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Informacja dla pracowników Avio Polska  Sp. z o.o 

 
W dniu 26 lutego 2014 zostało zawarte porozumienie z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o., której 

przewodniczył pan Mauro Brega , dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac. A oto najistotniejsze 
elementy wynegocjowanego pakietu ekonomicznego: 

 
• Zbiorowa podwyżka płac z dniem 1 marca w wysoko ści 0,70 zł . na kategorii A 2 a następnie według 

współczynnika zaszeregowania,    
• Z wynagrodzeniem za miesiąc marzec zostanie wypłacone wyrównanie wynikające z podwyżki zbiorowej 

za miesi ące stycze ń i luty,   
• Od 1 stycznia nastąpiła zamiana zapisów dotyczących premii, za jakość i za obecność, które będą 

wypłacane, co miesiąc w kwocie 100 zł. każda, ( został również zwiększony limit wartości braków do 
wysokości 175 tys. euro za dany miesiąc)  

• Została zwiększona podstawa wysokości premii świątecznej na kwotę 1 850 zł. dla osób ze stażem pracy 
powyżej 2 lat i na kwotę 1 650 zł. dla osób ze stażem pracy poniżej 2 lat,   

• Poniżej  prezentujemy nową tabelę płacowa na poziomach A, B, C,  

 
Celem lepszego zrozumienia wynegocjowanego pakietu pragniemy zaprezentować poniższe wyliczenie dla 
pracownika na kategorii B1 , którą posiada obecnie 130 pracowników zatrudnionych na produkcji:  

 
• Od 1 marca 0,85 zł. x 168 godzin = 142, 30 zł. x 10 miesięcy = 1 423, 00 zł.  
• Wyrównanie za miesiąc styczeń i luty = 285, 00 zł.  
• Wzrost premii za obecność o 35,00 zł. x 12 miesięcy = 420,00 zł.                                                                                              
• Wzrost premii świątecznej o 100 zł.  

 
 Tegorocznych negocjacje płacowe jak zawsze nie należały to łatwych zwłaszcza że pierwsza propozycja 
pana Bregi to wzrost stawek godzinowych o 0,13 zł. czyli tyle ile wniosła wg. GUS inflacja za rok ubiegły - 0,9 %. 
 Jednak trzy wielogodzinne spotkania naszego zespołu negocjacyjnego z Dyrekcją Avio pozwoliły na 
osiągnięcie kompromisu, który skutkuje ponad 5,0 % wzrostem stawek godzinowych a tym samym płacy 
miesięcznej. W ciągu naszej 5 letniej działalności w Avio Polska oraz prowadzonych co rok negocjacjom stawki 
godzinowe wzrosły łączenie o 6,10 zł.  
 Porozumienie również uregulowało kwestie wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, od 1 
stycznia 2014 będzie on wynosił 35,00 zł. miesięcznie i będzie wypłacany kwartalnie w kwocie 105,00 zł.    
 W przypadku pytań, co do zawartości porozumienia prosimy o telefony lub emaile. Jednocześnie 
pragniemy zaznaczyć, że jest to już drugie po Electropoli Galwanotechnice porozumienie płacowe zawarte przez 
nasz Związek w tym roku na terenie „compresario” Bielsko-Tychy.                                                            

Kategoria Relacja 
stawek 

Dotychczasowa 
stawka MPG 

Stawki MPG 
od 1 marca 

 
Delta 

A2 1,00 12,83 13,53 0,70 
A1 1,08 13,86 14,61 0,76 
B2 1,15 14,75 15,56 0,81 
B1 1,21 15,52 16,37 0,85 
C2 1,27 16,29 17,18 0,89 
C1 1,33 17,06 17,99 0,93 
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Fiat Auto Poland S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland, Fenice Poland, Comau Poland, Magneti Marelli Poland , Delfo Polska , 

CEVA Automotive Logistics Poland, Electropoli Galwanotechnika Sistema Poland, Sirio Polska, Fiat Services Polska, Adler Polska, 

Avio Polska, New Pinto Poland w Bielsku-Białej. 
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