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WPROWADZENIE (ROŻNE KLASYFIKACJE Z LITERATURY)

Pojęcie kosztów pracy wprowadzili do term inologii ekonomicznej teo
retycy  niemieccy i francuscy.1 W Polsce jako pierwsi użyli tego określenia 
w literaturze ekonomicznej H. Halama, S. Sudoł oraz J. Kordaszewski.2 
Koszty pracy są przedmiotem badań prowadzonych w M iędznynarodo- 
w ym  Biurze Pracy oraz wielu krajach, niezależnie od ustroju społecz
nego. Przez koszty pracy należy rozumieć sumę wydatków podmiotu 
gospodarczego (tj. przedsiębiorstwa i gospodarki narodowej jako całości), 
ponoszonych na rzecz zatrudnionych i ich rodzin oraz uczniów. Koszty 
pracy związane są zatem z człowiekiem i jego potrzebami. Należy jed
nakże rozróżniać koszty ponoszone przez państwo i w ystępujące w przed
siębiorstwach. Chcąc określić pełne koszty pracy (społeczne), należy za
liczyć do nich wszystkie nakłady związane z zatrudnieniem , ponoszone 
przez państwo i przedsiębiorstwa, finansowane z budżetu centralnego

1 Pojęciem  „A rbeitskosten” posługiw ali się np.: F. S c h m i d t :  K alkulation  
und Preispolitik.  Berlin 1930; F. L e i t h n e r :  Grundriss der Sozialökonomik.  Tü
bingen — Berlin 1925; K. M e l l e r o w i e z: K osten  und Kostenrechnung.  Berlin  
1958; (cyt. za H. H a l a m ą :  K o sz ty  pracy  ludzkiej w  przedsiębiorstwie  przem ys ło 
w y m ,  [w:] C złow iek  i społeczeństwo.  W arszawa 1962); por. J. M a r c h a 1, J. L a -  
c a i 11 o n: La R epara tion  du Revenu National, Paris 1958.

2 Zob. H a l a m a :  op. cit. J. K o r d a s z e w s k i :  Ekonomia pracy środowiska  
roboczego, W arszawa 1970; S. S u d o ł :  M etody analizy kosz tów  pracy w  przedsię 
biorstw ie p rzem ys łow ym ,  PWE, W arszawa 1967;
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Rye. 1. Koszty pracy w edług źródeł finansow ania. 
The costs of work according to the sources of financing

Rye. 2. Podział kosztów  pracy w edług rodzajów  działań skierowanych na potrzeby
pracow nicze

The d ivision of the costs o f  w ork according to kinds of activ ities directed toward
the w orkers’ needs
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i budżetów terenowych. Pełne koszty pracy, z punktu widzenia źródeł 
finansowania, składają się z wydatków ponoszonych przez państwo na 
spożycie społeczne i inwestycje pozaprodukcyjne oraz z kosztów na szcze
blu przedsiębiorstwa. Ilustracją klasyfikacji tych kosztów jest schem at 1. 
Możemy także zastosować klasyfikację kosztów pracy według rodzajów 
działań skierowanych na potrzeby pracownicze (schemat 2).

Koszty pracy są kategorią mało spopularyzowaną. W Polsce nie wyo
drębnia się ich w księgowości przedsiębiorstw, nie w ystępują one 
w sprawozdawczości statystycznej ani też w planie kosztów przedsiębior
stwa. Składniki tych kosztów w ystępują w przedsiębiorstwach w sposób 
ukryty, zagregowany z innymi elementami kosztów i dlatego bardzo 
trudno ustalić ich wielkość. Taka sama sytuacja w ystępuje również na 
szczeblu centralnym . Elementy składowe kosztów pracy klasyfikowano 
różnorodnie. Stosując klasyfikację ogólną, możemy wyróżnić następujące 
składniki kosztów pracy: płace, deputaty, ubezpieczenia społeczne, opo
datkowanie płac oraz podatek od ponadnorm atywnych w ypłat w ynagro
dzeń, dojazdy do pracy, koszty bhp, szkolenie i doskonalenie kadr, dzia
łalność socjalno-bytową, rekrutację załogi, nagrody i odszkodowania.3

W naszym opracowaniu posłużymy się klasyfikacją, dzieląc koszty 
pracy na wynagrodzenia i wydatki pozapłacowe, ze szczególnym uwzglę
dnieniem bezpośrednich kosztów pracy. Podział ten uzasadnia fak t uzna
nia płac za bardzo istotny elem ent kosztów pracy, na który w dalszej 
naszej polityce rozwoju społeczno-ekonomicznego należy zwrócić szcze
gólną uwagę.

