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Zarząd Tesco Polska sp. z o.o.
Kraków ul. Kapelanka 56

Szanowni Państwo,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność „ Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na
podstawie przepisu art. 26 ustawy o związkach zawodowych, przesyła postulaty dot.
wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Tesco Polska w roku finansowym 2019/2020:
1.
Pracownicy podstawowi wszystkich grup płacowych w sklepach wszystkich formatów,
od 1 lipca 2019 r., podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 350 zł brutto.
2.
Pracownicy na stanowiskach:
–
Kierownik Sklepu,
–
Zastępca Kierownika
Kierownik Zespołu,
od 1 lipca 2019 r. podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 200 zł brutto.
Z poważaniem:
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z art. 14, art. 21, art. 24, art. 26 oraz art. 29 ustawy z dnia 13.04.2007r o

18 października 2018 r.
Nasze zastrzeżenia dotyczą art. 30 pkt. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych:
5.
Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i
premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu
urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art.
135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 151 -7 § 4
Kodeksu pracy lub ind
Nasze zastrzeżenia dotyczą art. 30 pkt. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych:
5.
Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i
premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu
urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art.
135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 151 -7 § 4
Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art.
8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z
2012 r. poz. 1155 oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo
organizacje związkowe reprezentatywne w r

