Warszawa 06.12.2019r.

Komunikat KZ NSZZ „Solidarność”
w sprawie polityki płacowej
Auchan Polska Sp. z o.o. na 2020r.
Tak jak w poprzednich latach Pracodawca przedstawił
propozycję dotyczącą polityki płacowej na kolejny rok.
Po zakończeniu rozmów, praktycznie w niezmienionej
formule, propozycje Pracodawcy na 2020 rok przyjęły trzy
związki zawodowe.
1. Minimum 160 zł brutto dla 75% pracowników którzy
zostali poddani ocenie pracowniczej tzw. bilansom.
2. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w Auchan do
poziomu 2650 zł brutto.
3. Wprowadzenie od maja 2020 roku 5 % rabatu
pracowniczego na zakupy w Auchan.
4. Zabranie od 2021 roku pracownikom świątecznych bonów
zniżkowych z okazji św. Wielkanocnych.
NSZZ „Solidarność” przedstawiła propozycję
wypracowaną przez pracowników której głównym
elementem był wzrost płac dla wszystkich zatrudnionych w
Auchan na poziomie 350 zł brutto. Tym samym
wsparliśmy postulaty ZPSH, aby nasz wspólny głos był
lepiej słyszalny, a przede wszystkim miał większą siłę.
Niestety mimo szumnych zapowiedzi ze strony ZPSH, że
tym razem będą walczyć o interesy pracownicze zdradzili.

Jest to ZDRADA nas wszystkich!
Naszych oczekiwań, możliwości, zaangażowania i wiary że
tym razem uda nam się przełamać opór Pracodawcy.
Nie jesteśmy jednak zdziwieni te same osoby:
- zdradziły podpisując pomniejszony odpis na fundusz
socjalny, przez co wszyscy mamy dużo niższe bony i inne
świadczenia,
- zdradziły podpisując 3 miesięczny okres rozliczeniowy,
przez co w grudniu, kiedy jesteśmy najbardziej zmęczeni
pracodawca może nam kazać pracować dłużej,
- zdradzili trzeci, czwarty, piąty i …..
zdradzą i kolejny raz.
Wprowadzenie rabatu pracowniczego wielokrotnie było
postulatem NSZZ „Solidarności”, jednak nie może być
uzależnione od zabrania nam bonów świątecznych.
Jak można wyrazić zgodę na propozycję płacową
Pracodawcy na poziomie 160 zł brutto w sytuacji kiedy
minimalne wynagrodzenie w kraju rośnie o 350 zł brutto?
Jak można wyrazić zgodę na wprowadzenie minimalnej
stawki w Auchan Polska na poziomie 2650 zł brutto w
sytuacji kiedy w kraju minimalna płaca od 1 stycznia 2020
wynosi 2600 zł brutto? ( różnica wynosi 1,88%)
Pracodawcy nie zależy abyśmy dobrze zarabiali, ale
przedstawicielom pracowników powinno.
Ile zdrad jesteśmy jeszcze w stanie wybaczyć, zapomnieć?

Dość! Nie chcemy wiecznie zarabiać groszy!
Jako pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o. mamy prawo do
godnej płacy. Domagamy się zarobków na poziomie
pozostałych firm z grupy kapitałowej Auchan takich jak:
Leroy Merlin czy Decathlon.
W tych firmach płace są wyższe o wiele set złotych.

