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W ybrane zagadnienia oceny pełnych kosztów pracy w skali 
przedsiębiorstwa i gospodarki narodowej

Selected Problems of Estimating the Full Labour Costs on the Scale of an 
Enterprise and the National Economy

K oszty pracy  są przedm iotem  zainteresow ania licznych badaczy w 
wielu k ra jach  oraz in sty tu c ji, m iędzy innym i M iędzynarodow ego B iura 
P racy. Jednakże w przeciw ieństw ie do badań  w innych k rajach , w Polsce 
nie m a opracow anego jednolitego  system u analiz obejm ującego ten problem . 
B rak m etody  doprow adził do pom inięcia tej wielkos'ci (tj. kosztów pracy) 
w sprawozdaw czości s ta ty styczne j. T rudno ustalić ich wielkość, gdyż w ko
sztach  przedsiębiorstw  zagregowane są one z innym i elem entam i. Dotyczy 
to  również szczebla centralnego.

A utorka , op ierając się na dostępnych danych, podejm ie próbę określe
n ia  wielkości n iek tórych  elem entów  kosztów pracy i ich wpływ u na kszta łto 
w anie się tzw . pełnych kosztów pracy.

DEFINICJA KOSZTÓW PRACY

Pojęciem  kosztów pracy, w pow iązaniu z kategorią pełnych kosztów, 
posługiw ali się m iędzy innym i F. Schm idt, F. L eithner, K. M ellerowicz, J.



128 Barbara Stelmasiak

M archal i J . Lacaillon.1 W Polsce jako pierwsi zajęli się ty m  problem em  H. 
Halam a, S. Sudoł i J . Kordaszewski.2

Większość polskich badaczy, zajm ujących się tą  kategorią ekonom icz
ną, definiuje koszty pracy jako  sumę w ydatków  podm iotu  gospodarczego (tj. 
przedsiębiorstw a i gospodarki narodowej) ponoszonych na  rzecz za tru d n io 
nych, ich rodzin i uczniów. Źródłam i finansow ania tych  kosztów są: budżet 
centralny, budżety terenowe oraz na szczeblu przedsiębiorstw a środki obro
towe i zysk.

W skład kosztów pracy wchodzą spożycie społeczne i inw estycje poza
produkcyjne oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstw a, tj. bezpośrednie 
koszty pracy (w ynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne i p o d a
tek od płac), pośrednie koszty pracy (koszty kształcenia i doskonalenia kadr, 
koszty bhp, koszty dojazdów do pracy, koszty angażow ania załogi do pracy, 
adm inistracji personalnej, koszty delegacji, usług bytow ych, fundusz mie
szkaniowy i socjalny) oraz inne koszty (nagrody z funduszu załogi i podatek  
od ponadnorm atyw nych w ypłat w ynagrodzeń).

W naszych rozważaniach szczególną uwagę zwrócim y na  bezpośrednie 
koszty pracy, w których zasadniczą wielkością są płace. Pozostałe elem enty 
tych kosztów, tj. podatek od płac i ubezpieczenia społeczne, są naliczane w 
stałym  wym iarze tj. odpowiednio 20% i 38% (wcześniej 43%). P o d staw ą, od 
której obliczane są te wielkości, są same płace.

P L A C E  JA K O  IS T O T N Y  S K Ł A D N IK  K O S Z T Ó W  P R A C Y

M ając na względzie realizację celu ogólnospołecznego, tj. m aksy
m alnego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, należy zwrócić szczególną 
uwagę na własne cele pracowników, które realizowane są głównie poprzez 
konsum pcję indyw idualną.

O konsum pcji indyw idualnej decydują między innym i dochody osobi
ste ludności, k tórych przeważającym  składnikiem  są  w ynagrodzenia za pracę 
(dotyczy to  głównie osób zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej).

Główny Urząd S tatystyczny (GUS) nie publikuje w pełni porów nyw al
nych danych, które odnosiłyby się do całej gospodarki narodow ej, d latego

xZob. F. Schmidt: Kalkulation und Preispolitik, Berlin 1930; F. Leithner: Grundss 
der Sozialokonomik, Tübingen-Berlin 1925; K. Mellerowicz: Kosten und Kostenrech
nung, Berlin 1958; J. Marchal, J. Lacaillon, La Repartition du Revenu National, 
Paris 1958.

