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Czas wolny jako element Syntetycznego Miernika 
Dobrobytu Społecznego (SMDS)

The Leisure Time as an Element of the Synthetic Measure of Social Welfare
(SMDS)

W syntetycznej tablicy składników dobrobytu  społecznego zapropo
now anej przez Prof. dr hab. Tadeusza Przeciszew skiego1 w dziedzinach wy
tw arzan ia  d o broby tu  społecznego znajduje się pozycja CZAS W OLNY (Lp. 
18 poz. E) p k t 13 - przeznaczony na życie rodzinne, odpoczynek i rekreację; 
p k t 14 - poświęcony na rozwój osobowy własny. W układzie szachownico
w ym  wg rodzaju  po trzeb  - czas wolny znajduje się w części HI - K onsum pcja 
społeczna, p k t 12 - wypoczynek.

P odejm ując w yzw anie, musimy przede w szystkim  ustalić co należy ro
zum ieć przez term in CZAS W OLNY. Czas wolny jes t kategorią ekonom iczna, 
d obrem  wyższego rzędu w ym agającym  zabiegów', w artością społeczną, a 
d la  polityk i społecznej dziedziną szerokiego działania. Podlegał ewolucji w 
ślad  za ewrolucją czasu pracy przez XIX i XX w'iek, a nabrał szczególnego 
znaczenia w 2-giej połowie XX wieku, gdy powszechne skracanie czasu 
pracy  niosło za sobą wydłużanie czasu wolnego. Czas po pracy zaw odo
wej u to żsam ia  się często z czasem wolnym , w rzeczywistości jednak  za
w iera on czas obow iązku (dojazd do i z pracy, prace domowe, opiekę

lT. Przećiszewski: Planowanie społeczne, a polityka społeczna, tablica aneksowa
A. 3 PWN, Warszawa 1987, s. 274-275.
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nad dziećmi, zakupy, przygotow ywanie posiłków), czynności higieniczno- 
fizjołogiczne (pielęgnacja ciała i sen) i czas wolny pozostający do sw obod
nej dyspozycji bez żadnych nakazów psychicznych zw iązanych z poczu
ciem  obowiązku. Jest to czas rzeczywiście wolny, który m ożem y nazwać 
dyspozycyjnym 2 i zdefiniować następująco: CZAS W OLNY dyspozycyjny 
je s t to  czas podlegający swobodnej decyzji, który m ożna zużyć bez przym usu 
na dowolne czynności zw iązane z predyspozycjam i osobistym i. Podstaw ow e 
czynności czasu wolnego są związane z rozwojem  in te lek tualnym  i k u ltu ra l
nym , życiem tow arzyskim , pielęgnowaniem różnych osobistych zam iłowań, 
aktyw nością sportow ą, tu rystyczną , religijną i społeczno-polityczną oraz od
poczynkiem  czynnym  i biernym . Czynności czasu wolnego określają też jego 
funkcje, które m ają znaczenie d la społeczeństw a i gospodarki narodow ej, a 
mianowicie: regeneracyjną, rozrywkową, wychowawczą i sam okształceniow ą. 
W nowoczesnym społeczeństwie funkcje czasu wolnego dyspozycyjnego są 
równie ważne jak  funkcje pracy zawodowej, takie jak  p rodukcy jna , zarob
kowa itp.

