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Wstęp

Postępująca globalizacja przełomu XX i XXI w. obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa 

transnarodowe o zasięgu światowym,  lecz również należące  do branż postrzeganych jako 

tradycyjne.  Łatwość  transferu  wiedzy,  technologii  oraz  kapitału  są  czynnikami,  które 

w istotny sposób zwiększają  mobilność  gospodarczą  podmiotów i  agresywną konkurencję 

pomiędzy  nimi,  niekiedy  nawet  pozostającymi  w  znacznej  odległości  terytorialnej. 

W dzisiejszych  czasach  praktycznie  niemożliwe  jest  znalezienie  jakiegokolwiek 

przedsiębiorstwa, które mogłoby funkcjonować w oderwaniu od rynku światowego. Rosnąca 

konkurencja powoduje, że również przedsiębiorstwa, które jeszcze kilka lub kilkanaście lat 

temu były na swoich lokalnych rynkach niekwestionowanymi liderami, dzisiaj zmuszone są 

bacznie obserwować zachowania konkurentów zlokalizowanych w różnych miejscach globu. 

Takie  warunki  funkcjonowania  dotyczą  również  zakładów  wydobywczych  węgla 

kamiennego. Coraz większa konkurencja ze strony zlokalizowanych na innych kontynentach 

przedsiębiorstw wydobywających ten surowiec (w szczególności w Chinach oraz Australii) 

powoduje,  że  rodzime  zakłady zmuszone  są  do  poszukiwania  rozwiązań  zmniejszających 

koszty  działalności.  Zasadnicze  w  strukturze  ogólnej  koszty  związane  z  eksploatacją 

zakwalifikowywane są do twardych elementów procesu zarządzania, to znaczy do takich, na 

które wpływu nie ma przestrzeń ani czas. W konsekwencji w tym obszarze potencjalnych 

racjonalizacji  możliwości  usprawnień  mogą  być  stosunkowo  szybko  transferowane  do 

wszystkich podmiotów. 

Zasadne  wydaje  się  zatem  podjęcie  próby  poszukiwania  innych  źródeł  przewagi 

konkurencyjnej  na  rynku  globalnym  w  racjonalizacji  elementów  o  miękkim  charakterze 

w procesie  zarządzania.  Autor  uznaje,  że  możliwe  jest  polepszenie  efektywności 

funkcjonowania  zakładów wydobywczych  poprzez  zwrócenie  baczniejszej  uwagi  na  takie 

elementy zarządzania jak kultura organizacyjna,  tradycje i  wartości czy też motywacja do 

pracy. Ta ostatnia kwestia stanowi główny obszar zainteresowania w niniejszej dysertacji. 

Celem  pracy  jest  przeprowadzenie  analizy dyspersji elementów systemu 

motywacyjnego  w zarządzaniu  kopalnią  węgla  kamiennego  oraz  opracowanie  modelu 

pozwalającego na antycypację zagrożeń. Model taki powinien umożliwić dokonanie zmian 

w strukturze  dochodów  pracowniczych  i  w  konsekwencji  redukcję  negatywnych  skutków 

ewentualnej sytuacji kryzysowej w kopalni węgla kamiennego. 

Cele cząstkowe pracy są następujące:

1. Analiza  istoty  wyzwań  transformacyjnych  i  powodowanych  przez  nie  sytuacji 
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kryzysowych we współczesnym zarządzaniu.

2. Charakterystyka zjawiska dyspersji w systemach motywacyjnych.

3. Określenie  podstawowych  relacji  ekonomiczno-społecznych  w  górnictwie  węgla 

kamiennego  dla  analizowanego  obszaru  terytorialnego  i  przyjętego  okresu 

prowadzenia badań.

4. Przeprowadzenie  diagnozy  istniejących  rozwiązań  w  zakresie  systemów 

motywacyjnych w wybranych zakładach wydobywczych węgla kamiennego.

5. Opracowanie modelu dyspersji systemów motywacyjnych.

W kontekście tak sformułowanego celu głównego i wynikających z niego celów 

pomocniczych zostały określone dwie hipotezy wyjściowe.