PŁACE JAKO PODSTAWOWY SKŁADNIK KOSZTÓW PRACY

Podstawowym celem gospodarki socjalistycznej jest optym alne zaspo
kojenie potrzeb społeczeństwa. W zajemne relacje dochodu narodowego, 
akum ulacji i konsumpcji m ają istotne znaczenie z punktu widzenia m a- 
kroproporcji wzrostu gospodarczego, jak również decydują o stopniu 
zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa.4 W ustroju 
socjalistycznym zalążkiem przyszłego komunistycznego podziału ma być 
konsumpcja społeczna, która znajduje swój praktyczny wyraz w FSS 
(Fundusz Świadczeń Społecznych) na rzecz ludności. W gospodarce so
cjalistycznej za obiektywnie uwarunkowane, im m anentne cele można

3 Por. E. O k o ń - H o r o d y ń s k a :  Możliwości prowadzenia  po li tyk i ak tyw n ych  
płac w  przedsięb iorstw ie  na tle w yn ik ó w  z  analizy kosz tów  produkcji. „Studia 
i M ateriały” IPSS, W arszawa 1986, z. 12, s. 186.

4 Por. Tendencje rozwoju  konsumpcji.  Postulaty  i uwarunkowania.  Pcd. red. 
M. Pohorillego, PWE, W arszawa 1982, s. 23.
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uznać wyłącznie: cel ogólnogospodarczy i cele własne pacowników. Cele 
te są ze sobą logicznie związane. Poszczególne jednostki dążą do najlep
szego zaspokojenia potrzeb własnych, społeczeństwo zaś, jako zorganizo
wana całość, dąży do najlepszego zaspokojenia potrzeb całej zbiorowości.8

W socjalizmie m am y do czynienia z „produktem  dla społeczeństwa” , 
który zużywany jest dla dobra ogółu, głównie zwiększania społecznego 
m ajątku, umożliwiającego dalszy wzrost stopy życiowej społeczeństwa. 
Robotnik w naszym ustro ju  nie otrzym uje całego „nieokrojonego” docho
du z pracy; jest on współużytkownikiem  tej części, która przeznaczona 
jest z dochodu narodowego na akum ulację oraz potrzeby społeczne. Za
sadniczym problemem jest zatem  określenie, jak wielki ma być fundusz 
spożycia i akum ulacji, jak  też bardziej szczegółowe ich kom ponenty (kon
sum pcja indyw idualna i społeczna, akum ulacja produkcyjna i pozapro
dukcyjna itp.). Państw o opierając się na wym aganiach praw  reprodukcji 
rozszerzonej, powinno poprzez prawidłowe proporcje podziału dochodu 
narodowego zapewnić wysokie tempo rozwoju gospodarczego oraz szybki 
wzrost spożycia ludności.6

Dążąc zatem do realizacji celu ogólnogospodarczego nie wolno pomijać 
ani zaniedbywać własnych celów pracowników. Tymczasem w Polsce w y
stępuje zjawisko pogłębiającego się z a n i ż a n i a  p o z i o m u  p ł a c ,  
czyli opłacania pracy żywej poniżej jej wartości. Syntetycznym  wyrazem  
tego zjawiska jest zaniżony udział płac w dochodzie narodowym wytwo
rzonym w Polsce na tle rozw iniętych krajów  kapitalistycznych. Problem 
ten badali między innym i pracownicy IPSS oraz T. Przeciszewski.7 Udział 
płac w dochodzie narodowym  wytworzonym  w Polsce w 1976 r. wynosił 
45,9% i w 1979 r. 48,2%, tymczasem w krajach kapitalistycznych wahał 
się on w granicach 60—70%, a naw et przekraczał 70%  w USA 
i w Szwecji.

Przy porównywaniu wysokości składki ubezpieczeniowej w Polsce 
i innych krajach, „w ypływ a” ten sam problem. Nasza składka jest o w ie
le wyższa niż na Zachodzie: u nas 43%, gdy tymczasem w Belgii wynosi 
ona 26,3—28 5%  (poza ubezpieczeniem od bezrobocia 2,1%), w RFN 30% 
(poza 4%), a tylko we Francji zbliżona jest do polskiej (tj. wynosi 41% 
bez ubezpieczenia od bezrobocia). Różnice te w ynikają z relatyw nie