Nowoczesna ocena czasu wolnego obejm uje jego ilość, jakość i w artość. 
Ilość czasu wolnego i czynności jakie w tym  czasie w ykonuje się badane 
są już od wielu lat. W polskiej prak tyce rozpoczął je  In s ty tu t G ospodar
stw a Społecznego w latach  dw udziestych, a po II wojnie św iatowej b ad a
nia dot. dobowego czasu wolnego kontynuuje G łów ny Urząd S ta tystyczny  
przeprow adzając duże badan ia  dobowego budżetu  czasu w 1969, 1976 i 1984 
r. coraz większej liczby mieszkańców Polski, w szechstronnie analizu jąc je. 
Sporadyczne badan ia , przeprow adzane są przez różne in s ty tu ty  naukow e, 
uczelnie i organizacje, dot. różnych grup zawodowych itp . Z o sta tn ich  badań  
GUS-u w ynika3, że czas wolny poświęcany na  adekw atne czynności wynosił 
w 1984 r. d la  mężczyzn w przedziale 4,04 - 6,01 godz. i d la  kobiet 3,10 - 5,05 
godz. w zależności od wieku, płci, s tan u  rodzinnego, zawodu itp . Porów nanie 
średniego czasu wolnego w 1976 r. wynoszącego 4,06 godz., a w 1984 r. 
4,30 godz. w ykazuje wzrost o 24 m in. Nowsze b ad an ia  praw dopodobnie wy
kazałyby kurczenie się czasu wolnego dyspozycyjnego przez pośw ięcanie go 
na codzienne obow iązki, niem niej w artość czasu wolnego jak o  elem entu  po
ziom u życia stale  rośnie.

W m iędzynarodow ej prak tyce oceny poziom u życia przyjęło  się stoso
wanie najprostszego syntetycznego m iernika, jak im  je s t dochód narodow y

2H .O tto Z teorii i praktyki czasu wolnego, Zeszyty naukowe nr 13, Wyż. Szkoła 
Inżynierska, Radom 1985, s. 25 i n.

3Analiza budżetu czasu ludności Polski w latach 1976 i 1984, GUS Statystyka 
Polski, Seria: Studia i Prace 12, Warszawa, 1987.
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w ytw orzony (G N P-G row th  N ational P roduct), przypadający na jednego 
m ieszkańca danego k ra ju , w porównywalnej walucie (np. $). Jednak  m ier
nik ten  p rezen tu je  tylko wielkość produkcji, a tym  sam ym  tylko działalność 
ekonom iczną sfery m aterialnej. Może więc być stosowany w ograniczonym  
zakresie, ponieważ pozostaje nie rozpoznana cała działalność sfery n iem ate
rialnej.

Do pełniejszej oceny poziomu życia zaczęto przyjmować zestaw 
wskaźników charakteryzujących  cechy określonego zjawiska. W 1966 roku In
s ty tu t  B adan ia  Rozwoju Społecznego ONZ4 zaproponował syntetyczny m ier
nik stopy  życiowej oparty  na sześciu podstaw owych rodzajach potrzeb . S to
pień zaspokojenia każdej potrzeby był mierzony za pom ocą trzech m ierników 
- reprezentan tów : jednego ilościowego i dwóch jakościowych. Dla każdego 
m iernika ustalone były dwie wartości krytyczne: m inim alna i m aksym alna. 
Wskaz'niki ONZ spełniły swoje zadanie w zakresie porów nań i inspiracji, 
ale wywołały też po trzebę innego klasyfikowania, a naw et budow ania in
nych wskaźników społecznych odpowiednich dla danego kraju , k lim atu , zw y
czajów itp .

M etoda Genewska, jak  nazw ano zestaw mierników ONZ, została  wy
korzystana  w pracach  In sty tu tu  G ospodarstw a Społecznego przy SG PiS , w 
k tó rych  d la  charak terystyk i poziom u życia przyjęto zbiór siedm iu po trzeb  i 
m ierników  - reprezentan tów  zmodyfikowanych odpow iednio dla Polski. Były 
to: wyżywienie, m ieszkanie, zdrowie, wykształcenie, rekreacja, zabezpiecze
nie społeczne i k u ltu ra  tj. potrzeby wyższego rzędu po zaspokojeniu potrzeb  
niższego rzędu. W m etodzie Genewskiej po trzeba ’’ rekreacja” zaw ierała trzy 
m ierniki: czas wolny od pracy zarobkowej, nakład czasopism  oraz abonenci 
ra d ia  i telew izji n a to m iast w pracach IGS ta po trzeba została nazw ana ’’czas 
wolny i jego zagospodarow anie;’ , a charak teryzu ją go też trzy m ierniki:

