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G ospodarka kom unalna1 należy do działów gospodarki narodow ej, 
k tó ry  świadczy dw a zasadnicze rodzaje usług: produkcyjne i konsum pcyjne. 
J e s t ona nieodłącznym  elem entem  gospodarki m iast, a także coraz b ar
dziej urbanizu jących  się wsi. Właściwie rozwinięte urządzenia kom unalne 
w aru n k u ją  w zakładach pracy produkcję i polepszają warunki pracy za tru 
dnionych , a  także w pływ ają na poprawę warunków życia w gospodarstw ach 
dom owych.

P rodukcyjny  i konsum pcyjny (bytowy) charakter św iadczenia sze
roko po jętych  usług kom unalnych stanow i isto tny  elem ent zaspokojenia 
bezpośrednich po trzeb  społecznych, składających się na określony poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego. S tąd też usługi kom unalne należy trak 
tow ać kom plem entarnie , łącznie z gospodarką mieszkaniową i usługam i 
społecznym i sensu stric to , takim i jak  ośw iata i wychowanie, k u ltu ra  fizyczna, 
tu ry s ty k a  i wypoczynek i inne. W m iarę w zrostu społeczno-gospodarczego

1 Opracowanie stanowi skróconą syntezę problematyki omawianej w dwóch te
matach badawczych, kierowanych przez Prof. dra hab. T. Przeciszewskiego. Temat 
pierwszy - Teoretyczne i metodyczne założenia zakresu i sposobu liczenia kosztów 
funkcji socjalnych państwa, łącznie z próbą ich oszacowania, dla INE PAN. Drugi 
tem at - Sfera usług społecznych, rachunek pełnych kosztów oraz źródeł finansowa
nia, realizowany dla INS Uniwersytetu Warszawskiego.
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znaczenie usług komunalnych zwiększa się poprzez coraz większe zapo trze
bowanie na te usługi. S ta ją  się one nie tylko koniecznością, ale w sposób n a
tu ra lny  wynikają z podstawowych potrzeb  rozw ijającego się społeczeństw a.

Wysoka, społeczna ranga usług świadczonych przez gospodarkę kom u
nalną prowadziła do niedoceniania ich roli ekonom icznej. D otychczasow a 
polityka w zakresie świadczenia usług kom unalnych, polegała n a  stosow a
niu względnie niskiej odpłatności za ich korzystanie, co w konsekwencji po
wodowało w prak tyce w ystępowanie szerokiego system u dotacji i dop łat z 
budżetu  państw a. S tąd trak tow ano usługi kom unalne jak o  raczej obciążenie 
rozwoju gospodarczego, a nie aktyw ny elem ent jego  rozwoju. P o n ad to , sy
stem  dotacji i dopłat u trudn iał ustalenie właściwej roli gospodarki kom unal
nej w tworzeniu i podziale dochodu narodowego, a także nie pozw alał na 
prawidłow ą wycenę faktycznych kosztów św iadczenia usług kom unalnych.

Przez faktyczne koszty św iadczenia usług kom unalnych należy rozu
mieć wszystkie - z punk tu  widzenia ekonomicznego - nak łady  ponoszone 
na ich świadczenie. Chodzi tu  o praw idłow ą wycenę nakładów  pracy  żywej 
i uprzedm iotow ionej, łącznie z nadw yżką ekonom iczną. Tak rozum iane ko
szty faktycznie określa się w lite ra tu rze  ekonomicznej kosztam i pełnym i bądź 
społecznymi. W związku z tym , z punk tu  w idzenia pełnej wyceny kosztów 
świadczenia usług kom unalnych szczególnego uw zględnienia w ym agają - jak  
się w ydaje - następujące zagadnienia: w ycena m ają tku  trw ałego gospodarki 
kom unalnej i właściwie naliczanej am ortyzacji, rentow ność funkcjonow ania 
gospodarki kom unalnej, oszacowanie pełnych kosztów pracy ze szczególnym  
uwzględnieniem  nadwyżki ekonomicznej ”m ” . N ieprawidłow o prow adzona 
wycena kosztów św iadczonych usług ogranicza w dużym  stopn iu  możliwości 
popraw y analizy kosztów i rentow ności jednostek św iadczących usługi kom u
nalne, jak  również u tru d n ia  rachunek kosztów społecznych w skali m akro.