Hipoteza 1. Dyspersja systemu motywacyjnego umożliwia racjonalizację działań organizacji  

tylko w przypadku,  gdy jest  wynikiem przewidywania możliwych przyszłych stanów wyjść, 

a nie reakcją na bieżące zagrożenia.

Rozszczepienie  systemu  motywacyjnego  niesie  ze  sobą  zarówno  szanse,  jak 

i zagrożenia.  Korzystne  jest  wówczas,  gdy zarządzający,  przewidując  zaistnienie sytuacji 

kryzysowej w organizacji,  jest  w stanie stworzyć dyspersyjny system motywacyjny,  który 

będzie odnosił się do aktualnie występującej jednej z dwóch potencjalnych faz – czyli fazy 

ciągłej lub fazy rozproszenia. Wykorzystanie odpowiednich modeli oraz metod zarządzania 

powinno  pozwolić  na  wprowadzenie  usprawnień  do  obecnie  funkcjonujących  systemów 

motywacyjnych. 

Hipoteza  2. Istnieje  możliwość  budowy  modelu  opisującego  poprzez  zbiór  parametrów  

o charakterze  ekonomicznym  i  społecznym  dyspersyjny  system  motywacyjny,  pozwalający  

racjonalizować działanie  organizacji  w sytuacji  kryzysowej  bądź realizowanych procesów  

restrukturyzacyjnych.

Model taki stanowi podstawę do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym 

na  poziomie  naczelnego  kierownictwa.  Przydatność  adaptacyjna  w  głównej  mierze  jest 

uzależniona  od  zidentyfikowanego  spójnego,  kompleksowego  zbioru  parametrów 

obejmujących  zarówno  elementy  ekonomiczne  (formy  wynagrodzeń),  jak  i  społeczne 

(oczekiwania pracowników, wpływ związków zawodowych). 

Realizacja  sformułowanych  celów  i  weryfikacja  postawionych  hipotez  wymaga 
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przeprowadzenia studiów literaturowych, a także badań empirycznych. 

Do  podstawowych  źródeł  informacji  niezbędnych  do  przeprowadzenia  analizy 

zjawiska dyspersji systemów motywacyjnych zaliczyć należy dokumentację organizacyjno-

prawną  (ponadzakładowe  i  zakładowe  układy  zbiorowe  pracy,  porozumienia  płacowe, 

protokoły dodatkowe do ZUZP i dokumentację ekonomiczną (głównie kadrowo-płacową), 

funkcjonującą  w  wytypowanych  zakładach  wydobywczych  węgla  kamiennego  w  okresie 

objętym  badaniami.  Cennym  źródłem  informacji  jest  zarówno  kadra  kierownicza,  jak 

i pracownicy analizowanych zakładów wydobywczych. 

Przedmiotem  analizy  są  podstawowe  elementy  systemu  motywacji  ekonomicznej, 

w tym stosowane  formy płac,  składniki  wynagrodzeń,  ich  struktura  oraz  funkcje,  a  także 

rozwiązania stosowane w premiowaniu i nagradzaniu, występujące formy kafeterii, a także 

środki  motywacji  pozaekonomicznej.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  dla  potrzeb  stworzenia 

modelu  faz  dyspersji  systemu  motywacyjnego  konieczna  jest  analiza  składników 

o charakterze  ilościowym i  jakościowym.  W trakcie  prowadzonych badań konieczne  było 

zastosowanie określonych narzędzi, które zostały dostosowane do konkretnych problemów 

badawczych.  Oprócz  szeroko wykorzystywanej  analizy polskiej  i  obcojęzycznej  literatury 

zastosowanie  znalazły  również  bardziej  specyficzne  metody  badawcze,  takie  jak:  ocena 

poprawności  kryteriów  analitycznych  (koncepcja  lejka),  metody  analizy  elastyczności 

składników wynagrodzeń, a także uproszczone metody scenariuszowe (metoda delficka) czy 

analiza otoczenia PEST. 