- czas wolny od pracy zarobkowej (w godzinach rocznie)
- frekw encja w tea trach  i na koncertach fna 1000 mieszkańców)
- liczba abonentów  tv (na 1000 mieszkańców)
O pracow anie IGS było pierw szą próbą kompleksowego m ierzenia po

ziom u życia5 w Polsce.
Na początku  lat siedem dziesiątych w ram ach prac O EC D  p rzed sta 

w iona zosta ła  lis ta  podstaw ow ych kwestii społecznych0 a mianowicie: 1.

4 The Level of Living, United Nations Institute for Social Development, Report 
No. 4, pod kier. J. Drewnowskiego, Geneva 1966.

5J. Rosner Poziom życia i jego mierniki [W:! Polityka gospodarcza a polityka 
społeczna, OMEGA, Warszawa 1971, s. 98.

6 List of Social Concerns Common to Most OECD Countries. The OECD Social
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Zdrowie, 2. Rozwój jednostk i przez uczenie się, 3. Z atrudn ien ie i jakość życia 
w miejscu i procesie pracy, 4. Czas pracy i czas wolny, 5. D ysponow anie do
bram i i usługam i, 6. Fizyczne środowisko (w arunki m ieszkaniowe, ochrona 
środowiska itp .), 7. Bezpieczeństwo osobiste i w ym iar sprawiedliwos'ci, 8. 
Społeczne szanse oraz możliwości partycypacji. K ażda kw estia je s t rozp isana 
na 3-4 punkty  przyporząkow ane do w ybranych cech jak  np. płci, w ieku, s ta 
tusu społeczno-zawodowego i dochodowego oraz regionu w podziale na  m ie
szkańców m iast i w si.7 In teresujący nas czas wolny zaw arty  je s t w punkcie 
4, który rozpisany je s t na podpunkty :

D l - możliwości efektywnych .w yborów  w zakresie w ykorzystan ia
czasu.

D -l-a . Elastyczność s tru k tu ry  czasu pracy.
D -l-b . Dostępność i jakość możliwości czasu wolnego.
D -l-c . Czas dostępny n a  rozwój własny, na  w ypełnienie zobow iązań 

rodzinnych i społecznych, na udział w życiu społecznym .
L ista kwestii społecznych m iała stanow ić krok w kierunku roboczego, 

chociażby cząstkowego określenia jakości życia.
Zupełnie inne ujęcie, zaw arte w propozycjach naukow ców am e

rykańskich, dotyczy nowego m iernika d o broby tu  M E W  (M easure of Econo
mic W elfare).8 M iernik o p arty  je s t na skorygow anym  w ytw orzonym  i podzie
lonym  GN P. M etoda odznacza się dużą arb itra lnośc ią  i pom ysłowością.

W pierwszej fazie obliczeń wszystkie pozycje G N P podzielono na  trzy  
grupy: w ydatki konsum pcyjne, w ydatk i inw estycyjne i w ydatk i in stru m en 
talne. Szczegóły tego podziału są  podane w cytow anej lite ra tu rze , przy  czym  
do M EW  przyjęto w ydatki konsum pcyjne.

W drugiej fazie obliczeń pod jęto  próbę skw antyfikow ania sto p n ia  za
spokojenia po trzeb  społecznych. Tam  też znalazł się czas wolny od pracy, 
przeznaczony na w ypoczynek i prace w gospodarstw ie dom ow ym , oraz wy
cena czasu wolnego wg której przyjęto  p rzeciętną godzinow ą staw kę płac.

Indicator Development Programme No. 1. Organisation for Economic Cooperation 
and Development, Paris 1973.

7D. F. Johnston: Basic Desaggregations o f Main Social Indicators, The OECD 
Social Indicator Development Programme Special Studies No. 4, Organisation for 
Economic Cooperation and Development, Paris 1977.