5 Ib id ., s. 24.
6 Por. A. M e l i c h :  P ro b lem y  płac w  Polsce. Instytut W ydaawniczy CRZZ, 

W arszawa 1978, s. 14— 15.
7 Zob. W ewnętrzne opracowania statystyczne IPSS z 1979 ;r. i 1982 r. tabl. 28 

i 24; D ane za lata daw niejsze zob. Kraje kapitalistyczne. Informator statystyczny, 
KiW, W arszawa 1977, s. 60; T. P r z e c i s z e w s k i :  Świadczenia  społeczne, dotacje, 
płace. Próba bilansu. „W iadomości statystyczne” 1987, 1, s. 1— 4.
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skrom niejszej podstawy naliczania składek ZUS — w postaci względnego 
poziomu płac.8

W skali w ew nątrzkrajow ej ten sam problem jest widoczny przy po
rów naniu udziału spożycia indywidualnego w dochodzie narodowym. 
Są to obliczenia przybliżone ze względu na fakt, iż GUS nie publikuje 
danych w pełni porównywalnych, dotyczących całej gospodarki narodo
wej. Nasza ocena będzie zatem tylko oszacowaniem, a odpowiednie prze
liczenia zawiera tabela 1.

Z danych zamieszczonych w niej wynika, iż spożycie ze źródeł indy
w idualnych wahało się w latach 1975—1985 w granicach 49,35—59,47% 
w stosunku do dochodu narodowego podzielonego. Jest to rozpiętość po
nad 10 punktową, tj. oznaczająca większy udział spożycia w  1980 r. ze 
źródeł indywidualnych w stosunku do dochodu narodowego podzielonego 
niż w 1983 r. (51,64%) i w 1984 r. (50,60%) oraz w latach 1975 i 1985 
(ok. 49,40%). Tymczasem dochody pierwotne ludności ogółem, a więc 
przede wszystkim z ty tu łu  wynagrodzenia za pracę, wahały się od 51,72% 
dochodu narodowego podzielonego w 1980 r. do 41,71% w 1985 r. W yni
kająca z powyższych udziałów różnica — w postaci nadwyżki spożycia 
ze źródeł indywidualnych nad dochodami pierwotnym i ludności — w a
hała się od 4,95% dochodu narodowego podzielonego w 1975 r. do 7,75% 
w 1980 r. ( z małymi odchyleniami w 1983 r. — 5,53% oraz 7,27% — 
1984 r. i 7, 65% w 1985 r.). Odpowiednio relacje tejże nadwyżki do sumy 
dochodów ludności wahały się od 11,16% w 1975 r. do 18,32% w 1985 r. 
Do ilustracji dynam iki obserwowanych zjawisk posłużą nam  dane tabeli 2.

Największy wzrost dochodu narodowego podzielonego nastąpił w la
tach 1980— 1983; nie świadczy to oczywiście o tak  znacznym przyroście 
produkcji, gdyż dochód w poszczególnych latach wyrażony jest w ce
nach bieżących; należy więc wziąć pod uwagę zjawiska inflacyjne, łą
czące się ze wzrostem cen. W latach 1980— 1983 tempo przyrostu fundu
szu świadczeń społecznych pieniężnych, przewyższało tempo przyrostu 
dochodu narodowego podzielonego. Zmalało ono jednak w okresie 1984— 
1985.

W zakresie wzrostu spożycia ze źródeł indywidualnych tylko w 1980 
roku tempo wzrostu tego spożycia było wyższe od przyrostu DNP (dochodu 
narodowego podzielonego), co może wskazywać na korzystniejszy po
dział DNP na rzecz konsumpcji. Potwierdzeniem  tego jest szybsze tempo 
przyrostu dochodów pierwotynch ludności w 1980 r. tj. do 164,5% (gdy 
DNP wzrósł o 141,2%). Oczywiście wskazuje to na znaczny przyrost płac, 
ale już w następnych latach przyrost płac był wolniejszy od tempa przy-

8 Ibid., s. 3—4.
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Tab. 1. Relacje procentow e spożycia indyw idualnego, św iadczeń pieniężnych oraz 
płac i pozostałych dochodów ludności w  latach 1975— 1985 

The proportions betw een individual consum ption, pecuniary perform ances, salaries, 
and the other incom es of the population betw een 1975 and 1985

W yszczególnienie 1975 1980 1983 1984 1985

1. Dochód narodowy 
podzielony 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Spożycie przez lud 
ność dóbr m aterial
nych z dochodów  
osobistych a 55,40 68,67 64,31 62,83 60,86