W  kontekście  sformułowanych  powyżej  warunków  autor  w  rozdziale  pierwszym 

omówił  metody  zarządzania,  które  mogą  znaleźć  zastosowanie  w  trakcie  transformacji 

gospodarczej. W pierwszej kolejności scharakteryzowane zostały podstawowe determinanty 

organizacyjne procesu transformacji. Jako główne przyczyny kryzysu przełomu lat 80. i 90. 

wymieniono kryzys  strukturalny oraz kryzys  zbytu.  Sam efekt  transformacji  gospodarczej 

wystąpił  jednak na więcej  niż  jednej  płaszczyźnie.  Z jednej  strony zmieniała  się  polityka 

gospodarcza  oraz  społeczna,  z  drugiej  zaś  strony  pojawiła  się  konieczność  stworzenia 

mechanizmów pozwalających na to, by rynek stał się głównym czynnikiem alokacyjnym oraz 

adaptacyjnym.  Zastosowana  terapia  szokowa  skutecznie  obniżyła  inflację  i  poprawiła 

wskaźniki  gospodarcze,  jednakże  przyniosła  też  negatywne  skutki  przemian,  takie  jak 

zmniejszenie  produkcji  i  zatrudnienia.  Wprowadzone  metody  transformacji  gospodarczej 

postawiły przed organizacjami nowe wyzwanie, które wiązało się z koniecznością adaptacji 

procesu  zarządzania  w  warunkach  stabilnego  rozwoju,  jak  również  sytuacji  kryzysowej. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem stało się znacznie trudniejsze, niż było jeszcze kilkanaście lat 

wcześniej.  Zmiany  zachodzące  wewnątrz  i  na  zewnątrz  organizacji  są  bardzo  burzliwe 
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i dynamiczne,  czego  konsekwencją  jest  konieczność  podejmowania  szybkich  decyzji 

w warunkach  presji  społecznej.  Należy  podkreślić,  że  zarówno  wzrost  gospodarczy,  jak 

i kryzys są wpisane w działanie każdej gospodarki, a tym samym i każdego przedsiębiorstwa. 

Aby skutecznie ograniczać straty spowodowane gorszą koniunkturą na rynku, konieczna jest 

identyfikacja  zagrożeń  skuteczności  procesu  zarządzania  w  warunkach  transformacji 

gospodarczej,  która była udziałem Polski  po 1989 r. Przystosowanie się  do turbulentnego 

otoczenia  wymaga  wprowadzenia zmian  o  charakterze  procesu  ciągłego,  od  zmiany 

rozwojowej,  poprzez  przejściową,  aż  po  transformacyjną.  Rozważania  przedstawione 

w pierwszym  rozdziale  kończy  ocena  skuteczności  metod  zarządzania  w  warunkach 

transformacji  gospodarczej.  Autor  przeprowadził  analizę  223  najpopularniejszych  metod 

zarządzania, by z wykorzystaniem koncepcji lejka ograniczyć wybór pierwotnie określonego 

zbioru do czterech,  a ostatecznie do dwóch najskuteczniejszych w omawianym kontekście 

metod.

W  rozdziale  drugim  poruszono  kwestię  dyspersji  systemu  motywacyjnego. 

W pierwszej  kolejności  omówiono  zagadnienia  związane  z  motywacją  w  ujęciu 

retrospektywnym.  Autor,  starając  się  uzasadnić  ponadczasowy  charakter  motywacji, 

rozpoczął od  antycznej  myśli  filozoficznej, by  przez nurty  teologiczne  dojść do 

współczesnych ujęć istoty motywacji należących do psychologii zarządzania. Ta część pracy 

pozwoliła na dokonanie analizy semantycznej i etymologicznej kluczowego pojęcia dyspersji. 