2Zob. H. Halama: Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym, Pr. 
zbiór. Człowiek i społeczeństwo, Warszawa 1962; J. Kordaszewski: Ekonomia pracy 
środowiska roboczego, Warszawa 1970; S.Sudoł: Metody analizy kosztów pracy w 
przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1967 r.
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T ab. 1. Relacje procentowe spożycia indywidualnego, świadczeń pieniężnych 
oraz płac i pozostałych dochodów ludności w latach 1975-1987 
Proportional relations of indyvidual consumption, financial services, 
salaries and the other incomes of the population between 1975 and 
1987.

Wyszczególnienie 1975 1980 1985 1986 1987
1. Dochód narodowy podzielony 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Spożycie przez ludność dóbr 

materialnych z dochodów osobis.(a) 55,4 68,7 60,9 60,5 60,5
3. Świadczenia społeczne pieniężne 6,1 9,2 11,5 11,4 11,4
4. Spożycie ze źródeł indywid.(2-3) 49,3 59,5 49,4 49,1 49,1
5. Dochody pierwotne ludności w 

gospodarce uspołecznionej (b) 31,6 36,8 26,2 26,1 25,2
6. Dochody pierwotne ludności i 

właścicieli w gosp.nieuspoł.(b) 12,8 14,9 15,5 15,1 13,9
7. Dochody pierwotne ludności 

ogółem b) (5+ 6) 44,4 51,7 41,7 41,2 39,1
8. Nadwyżka spożycia ze źródeł 

indywidualnych nad dochodami 
pierwotnymi ludności (4-7) (c) 5,0 7,8 7,6 7,9 10,1

9. Nadwyżka spożycia ze źródeł 
indywidual. w stosunku do dochodów 
pierwotnych ogółem (8:7) 11,2 15,0 18,3 19,2 25,8

a) nie ujęty jest tu zakup pełnej wartości usług odpłatnych i częściowo odpłatnych  
b) pozycje te nie zawierają dochodów ludności zatrudnionej w sferze usług 

niem aterialnych, ujmują natom iast oszczędności idące na cele inwestycji osobistych  
(głównie mieszkaniowych i rolniczych) 

c) nadwyżka ta  może być uważana za pierwsze orientacyjne przybliżenie do kategorii 
spożycia quasi-społecznego, realizowanego poprzez dotacje budżetowe 

Źródło: Obliczenia własne. Dane z RS GUS 1981, s. 89, 91, 173; RS GUS 1985, s. 81, 83 i 
168; RS GUS 1986, s. 89, 92 i 175; oraz RS GUS 1987, s. 91, 94; RS GUS 1988, s. 85 i 86.

też obliczenia au to rk i są  przybliżone i należy trak tow ać je  jak o  oszacowanie; 
zaw iera je  tab . 1.

Z liczb zaw artych w tab . 1 wynika, że spożycie ze źródeł indyw idual
nych w okresie 1975-1987 w ahało się od 59,5% (1980 r.) do 49,1% (1986 i 1987 
r.) w sto sunku  do dochodu narodow ego podzielonego (D N P). W ystępu jąca 
różnica wskazywać może na  największy udział spożycia ze źródeł indyw idu
alnych w 1980 r. (o ok. 10 punktów  w stosunku do pozostałych badanych  
przez nas la t) .

D ochody pierw otne ogółem, a więc głównie z ty tu łu  w ynagrodzeń za 
pracę, w ahały się od 51,7% (1980 r.) do 39,1% (1987 r.). Zatem  w ciągu
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siedm iu lat zmniejszyły się one o 12,6 punk ta .
Spadek udziału dochodów pierw otnych ludności w D N P może ozna

czać rozdzielanie coraz większej części środków przeznaczonych na spożycie 
ze źródeł indyw idualnych w innej formie niż w ynagrodzenia za pracę, co je s t 
bezpośrednią przyczyną zaniżania poziom u kosztów pracy w Polsce, p rzynaj
mniej o różnicę między spożyciem  ze źródeł indyw idualnych nad  dochodam i 
pierw otnym i ludności (k tóra w ahała się od 5% w 1975 r. do 10,1% w 1987 r.).

Źródłem  sfinansow ania tej różnicy są dotacje budżetow e i dopłaty  socjalne 
zakładów pracy. G dyby uwzględnić te sum y w w ynagrodzeniach to  m ogłyby 
one w zrosnąć o 11,2% w 1975 r. i 25,8% w 1987 r. (tab . 1, wiersz 9).

Zatem  dokonane obliczenia, m imo swego w stępnego ch a rak teru , 
po tw ierdzają dane z opracowań IPiSS (In sty tu tu  P racy  i Spraw  Socjalnych) 
i prac T. Przeciszewskiego, wskazują na relatyw nie niski udział dochodów 
pierw otnych ludności w DN wytworzonym . IPiSS określił ten  udział na 48,2% 
(1979 r. w D N W )3, a obliczenia w tab . 1 d la 1980 r. w skazują na 51,7%, 
Byłaby to pew na popraw a odnośnych relacji, lecz ju ż  w n astępnym  okresie 
pogorszyły się one, osiągając w 1987 r. tylko 39,1%.

