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KOMUNIKAT KZ NSZZ „Solidarność” 

działającej w Auchan Polska Sp. z o.o.  
 

 14 lutego 2019r. w Warszawie odbyło się spotkanie liderów Związku 

Zawodowego NSZZ ’’Solidarność‘’ z szefem UNI Global Panem Mathias Bolton. 
UNI Global to federacja związków zawodowych z sektora handlu i usług. To 

partner społeczny dla sieci handlowych z Europy, obu Ameryk, Azji oraz Afryki.  
Gospodarzem spotkania był Alfred Bujara Przewodniczący Krajowego 

Sekretariatu Banków Handlu i ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” który w 
związku z niepokojącymi działaniami  Auchan Polska Sp. z o.o. wobec naszego 
związku zawodowego zaprosił Mathias(a) do Polski. Celem spotkania było 

omówienie sytuacji i wypracowaniu tzw. mapy drogowej, czyli określonych 
działań związku w określonej perspektywie czasowej.   

 W spotkaniu brali udział również przedstawiciele NSZZ „Solidarność” 
działających  takich firm w Amazon, Castorama, H&M oraz telefonicznie 

połączono się  z liderem JYSK-a. Omówiono sytuację w pozostałych firmach, 
tam też są problemy które trzeba rozwiązać. Wszyscy przedstawiciele zgłaszali  
coraz gorsze warunki pracy. Coraz mniejsze zatrudnienie niesie za sobą 

przeciążenie fizyczne, a co gorsze psychiczne. Dla wielu ciężar wykonywanej 
pracy staje się nie do zniesienia. Coraz częściej słyszymy o depresji, załamaniu 

nerwowym, czy po prostu o wypaleniu zawodowym.  
 Pracodawcy coraz częściej i mocniej naciskają na pracowników, liczy się 

wydajność często ponad siły. Lekceważą pierwsze oznaki zbliżającego się 
dramatu. Zaślepieni zyskiem coraz częściej mają za nic atmosferę w pracy, 
poszanowanie pracownika i jego praw. Rozumiemy że firmy handlowe są 

stworzone w celu prowadzenia biznesu, a tym samym zarabianiu pieniędzy. 
Nie jest to dla nas idea obca czy nie zrozumiała. Jednak nie możemy zrozumieć 

i na pewno w milczeniu nie pogodzimy się z obrazem sieci handlowych, jako  
tworów stojących ponad prawem krajowym czy międzynarodowym.   

Utrudnianie, a w wielu przypadkach uniemożliwianie  Przedstawicielom NSZZ 
„Solidarność” dostępu do pracowników czy tez członków związku jest 
bezprawiem, ale utrudnianie pracownikom dostępu oraz kontaktu z 



przedstawicielami NSZZ „Solidarność” to pogwałcenie wolności i demokracji o 
którą naród Polski tak długo walczył.  

 
Czy wiesz że prawo do zrzeszania się w Związki Zawodowe zapisane jest w 

najważniejszym akcie prawnym, w KONSTYTUCJI RP?  
 

 To na konstytucji oparte są prawa i obowiązki obywatelskie. Wolności i 
zobowiązania nas wszystkich, ale również ramy prawne podmiotów 
gospodarczych. Skoro masz prawo do zrzeszania się w związki zawodowe, to 

jak nazwiesz wypowiedz twojego kierownika, czy innej osoby funkcyjnej 
mówiącej że nie wolno zapisywać się do SOLIDARNOŚCI? Jak nazwiesz próby 

zastraszenia ciebie czy twojej koleżanki? Czy wolno im mówić że jak będziesz 
w związku zawodowym to stracisz pracę, nie awansujesz, nie dostaniesz 

podwyżki? Na jakiej podstawie prawnej, ludzie ci mówią że jest to nie mile 
widziane? Czy w ten sposób łamią prawo? Czy wobec tego powinni czuć się 
bezkarni?   

 Omówienie sytuacji pokazało że we wszystkich sieciach handlowych  w 
Polsce są podobne problemy. Problemy te są obce pracownikom we Francji, 

Niemczech   czy innych krajach Europy tzw. zachodniej. Czemu  w tych krajach 
pracodawca nie może sobie pozwolić na nieszanowanie pracownika, lub co 

gorsza poniżanie go? Dlaczego to co jest  nieakceptowane za naszą zachodnią 
granicą, tak często ma miejsce w naszym kraju? 
 Nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania. Być może nie ma jednej, 

prostej odpowiedzi. I my podczas spotkania z Mathias(em) nie znaleźliśmy 
wszystkich odpowiedzi. Ustaliliśmy jednak że o problemach, o przypadkach 

łamania prawa trzeba mówić głośno, dosadnie aż opadnie zasłona 
przyzwolenia.  

Wiemy że na zachodzie  organizacje związkowe są bardziej zorganizowane i 
mocniejsze, pracownicy zdają sobie sprawę że im silniejszy związek tym więcej 
mogą osiągnąć.  

 
 

Na spotkaniu zostały wypracowane rozwiązania które będziemy starać 

się wspólnie z UNI wprowadzić w życie, jednak trzeba zaznaczyć że 

wszelkie działania bez udziału pracowników nie mają większego sensu. 