8W. D. Nordhaus and J.Tobin: Measuring the Amenities and Disamenities of 
Economic Growth, (inj The Measurement of Economic and Social Performance, 
Editor Milton Moss, National Planning Association and National Bureau of Eco
nomic Research, Studies in Income and Wealth, No. 38, New York 1973, oraz W. 
Kaminski: Poszukiwania mierników dobrobytu w zachodniej literaturze ekonomicz
nej. 3. Miernik dobrobytu ekonomicznego [W:] 0  teoriach rozwoju współczesnego 
kapitalizmu. Pod red. M. Nasiłowskiego. PWN, Warszawa 1978, s. 173 i n.
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Nowymi elem entam i są: różne założenia dotyczące wpływu postępu  
technicznego n a  rozm iar czasu wolnego i w ydajność pracy w gospodarstw ie 
dom ow ym  i skwantyfikowanie s tra t ,  jakie ponosi społeczeństwo przez m .in. 
niepożądane sku tk i działalności przemysłowej i konsum pcji prow adzące do 
degradacji środowiska.

P ropozycja  tablicy składników  Syntetycznego M iernika D obrobytu  
Społecznego (SM DS) z 1987 r. prof. T . Przeciszewskiego jes t próbą posunięcia 
nap rzód , tru d n eg o  do przedstaw ienia wartościowo problem u w w arunkach 
polskich. Ja k  dotychczas m iernik poziom u życia je s t ujm owany jakościowo 
przez określone wskaźniki w odniesieniu do 1 mieszkańca jak  np. wyżywienie, 
n a  1000 mieszkańców, jak  np. korzystanie z ku ltury , lub na 10 tys. m ie
szkańców, jak  np. zdrowie i opieka lekarska, a także np. wyposażenie m ie
szkań w d o b ra  cyw ilizacyjne tzw. dobra  trwałego użytku na  100 gospodar
stw  dom ow ych. P rzedstaw ienie wartościowo syntetycznej tablicy wywołuje 
p o trzebę w artościow ania poszczególnych elem entów tablicy m eto d ą  indukcyj
ną. Poniew aż jed n ak  in teresujący nas czas wolny podlega stałej, subiek
tyw nej ocenie, przy uogólnieniu tego problem u ostro u jaw nia się spraw a 
uniw ersalnej wyceny jego w artości. W ym iar czasu wolnego w godzinach i 
m in u tach  i czas przeznaczony na  wykonywanie określonych czynności je s t 
n iew ystarczający  w rachunkach ekonom icznych, w których  po trzebne są 
wyw ażone średnie w artości.

Ju ż  wcześniej podejm ow ano próby w artościow ania czasu wolnego. W 
la tac h  sześćdziesiątych w USA podjęto , w rachunkach ekonom icznych efek
tyw ności inw estycji rozw iązań kom unikacyjnych, w łączanie średnich w artości 
czasu w olnego, traconego na  oczekiwanie po jazdu, jako  ważnego argum entu  
za podejm ow aniem  budowy nowoczesnych rozwiązań. Założono, że każdy 
d o jazd  do p racy  odbyw a się kosztem  wolnego czasu pracow nika, a dłuższy 
niż 1 godzina, n ab iera  szczególnej wartości. Pow stał problem  wyceny tego 
czasu. Były sugestie aby czas oczekiw ania oceniać 2,5 krotnie wyżej niż czas 
p rzejazdu , n a to m ias t generalnie przyjęto 2 $9, co w 1968 r. stanowiło 75% 
płacy godzinowej w przem yśle am erykańskim .

Poniew aż czas wolny je s t dobrem  podlegającym  konsum pcji może być 
oceniany  s taw k ą  godzinow ą pracy, jednak  pow staje problem  polegający na 
ty m , że w artość czasu wolnego rośnie wraz ze wzrostem  staw ki godzinowej, 
a ilość czasu wolnego może nie w zrastać. Istnieje też problem  w y b o ru 10

^Towarzystwo Urbanistów Polskich. Sprawozdanie z konferencji w 1968 r. w 
ramach Stałego Komitetu Komunikacji Międzynarodowej Federacji Mieszkalnictwa 
i Planowania Przestrzennego, materiał powielony. Takie stanowisko zaprezentował 
przedstawiciel USA Alan M. Voorhees z Meclen - Virginia.