Samo to pojęcie stosowane jest przede wszystkim w takich dziedzinach nauk, jak: fizyka, 

chemia, statystyka, medycyna, biologia czy ochrona środowiska, należy zatem wskazać, jakie 

jest miejsce dyspersji w zarządzaniu. W dalszej części rozdziału rozważania odnoszą się do 

metody  kształtowania  systemów  motywacyjnych,  wynikającej  ze  schematu  zarządzania 

Mackenziego.  Oprócz  analizy bodźców motywacyjnych,  a  także  kryteriów ich  podziałów 

przedstawiono  również  szereg koncepcji  motywacyjnych.  Ostatnim  zagadnieniem 

poruszanym  w  drugim  rozdziale  jest  modelowanie  dyspersji  systemu  motywacyjnego. 

Modelowanie rozumiane jest jako budowanie wzorca, który poprzez uproszczenie złożoności 

otoczenia służy opisowi określonych działań realizowanych przez organizacje. Główny nacisk 

w tej części rozprawy położony został na zaprezentowanie i analizę dwóch koncepcji prof. 

J. Trzcienieckiego, którymi są modelowanie prognostyczne oraz diagnostyczne. Zostały one 

wskazane  jako  najskuteczniejsze  narzędzia  modelowania  dyspersji  systemów 

motywacyjnych, wraz ze wspomagającą koncepcją systemu idealnego G. Nadlera. 

W trzecim rozdziale dokonano opisu zakładów wydobywczych węgla kamiennego 

jako  obiektów  analizy  empirycznej.  Rozważania rozpoczęto  od określenia znaczenia 

przemysłu  wydobywczego  dla  polskiej  gospodarki.  W  efekcie  przeprowadzonej  analizy 
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wykazano, że wydobycie kopalin, a w szczególności węgla kamiennego, od ponad 200 lat jest 

istotnym czynnikiem polskiej  gospodarki. W omówieniu momentów istotnych dla rozwoju 

przemysłu  wydobywczego  nie  mogło  zabraknąć  wzmianki  o  utworzeniu  w  Krakowie 

w 1919 r. Akademii Górniczej, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju technologii 

w  przemyśle  wydobywczym.  Po  wprowadzeniu  mającym  charakter  historyczny autor 

przedstawił  i  przeanalizował  mierniki  ekonomiczne  opisujące  gospodarkę  narodową 

w okresie przemian gospodarczych. Fragment ten kończy odniesienie warunków i trendów 

o charakterze globalnym do warunków panujących w Polsce w okresie transformacji. Kolejny 

fragment rozdziału trzeciego ma na celu potwierdzenie, że w górnictwie węglowym niemal 

przez wszystkie lata jego funkcjonowania mają miejsce ingerencje o charakterze politycznym. 

Rozważania  te  dotyczą  działań  od  zakończenia  drugiej  wojny  światowej,  poprzez 

charakterystykę  wszystkich  dziewięciu planów  gospodarczych  PRL,  aż  do  początku 

transformacji  ustrojowej.  Kolejna  część  tego  rozdziału  to  omówienie  restrukturyzacji 

zakładów wydobywczych węgla kamiennego po 1989 r. Szczegółowo przeanalizowano w tym 

fragmencie pracy programy rządowe, do których należą: „Restrukturyzacja górnictwa węgla 

kamiennego w Polsce”, „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 

1996–2000”,  „Reforma  górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce  w  latach  1998–2002”, 

„Program likwidacji zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego w latach 1998–

2002”, „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na 

lata 2007–2010”, a także ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2008–2015.

Czwarty  rozdział  niniejszej  dysertacji  został  poświęcony diagnozie  istniejących 

rozwiązań  w  systemach  motywacyjnych  w  wybranych  kopalniach  węgla  kamiennego. 

W pierwszej kolejności scharakteryzowano wszystkie obiekty analizy empirycznej. W dalszej 

części  autor  przeprowadził  analizę  obligatoryjnych  oraz  fakultatywnych  składników 

wynagrodzeń wraz z ich klasyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy 

podkreślić, że w systemach wynagrodzeń budowanych dla zakładów wydobywczych trzeba 

brać  pod uwagę specyficzne  warunki  wynikające  nie  tylko  z  kodeksu pracy,  ale  również 

z Karty  górnika  oraz  zakładowe  i  ponadzakładowe  zbiorowe  umowy o  pracę.  W trakcie 

analizy prowadzonej w tym rozdziale autor omówił poszczególne elementy wynagrodzeń. 