Należałoby zatem  potrak tow ać to  zjaw iskojako  przyczynę zaniżonego 
poziom u płac. Problem  ten  przez długi okres nie był podejm ow any przez 
oficjalną naukę i staty stykę, ze względu na  przekonanie, iż uzasadnieniem  
niższego poziom u w ynagrodzeń w Polsce, je s t nasz niższy rozwój ogólny (w 
stosunku do krajów  wysoko rozw iniętych gospodarczo - gdzie udział płac w 
DN sięga poziom u 60 - 70% a  naw et przekracza 70% w USA i Szwecji.4

Należy oczywiście uwzględnić różnicę, w ynikającą z innych poziomów 
rozwoju i d ystansu  dzielącego nas od tych  krajów . Z pew nością nie je s t 
uzasadniona tak  duża różnica.

WSKAŹNIK UDZIAŁU PŁAC W WARTOŚCI PRO DUK CJI 
SPRZEDANEJ PRZEDSIĘBIORSTW

W krajach O EC D  przeprow adzono b adan ia , dotyczące kosztów siły 
roboczej w przem yśle przetw órczym . W edług tych b adań , koszty robocizny 
(płace) stanow ią około 1/3 ceny p ro d u k tu .5 W Polsce n a to m ias t wskaźnik

3Zob. Wewnętrzne opracowanie statystyczne IPiSS z 1979 i 1982 r. tab. 28
oraz tab. 24; T. Przeciszewski: Świadczenia społeczne, dotacje, place. Próba bilansu. 
" Wiadomości Statystyczne” 1987, 1, s. 1-4.

4Zob. Year Book of Labour Statistics 1977, International Labour Office, Geneva, 
Switzerland 1977, s. 777-782; Rocznik statystyki międzynarodowej 1987, GUS, War
szawa 1987, s. 80.

5Por. Porównanie kosztów siły roboczej w krajach uprzemysłowionych w gospo
darce rynkowej (1970-1983), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1985, 11, s. 47-48.
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T ab. 2.. Udział wynagrodzeń w produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach 
uspołecznionych według działów gospodarki narodowej 
The proportion of salaries in the production sold in socialized firms 
according to the departments of the national economy

Działy gospodarki 
narodowej

Lata
1982 1984 1986 1987

w %
Ogółem przedsiębiorstwa uspołecznione 7,0 7,7 11,6 12,3
Przemysł 8,8 9,0 9,3 9,9
Budownictwo 13,2 16,2 16,5 16,3
Rolnictwo 7,9 8,9 10,3 14,7
Leśnictwo 15,8 15,5 16,1 15,7
Transport 18,8 16,9 17,2
Łączność 18,0 24,3 23,6 25,1
Handel 2,2 2,0 13,2 13,5
Gospodarka komunalna 20,8 20,0 19,8 20,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS - Wyniki finansowe przedsiębiorstw  
uspołecznionych: styczeń-grudzień 1982, GUS, "Opracowania Statystyczne” , Dep. 

Środków Produkcji i Finansów, Warszawa IV 1983, s. 4 i 22; Wyniki finansowe..., I-IV 
1985, s. 6 i 46; I-IV 1986, s. 6 i 46, I-IV 1987 s. 10-16; Rocznik statystyczny 1988, GUS,

Warszawa 1988, s. 204 i 288.

udziału  płac w produkcji sprzedanej przemysłu uspołecznionego wynosił 
10,4% (10,7%) w 1985 r.; w 1986 - 10,3%6 i w 1987 r. 9,6% 7; Powyższy 
wskaźnik w poszczególnych latach  stanowił jedynie ok. 1 /3  udziału sum , 
w ypłacanych na  w ynagrodzenia na Zachodzie oraz wysoce nie dorów nyw ał 
do poziom u tego wskaźnika w Polsce w okresie m iędzywojennym  (udział ten  
w 1937 r. k s z ta ł to w i się na poziomie 21%).8

Pełniejszy obraz tego zagadnienia otrzym ać możemy przez porów nanie 
w skaźnika udziału wynagrodzeń w w artości produkcji sprzedanej w przedsię
biorstw ach uspołecznionych sfery produkcji m aterialnej. Przy analizie tego 
tem a tu  posłużym y się tab . 2.

