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Informacja KZ NSZZ „Solidarność” 

działającej w Auchan Polska Sp. z o.o.  
po spotkaniu z Pracodawcą w dniu 24 kwietnia 2019r. 

 
 

 W dniu 24 kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie z Pracodawcą.  
Przedstawiciel Pracodawcy przedstawił założenia dotyczące 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. Projekt rusza z początkiem lipca 
jednak pierwsze składki mogą zostać przekazane na indywidualne 
konta z pensji wrześniowej.  W chwili rozpoczęcia Państwo przekaże 
dopłatę 250 zł oraz 240 zł w każdym roku oszczędzania. Składka 
pobrana z wynagrodzenia brutto Pracownika  wyniesie 2%, natomiast 
Pracodawca dopłaci 1,5 % wynagrodzenia brutto. 
 
Przykład: 
Wynagrodzenie zasadnicze brutto:   2 800 
Premia indywidualna brutto:                    200  
Wynagrodzenie Pracownika brutto:  3 000 
Składka Pracownika na PPK 2%                  60 
Składka Pracodawcy na PPK 1,5%                  45 
Łączna miesięczna składka na PPK                       105  
Roczna składka na PPK (* 12 miesięcy)   1 260 
Dopłata Państwa                   240 
Rocznie odprowadzone środki to   1 500 
 
 Trzeba nadmienić że obowiązek przystąpienia do PPK jest 
uzależniona od wieku, do 54 roku życia jest obowiązkowa, od 55 
dobrowolna. Pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK. 
Oszczędzamy w tym Programie do 60 roku życia, po tym czasie środki 
zostają wypłacane w 120 miesięcznych ratach. Istnieją możliwości 
częściowego wypłacenie środków na cele mieszkaniowe, w razie 
ciężkiej choroby, lub po 60 roku życia w jednej puli 25% 



zgromadzonych środków jednak pozostała kwota musi być rozłożona 
na 120 miesięcznych ratach. Środki Zgromadzone na PPK są naszymi 
prywatnymi środkami i podlegają dziedziczeniu. Zgromadzone środki 
podlegają inwestowaniu w instrumenty finansowe przez wybraną 
instytucje finansową. Podajemy tylko wycinek informacji, w celu 
zapoznania się ze wszystkimi założeniami Programu PPK niezbędna 
jest bardziej szczegółowa analiza przepisów. Pracownicze Plany 
Kapitałowe jest to program Państwowy. Państwo zakłada że 1,5% 
wynagrodzenia brutto Pracownika to minimalna składka  
odprowadzana przez Pracodawcę. 
  Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”  zapytali Pracodawcę na 
jakim poziomie zamierza przekazywać składki na PPK. Pracodawca 
odpowiedział że na poziomie najmniejszym jaki zakłada ustawa czyli 
1,5% i że jest  to związane z sytuacją firmy. 
 Po raz kolejny Auchan Polska Sp. z o.o. realizuje tylko niezbędne 
minimum wobec swoich Pracowników. 
 Na spotkaniu przedstawiono informację dotyczącą zakończenia 
się kadencji przedstawicieli do Europejskiej Rady zakładowej. Na 
Polskę przypadają 4 miejsca wobec czego każdy związek będzie miał 
swojego przedstawiciela. 
 Została zaproponowana zmiana w Regulaminie Komisji ds. Relacji 
Pracowniczych polegająca na uczestnictwie przedstawiciela związku 
zawodowego w komisji a wniosek pracownika, do tej pory Organizacja 
Związkowa mogła tylko opiniować w sprawie. Komisja Zakładowa 
zadeklarowała że będzie popierała wszystkie rozwiązania dobre dla 
pracowników lub lepsze od obecnie obowiązujące. Trzeba jednak 
zaczekać na konkretne zapisy, lecz na chwilę obecną nie widzimy 
przeciwskazań dla tej propozycji. 
Pracodawca przedstawił założenia dla Premii Indywidualnej dla 
pracowników zatrudnionych w magazynach. NSZZ „Solidarność” w 
chwili wprowadzenia Premii Indywidualnej przyjęło stanowisko że 
rozwiązania budujące Regulamin Premii nie są dobre korzystne dla 
Pracowników. Stanowisko powstało na podstawie konsultacji z 
Pracownikami. Do chwili obecnej osoby zatrudnione w Auchan Polska 
negatywnie odnoszą się do przyjętego systemu premiowania. W takich 
realiach odmowa podpisania przez NSZZ „Solidarność” Porozumienia 
dotyczącego Premii Indywidualnej cały czas pozostaje dobrą decyzją.   
Czekamy na gruntowną zmianę założeń premiowania Pracowników 
Auchan Polska Sp. z o.o.  
 



 