W  rozdziale  piątym  skupiono  się  na  analizie  składników  wynagrodzeń 

w dyspersyjnym  modelu  wynagrodzeń.  Autor  przedstawił  szczegółową  charakterystykę 

składników  wynagrodzeń  oraz  ich  udział  w  globalnym  funduszu  płac  dla  wszystkich 

obiektów  analizy  empirycznej.  W badaniach  uwzględnione  zostały  również  poszczególne 

etapy  restrukturyzacji,  tak  by można  było  ocenić  wpływ  polityki  zewnętrznej  na 
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kształtowanie się składników wynagrodzeń. Analizie poddane zostały między innymi zmiany 

w udziale składników obligatoryjnych i fakultatywnych, różnice pomiędzy poszczególnymi 

składnikami wynagrodzeń występujące w kolejnych latach, a także elastyczność składników 

wynagrodzeń w całym analizowanym okresie. 

W ostatnim rozdziale rozprawy omówiono metody tworzenia dyspersyjnego modelu 

systemu  wynagrodzeń.  W  pierwszym  podrozdziale  przedstawiono  diagnozę  polityki 

wynagrodzeń w analizowanych zakładach wydobywczych. Poddano analizie takie parametry, 

jak:  zmiany wielkości  globalnego  funduszu  płac,  udział  stałych  i  zmiennych  składników 

wynagrodzeń, elastyczność wynagrodzeń oraz dynamika elastyczności wynagrodzeń zarówno 

w całym omawianym przedziale czasu, jak i w wybranych okresach. Kolejnym elementem 

tego rozdziału jest opis modelu dyspersji systemu motywacyjnego. Przedstawiono model fazy 

ciągłej oraz rozproszonej, a także dokładnie opisano oraz scharakteryzowano poszczególne 

elementy  wchodzące  w  skład  omawianego  modelu.  Niniejszą  rozprawę  zamyka  próba 

egzemplifikacji dyspersyjnego modelu motywacyjnego. W pierwszej kolejności na podstawie 

wcześniej  przeprowadzonej  analizy  wybrano  jeden  z  obiektów  badań  empirycznych,  by 

stwierdzić,  czy  funkcje  motywacyjne  realizowane  są  zgodnie  z  teoretyczną  koncepcją 

sformułowanego modelu dyspersji systemu motywacyjnego. 
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I. Zarządzanie w dobie wyzwań transformacji gospodarczej

 1.1. Charakterystyka podstawowych determinant 

organizacyjnych procesu transformacji gospodarczej

Spośród  wielu  czynników,  które  doprowadziły  do  transformacji  systemowej 

rozpoczętej w 1989 r., należy wyróżnić splot dwóch kryzysów, które nasilały się w Polsce 

przez  dziesięciolecia  – długofalowego  kryzysu  strukturalnego  wynikającego 

z funkcjonowania  zgodnie  z  mechanizmami  gospodarki  centralnie  planowanej  oraz 

nasilającego się (szczególnie na przełomie lat 80. i  90.) kryzysu zbytu. Ten ostatni często 

określany był wyłącznie jako recesja1. 

Lata  70.  charakteryzowały  się  dużą  dynamiką  zmian  w  zakresie  podstawowych 

wielkości makroekonomicznych. Dochód narodowy, inwestycja i konsumpcja wzrastały do 

roku 1973, w którym nastąpił punkt kulminacyjny. Kolejne lata charakteryzowały się coraz 

gorszymi  wynikami  makroekonomicznymi,  a  recesja  drugiej  połowy lat  70.  zamieniła  się 

w głęboki kryzys.  Załamanie gospodarki,  które miało miejsce w 1978 r.,  zmusiło centrum 

gospodarcze  do  rewizji  realizowanych  strategii  gospodarczych  oraz  próby  wprowadzenia 

reform gospodarczych. W 1982 r. wielkość dochodu narodowego była o 23% mniejsza niż 

w 1978 r., co przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1.1. Kształtowanie się tempa zmian podstawowych wielkości makroekonomicznych 

w latach 1970–1989
Źródło: J. Kaczmarek,S. Młynarski, Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej w okresie transformacji, [w:] 
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, TNOIK, Warszawa–
Kraków 2005, s. 155.

