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Dnia -09- BHU S.A.

WPŁXNĘŁO L
Szanowni Państwo L.dz SkIerowano

zwracamy się do Państwa w związku ze zobowiązaniem jakie Państwo na siebie przyjęli

na początku roku 2014 podczas zatwierdzania ostatecznego kształtu dokumentu

„Zasady przyznawania kwartalnej premii dla pracowników jednostek handlowych

BHU S.A.”. Dotyczyło ono przeprowadzenia wspólnej oceny funkcjonowania

przyjmowanego dokumentu i dokonania w nim ewentualnych korekt. Minął już okres

pierwszego podsumowania jego wdrożenia, zbliża się koniec drugiego okresu

obliczania na jego podstawie premii dla pracowników BHU S.A. Z docierających do

nas sygnałów wynika, że Zasady przyznawania premii kwartalnej w obecnym kształcie

wymagają korekty i to korekty szybkiej. Jednym z tego przejawów jest pismo z dnia

7.07.2014r skierowane do Państwa przez kierowników poznańskich filii BHU S.A.,

które pozostało do tej pory bez odpowiedzi. Jest ono sygnałem trudnej sytuacji

kierowników filii poznańskich BHU S.A. Wymiar ich pensji podstawowych znacząco

nie przystaje do poziomu odpowiedzialności oraz zadań jakie na nich spoczywają,

natomiast dzisiejsze zasady przyznawania premii okazują się być oderwane od realiów

rynku. Co więcej, przyjęte w nich reguły wymuszają funkcjonowanie filii BHU

w sposób charakterystyczny dla organizmów gospodarczych w fazie zwijania,

przygotowywanych do wygaszania działalności. Mamy nadzieję, że nie to jest Państwa

celem ponieważ byłoby to w naszej ocenie działanie wysoce szkodliwe dla zarządzanej

przez Państwa Spółki, a tym samym dla jej pracowników i nie mogłoby spotkać się

z naszej strony z reakcją inną jak tylko silnym protestem. Protestem tym głośniejszym,

że zgodnie z przedstawionymi nam planami poprawne funkcjonowanie Spółki

BHU S.A. ma mieć istotne znaczenie dla całej OK ENEA (program Dobre Zakupy).

W związku z powyższym wzywamy do wyznaczenia terminu spotkania, na którym

będziemy mieli okazję do podsumowania funkcjonowania dokumentu „Zasady

przyznawania kwartalnej premii dla pracowników jednostek handlowych BHU S.A.”

w dzisiejszym kształcie oraz zawiązania dyskusji na temat sytuacji Pracowników BHU

S.A. odpowiedzialnych całościowo za funkcjonowanie filii BHU S.A. Ze względu na

przytoczone na wstępie zobowiązanie z Państwa strony liczymy na szybką odpowiedź

na nasz wniosek.
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