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PRZEWODNICZĄCY GRUPY EXECUTIVE 
 

Szanowna Pani 

Grupa Banco Santander działa od 1857 roku i jest obecnie jednym z największych banków na świecie 
pod względem kapitalizacji rynkowej.   

Na stronie internetowej Działającego w Polsce Banku zamieszczono ważne informacje pokazujące 
wyjątkową rolę społeczną marki Santander, która odczytuje m.in., że misją Grupy jest pomaganie 
klientom w osiąganiu sukcesów każdego dnia kierując się wartościami "Przyjazny, Rzetelny, Dla Cie-
bie". Grupa Santander chce stać się coraz bardziej odpowiedzialną społecznie instytucją. W tym celu 
zobowiązała się między innymi do przeznaczenia ponad 120 mld euro w latach 2019–2025 na finan-
sowanie inwestycji i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska oraz na zapewnienie wsparcia finan-
sowego ponad 10 mln osób w tym samym okresie. Na koniec 2020 roku Grupa ma 148 mln klientów 
(w tym 22,8 mln lojalnych klientów i 42,4 mln klientów cyfrowych), 11 tys. oddziałów i 191 tys. 
pracowników. Trzeba przyznać, że te informacje i liczby robią wrażenie. Brakuje jednak informacji o 
odpowiedzialności społecznej, jaką Grupa wykazuje wobec swoich pracowników. Być może Bank ma 
niewiele do przedstawienia naszemu społeczeństwu w tej sprawie.  

Obecnie media piszą o rekordowych zyskach Grupy Santander, dobre wyniki wypracowały także 
banki działające w Polsce pod marką Santander, w tym Santander Consumer Bank S.A., który od 2021 
roku pozostaje w ciągłej reorganizacji, zmieniając swoją strukturę i zwalniając pracowników. Organi-
zacje związkowe działające w Santander Consumer Bank S.A. - Dialog 2005 i Solidarność wynego-
cjowały pakiety socjalne dla zwolnionych pracowników, ale niestety zarząd Banku obecnie nie sięga 
po te rozwiązania i nie proponuje przedłużenia przyjętych zasad o kolejny rok.  

Problem nie polega na tym, że firma nie ma pieniędzy na pakiet socjalny na dotychczas obowiązują-
cym poziomie, problemem jest brak szacunku dla osób, które zostały zwolnione, brak empatii i wyob-
raźni co do tego, że zwolniony pracownik ma rodzinę, dzieci. Być może inwestor strategiczny nie dał 
zielonego światła Zarządowi Santander Consumer Bank do codziennego stosowania odpowiedzialno-
ści społecznej, a jedynie wtedy, gdy w mediach pojawia się dużo relacji o zwolnieniach w Banku. 
Sytuacja zwolnionego pracownika jest równie trudna, niezależnie od tego, czy jest on zwalniany w 
grupie setek czy tysięcy osób, czy indywidualnie. Należy tutaj pamiętać, że przyczyna zwolnień z 
powodu reorganizacji banku leży po stronie pracodawcy i nie jest winą zwolnionego pracownika. Od-
powiedzialność społeczna powinna towarzyszyć pracodawcy w każdej decyzji biznesowej. 
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Prosimy o interwencję w tej sprawie w Polsce. Prosimy, aby polski zarząd Santander Consumer Bank 
S.A. nie podważał zaufania do tego pracodawcy. Budowanie reputacji banku zajmuje lata, ale można 
ją stracić bardzo szybko, nawet w jeden dzień. 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną prośbą naszych kolegów związkowych, która została wysłana 
do Państwa w dniu 23.05. 2022 r.  z naszą prośbą o odpowiedź i pomoc. 

 

Związek zawodowy  

Dialog 2005 (grupa) 

Prezydent 

Alicja Jędrych 

 

Moi koledzy ze związków zawodowych napisali do Ciebie list (mail 23.05.2022 r.) , czekają na 
Twoją pomoc. 

