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a k t u a l n o ś c i
Jeżeli po szychcie górnik potrafi policzyć na łopacie ile zarobił, to znaczy, że system płac jest dobry.
Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w polskim górnictwie system dążący do spełnienia oczekiwań górników
Zaproponowała JSW SA – Tłumaczy Dariusz Piotrowski, szef działu płac KWK Borynia-Zofiówka.

Jedno stanowisko, jedna stawka
Propozycja nowego systemu płac jest dość
prosta – uporządkujmy wszystkie systemy obowiązujące w kopalniach. Na jednym stanowisku obowiązuje jedna stawka.
Nie ma gorszych kopalń, nie ma gorszych
górników.

System motywacyjny też jest jasny. Pracownik ma premię motywacyjną i premię
zadaniową. Wykonanie zadania powoduje,
że górnik dostaje 10 procent premii motywacyjnej. Gdy zadanie zostanie wykonane na
poziomie poniżej 90% to górnik nie otrzyma

premii motywacyjnej. Natomiast wykonanie
zadania np. 110% to górnik otrzyma premię w maksymalnej wysokości tzn. 20%.
Jednocześnie może otrzymać premię zadaniową w wysokości do 8 procent. Premię
zadaniową otrzymuje się wtedy, gdy zakład

wykona założoną produkcję, utrzyma koszty
i bezpiecznie pracuje.
Zróbmy porównanie, na podstawie rzeczywistych pasków wypłat. Paski zostały
przygotowane przez służby płacowe JSW
SA tak, aby nie było imion i nazwisk. l

Drugie porównanie – wydruk paska powyżej. Pracownik przepracował 20 dni w swoim macierzystym
oddziale wydobywczym. Pasek zarobkowy rzeczywistego pracownika kopalni JSW SA za m-c luty
– dotychczas

Pierwsze porównanie – wydruk paska powyżej. Pracownik przepracował 18 dni w swoim
macierzystym oddziale i 2 dniówki w innym oddziale wydobywczym. Pasek zarobkowy rzeczywistego
pracownika kopalni JSW SA za m-c luty – dotychczas

Pasek zarobkowy (powyżej) wg Projektu systemu wynagradzania pracownika nr 2. Powyższy przykład
przedstawia pracownika, który przepracował w oddziale gdzie wykonano zadanie produkcyjne a nawet
je przekroczono i uzyskano 17% premii motywacyjnej i oddział uzyskał połowę premii zadaniowej tj. 4%.
Porównując Brutto wynagrodzenia czy przelew na rachunek ROR przyrost wynagrodzenia wynosi 16,7%

Pasek zarobkowy (powyżej) wg Projektu systemu wynagradzania pracownika nr 1: Powyższy przykład
przedstawia pracownika, który przepracował w oddziale gdzie nie wykonano zadania produkcyjnego
i nie uzyskano premii motywacyjnej, lecz oddział uzyskał połowę premii zadaniowej tj. 4%. Dalej
pracownik ten przepracował 2 dniówki w innym oddziale gdzie uzyskano 17% premii motywacyjnej
i również połowę premii zadaniowej tj. 4%. Porównując Brutto wynagrodzenia czy przelew na
rachunek ROR przyrost wynagrodzenia wynosi 5,9%

Zestawienie danych z paska zarobkowego dwóch górników w układzie Brutto i rachunek ROR do wypłaty