10J. D. Owen: The Price o f Leisure. An Economic Analysis of the Demand for
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między dochodem  (płacą) a  czasem  wolnym. Człowiek preferu je d o d a t
kowy zarobek do m om entu, gdy krańcow a użyteczność zarobku godzino
wego zrówna się z krańcow ą użytecznością godziny czasu wolnego. Czynniki 
m ające wpływa na  czas pracy m ają też wpływ na  czas wolny, np. p rzyrost 
płac realnych, popraw a w arunków  pracy, rozwój szkolnictw a, kom unikacja, 
finanse publiczne, ilościowy i jakościowy rozwój konsum pcji, rozwój prze
mysłu rekreacyjnego, poziom  bezrobocia. W zrost płac realnych czyni czas 
wolny względnie droższym , a  dopiero po w łączeniu do dochodów  realnych 
w artości czasu wolnego, o trzym uje się pełne dochody realne.

Należy podkreślić w zrost p restiżu  czasu wolnego dyspozycyjnego 
i znaczenia w ypoczynku, jednak  ludzie m ają dy lem at czy podejm ow ać 
dodatkow ą pracę żeby mieć więcej pieniędzy na podniesienie, lub  u trzym an ie  
s tan d ard u  życia, czy realizować czas wolny n a  cele rekreacyjne. Jeżeli staw ka 
za godzinę pracy je s t rów na w artości godziny czasu wolnego, to  następu je  
wolny wybór, w p rzypadku, gdy staw ka ta  w odczuciu indyw idualnym  je s t 
wyższa niż w artość czasu wolnego, to  człowiek m a skłonności do zw iększania 
czasu pracy. Jeżeli n a tom iast godziny pracy w zrasta ją  lub  w z ras ta  in ten 
sywność pracy, pow odująca w zrost zm ęczenia, przy ty m  sam ym  w ym iarze 
godzin pracy, a więc gdy w ystępuje zetknięcie elem entu  zw iększającego się 
zm ęczenia z krańcow ą staw ką płacy, następu je  w ybór na  korzyść czasu wol
nego. Jeżeli jednak  p raca  je s t w ykonyw ana dalej, m im o zm ęczenia, to za
robki są  już 'w ym uszone przez niską stopę życiową. A więc poziom  stopy  
życiowej, dochody i psychofizyczne cechy osobiste w yw ołują p rze ta rg  n a  czas 
wolny.

W ycenę czasu wolnego rozw ażano też analizując koszt czasu p o d ró ży 11 
w celach turystycznych  i urlopow ych, podróży służbow ych krajow ych i za
granicznych oraz pracow niczych dojazdów  do i z pracy. W ycena zależy 
od przyjętej m etody  liczenia, celu podróży, środka lokom ocji, ch a rak te ru  
podróży oraz czasu na n ią  poświęconego, zm ęczenia podróżującego lub  
pośpiechu. M etody obliczeń id ą  w trzech kierunkach:

- od strony  p ro d u k tu  globalnego przypadającego  n a  jednego  z a tru 
dnionego, k tóry  przez zaoszczędzoną godzinę czasu w podróży  m ógłby do
datkow o wytw orzyć p roduk t,

- od strony  dochodów  czyli zarobków tj. w yboru  m iędzy zarobkam i, 
a  czasem  w olnym  w wyniku subiektyw nej oceny,

- od strony  substy tuc ji kosztów przejazdu  i czasu trw a n ia  podróży.

Leisure Time, Rotterdam University Press 1969, p. 100 in.
“ I. Tarski: Czynnik czasu w procesie transportowym. Warszawa, Wyd. Komuni

kacji i Łączności, Warszawa 1976, s. 192-214.
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P rzy jm ując , że u tracone zarobki stanow ią wartość straconego czasu, tj. 
poświęconego na podróż,

- przyjęcie kosztu godziny traconej na dojazdy w wysokości 100% 
w artości godziny pracy m a swoje logiczne uzasadnienie.