W badanym  okresie od 1982 r. do 1987 r. wskaźnik udziału płac 
przedsięb iorstw  uspołecznionych ogółem w wartości ich produkcji sprzeda-

6Obliczenia własne na podstawie danych GUS. Rocznik statystyczny 1987, GUS, 
Warszawa 1987, s. 167, 219; Różnica wystąpiła z powodu zmiany klasyfikacji w
gospodarce narodowej obowiązującej od 1 01 1986 r. (do 31.12.1985 r.). 

’Obliczenia własne, Rocznik statystyczny 1988, GUS, s. 156 i 204.
8Obliczenia własne na podstawie Małego rocznika statystycznego 1939, GUS, 

Warszawa 1939, s. 134.
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nej wahał się od 7% (1982 r.) do 12,3% (1987 r.). Spośród ośmiu poddanych  
analizie działów gospodarki narodow ej, najwyższy wskaźnik w ystępow ał w 
łączności. W 1982 r. razem  z tran sp o rtem  wynosił on 18,0%, następn ie  w zra
stał, by w 1987 r. osiągnąć poziom 25,1%. Zbliżona wielkość tego wskaz'nika 
w ystępow ała w gospodarce kom unalnej, którego najw yższa w artość wynosiła 
20,8% (1982 i 1987 r.), a w la tach  1984-1986 wynosiła 19,4 - 20,0%.

Średnie wielkości tego wskaz'nika, oscylujące od 7,9% do 10,3% 
miały dw a działy - przem ysł i rolnictwo. W pozostałych działach  wskaźnik 
udziału p łac w w artości produkcji sprzedanej kształtow ał się na  pozio
mie k ilkunastu  procent. Najniższy poziom , daleko odbiegający od średniej, 
w ystępow ał w hand lu , gdzie w la tach  1982 i 1984 wynosił 2,0%, po tem  
rósł, by w 1987 r. osiągnąć wielkość 13,5%. Z powyższej analizy w ynika, że 
w przedsiębiorstw ach uspołecznionych sfery produkcji m ateria lne j różnice 
m iędzydziałowe osiągały wielkości: 1982 r. - 18,6 p u n k ta , 1984 r. - 22,3 
p u n k ta , 1986 r. - 14,3 p u n k ta  i 1987 r. - 15,2 p u n k ta . Powyższe różnice 
w skazują na nieprawidłowości w polityce płac, różnicujące działy gospodarki 
narodow ej. M imo usiłowań, m ających n a  celu zlikwidowanie tego zjaw iska, 
w ram ach reformy gospodarczej la t osiem dziesiątych - nie uporano  się z ty m  
problem em .

Szczegółowej analizy au to rk a  dokonała zb ierając dane z tego za
kresu w przedsiębiorstw ach uspołecznionych, funkcjonujących n a  teren ie wo
jew ództw a lubelskiego. Okres badaw czy obejm uje la ta  1981-1987. O gółem  
przebadano 118 zakładów', dzieląc je  n a  3 grupy: 1) p rzedsięb io rstw a prze
mysłowe, objęte p lanem  cen tralnym , 2) p rzedsięb iorstw a podlegle C ZSP oraz 
C E PE L iA , 3) okręgowe spółdzielnie m leczarskie oraz zakłady podległe Re
gionalnem u Związkowi Spółdzielni Inwalidów.

W przedsiębiorstw ach zakwalifikowanych do grupy 1 różnice w po
szczególnych la tach  kształtow ały się następująco:

1981 r. - od 2,9% do 40,0%. W ystąp iła  za tem  ok. 37 pu n k to w a różnica. 
G eneralnie rzecz b iorąc, wskaźnik w większości przedsięb iorstw  był 
większy niż w la tach  następnych , tj. 1982-1987. N a tę  sy tu ac ję  m iała 
wpływ presja zakładów n a  podw yżki płac (1980-1981).

1982 r. - 3,3% do 38,6%. R óżnica zm alała do ok. 35 punk tów .

1985 r.---2 ,7 %  do 23,7%. Różnica zm niejszyła się, osiągając wielkość 21 
punktów .

1986 r. - 2,8% do 25,1%. N astąp ił w zrost różnicy o ok. 1 p u n k t.
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W 1987 r. nastąp ił m inim alny spadek tej różnicy o 0,6 punk ta  (2,7% 
do 24,4% - różnica - 21,7 punk ta).

Powyższa analiza wskazuje, iż jedną z przyczyn ukształtow ania się 
tak  dużych różnic między wskaźnikami udziału płac w wartości produkcji 
sprzedanej w tych przedsiębiorstw ach, jest przynależność do branży.