3. Św iadczenia spo
łeczne pieniężne 6,05 9,20 12,67 12,23 11,50

4. Spożycie ze źródeł 
indyw idualnych  
(2—3) 49,35 59,47 51,64 50,60 49,36

5. Dochody pierw otne 
ludności w  gospo
darce uspołecznio
nej b 31,56 36,81 28,31 26,83 26,18

6. Dochody pierw otne 
ludności i w łaści
cieli w  gospodarce 
nieuspołecznionej b 12,83 14,91 17,80 16,50 15,53

7. Dochody pierw otne 
ludności ogółem  
(5 +  6) b 44,39 51,72 46,11 43,33 41,71

8. N adwyżka spożycia  
ze źródeł indyw idu
alnych nad docho
dami pierw otnym i 
ludności (4—7) 4,95 7,75 5,53 7,27 7,65

9. N adwyżka spożycia  
ze źródeł indyw idu
alnych nad docho
dami pierw otnym i 
ludności w  stosunku  
do dochodów ogółem  
(8:7) 11,16 14,99 12,00 16,80 18,32

a) N ie ujęty jest tu zakup pełnej w artości usług odpłatnych i częściowo od
płatnych

b) Pozycje te nie zaw ierają dochodów ludności zatrudnionej w  sferze usług n ie
m aterialnych, ujm ują natom iast oszczędności, idące na cele inw estycji osobistych  
(głównie m ieszkaniow ych i rolniczych).
Źródło: Dane z RS GUS 1981, s. 88, 91 i 173; RS GUS 1985, s. 81, 83 i 168 oraz 

RS GUS 1986, s. 89, 92 i 175. Przeliczenia w łasne z w ykorzystaniem  kon
cepcji i konstrukcji tabel z pracy T. Przeciszew skiego, Społeczne aspekty  
reform y gospodarczej, „Ekonom ista” 1986 nr 4—5, s. 791.
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Tab. 2. Dynam ika spożycia indyw idualnego, św iadczeń pieniężnych oraz płac 
i pozostałych dochodów ludności w  latach 1975— 1985 (zmiany roczne)

The dynam ics of individual consum ption, pecuniary perform ances and salaries 
and the other incomes of the population betw een 1975 and 1985 (yearly changes)

W yszczególnienie 1975 1980 1983 1984 1985

1. Dochód narodowy  
podzielony

rok poprzedni =  

100,0 141,2

100

284,1 121,6 120,2
2. Spożycie przez 

ludność dóbr m a
terialnych z docho
dów  osobistych a 100,0 175,0 266,1 118,8 116,3

3. Św iadczenia spo
łeczne pieniężne 100,0 214,8 391,2 117,4 113,1

4. Spożycie ze źródeł 
indyw idualnych (2—3) 100,0 170,2 246,7 119,2 117,3

5. Dochody pierw otne  
ludności w  gospo
darce uspołecznionej 100,0 164,6 218,5 115,3 117,3

6. Dochody pierw otne 
ludności w  gospo
darce n ieuspołecz
nionej b 100,0 164,1 339,1 112,7 113,3

7. Dochody pierw otne 
ludności ogółem  
(5 +  6) b 100,0 164,5 253,3 114,3 115,8

8. N adwyżka spożycia 
ze źródeł indyw id u
alnych nad docho
dami pierw otnym i 
ludności 100,0 221,0 202,9 160,0 126,2

Objaśnienia a) i b) zob. tablica 1, s. 8.

Źródło: Przeliczenia w łasne na podstawie danych z RS GUS 1981, s. 88, 91 i 173;
RS GUS 1985, s. 81, 83 i 168 oraz RS GUS 1986, s. 89, 92 i 175.

