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Informacja dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. 
  

W dniach 12 i 24 listopada 2015 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 8.10.2015 zorganizowała 
spotkania w trakcie, których zaprezentowała:  

• wyniki ekonomiczne Spółki za 9 miesięcy 2015,  

• dane dotyczące wynagrodzeń pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem podjętych działań w 
zakresie uporządkowania struktury zaszeregowania, o które to wielokrotnie, jako Związek 
monitowaliśmy,  

• poziom braków mających wpływ na premie jakościową  

• założenia produkcyjnych na rok 2016.  
W pierwszej kolejności Dyrekcja zaprezentowała dane ekonomiczne, z których wynika, że przychody firm za 
pierwsze 9 miesięcy 2015 wyniosły nieco ponad 410 mln złotych. Średnia płaca teoretyczna (bez nadgodzin) na 
stanowiskach robotniczych to ponad 3 400 zł. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni przepracowali średnio ok. 
134  godzin nadliczbowych.   
W wyniku uporządkowania struktury zaszeregowania:  

• z awansów w kategorii wraz ze skutkami zmiany minimalnej płacy gwarantowanej tj. z podwyżki 
skorzystało - 89 pracowników zatrudnionych na produkcji, co stanowi ok. 28 %.  

• poprzez wchłonięcie super minimum tj. zmianę kategorii na wyższą, ale bez wzrostu płacy skorzystało 
251 pracowników.  

• największe awanse - przesunięcia objęły pracowników dotychczas zatrudnionych na kategorii A1 z 
której to kategorii do wyższych awansowano 88 osób, do kategorii C2 awansowano 48 pracowników, 
do C1 - 40 osób a do D2 - 12 pracowników.  

Uporządkowanie struktury w perspektywie kolejnych lat i podwyżek zbiorowych będzie miało dla 
pracowników konkretny wymiar finansowy. Premia jakościowa została wypłacona tylko 2 krotnie za miesiąc 
styczeń i maj, kiedy poziom braków był poniżej 175 tyś. W pozostałych miesiącach średni poziom braków 
przekraczał ponad 200 tyś.  Założenia na rok 2016 są dobre albo bardzo dobre, ponieważ zakładają blisko 8 % 
wzrost godzin produkcyjnych, co powinno się przełożyć na wzrost zatrudnienia oraz utrzymania ilości godzin 
nadliczbowych.  

Jednak najważniejszą informacją, na jaką oczekiwaliśmy odpowiedzi ze strony Dyrekcji to zwiększenie 
kwoty tegorocznej nagrody świątecznej z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz rewaloryzacji bonów dla 
dzieci. W trakcie pierwszego spotkania w dniu 12 listopada Dyrekcja odpowiedziała negatywnie na nasz 
wniosek, co spotkało się z dość dużym rozczarowanie z naszej strony, ponieważ uważaliśmy, że dobre wyniki 
ekonomiczne m.in. zysk ok. 40 mln. i wzrost zafakturowanej sprzedaży pozwoli Dyrekcji Spółki na zwiększenie 
poziomu tegorocznej nagrody oraz na zrewaloryzowanie bonów dla dzieci pracowników Avio Polska.   

Podczas kolejnego spotkania we wtorek 24 listopada Dyrekcja zmieniła decyzję ( widocznie przyjmując 
nasze argumenty z pierwszego spotkania) i poinformowała o wypłaceniu dodatkowej nagrody dla wszystkich 
pracowników w kwocie 200 zł. w miesiącu grudniu wraz z tegoroczną nagrodą świąteczną ( 1850 zł. dla 
pracowników z 2 letnim stażem pracy i 1650 zł. ze stażem poniżej 2 lat) 

Jeżeli chodzi o waloryzację bonów dla dzieci będzie ona tematem przyszłorocznych negocjacji płacowych. 
Dyrekcja poinformowała również, że istnieje duże prawdopodobieństwo wypłacania w przyszłym roku 
dodatkowej premii za zmniejszenie kwarantanny, o której byli informowani pracownicy w trakcie spotkań 
wydziałowych. 
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