MAJĄTEK TRWAŁY I AM ORTYZACJA

G ospodarka kom unalna należy do tych działów sfery produkcji m a
terialnej, k tó ra  dysponuje stosunkowo dużym  m ajątk iem  trw ałym . S tąd  
p rodukcja i świadczenie usług kom unalnych ch a rak te ry zu ją  się w ysoką 
kapitałochłonnością. Zatem  najbardziej efektyw ne w ykorzystanie m ają tk u  
trwałego przedsiębiorstw  kom unalnych, należy do najw ażniejszych zagadnień 
ekonomiki tych przedsiębiorstw .

D otychczasowa p rak tyka  w zakresie środków trw ałych  ch a rak te ry 
zowała się tym , że bardzo rzadko dokonywano ak tualizacji ich w artości. 
M iało to  szereg ujem nych konsekwencji. Z p u n k tu  w idzenia prow adzo
nych badań , najważniejszy problem  wiąże się z naliczaniem  am ortyzacji.
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Szczególnego znaczenia nabiera  on w aktualnej wysoce inflacyjnej gospo
darce kraju . P roblem  polega na tym , że wycena wartości środków trw ałych 
pow inna być prow adzona perm anentnie. W ynika to z faktu , że jak do tej 
pory, w artość am ortyzacji liczona była od wartości początkowej środków 
trw ałych , a więc była również zaniżona. Powodowało to szereg niekorzyst
nych im plikacji. M ożna wymienić na przykład takie jak: am ortyzacja nie 
stanow iła faktycznego m iernika zużycia m ajątku trwałego, nie zasilała do
sta teczn ie  funduszu rozwoju przedsiębiorstwa (również poprzez stosow anie 
w p rak tyce  odprow adzania znacznych kwot z funduszu am ortyzacyjnego 
na fundusz scentralizow any), nie przeciwdziałała procesowi dekapitaliza
cji m ają tk u  trw ałego przedsiębiorstw . Naliczanie am ortyzacji, będącej ele
m entem  kosztów, od nieprzeszacowanej wartości środków trw ałych, miało 
ujem ny wpływ na rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. P onadto , zaniżanie 
kw ot finansowych pochodzących z odpisów am ortyzacyjnych, prowadziło do 
sy tuacji, że am ortyzacja  nie odzwierciedlała rzeczywistego przebiegu pro
cesu zużycia środków trw ałych ani fizycznego, ani tym  bardziej m oralnego. 
S tąd , dotychczas funkcjonujący system  am ortyzacji wym aga zreform owa
nia, prow adzącego do przy wrócenia jej podstawowych funkcji, jakie pow inna 
spełniać. Chodzi tu  głównie o to, aby stosować takie staw ki am ortyzacyjne, 
które odpow iadałyby faktycznem u zużyciu środków trw ałych, zarówno fi
zycznem u, jak  i m oralnem u, prowadząc w ten sposób do uzyskania d o sta
tecznych kwot finansowych na zwiększenie reprodukcji m ajątku  trw ałego i 
skutecznie przeciw działając jego dekapitalizacji.

A m ortyzacja , jako  kategoria ekonomiczna, stanowi zasadniczy ele
m ent kosztów własnych przedsiębiorstwa, w tym  przedsiębiorstw a ko
m unalnego. Zaniżanie jej wartości pom niejsza również ich poziom. Fakt 
ten negatyw nie wpływa na szereg dalszych zjawisk w funkcjonow aniu 
przedsiębiorstw a, do których m.in. zaliczyć należy: ocenę jego rentow ności, 
zasady u sta lan ia  opłat za usługi kom unalne, prowadzenie rachunku ekono
micznego.