N atom iast w obliczeniach NRD czas tracony w podróżach służbowych 
był oceniany 2,5-krotnie wyżej niż w podróżach pryw atnych. W badaniach 
am erykańskich włączono dodatkow o rozróżnienie środków lokom ocji i np. 
jed n ą  godzinę podróży sam olotem  oceniono 1,5 raz a wyżej niż autobusem .

Podróże odbyw ają się najczęściej kosztem  czasu wolnego dyspozy- 
cyjnego, a pasażer m a do wyboru wolniejszy, ale tańszy środek lokomocji 
absorbujący  jego czas wolny, lub szybszy i kosztowniejszy środek lokom ocji, 
co w ydłuży jego czas wolny dyspozycyjny. Decyzja ta  jes t uzależniona od 
zarobków  oraz od charak teru  podróży tzn. podróże służbowe odbyw ają się 
z reguły szybszym i i w ygodniejszym i środkam i podróży co zaoszczędza czas 
p racy  i czas wolny dyspozycyjny.

W ycena traconego czasu wolnego może mieć wiele aspektów  szczegóło
w ych, ale także  obejm ować określone grupy osób12, a mianowicie: 1) może 
dotyczyć s tra ty  czasu służbowego i pryw atnego przez osoby dorosłe czynne 
zawodowo i naukow o, oraz s tra ty  czasu przez dzieci i młodzież do lat 18, 
osoby nieczynne zawodowo i naukowo oraz em erytów  i rencistów ; 2) może 
dotyczyć przeciętnego obyw atela, a s tra ta  czasu wolnego może w ystępować 
w środkach kom unikacji, placówkach handlowych i usługowych, urzędach 
itp ., a także we w łasnym  m ieszkaniu naw et w wygodnych i przyjem nych 
w arunkach.

Do obliczeń d la  w /w  grup osób przyjęto w artość dochodu narodow ego 
w ytw orzonego n e tto  w gospodarce narodowej przypadającego na jednego 
zatrudn ionego  w gospodarce narodowej poza rolnictwem . Obliczenia były 
przeprow adzone dla 30 lat (1960-1990 r.), a staw ka wyjściowa w zrasta ła  co 
10 la t kolejno o 160%, 180% i o 200%. Przy szacunku staw ki płac zastoso
w ano d la  poszczególnych grup osób korektę staw ki przez dw a współczynniki 
korygujące, a  mianowicie:

- współczynnik uwzględniający warunki środowiska tj. uciążliwość, 
w ygodę, tem p e ra tu rę , oświetlenie, estetykę - w wys. od 0,5 do 1,5;

- w spółczynnik uwzględniający stopień zaskoczenia zainteresow a
nych p o w sta jącą  s t ra tą  czasu oraz zakres pow stających skutków  w tórnych 
w wys. 1,0 do 2,0. M ożna mieć zastrzeżenia do dowolności przyjętych

iaW. Bojarski, N. Bojarski: Wartościowanie czynników trudno wymiernych w go
spodarce narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem strat czasu i życia ludzkiego,
„Prakseologia” 1975, 1(57).
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współczynników korygujących, niemniej pom ysł obliczeń m a duże w artości 
poznawcze.