W przedsiębiorstw ach podległych CZSP (grupa 2) wskaźnik udziału 
płac w w artości produkcji sprzedanej wynosił:

1981 r. - od 8,5% do 40,8%
1982 r. - od 5,2% do 46,3%
1985 r. - od 5,3% do 34,8%
1986 r. - od 5,3% do 52,1%
1987 r. - od 4,8% do 59,5%.

W tej grupie przedsiębiorstw  obserwujem y wyższą ’’do lną” wielkość 
badanego wskaźnika w stosunku do zakładów z grupy 1. Jednakże i tu ta j, 
jak  w poprzedniej grupie, w ystępują duże różnice od 29,5 punk ta  (1985 r.) 
do 54,7 p u n k ta  (1987 r.).

W trzeciej grupie przedsiębiorstw  różnice między badanym i wskaź
nikam i w ahały się od 16,0 (1981 r.) do 2,9 p u n k ta  (1985 r.). Najw yższa 
różnica 16 punk tow a w ystępow ała w 1981 r. i m ogła wynikać z różnej siły 
przetargow ej, dotyczącej podwyżek płac w poszczególnych OSM. W latach 
1982-1985 różnice te zmniejszyły się głównie w wyniku spadku m aksym al
nego wskaźnika, który osiągnął wielkość 6-7%, a więc obniżył się o około 18 
punk tów . O d 1986 r. widoczny je s t skok m aksym alnego wskaźnika o około 
100%, na to m iast m inim alny zostaje w zasadzie bez zmian. W badanym  okre
sie oscyluje on między 3-4% (w yjątek stanow i rok 1981, gdzie najniższy 
wskaźnik udziału płac w wartości produkcji sprzedanej wynosił 8,4%).

W zasadzie tru d n o  określić jednoznacznie, dlaczego powstały różnice 
w wysokości badanego wskaźnika, gdyż najwyższy wskaźnik nie zawsze był 
połączony z w iększą produkcją. D latego też, zjawisko to będzie przedm iotem  
głębszej analizy w późniejszych badaniach autorki.

ZAKOŃCZENIE

O m aw iane zagadnienia były przedm iotem  badań w ram ach C P B P  
10 08 8 7 pod  kierunkiem  prof. T . Przeciszewskiego. Na podstaw ie do
tychczasow ych analiz w ybranych problemów w zakresie pełnych kosztów 
pracy  m ożem y wysnuć wniosek, iż w Polsce w ystępuje zjawisko zaniżania 
poziom u płac, co m a wpływ na kształtow anie się kosztów pracy na bardzo
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niskiem  poziomie. D latego też, aby urealnić koszty pracy, należy rozw iązać 
problem  "sztucznego” zaniżania poziom u płac, poprzez opracow anie nowego, 
spójnego system u płac. Jednakże rozwiązanie problem u płac uzależnione je s t 
od wielu czynników. W ynagrodzenia pow inny być pow iązane z w ielom a kate
goriam i, determ inującym i harm onijny rozwój gospodarki. Z m iana system u 
płac bez uporządkow ania innych kategorii ekonom icznych nie będzie sku
teczna.

W o sta tn im  okresie obserwuje się próby urealn ien ia  kosztów  pracy 
poprzez likwidację dotacji i dop łat budżetow ych, urynkow ienie gospodarki i 
racjonalizację za trudn ien ia  w ram ach reform y rządowej opracow anej przez L. 
Balcerowicza, wprow adzonej w życie od 1 01 1990 r. W zw iązku z ty m  b ad a 
nia, dotyczące powyższego tem atu , będą kontynuow ane w celu spraw dzenia, 
czy w w arunkach gospodarki rynkowej ujaw nione wyżej niepraw idłowości 
(zaniżenie poziom u płac w Polsce) zostaną wyelim inowane. Oczywiście do
tyczy to  okresu po "odm rożeniu” w zrostu płac.

SUMMARY

The purpose of the article is to determine the influence of the selected elements 
of labour costs on the formation of full labour costs.

The analysis of the phenomena in our country, both on the economic macro- and 
micro-scales, points out that the range of lowering the wage level in Poland is getting  
deeper and deeper. Hence, it is necessary that a new wage system should be worked out 
as a composite unity, because these very actions can stop the decrease of the value of 
labour force,  which will make it possible to lessen the distance in this respect as compared 
with the countries with market economy.

On January 1, 1990 new principles of the functioning of the economy were anno
unced which aim at introducing the market economy based on the properly organized, 
efficient and well-paid work.

The studies in this sphere will be continued by the author in the years to come.