R E N T O W N O Ś Ć  (D E F IC Y T O W O Ś Ć ) U SŁU G  K O M U N A L N Y C H

Z funkcjonow aniem  każdego przedsiębiorstw a nierozerwalnie łączy się 
zagadnienie jego rentowności. Rentowność jest wynikiem kształtow ania się 
relacji m iędzy w artością sprzedaży wyrobów bądź usług przedsiębiorstw a, 
w ynikającą z określonego system u cen a kosztam i własnym i jego działalności.

Przeprow adzone w ram ach tem atów  badawczych analizy, pozw alają 
na następu jące  w nioski2:

2Zob. M. Bulanda, K. Kacprzak: Ile kosztuje gospodarka k o m u n a ln a ”Gospo-
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1. Świadczenie usług kom unalnych jest - generalnie biorąc - działalnoś
cią deficytową, tzn. koszty własne w ytw arzania usług były wyższe niż wartość 
ich sprzedaży. Przekraczały one w roku 1988 o przeszło 12% w artość całej 
sprzedaży usług gospodarki kom unalnej, dając w efekcie u jem ną akum ulację 
finansow ą.3

2. Nie wszystkie rodzaje działalności w gospodarce kom unalnej są de
ficytowe. Do najbardziej deficytowych należy kom unikacja m iejska, której 
poziom ujemnej akum ulacji w latach osiem dziesiątych przekraczał ponad 
100% dochody ze sprzedaży usług. Deficytowość kom unikacji m iejskiej spo
wodowana jest zaniżonymi taryfam i opłat za ich korzystanie. U trzym yw a
nie niskiego poziomu ta ry f w komunikacji miejskiej w iązało się z tzw . efek
tem  substy tucyjnym , który polega na przesuwaniu części środków  z szybko 
rozwijającej się komunikacji indyw idualnej na środki kom unikacji zbioro
wej. Ta o sta tn ia  bowiem dzięki większej zdolności przewozowej um ożliwia 
osiąganie znacznych oszczędności. Chodzi tu  głównie o oszczędności w 
nakładach na rozbudowę sieci dróg i parkingów w m iastach , uspraw nienie 
obsługi transportow ej m iast, oszczędność paliw itp . Oszczędności te nazy
wane są korzyściami zew nętrznym i.4

3. Deficytowość zakładów w odociągow o-kanalizacyjnych spow odo
w ana jes t przede wszystkim  działalnością wodociągów. Do pozostałych, de
ficytowych usług kom unalnych należą tzw. n iem ateria lne usługi kom unalne 
(np. łaz'nie, ogrody zoologiczne i inne).

4. W świetle wyników badań na szczególną uwagę zasługuje ener
getyka cieplna. Ten rodzaj działalności, z jednej s trony  m iał największy 
udział w sprzedaży, z drugiej zaś - przyczyniał się do obniżenia deficy
towości całej gospodarki kom unalnej. Należy jednak  podkreślić, że lepsza 
sy tuacja  ekonom iczna gospodarki cieplnej je s t pozorna, gdyż również je s t 
do tow ana bądź z budżetu centralnego, bądź z budżetów  terenow ych, głównie 
za pośrednictw em  dopłat do gospodarki mieszkaniowej.

5. U trzym yw anie się deficytowości lub spadek rentow ności wielu dzie
dzin gospodarki kom unalnej m a wiele przyczyn. M ogą to  być znaczne wzro

darka, Administracja Państwowa” 1988, 10, s. 36-38.
3K. Kacprzak: Zagadnienia rachunku pełnych (społecznych)  kosztów usług komu

nalnych, maszynopis z drugiego etapu badań, UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin 
1989.

4Zob. Z. Dziembowski: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, War
szawa 1983, s. 316; A. Zalewski: Problemy racjonalizacji polityki taryfowej w gospo
darce komunalnej [w:] Miasto a reforma, Materiały z konferencji naukowej z okazji 
XXXV-lecia Instytutu Gospodarki Miejskiej i Polityki Mieszkaniowej, SGPiS, War
szawa 1989, s. 133.
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sty  cen paliw , u trzym anie wyeksploatowanego m ajątku  trwałego, jak również 
zaniżone taryfy  opłat za usługi kom unalne, stosowane ulgi w odpłatności za 
korzystanie z usług itp . Nie bez znaczenia są również bardzo zróżnicowane 
w a ry n k i’’produkow ania” tych usług przez poszczególne jednostki gospodarki 
kom unalnej.