Inną propozycją rozwiązań je s t m akroekonom iczny rach u n ek 13 efek
tywności wolnego czasu uzyskiwanego przez rozwój czasooszczędnych usług i 
wyrobów w pow iązaniu z rachunkiem  poziom u życia. W ycena czasu wolnego 
pow iązana była z dochodem  narodow ym  w rachunku efektywności rozwoju 
kilku dziedzin, w których istnieje możliwość oszczędzania czasu wolnego 
społeczeństwa. Je s t to rozwój żywienia zbiorowego, szerokie zastosow anie 
au tom atycznych pralek w gospodarstw ie dom owym , rozszerzenia sieci han
dlowej, budow nictw a, usprawnienie dojazdów i uelastycznienia za trudn ien ia  
w usługach. Rachunek opiera się na przesunięciu części nakładów  inw esty
cyjnych na rozw'ój czasooszczędnych usług. Nakłady inw estycyjne na usługi 
nie przyspieszą przyrostu  dochodu narodowego, w płyną jed n ak  na  poziom 
życia społeczeństw a, a rozw inięte usługi przyniosą korzyści w zakresie czasu 
wolnego, wyzw alając go z czasu obowiązku. Oczywiście chodzi tu  o usługi 
szeroko zakrojone, d la rozwoju których nakłady inw estycyjne są niezbędne.

W innym  opracow aniu, gdy szacowano dla gospodarki polskiej w artość 
nierynkowej działalności produkcyjnej w gospodarstw ach dom ow ych14 przyję
to do obliczeń godzinową staw kę płac pracow nika o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie podjęte były dwie duże próby zaprezentow ania scenariu
sza obliczeń w’ ram ach kom pleksowych rachunków  ekonom icznych uzyskania 
czasu wolnego i wyceny jego w artości.

1. W ram ach skracania tygodniowego czasu p racy 15 uzyskanie cza- 
suwolnego przez m anew r inwestycji i za trudn ien ia  w ścisłym pow iązaniu z 
dochodem  narodowrym , którego przyrost może być zaham ow any, co spowo
dowałoby, że koszt uzyskania jednej wolnej godziny byłby znaczny, jednak  
przez spraw ną organizację skracania czasu p iacy  oraz rozwój usług, prze
prowadzone równocześnie, zmniejszy te koszty, a naw et zniweluje.

2. Modelowe ujęcie rachunku ekonom icznego w zakresie d o b ra  trw ałego 
użytku 16 jako  czynnika pozw alającego na wyzwolenie czasu wolnego. B ada
nym  dobrem  je s t lodówka niezbędna w każdym  gospodarstw ie dom ow ym . 
Analiza w ykazała, że posiadanie lodówki pow oduje oszczędzanie (w yzw o

13M. Rakowski: Efektywność wzrostu wolnego czasu, a programowanie wzro3tu
społeczno-gospodarczego, Materiały, Instytut Planowania, Warszawa 1976, 5, s. 22 i 
n.

14M. R.akowski, M. Bednarska: Wycena poziomu życia ludności Polski w 1975
roku, "Gospodarka Planowa” 1977, 11.

15H.Otto: Problemy skracania czasu pracy. Aspekty społeczne i ekonomiczne,
PWN, Warszawa 1974, s. 73-95 i 192-180.

16 Ibid., s. 172-174 i 238-267.
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lenie) czasu wolnego członków gospodarstw a domowego. W m odelowym  
rachunku przyjęto średnią płacę miesięczną w gospodarce uspołecznionej 
dzieloną przez nom inalną liczbę godzin pracy w m iesiącu, jako  w artość jed 
nej godziny czasu w'olnego.

Trudność wyceny wartości godziny czasu wolnego polega przede wszy
stk im  na  ustaleniu  podstaw y do obliczeń i kry terium  oceny. Przyjęcie 
jak o  podstaw y płacy godzinowej, obliczonej ze średniej statystycznej płacy 
m iesięcznej dzielonej przez nom inalną liczbę godzin pracy, wiąże do pewnego 
stopn ia  ocenę czasu wolnego z ogólnym poziomem stopy życiowej. U stale
nie odsetka płacy je s t bardziej skomplikowane, ponieważ jes t uzależnione 
od odczucia indyw idualnego i rozpatryw anego problem u, a w obliczeniach 
m akroekonom icznych przyjęty generalnie odsetek w wysokości średniej d la  
w szystkich możliwości może zawierać znaczacy stopień błędu.