1 S. Feldbur, Rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji. Recesja i ożywienie, PWSH, Warszawa 
1997, s. 8.
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W roku 1988 podjęto  spóźnioną  decyzję  o  stopniowym wprowadzaniu  gospodarki 

wolnorynkowej,  a  efektem pierwszych zmian była lawinowo rosnąca inflacja,  pogłębienie 

niedoborów oraz rozpoczęcie recesji w przemyśle2. 

Najczęściej  spotykany podział  przemian ustrojowy w Polsce obejmuje okresy:  lata 

1989–1990  – stabilizację  gospodarki,  1991–1993  – transformację  hybrydową 

i wyprowadzenie  gospodarki  z  szoku  transformacyjnego,  1994–1997  – zmiany  logiki 

procesów transformacji i wzrostu gospodarczego3, 1998–2002 – stagnację, 2003–2008 – fazę 

ponownego  ożywienia  gospodarczego  –  przyjęcie  Polski  do  Unii  Europejskiej  (1  maja 

2004 r.)  oraz  przełom  lat  2008  i  2009  –  spowolnienie  wywołane  globalnym  kryzysem 

gospodarczym.

Zmiany  ustrojowe,  które  miały  miejsce  w  latach  1989–1990  w wyniku  przełomu 

politycznego,  spowodowały  przebudowę  gospodarki  niedoboru  w  gospodarkę  rynkową. 

Zlikwidowany został  dotychczasowy ustrój  polityczny,  oparty na wyłącznej  władzy jednej 

partii, zniesiono cenzurę, przywrócono wolności obywatelskie oraz zaczęto tworzyć podstawy 

demokracji. Nastąpiło również przekształcenie systemu gospodarki planowej w gospodarkę 

rynkową, opartą na własności prywatnej. Przełom, który dokonał się w Polsce, miał kolosalne 

znaczenie nie tylko w skali lokalnej, ale również na arenie międzynarodowej. W ciągu kilku 

miesięcy  rozpadły  się  totalitarne  reżimy  w  krajach  obozu  socjalistycznego,  nastąpiło 

zjednoczenie Niemiec, Układ Warszawski został rozwiązany, a w 1991 r. doszło do upadku 

Związku Radzieckiego. 

Transformacja  polskiej  gospodarki  odbywała  się  na  kilku  płaszczyznach.  Oprócz 

zmiany  polityki  gospodarczej  i  społecznej  państwa  dotyczyła  ona  również  stworzenia 

podstaw dla rynku jako głównego mechanizmu adaptacyjnego i alokacyjnego gospodarki oraz 

przemian zachodzących w przedsiębiorstwach i w ich otoczeniu4.

Rządowy  program  stabilizacji  makroekonomicznej  i  budowy  podstaw  gospodarki 

rynkowej, opracowany przez ekspertów pod kierunkiem L. Balcerowicza, a wdrożony przez 

rząd  T.  Mazowieckiego,  w  pierwszym  okresie  miał  na  celu  walkę  z  hiperinflacją 

i niedoborami  rynkowymi  oraz  uruchomienie  alokacyjnej  funkcji  rynku.  Do  realizacji 

zamierzonych celów miał służyć pakiet stabilizacyjny, w którego skład wchodziły następujące 

elementy: zmniejszenie deficytu budżetowego poprzez ograniczenie dopłat oraz wydatków 

2 J. Kaczmarek, S. Młynarski, Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej w okresie transformacji, [w:] 
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, TNOIK, Warszawa–
Kraków 2005, s. 154.