6. Dotychczasowa prak tyka w polityce opłat za usługi, w tym  za 
usługi kom unalne, nie zapew niała prawidłowych relacji między tem pem  
w zrostu kosztów św iadczenia usług a tem pem  w zrostu ta ry f opłat kom unal
nych. W o sta tn im  okresie, w ram ach reform owania gospodarki, przew aża 
pogląd, że poziom  ta ry f op łat za usługi kom unalne powinien zapew niać 
możliwość sam ofinansow ania przedsiębiorstw  komunalnych i skłaniać je  do 
popraw y efektywności gospodarowania. Pozytywny wpływ na popraw ę ren
towności przedsiębiorstw  kom unalnych mogą mieć proponow ane u ak tu a l
nienia w artości m ajątku  trwałego tych przedsiębiorstw , jak  i nowa prak
tyka  w trak tow aniu  am ortyzacji. Stosowane taryfy opłat m uszą oddziaływać 
nie tylko na producentów  usług komunalnych, ale również na ich konsu
m entów  (gospodarstw a domowe). Ze względu jednak na podstaw ow y cha
ra k te r usług kom unalnych w gospodarstw ach domowych, ekonom izacja ta ry f 
op łat nie może być przeprow adzona jednorazowo. Należy ją  traktow ać jako  
pewien proces. Kompromisowość ta  jest niezbędna, aby uniknąć nadm ier
nego obciążenia budżetów  gospodarstw  domowych w ydatkam i na usługi ko
m unalne.

O m aw iając problem atykę rentowności usług kom unalnych nie m ożna 
pom inąć jednego z najważniejszych zagadnień, jakim  jest problem  dotacji 
i d o p ła t budżetow ych. Ustalenie ta ry f opłat za usługi kom unaine planowo 
zakłada dotow anie świadczeń usług komunalnych. W Poisce dotu je się wiele 
dziedzin życia gospodarczego. Strum ień dotacji i dopłat płynie zarówno 
do działalności inw estycyjnej, jak i eksploatacyjnej, wspom aga produkcję 
i św iadczenie usług, zasila również handel zagraniczny.

Praw idłow e ustalenie dotacji i dopłat do gospodarki kom unalnej jest 
bardzo  tru d n e , gdyż staty styczna form a ich prezentacji nie jes t jednoznaczna 
i w yraźnie wyspecyfikowana.

W naszej gospodarce poziom dotacji osiągnął niezwykle duże roz
m iary. Przyczynił się on w zasadniczy sposób do pow stania ogrom nego de
ficytu budżetow ego. W konsekwencji doprowadziło to w osta tn ich  la tach  do 
drastycznego nasilenia się procesów inflacyjnych, dezorganizujących rynek 
i w arunki działalności, zarówno producentów , jak  i konsum entów. G ospo
d ark a  znalazła się w głybokim  kryzysie ekonomicznym.

Podejm ow ane od kilku lat próby uzdrowienia gospodarki zakładały
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ograniczenia dotacji do wielu dziedzin, a naw et ich całkow itą likwidację. Od
chodzenie od stosow ania w szerokim  zakresie dotacji i dop łat, nasilające się 
szczególnie w osta tn im  okresie, przyczyniło się do wielu p ertu rb ac ji, głównie 
w sferze polityki finansowej. M imo jednak  tych ”dolegliwości” , proces ogra
niczania lub wręcz likwidacji dotow ania uznać należy za idący we właściwym 
kierunku.

