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Informacja KZ NSZZ „Solidarność” 
działającej w Auchan Polska Sp. z o.o.  

po spotkaniu z pracodawcą w dniu 5 kwietnia 2019r. 
 

 W dniu 5 kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie z Pracodawcą .  
Przedstawiciel Pracodawcy przedstawił wyniki firmy za I kwartał. Wynika z nich 
że Auchan Polska jest na minusie, lecz wyniki są lepsze od oczekiwanych przez 
zarząd. Co ciekawe był to pierwszy kwart podczas którego obowiązywało 
ograniczenie handlu w 3 niedziele  miesięcznie. Przedstawione wyniki nie 
wskazują negatywnych skutków wprowadzonych regulacji. Przedstawiono nam 
również projekt RYBY. Już wcześniej Przedstawiciele Pracodawcy prezentowali 
nam różne projekty np. projekt BIO. Podchodzimy do tych tematów raczej 
informacyjnie. Jako związek nie pracujemy przy ich tworzeniu,  tworzy je 
Pracodawca. Znaczenie tych prezentacji, w zestawieniu ze sprawami 
pracowniczymi ma znaczenie drugorzędne, naszym zdaniem mogą być 
prezentowane pod koniec spotkania a nie na początku.   
 Najważniejszymi tematami były Pracownicze Plany Kapitałowe oraz 
zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgłoszony 
przez NSZZ „Solidarność” temat PPK nie został szczegółowo omówiony gdyż 
Pracodawca nie zdążył  przygotować się do prezentacji tego zagadnienia. 
Zapewniono nas że Auchan Polska przygotowuje się do wprowadzenia w życie 
rozwiązań dotyczących PPK, a więcej szczegółów poznamy w na majowym 
spotkaniu. Ważnym tematem są zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Niektóre z nich zostały omówione na spotkaniu, inne choć 
nie omówione znalazły się w roboczym projekcie wysłanym przez Pracodawcę. 
Projekt ten został rozesłany do przedstawicieli NSZZ „Solidarność” na sklepach. 
Prosimy o kontaktowanie się z nimi w celu poznania szczegółów, oraz 
przygotowania stanowiska na ich temat. Czekamy również na pomysły które nie 
zostały przedstawione a dotyczą tej tematyki. Najważniejszym wydaje się 
zagadnienie wypłaty z ZFŚS  gotówki zamiast bonów świątecznych. NSZZ 
„Solidarność” całkowicie popiera takie rozwiązanie. W ramach przepisów, 
świadczenia z ZFŚS do 1000,00 zł są zwolnione z podatku. W ogólnych przepisach 
nie jest  ujęta forma wypłaty tych świadczeń, wobec czego przyjęcie takiego 
rozwiązania zależy tylko od dobrej woli Pracodawcy.  
 
 NSZZ „Solidarność” będzie popierał wszystkie pomysły 
dobre dla Pracowników, nie zależnie od tego kto je proponuje. 



 Inną sprawą są pomysły pozostałych Związków Zawodowych aby 
przymykać oko na spełnienie warunków formalnych przy składaniu  wniosków o 
pożyczkę z ZFŚS, oraz postulaty by nie reagować  na ewentualne 
nieprawidłowości związane z wydatkowaniem przyznanej pożyczki. 
Ustawodawca wprowadził rozwiązania mówiące że z ZFŚS mogą być 
przyznawane pożyczki na cele mieszkaniowe. Jasne określenie w ustawie celu 
pożyczki sprawia, że w określonych przypadkach można się spodziewać 
weryfikacji decyzji na podstawie której przyznano pożyczkę. Może również  
nastąpić weryfikacja celu wydatkowania środków. Nie można wymagać od NSZZ 
„Solidarności” zaakceptowania jawnego oszustwa, o którym bez skrępowania 
mówią niektórzy przedstawiciele pozostałych Związków Zawodowych. Dziwimy 
się również Pracodawcy który nie reaguje na takie wypowiedzi. W naszym 
przekonaniu było już zbyt wiele szemranych rozwiązań wokół Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych np. pomniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. Mamy świadomość że przepisy choć nie doskonałe w 
większości przypadków mają chronić słabszych. W tych sprawach ewidentnie 
słabszą stroną jest pracownik . Pracodawca to ogromny koncern, który gdyby nie 
wymogi ustawy nie prowadziłby odpisu za ZFŚS. Podobny mechanizm może 
zadziałać w przypadku przyzwolenia  na składanie fałszywych wniosków o 
pożyczkę. Dla osób które będą potrzebowały pożyczki na cele mieszkaniowe, 
pieniędzy może zabraknąć. Dlatego Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wyrazili 
stanowisko że przyznawanie pożyczek z ZFŚS powinno odbywać się z 
poszanowaniem przepisów prawa, a wszelkie rozmowy na temat  przymykania 
oczu na oszustwa i nieprawidłowości, traktujemy jako nieporozumienie. Dla tego 
na spotkaniu Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wyrazili stanowisko w tej 
sprawie.  To Pracodawca może i powinien wprowadzić w Auchan Polska system 
atrakcyjnych pożyczek dla swoich pracowników,  bez określenia celu takiej 
pożyczki.  Podobne rozwiązanie funkcjonowało w Real Polska i  w sposób 
całkowicie zgodny z prawem umożliwi Pracownikom Auchan Polska zaciągnięcie 
pożyczki na atrakcyjnych warunkach.  
 Kolejnym tematem zgłoszonym przez NSZZ „Solidarność” było przyznanie 
15 darmowych akcji nowym pracownikom, w sytuacji w której osoby 
zatrudnione od lat nie otrzymują  takich akcji.  Naszym zdaniem jest to kolejna 
decyzja nie zrozumiała dla pracowników. Powoduje ona  u wielu naszych 
koleżanek i kolegów poczucie zniechęcenia i niesprawiedliwości.  Użyliśmy 
określenia „skandaliczna decyzja” i w odczuciu wielu jest ona skandaliczna, 
jednak nie jest naszym celem przypisywanie Pracodawcy tak wyrazistych 
określeń. Naszym celem jest uzmysłowienie włodarzom Auchan że ich 
postępowanie, podejmowane przez nich decyzję muszą uwzględniać w coraz 
większym stopniu dobro oraz interesy pracownicze. Nie da się dłużej prowadzić 
tak ogromnego przedsiębiorstwa nie zauważając potrzeb oraz oczekiwań 
pracowniczych, nie da się prowadzić firmy bez LUDZI.  

 