rostu DNP. W 1980 roku dynamika nadwyżki spożycia ze źródeł indy
widualnych nad dochodami pierwotnym i ludności (221,0%) była większa 
od przyrostu dochodów pierwotnych (164,5%). Jedynie w latach 1980— 
1983 tempo przyrostu dochodów pierwotnych przewyższało nadwyżkę 
spożycia ze źródeł indywidualnych (253,3% przyrost dochodów pierw ot
nych ludności i 202,9% tej nadwyżki). Odnotowując występowanie nad
wyżki spożycia tzw. indywidualnego nad dochodami pierwotnym i ludności, 
zarówno w sensie jej udziału do obydwu podstaw odniesienia (dochodu na
rodowego podzielonego i sumy dochodów ludności), jak dynamiki w czasie, 
musimy jednocześnie stwierdzić że nie jesteśm y w pełni przygotowani do
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jej w yjaśnienia — w sensie rozłożenia na poszczególne składniki ją w a
runkujące. Jak  podano w tabeli 1, wchodzą tu w grę takie składniki, 
jak dochody ludności zatrudnionej w sferze usług niem aterialnych, osz
czędności idące na cele inw estycji osobistych, a ponadto rozkład podatku 
obrotowego (jako kategorii przeciw staw nej do dotacji budżetowych). Dla
tego pełne wyjaśnienie tego zjawiska stanowić będzie zadanie przewi
dziane do realizacji w latach 1986— 1900 w ram ach tem atu badawczego 
podjętego zespołowo w Zakładzie Planowania Społecznego, Gospodarczego 
i Przestrzennego UMCS na rzecz Insty tu tu  Nauk Ekonomicznych PAN. 
Na obecnym etapie badania najbardziej ogólne jego wyniki sprowadzają 
się do potwierdzenia tezy o relatyw nie niskim udziale dochodów pier
wotnych ludności — w dochodzie narodowym  wytworzonym. IPSS 
określił ten udział w 1979 r. na 48,2%>, a przeliczenia z tabeli 1 dla 1980 r. 
wskazują na 51,72°/o (w relacji do dochodu narodowego podzielonego). 
Byłaby to więc pewna popraw a odnośnych relacji, m ająca jednakże 
krótkotrw ały charakter, gdyż w następnym  okresie (tj. 1983— 1985) re 
lacja tych dochodów spadła do 41,7°/o. Powyższe proporcje w m akro
skali społecznej zyskują na wyrazistości, gdy uzupełnim y je podając 
przykłady z życia codziennego, tj. porównując płace w gospodarce uspo
łecznionej w Polsce z wysokością dniówek czy wynagrodzenia osób za
trudnionych dorywczo (np. w ram ach budownictwa jednorodzinnego, 
czy prac robotników w rolnictw ie indyw idualnym  i szklarniach p ryw at
nych, niektórych rodzajach rzemiosła czy też firm ach polonijnych). Oczy
wiście ze względu na brak stabilizacji w tego typu zatrudnieniu, jak 
również świadczeń socjalnych, różnice powinny występować, lecz rozpię
tości te są nadm ierne i rozbijają funkcjonowanie rynku pracy.9

Problem  zaniżania poziomu płac przez długi okres nie był przedmiotem 
rozważań i analiz oficjalnej nauki i statystyki, gdyż funkcjonowało u nas 
przekonanie, iż ta sytuacja jest spowodowana niższym poziomem rozwoju 
ogólnego Polski w stosunku do krajów  wysoko rozwiniętych. Należy 
oczywiście uwzględnić różnicę w ynikającą z innych poziomów rozwoju 
i dystansu dzielącego nas od krajów  o wyższym poziomie rozwoju, co 
częściowo jest uzasadnione. Niepokojące jest natom iast zjawisko, iż 
w Polsce w okresie m iędzywojennym  (tj. w czasie, gdy rozwój ogólny 
kraju  był niższy ) udział wynagrodzenia za pracę w produkcji sprzedanej 
przem ysłu w 1937 roku stanowił 21%.10 Tymczasem w 1985 roku wynosił 
9 ,85% u, czyli ok. 10%. Przykład ten  jest następnym  potwierdzeniem

9 Por. P r z e c i s z e  w s k i ;  Społeczne aspekty (...) op. cit., s. 791—792.
10 O bliczenia w łasne na podstaw ie Małego rocznika s ta tys tycznego  1939, GUS, 

W arszawa 1939, s. 134.
11 Obliczenia w łasne na podstaw ie danych GUS. Rocznik s ta ty s tyczn y  1986, GUS 

W arszawa 1986, s. 221, 232, 233.
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wysuniętej wcześniej tezy o zaniżaniu wynagrodzeń w Polsce. Omawiany 
problem  występował jeszcze przed reform ą i nie został rozwiązany 
w trakcie jej dotychczasowej realizacji. Potwierdzeniem tego jest polska 
polityka płac obowiązująca od 1945 roku do czasu obecnego, wywołująca 
wiele kontrow ersji i niezadowolenia społecznego.

POLITYKA PŁAC W POLSCE A JEJ SKUTECZNOŚĆ

Zapewnienie odpowiedniego dochodu z pracy możemy otrzymać po
przez właściwe określenie części dochodu społecznego, przeznaczongo 
do indywidualnego spożycia oraz jej podział między różne sektory gos
podarki i grupy zawodowe; trzeba również ustalić właściwą granicę 
płac, biorąc pod uwagę nie tylko ich rolę bodźcową, lecz również alim en
tacyjną, aby zapobiec spadkowi poziomu życia jakiejkolwiek grupy p ra 
cowników oraz uzupełniać płace świadczeniami, um ożliwiającymi u trzy 
m anie liczniejszych rodzin.12 Jest to zakres polityki płac realizowanej 
przez Centrum . Rola wzrostu płac jako narzędzia, za pomocą którego 
państwo realizuje cele gospodarki socjalistycznej, powinna być przed
miotem szczególnego zainteresowania kierownictwa politycznego i gos
podarczego. Oczywiście należy brać pod uwagę wzrost płac realnych 
(nie nominalnych), gdyż tylko one mogą świadczyć o realizacji celów 
gospodarki.