Ograniczeniem  dotacji ob jęta  być m usi również sfera usług społecznych 
sensu s tric to  i usług kom unalnych. Wiele z tych usług pow inno być oceniane 
na zasadach pełnego rachunku ekonomicznego, a do tacje pozostaw ione, z 
pew nym i ograniczeniam i tylko tam , gdzie konsum enci sam i nie będą w s ta 
nie ich sfinansować (np. kom unikacja m iejska, k tó ra  poch łan ia przew ażającą 
część ogólnych dotacji, przeznaczonych na gospodarkę kom unalną). S tąd  
odchodzenie od dotow ania gospodarki kom unalnej należy trak tow ać jako 
określony proces rozłożony w czasie. Pogląd ten  zdaje się podzielać M inister
stw o Finansów . O sta tn ia  ustaw a budżetow a na 1990 rok zakłada, jakkolw iek 
w znacznie m niejszym  stopniu niż poprzednio, dotow anie gospodarki kom u
nalnej.

S P O Ł E C Z N Y  K O S Z T  U S Ł U G I K O M U N A L N E J

O cena rentowności przedsiębiorstw a kom unalnego na podstaw ie tylko 
akum ulacji finansowej nie je s t w ystarczająca. K oszty własne usług nie 
obejm ują bowiem ważnych elem entów , w pływających na pełną ich w artość. 
Nie zaw ierają one przede w szystkim  tych składników , k tóre p rzy p ad ają  na 
tzw . nadw yżkę, k tó ra  w ytw arzana je s t nie tylko w produkcji, ale również 
pow staje w procesie św iadczenia usług. Jest to  ta  w artość włożonej w usługę 
pracy, k tó ra  nie jes t opłacana. W ynika z tego wniosek, że pe łna  w ycena 
usług pow inna opierać się nie na  koszcie w łasnym  ich św iadczenia, lecz na 
koszcie społecznym , w ynikającym  z jednoczesnego uw zględnienia w artości 
zużytych środków produkcji, kosztów pracy żywej, k tó ra  odpow iada w yna
grodzeniu za pracę d la siebie oraz p roduk tu  dodatkow ego, tzn. p ro d u k tu  dla 
społeczeństw a.

O ile wycena włożonej w usługę pracy uprzedm iotow ionej i żywej, 
odpow iadającej w ynagrodzeniom  nie budziła większych zastrzeżeń, to pro
blem  nadw yżki ekonomicznej był zawsze dyskusyjny. M ożna go rozpatryw ać 
w dwojaki sposób. Z jednej s trony  nadw yżka może być ro zp a try w an a  w skali 
m akro, tzn . na szczeblu wytworzonego dochodu narodow ego; z drugiej zaś - 
n a  szczeblu przedsiębiorstw o (skala m ikro). Pew ne propozycje oszacow ania 
nadw yżki ekonomicznej w m akroskali zaw arto  w a rty k u le  zam ieszczonym  w
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’’W iadom ościach S ta tystycznych” .5. W ujęciu mikro- chodzi o takie ustale
nie wyceny efektów przcy przedsiębiorstwa, aby zapewniało to realizację ich 
w artości na poziomie pełnych kosztów.

W praktycznych rozwiązaniach tego problem u należy zwrócić uwagę 
na  dw a następujące zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy samej podstaw y 
naliczania nadw yżki ekonomicznej; drugi - sposobu jej podziału. Ściślej 
b iorąc, naliczanie nadw yżki w przedsiębiorstwie powinno być przeprow a
dzone w ten  sposób, aby zapewniało poziom akum ulacji finansowej, uza
sadnionej nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie, czyli wynikającej ze 
społecznych kosztów w ytw arzania.

W prak tyce  gospodarczej przedsiębiorstw  kom unalnych, podstaw ą na
liczania nadw yżki zaw artej w taryfie opłat są koszty przerobu bądź ko
szty  w łasne przedsiębiorstw a. Z punk tu  widzenia ekonomicznego nie jes t to 
rozw iązanie prawidłow e, gdyż nie wym usza prowadzenia w przedsiębiorstw ach 
oszczędnej gospodarki m ajątkiem , a wręcz skłania je do zawyżania kosztów 
- szczególnie kosztów przerobu - będących podstaw ą naliczania nadw yżki. 
W ydaje się, że lepszą podstaw ą naliczania nadwyżki powinny być uza
sadnione koszty wrłasne (obejm ujące am ortyzację) oraz w artość m ajątku  
trw ałego przedsiębiorstw a, co wymuszałoby racjonalne jego w ykorzystanie.

