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Informacja dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o 
W dniu wczorajszym tj. 12 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z przedstawicielami 

Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. która odpowiadając na nasze pisma z dnia 8 stycznia i 5 lutego zaprezentowała 

dane dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki, zatrudnionych pracowników, planów produkcyjnych na rok 2015 

oraz czasu pracy w kontekście planów urlopowych:   

Sytuacja ekonomiczna firmy:   

• Spółka za rok ubiegły zanotowała dochody na poziomie ok. 450 mln. złotych i osiągnęła zysk zbliżony do 

kwoty ok. 70 mln. zł., ( są to wartości porównywalne z rokiem 2013), 

• w roku ubiegłym zostało przepracowanych ok. 500 000 godzin, na ten rok przewidywania zakładają ok. 

450 000 godzin, co jest bezpośrednio związane ze spadkiem zamówień na silniki Genx 2 B,  

 

Wynagrodzenia pracownicze  

• średnia płaca teoretyczna na produkcji w roku ubiegłym to ok. 3 300 zł. po doliczeniu pracy w godzinach 

nadliczbowych oraz wartość pozostałych premii i nagród wrasta do kwoty ok. 4 400 zł.  

• z podwyżek indywidualnych i nagród skorzystało 36 pracowników (29 osób zatrudnionych na produkcji)  

• Spółka zatrudnia 509 pracowników w tym na produkcji obecnie zatrudnionych jest 327 pracowników, 65 

osób ma umowy o pracę na czas określony, a 8 osób na czas próbny,    

• w kategoriach A 1, B2 i B1 zatrudnionych jest 297 pracowników,  

• w roku ubiegłym premia jakościowa została wypłacona za 5 miesięcy,   

 

Plan urlopów na rok 2015  

• w tym roku Spółka nie przewiduje zbiorowej przerwy urlopowej, dlatego w trakcie spotkania 

zwróciliśmy się z wnioskiem, o indywidualne plany urlopowe, które mają być uzgodnione do końca 

lutego i powinny być dokładnie sprecyzowane poprzez uzgodnienia pomiędzy pracownikiem i 

bezpośrednim przełożonym przez złożenie podpisów na dwóch jednobrzmiących dokumentach, który 

jeden będzie w dyspozycji pracownika a drugi u kierownika. Ewentualne przesunięcia w planie urlopów 

będą dokonywane wspólnie tak, aby uniknąć sytuacji konfliktowych,    

• 2 dni dodatkowo wolne za święto wypadające w sobotę tj. 15 sierpnia, 26 grudnia ustalono  

odpowiednio na dzień 14 sierpnia piątek i wigilię 24 grudnia,  

• Zawnioskowaliśmy, aby Sylwester 31 grudnia był dniem zbiorowego urlopu, oraz aby piątek po Bożym 

Ciele (5 czerwca) został odpracowany w jedną z sobót czerwca tak, aby powstała możliwości skorzystania 

z długiego weekendu, natomiast w przypadku pracy w tym dniu będą godziny nadliczbowe,  

 

Negocjacje płacowe 2015   

 Na początku marca 2/3 z wizytą w Avio Polska będzie przebywał pan Mauro Brega i na te dni została 

uzgodniona pierwsza tura spotkań negocjacyjnych. W najbliższych dniach po analizie zaprezentowanych danych 

przez Spółkę, jako Związek sformułujemy żądania płacowe. Mamy nadzieje, że podobnie jak w latach ubiegłych 

zostanie zawarte porozumienie płacowe satysfakcjonujące pracowników.  

 Przedstawiciele Spółki poinformowali, że pracę nad taryfikatorem zaszeregowania dobiegają końca. 

Obecnie trwa ocena i komplementacja stanowisk pracy i dopasowywanie do matrycy taryfikatora. Jak zapewnia 

dział personalny zostało już opracowane ok. 70-80 % stanowisk pracy.  
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