Szybkie tem po  naszego życia coraz bardziej wpływa na ocenę czasu 
wolnego i sposobu jego użytkow ania oraz wyboru pod kątem  ”co się b a r
dziej opłaca” - dodatkow y dochód, czy wypoczynek i regeneracja zdrow ia, 
sił i rozrywka. Poziom  świadomości społecznej, rozbudzone potrzeby cywi
lizacyjne i ku ltu ra lne  przem aw iają na korzyść realizacji czasu wolnego w 
pełni.

Należy rozważyć jeszcze jed n ą  ewentualność w artościow ania czasu 
wolnego, m ianowicie opłacanie godzin nadliczbowych jes t indyw idualną 
form ą opłacania czasu wolnego. O płacanie je s t związane z osobistą staw ką 
zaszeregow ania pow iększona np. za 2 pierwsze godziny o 50% a za każdą 
n as tęp n ą  godzinę pracy oraz prace w św ięta i dni ustawowo wolne od pracy 
o 100%. P raca  ta  odbyw a się poza godzinami pracy i jes t form a sprzedaży 
osobistego czasu wolnego dyspozycyjnego. W pracy dodatkowej w ystępuje 
zwiększony wysiłek co wpływa negatyw nie na zdrowie, szczególnie w przy
padku częstego podejm ow ania takiej pracy. Osoby o wysokich kwalifikacjach 
podejm ują  prace dodatkow e, ale jej wysokie opłacanie przesądza o w ybo
rze zarobku przed wypoczynkiem  i w naszych rozważaniach je s t spraw ą 
n ietypow ą, nie podlegającą uogólnieniu, chociaż jest: form ą uzyskiwania wy
sokiej ceny sprzedanego czasu wolnego dyspozycyjnego.

A nalizując w artościow anie czasu wolnego wydaje sie . że powinien on 
być także charakteryzow any efektam i korzystania z czasu wolnego, a wiec 
np. podniesienie zdrowotności lub zm niejszenia zachorowalności przez u p ra
w ianie sp o rtu  w czasie wolnym , jednak  z powodu trudności i pracochłonności 
ob liczania tak ich  efektów, poprzestajem y na obliczaniu nakładów lub wyko
rzystyw aniu  op łacania godzin pracy. Nakłady na in frastruk tu rę  czasu wol
nego też nie dadzą możliwości wyceny lub w artościow ania czasu wolnego,
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dlatego przyjęcie staw ki godzinowej płacy jak o  w artości czasu wolnego wy
daje się najbardziej rzetelne w wycenie czasu wolnego dyspozycyjnego.

W racając do tablicy Syntetycznego M iernika D obrobytu  Społecznego 
SMDS Prof. Tadeusza Przeciszewskiego je s t ona dosyć p rzejrzysta , ale wy
m aga szczegółowego rozpracow ania każdego sygnalizowanego tem a tu , np. 
d la czasu wolnego w ym aga ustaw ienia scenariusza:
a) czasu wolnego przeznaczonego na życie rodzinne, odpoczynek i rekreację,
b) poświęcanego na rozwój osobowy własny, wg podziału na  płeć, p racujących 
- niepracujących, dzietnych - bezdzietnych itp .

Do szczegółowych opracowań czasu wolnego m uszą być w ykorzystane 
opracow ania GUS dotyczące czasu poświęconego n a  określone czynności 
czasu wolnego. Badanie dobowego budżetu  czasu będą du żą  pom ocą w dal
szych opracow aniach zaproponow anej tablicy SM DS.

SUMMARY

The leisure time which is left at a m an’s disposal finds its place in the synthetic 
analyses of the living standard. The quantity of the leisure time in the relation of the day, 
week, month, and year is important in qualitative and quantitative analyses. In order to 
calculate the Synthetic Measure of Social Welfare, it is necessary to evaluate the leisure 
time. The paper presents different suggestions and solutions a3 far as the estim ation of the 
leisure time is concerned. It seems that the best justified way is to apply the full hourly 
rate, the average payment in the national economy.