Po II wojnie światowej realizacja planowej polityki wzrostu płac 
realnych odbiegała od założeń planów, mimo iż same te założenia usta
lane były na niskim poziomie. Jedynie w latach odbudowy gospodarczej 
1945— 1946 nastąpił bardzo poważny wzrost płac realnych. Jednakże w y
nikało to z bardzo niskiego pozomu płac w momencie zakończenia wojny. 
W następnym  okresie, poczynając od 1947 r. a kończąc na 1965 r., zało
żone wskaźniki w zrostu płac realnych nie zostały osiągnięte. Było to 
przyczyną obniżania zadań w tym zakresie na następne lata 1965— 1970. 
W prawdzie w tym  pięcioleciu osiągnięto wzrost płac realnych, ale jego 
roczne tempo wzrostu było zbyt małe (tj. 1,2— 1,7% w ostatnich latach 
planu), aby ludność odczuła je.13 Powodowało to powszechne niezado
wolenie z powodu rozbieżności między tem pem  rozwoju gospodarczego 
k ra ju  a słabą poprawą sytuacji m aterialnej pracujących.

12 Por. P oli tyka  społeczna. Pod red. A. Rajkiewicza, PWE, Warszawa 1979, 
s. 32.

13 Wzrost płac realnych do 2% rocznie jest w  zasadzie niezauw ażalny, jest to 
poziom, który nie osiąga progu w rażliw ości społecznej. D latego też n ie jest w  stanie 
w yzw olić rezerw  tkw iących w  potencjale czynnika ludzkiego. Patrz Tendencje roz
w o ju  konsumpcji .  P ostu la ty  i uwarunkowania.  Pod red. M. Pohorillego, op. cit, 
s. 54—55.
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Po zmianie ekipy rządzącej, w planie na lata 1971— 1975 założono 
wysokie tempo w zrostu płac realnych (17— 18%). Był to przełom w po
lityce płac realnych. W rzeczywistości płace realne wzrosły o 42,6%, 
a więc w tempie duw rkotnie szybszym od planowanego i czterokrotnie 
szybszym niż w latach 1966— 1970.14 Był to jedyny tego typu sukces 
w całym okresie powojennym  oparty  na dopływie kredytów  zagranicz
nych, gdyż już w latach 1976— 1980 nie zrealizowano zaplanowanego 
wzrostu płac realnych (tj. 17— 18%), a osiągnięto jedynie 8,8%. W roku 
1982 nastąpił gwałtow ny spadek płac realnych ludności, o blisko 2 5 % 15, 
mimo pewnego ich wzrostu w okresie planu 3-letniego 1983— 1985, 
w 1985 roku nie osiągnęły one jeszcze poziomu z 1978 r.16 Należy stw ier
dzić, że gospodarkę polską, mimo wysokiego tempa ogólnego rozwoju, 
cechuje skłonność do względnie niskiego tempa wzrostu płac realnych.

Drugim kry terium  oceny tem pa w zrostu płac w długim okresie, a co 
za tym  idzie oceny polityki płac, jest porównanie tempa wzrostu płac 
realnch z tempem wzrostu dochodu narodowego. Analiza tych zależności, 
przeprowadzona przez W. K rencika, w ykazała brak  korelacji w czasie 
między tempem przyrostu dochodu a tem pem  przyrostu przeciętnych 
płac; nie ma jej również m iędzy przyrostem  dochodu i realnego fundu
szu płac. Z porównania tem pa wzrostu realnego funduszu płac i prze
ciętnych płac wynika, iż duży wpływ na skalę wzrostu funduszu płac 
miał wzrost liczby zatrudnionych.17 Stąd wniosek, iż wzrost dochodów 
płacobiorców w skali k raju  dokonywał się głównie nie przez wzrost prze
ciętnej płacy realnej, lecz poprzez zwiększenie liczby zatrudnionych.