"Droga Pani Ana Botin 

W listopadzie 2020 roku Santander Consumer Bank rozpoczął trwający do grudnia 2021 roku proces 
zwolnień grupowych, w którym wzięło udział 450 osób. W dużej części byli pracownikami 
stacjonarnych oddziałów bankowych. Proces ten spowodowany był optymalizacją kosztów i 
optymalizacją zatrudnienia w sieci sprzedaży oraz zmniejszeniem liczby działań przypadających na 
pracownika oddziału, a tym samym spadkiem efektywności. Na podstawie porozumienia pomiędzy 
Związkami Zawodowymi a Pracodawcą pracownicy zostali zwolnieni z dodatkowym pakietem 
ochronnym (dodatkowe odprawy, wsparcie specjalistów rynku pracy). 
W dniu 19.05.2022 r. Pracodawca powiadomił organizacje związkowe działające w Santander 
Consumer Bank o zamiarze rozwiązania umów o pracę 22 kierowników oddziałów. Podano przyczynę 
optymalizacji działania Sieci Oddziałów Stacjonarnych.  W latach 2020/2021 osoby te podpisały 
umowy, zgodnie z którymi przyjęły nowy zakres obowiązków spowodowany zmianą struktury 
oddziałów.  Tym samym, po udanym wdrożeniu nowych rozwiązań operacyjnych, w połowie własnej 
sieci oddziałów Banku, podjęto decyzję o ograniczeniu osób odpowiedzialnych za nadzór nad 
procesami działalności oddziału. 
Oba te procesy zwalniające mają takie samo uzasadnienie. I chociaż powody są takie same, osoby, 
które mają zostać zwolnione, nie mogą oczekiwać równego traktowania i otrzymania odprawy oraz 
wsparcia gwarantowanego przez podpisaną Umowę. 
Oprócz aspektu prawnego należy podkreślić inne aspekty. Część z tych osób wcześniej ubiegała się o 
rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych – nie uzyskała takiej zgody z argumentem, 
że oddział musi nadal funkcjonować i są one niezbędne dla banku. Po niespełna roku okazuje się, że 
są niepotrzebni i muszą wyjechać na znacznie gorszych warunkach finansowych. Jest to po prostu 
niesprawiedliwe.  Dodajmy, że zaangażowanych jest 22 kierowników oddziałów, osoby, które często 
mają długi staż pracy i duże doświadczenie. Ludzie, którzy często uczestniczyli od początku istnienia 
oddziału, w procesie sprzedaży, zarządzania i organizacji jego pracy. W ich miejsce Pracodawca 
planuje zatrudnić nowych pracowników, bez doświadczenia, tak aby przejmowali oni jedynie 
obowiązki sprzedażowe.  
Patrząc na wyniki finansowe Grupy Santander Bank w Polsce, widzimy kilkukrotnie wyższy zysk 
porównujący dane z pierwszego kwartału 2022 i 2021 roku. A jednak ze strony Pracodawcy istnieje 
niechęć do wypłacania odpraw, które stanowią niewielki ułamek generowanego zysku.  
Należy podkreślić, że organizacja związkowa nie kwestionuje co do zasady prawa Pracodawcy do 
organizacji pracy, zmian organizacyjnych i innych, nawet jeśli wiążą się one z ograniczeniem lub 
redukcją zatrudnienia. Z drugiej strony organizacje związkowe uważają, że wszyscy pracownicy 
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powinni być traktowani w ten sam sposób i przekładając to na niniejszą sprawę, wszystkie zwolnione 
osoby powinny otrzymać odprawy wynikające z porozumienia. 
Podsumowując, Związki Zawodowe działające w Santander Consumer Bank nie wyrażają zgody na 
rozwiązanie umów o pracę na warunkach określonych w zawiadomieniu z dnia 19.05.2022 r. 
 
Z poważaniem" 
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