Świąteczny prezent od Biedronki. Pracownicy otrzymają
2100 zł nagrody rocznej
data aktualizacji: 2019.04.17

Sieć Biedronka podjęła już decyzję w sprawie wysokości nagrody rocznej dla pracowników.
Jak dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl, w tym roku będzie to 2100 zł brutto.
Pieniądze zostaną przelane na konta pracowników jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.
- Z ogromną przyjemnością informuję, że zarząd firmy zatwierdził na moją prośbę Nagrodę Specjalną
E.A. Soares dos Santosa w wysokości 2100 zł. Kwota ta jest o 5 proc., tj. 100 zł wyższa w porównaniu
z nagrodą przyznaną w ubiegłym roku. Tegoroczne nagrody będą wypłacane wyjątkowo wcześniej
niż w latach ubiegłych, tj. do 19 kwietnia - napisał w liście do pracowników Pedro Soares dos Santos,
prezes i dyrektor generalny Grupy Jeronimo Martins (właściciela Biedronki).
2100 zł brutto to kwota, jaką otrzymają pracownicy (za wyjątkiem menedżerów) zatrudnieni w
Biedronce w pełnym wymiarze etatu. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat,
wysokość nagrody zostanie przeliczona proporcjonalnie do wymiaru etatu.
- Naszej grupie po raz kolejny udało się osiągnąć wszystkie cele, które sobie wyznaczyliśmy. W
poczuciu dobrze zrealizowanego zadania, chcemy docenić wysiłek i zaangażowanie tych, którzy są
siłą napędową naszego biznesu i którzy codziennie pracują na to, co udało nam się wspólnie osiągnąć
w Polsce, Portugalii i Kolumbii - dodał Pedro Soares dos Santos.
Nagrodę roczną otrzymają osoby, które rozpoczęły pracę w Jeronimo Martins Polska nie później niż 3

kwietnia 2018 r. Drugi warunek to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w JMP na dzień 1
kwietnia 2019 r.
Jak wynika z innego pisma - skierowanego do pracowników Biedronki przez dyrektora personalnego
JMP Jarosława Sobczyka - do którego kopii również dotarła redakcja portalu wiadomoscihandlowe.pl,
firma uzależniła wypłatę nagrody jeszcze od kilku warunków. Po pierwsze, okres absencji danego
pracownika w ubiegłym roku nie mógł być wyższy niż 180 dni. Dotyczy to również pracowników,
którzy z jakichś przyczyn zrezygnowali z pracy w Biedronce, a następnie ponownie ją podjęli i na
dzień 1 kwietnia 2019 r. byli w firmie zatrudnieni.
Kolejne warunki wykluczające prawo do nagrody to nieusprawiedliwiona absencja w roku 2018 lub
ocena pracy na poziomie "poniżej oczekiwań" lub "zdecydowanie poniżej oczekiwań". Premii rocznej
nie dostaną też pracownicy, co do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia.
O wysokość nagrody rocznej pytaliśmy biuro prasowe Jeronimo Martins już przed kilkoma dniami.
Wtedy firma zapewniała, że w tej kwestii "nie zapadły jeszcze finalne decyzje".
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SYTUACJI NA POLSKIM RYNKU
DETALICZNYM? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ NA 12. KONGRES RYNKU FMCG, KTÓRY
ODBĘDZIE SIĘ 28-29 MAJA W WARSZAWIE!
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