W latach 1950— 1980 stosowano w Polsce m etody planowania fundu
szu płac: a) metoda obliczeniowa, b) m etoda wskaźnikowa, c) metoda pa
ram etryczna. Metoda obliczeniowa polegała na założeniu, że fundusz 
płac przedsiębiorstwa i tempo jego wzrostu powinny być funkcją przy
jętego program u produkcji, planu zatrudnienia i wydajności pracy oraz 
przyjętych zasad opłacania pracowników. P lany płac przedsiębiorstw, 
zjednoczeń i m inisterstw  były  bilansowane na szczeblu centralnym . 
Z bilansów tych jednak wynikało, iż planow y fundusz płac jest znacznie 
wyższy niż by na to pozwalały możliwości gospodarki, wynikające z tem 
pa wzrostu dochodu narodowego i jego podziału. Dokonywano więc ko

14 Por. W. K r e n c i k: P oli tyka  w zros tu  płac w  d ługim  okresie  (1945— 1984),
, Studia i M ateriały”, IPSS, W arszawa 1986 z. 3, s. 7— 12.

15 p or j,' p r z e c i s z e w s k i :  Planowanie społeczne a po li tyka  społeczna. PWN, 
W arszawa 1987, s. 115.

16 W zakresie w ynagrodzeń realnych pracow ników  zatrudnionych w  gospodar
ce uspołecznionej został w  1985 r. uzyskany dopiero pułap 86,1% z 1978 r. Dane 
z RS GUS 1986, s. 133.
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rek t planów, obniżając plany płac w przedsiębiorstwach. Stosowano tę 
metodę w latach 1950— 1953.

W wyniku ówczesnej (tj. z 1953 r.) reform y płac i cen nastąpiła ko
nieczność zmiany metody obliczeniowej na wskaźnikową, polegającą na 
tym, iż przy założeniu odpowiedniego tempa wzrostu płac nominalnych 
w skali kraju, drogą przez m inisterstwa i zjednoczenia — przedsiębior
stwa otrzym ały inform acje w postaci dyrektyw y centralnej, o ile może 
wzrosnąć średnia płaca przy danym  poziomie produkcji. W skaźnik ten 
traktow any był jako granica, której nie można przekroczyć. Metoda ta 
także nie sprawdziła się, gdyż przyjm owane wskaźniki nie pozwalały 
na opłacenie pracowników według wcześniej ustalonych zasad opłacania 
oraz system  nie stw arzał sytuacji motywującej do ustalania w planach 
wysokiego wzrostu produkcji.

W wyniku złych doświadczeń, po 1970 roku wprowadzono metodę 
param etryczną. Centrum  zrezygnowało z ustalania lim itu tempa wzrostu 
płac, a jednocześnie uzależniło go od wzrostu produkcji dodanej oraz 
określenia tzw. param etru  R (wynoszącego średnio 0,5°/o wzrostu prze
ciętnych płac z 1% wzrostu produkcji). W wyniku podjętych zmian na
stąpił szybki przyrost płac nominalnych, co doprowadziło do modyfikacji 
tego system u w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Obniżono wskaź
nik przyrostu produkcji jako podstawy do naliczenia tem pa wzrostu 
płac, jak  też dokonano obniżenia poziomu współczynnika R; spowodowało 
to przyham owanie tem pa wzrostu płac w drugiej połowie lat siedemdzie
siątych.18 Do końca la t siedemdziesiątych nie zdołano wypracować od
powiedniej m etody planowania funduszu płac, która zapewniałaby od
powiedni jego przyrost w gospodarce uspołecznionej i nie prowadziłaby 
do powstania dysproporcji w polityce płac.

Jednym  z podstawowych kierunków polskiej reform y gospodarczej 
jest reform a płac, która m iała stworzyć możliwości do prawidłowego fun 
kcjonowania systemów m otywacji do pracy. Głównym jej celem było 
zwiększenie upraw nień przedsiębiorstw i uzależnienie wzrostu płac od 
efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i racjonalizacji zatrud
nienia. Pierwszym  etapem  reform y była ustaw a o gospodarce finanso
wej przedsiębiorstw  państwowych.19 Zawarto w niej upraw nienia dla 
przedsiębiorstw  w zakresie samodzielnego ustalania wielkości środków 
na wynagrodzenia w ram ach posiadanych możliwości finansowych oraz 
stosownie do potrzeb swojej działalności. W prowadzając pełną swobodę 
w zakresie ustalania środków na wynagrodzenia, zastosowano równocześ

17 Por. K r e n c i k; cp. cit., s. 16—20.
18 Ibid., s. 24—25.
10 U staw a z 26 lutego 1982 r., „Dziennik U staw ” 1982, nr 7, poz. 5
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nie rozwiązania ograniczające wzrost płac, w postaci obciążenia na P ań
stwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej (PFAZ). K ierunki zmian w za
kresie kierowania procesem wzrostu funduszu płac są ogólne i mało p re
cyzyjne. W ydaje się więc, że nie uwzględniają w pełni k ry tyk i błędów 
w system ie obowiązującym do 1982 roku.

