracy, oraz odbiegających w stosunku do 

konkurencji warunków płacowych. Deptane prawa pracownicze - prawa związkowe, w 

tym konstytucyjne prawo do zrzeszania się w Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy, prawo do bycia członkiem związku nie może powodować że jesteśmy 

zastraszani, dyskryminowani, czy uświadamiani jak niekorzystna jest to dla nas 

decyzję. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z pokorą podchodzą to zaszczytu 

reprezentowania pracowników lecz 23.01.2019r. postanowili że sytuacja ta musi ulec 

zmianie. Koniec z zastraszaniem pracowników i członków związku, koniec z pracą 

ponad siłę. Nasze przybycie na spotkanie z Pracodawcą przekształciło się w czynny 

protest który prowadzony jest na zapleczu sklepu Auchan Łomianki ul Brukowa 25. W 

związku z powyższym żądamy: 

 
1. Spotkania z członkiem zarządu Auchan Polska Sp. z o.o. –osobą decyzyjną. 

2. Konstruktywnego dialogu. 

3. Realnego wzrostu płac dla wszystkich pracowników. 

4. Wzrostu zatrudnienia ze względu na bardzo duże przeciążenie pracą. 

5. Pełnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

6. Zaprzestania dyskryminacji za przynależność do związku zawodowego, oraz 

utrudniania działalności związkowej. 