W zakresie podziału nadwyżki ekonomicznej przedsiębiorstw  panuje 
pogląd , że pow inna ona być przeznaczona na realizację dwóch celów .6 
J e d n a  część tej nadw yżki służyć pow inna finansowaniu reprodukcji rozsze
rzonej m ają tk u  przedsiębiorstw a, druga zaś - w spom aganiu realizacji celów 
ogólnospołecznych, czyli tzw. spożycia zbiorowego. W praktyce pierw sza 
część naliczana jes t jako  określony narzut od wartości środków trw ałych 
i obro tow ych, będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. N atom iast d ruga 
część nadw yżki naliczana jes t poprzez narzu t na fundusz płac oraz składki 
ubezpieczeniowe, op łaty  publiczno-prawne i odsetki bankowe. Należy dodać, 
że obydw a narzu ty  ustalone są w skali m akro, jednakże ze względu na 
fak t, że większość przedsiębiorstw  kom unalnych jes t deficytowa, to stoso
w ane rozw iązania nie dają  podstaw  do jednoznacznej oceny ich ekonom icz
nej działalności. Nie pozw alają również dokonywać analiz porównawczych, 
szczególnie z przedsiębiorstw am i o innym  charakterze działalności gospo
darczej. Z tego względu, dążąc do stw orzenia jednakow ych warunków 
działalności w szystkich podm iotów  gospodarczych, należy postulow ać ta 

5M. Bulanda, K. Kacprzak: Problem nadwyżki ”m ” i kosztów osobowych, w 
usługach komunalno-mieszkaniowych, "Wiadomości Statystyczne” 1989, 3, s. 10- 
13.

6 Dziembowski: Ekonomika przedsiębiorstwa..., op.cit. s. 323.
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kie sam e kry teria  ich oceny, np. w postaci oprocentow ania w artości środków 
trw ałych i obrotowych.

Zagadnienie kosztów społecznych św iadczenia usług kom unalnych 
m ożna ujmować znacznie szerzej, bardziej kompleksowo niż to  przedstaw iono 
w dotychczasowych rozważaniach. A naliza tych kosztów może mieć bowiem  
charak ter ekonomiczno-społeczny, obejm ując swoim zakresem  zarów no ko
szty budowy urządzeń in frastruk tu ry  kom unalnej, koszty jej funkcjonow ania 
i koszty oddziaływ ania jej na  środowisko, w k tó rym  św iadczone są  usługi ko
m unalne.

Koncepcja kom pleksow ej,ekonom iczno-społecznej oceny kosztów funk
cjonowania usług kom unalnych kładzie duży nacisk na wycenę tych ele
m entów , które w iążą się z oddziaływ aniem  na środowisko n a tu ra ln e . Zaliczyć 
do nich należy przede w szystkim  takie elem enty składow e, jak  koszty terenu , 
zanieczyszczenie i degradacja środowiska natu ra lnego , hałas oraz niwelo
wanie ujem nych skutków  funkcjonow ania usług kom unalnych. S tąd  gospo
darka kom unalna musi z jednej strony świadczyć ludności określone usługi, 
z drugiej zaś mieć możliwości likwidacji bądź ograniczania ich ujem nego od
działyw ania. Szczególna rola w tym  zakresie p rzypada  tak im  działaniom , 
jak  budow a oczyszczalni ścieków, u ty lizacja  wysypisk śm ieci, ogranicza
nie terenów zdegradowanych poprzez ich zadrzew ianie i zalesianie (parki, 
zieleńce) itp . D ziałania te dotyczą funkcji spełnianych przez in fra s tru k tu rę  
kom unalną, poszerzając jej zakres o nowe dziedziny.