ZAKOŃCZENIE

Poszukiwania sposobu sprawnego kierowania polityką płac trw ają 
ciągle, a kolejne reform y, zapowiadające zlikwidowanie narastających 
nieprawidłowości, w ynikających z niewłaściwych narzędzi polityki płac 
i wprowadzania nowych instrum entów , nie okazywały się skuteczne, bo
wiem wywoływały jednocześnie wiele skutków  niezamierzonych. Ostat
nie zmiany wprowadzone w ram ach reform y również nie spełniły ocze
kiwań, które m iały polegać na stw orzeniu system u m otywacji do efek
tyw nej pracy przedsiębiorstw  i poszczególnych pracowników.

Nadal w przedsiębiorstwach można usłyszeć ocenę pracowników do
tyczącą zbyt niskiego opłacania pracy, co powoduje spadek wydajności 
zatrudnionych oraz niew ykorzystyw anie pełnego czasu pracy. K ierunki 
uspraw niania polityki płac powinny obejmować spójną centralną po
litykę płac. Centralne decyzje w spraw ie płac są ściśle sprzężone z de
cyzjami finansowym i i cenowymi oraz w zakresie polityki socjalnej. 
W szystkie one kształtu ją w arunki do działania m otyw acyjnej funkcji 
wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. C entralną politykę wynagrodzeń n a 
leży oprzeć na długofalowych, względnie stałych i powszechnie obowią
zujących zasadach, określonych ustawowo. Szczególnie ważne jest kon
sekwentne honorowanie przez tę politykę zasady sprawiedliwości spo
łecznej właściwej socjalizmowi, a więc również miar, a w pewnym  stop
niu szans i sytuacji.20

Problem  poruszony w niniejszym  opracowaniu jest bardzo złożony 
i wymaga wnikliwej analizy w ystępujących nieprawidłowości w polityce 
płac, naw arstw ionych od 1945 roku do chwili obecnej. Tem at ten  jest 
przedmiotem opracowań sygnalizowanego problem u 8,7 INE PAN m ie
szczącego się w ram ach CPBP 10.08 „K ierunki doskonalenia reform y 
gospodarczej” ; jest to druga w ersja opracowania tego zagadnienia. A u
torka podejm uje w następnych opracowaniach bardziej pogłębioną ana
lizę zjawiska zaniżania płac, a więc występowania niepełnych kosztów 
pracy w naszej gospodarce.

20 Por. S. B o r k o w s k a :  S y s te m  m o tyw o w a n ia  w  przedsiębiorstwie .  PWN, 
W arszawa 1985, s. 279—280.
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Р Е З Ю М Е

Затраты труда являются предметом исследований, проводимых в М еж ду
народном бюро труда, а такж е во многих странах с различным общественным  
строем. В Польше эта категория используется редко. Она не выделяется  
в бухгалтерии предприятий, в планах затрат предприятий, в статистических 
отчетах. Элементы этих затрат на предприятиях учитываются в агрегации 
с другими видами затрат, что затрудняет установление их размеров. В класси
фикациях затрат труда заработная плата представляется, как правило, в ка
честве их основной составной части. Анализ политики в области заработной  
платы в Польше после 2-ой мировой войны обнаруживает искусственное за 
ниж ение заработной платы, приведш ее к отмиранию ее мотивационной ф ун к 
ции. Это очень опасное явление; поэтому необходимо принять меры, напра
вленные на выработку единой политики в области заработной платы, реали
зую щ ей принцип общественной справедливости — свойственный социализму.

S U M M A R Y

The costs of labour are the subject of studies carried out in the Internatio
nal O ffice of Labour and in a number of countries regardless of their social system .

They are not a popular category in Poland. They are not separated in the ac
countancy of the enterprise, in the plans of the costs, or in the statistical reports. 
The elem ents of these costs in the enterprises occur in an aggregated w ay together 
w ith  other elem ents of the costs, and so it is d ifficult to establish their amount. 
In the classification of the costs of labour, salaries usually occurred as their fu n 
dam ental elem ent. The analysis of the salary policy in the post-w ar period points 
to the phenom enon of „artificial low ering of salaries” in  Poland, w hich resulted in 
the disappearance of their m otivational function in our country. It is a dangerous 
phenom enon and efforts should be made to work out the central policy of salaries 
w hich would realize the principle of social justice — characteristic of socialism .