Trzeba jednak  w yraźnie podkreślić, że proponow ane ujęcie kosztów 
św iadczenia usług kom unalnych w badan iach  em pirycznych nie może być 
w pełni w ykorzystane. Trudności polegają głównie na  ty m , że nie w szyst
kie elem enty składowe ekonom iczno-społecznej oceny m ogą być dokładnie 
skwantyfikowane, a niektórych naw et nie m ożna liczbowo zaobserwow ać w 
ogóle. S tąd  też praktyczne zastosow anie zaprezentow anych rozw iązań, ja k 
kolwiek poszerzające znacznie całą p roblem atykę badaw czą, op iera ją  się na 
wielu upraszczających założeniach, oddalających  jednak  p ełną  wycenę po
niesionych kosztów.

D odatkow a, ale ważna trudność w tym  względzie polega n a  ty m , że ko
szty w kom pleksowym  ujęciu, w system ie rachunkowości p rzedsiębiorstw  nie 
figurują. W prak tyce, kalkulacja kosztów przedsiębiorstw a daleko odbiega 
od proponow anej koncepcji kompleksowego u jm ow ania kosztów społecznych 
św iadczenia usług kom unalnych.

K oncepcja kompleksowego ujm ow ania kosztów usług kom unalnych 
prow adzi do trak tow an ia  gospodarki kom unalnej, jak o  ważnego elem entu  
kształtu jącego  poziom  i jakość pracy i życia w sensie m iern ika dobro
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b y tu  ekonom icznego (M EW ), w polskiej lite ratu rze zwanego także syn
te tycznym  m iernikiem  dobrobytu  (SMD). Ściślej mówiąc, chodzi tu  o 
wciągnięcie św iadczenia usług komunalnych w rozbudowany system  nowych 
m ierników  i wskaźników socjoekonom icznych, określających w arunki życia 
społeczeństw a. System  ten powinien charakteryzować z jednej strony  dzie
dziny w ytw arzan ia dóbr i usług szeroko pojętych, z drugiej zaś rodzaje za
spokajanych po trzeb , również szeroko rozum ianych.

S yntetycznym  w yrazem  tak  kompleksowo ujętego podejścia do pro
blem u d o broby tu  społecznego je s t proponowany przez T. Przeciszewskiego 
schem at (m odel) składników  tego dobroby tu .7 Schem at obejm uje zestaw  
składników  charak teryzujących  całokształt życia gospodarczego i społecznego 
od s trony  w ytw arzania (wiersze) i zaspokojenia potrzeb społecznych (ko
lum ny). P rezentow any przez T. Przeciszewskiego schem at je s t, jak  do tych
czas, w dużej mierze konstrykcją teoretyczną. W ypełnienie jej wierszy i 
kolum n w ym aga niezwykle szerokich badań em pirycznych, zarówno o cha
rak te rze  ilościowym, jak  i jakościowym. B adania te m uszą mieć ch a rak te r 
in terdyscyplinarny , łączący znajomość m etod i narzędzi badawczych wielu 
dyscyplin  naukow ych, tak ich  jak  ekonom ia, s ta ty styka  społeczna, socjologia 
i szereg nauk pokrew nych.

SUMMARY

The paper discusses the selected problems connected with fixing the full price of 
communal services. This issue is closely bound up with the economic reform now intro
duced in our country, whose aim is to reach far-going marketization both in the sphere of 
production and services. To carry out this aim it is necessary to know the actual (social) 
costs borne in the process of production and service rendering.

One of the basic elements of the costs of public services is amortisation. Hence, 
the first part of the paper is devoted to a discussion of proper calculation of this economic 
category.

The second part concentrates on the problem of remunerativeness of public se
rvices. Because of high unremunerativeness of the public utilities, they take advantage of 
allocations which conspicuously determine the costs of their functioning.

The final part deals with the problem of the social costs of public services. It 
includes first of all the remarks on the creation of so-called economic surplus in the process 
of rendering services and the way and possibilities of its practical realization, in connection 
with the policy of the tariff of fares for the public services. Moreover, this part presents 
a concept of complex estimation of the social costs of public services which makes it 
possible to include these services into a wide range of socio-economic indexes constituting 
the so-called synthetic index of welfare.

7T. Przeciszewski: Planowanie społeczne i polityka społeczna, PWN, Warszawa 
1987, s. 237 oraz s. 274-275.