3 W. Jakóbik, Transformacja systemowa w gospodarce ‒ ujęcie retrospektywne, „Gospodarka Narodowa” 
1997, nr 4–5.

4 L. Żabiński, Transformacja gospodarki polskiej a zachowania przedsiębiorstw (wybrane problemy), [w:] 
Konsument – przedsiębiorstwo – przestrzeń, cz. 2, praca pod red. Z. Kędzior, CBiEAE, Katowice 1998, 
s. 314.
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(szczególnie  na  inwestycje  rządowe,  obronę  narodową,  bezpieczeństwo  wewnętrzne), 

restrykcyjna polityka monetarna (wzrost stóp procentowych, limity kredytowe dla banków), 

zaostrzona  polityka  płac,  dewaluacja  złotego,  niezwykle  wysokie  podwyżki  cen  energii 

i podstawowych  usług.  W  celu  zmiany  stosunków  własnościowych  oraz  rozwoju 

infrastruktury  instytucjonalnej  gospodarki  opracowany  został  tzw.  pakiet  zmian 

instytucjonalnych. Obejmował on przede wszystkim uwolnienie cen, wymienialność złotego 

(tzw. wewnętrzną wymienialność) oraz liberalizację handlu zagranicznego. Ponadto w 1991 r. 

istniały  już  odpowiednie  regulacje  prawne  potrzebne  do  przeprowadzenia  zmian 

instytucjonalnych (m.in. ustawa o prywatyzacji i ustawa antymonopolowa z 1990 r.)5.

Największym  sukcesem  szoku  transformacyjnego  było  osiągnięcie  równowagi 

zewnętrznej. Dotyczyło to w szczególności rynku walutowego oraz handlu zagranicznego. 

Skokowa dewaluacja złotówki spowodowała zbliżenie kursu oficjalnego i wolnorynkowego, 

w  wyniku  czego  pieniądz  krajowy  uległ  wzmocnieniu,  a  saldo  bilansu  handlowego 

wykazywało  nadwyżkę.  Cel  ten  został  osiągnięty  dzięki  wprowadzeniu  częściowej 

wymienialności  złotego wraz z  jego dewaluacją.  W efekcie tego zabiegu rynek walutowy 

ustabilizował  się,  import  został  ograniczony,  a  eksport  miał  możliwość rozwoju.  Sztywny 

kurs  złotówki  działał  bez  zastrzeżeń  jako  podstawowy  element  stabilizujący,  jednak 

obserwowanym  efektem  wprowadzanych  działań  była  gwałtowna  dewaluacja,  która 

doprowadziła do dysproporcji między cenami towarów wymiennych a cenami innych dóbr 

i usług.  Innymi  ważnymi  osiągnięciami  przemian  w  pierwszej  fazie  transformacji  były 

również  spadek  wskaźnika  inflacji  i  polepszenie  sytuacji  finansów publicznych.  Poprawa 

sytuacji rynkowej, będąca efektem liberalizacji cen oraz wzrostu oszczędności gospodarstw 

domowych, nastąpiła  stosunkowo szybko. Powstały nowe placówki handlowe i  usługowe, 

zniknęły kolejki w wyniku zlikwidowania niedoboru towarów.

Oprócz  pozytywnych  rezultatów  terapii  szokowej  pojawiły  się  jednocześnie 

negatywne skutki przemian. Zmiany ustrojowe pociągnęły za sobą pewne koszty w postaci 

chwilowego spadku produkcji i zatrudnienia w niektórych sektorach, umocniła się pozycja 

tradycyjnych gałęzi przemysłu, jednocześnie z powodów polityczno-gospodarczych nie udało 

się  przeprowadzić  oczekiwanej  restrukturyzacji  sektora  gospodarczego.  W  wyniku 

liberalizacji  handlu  zagranicznego  wzrosła  konkurencyjność  towarów  importowanych  na 

rynku wewnętrznym przy jednoczesnym hamowaniu eksportu przez sztywny kurs walutowy. 

Reformy  związane  z  przywracaniem  równowagi  i  kształtowaniem  podstaw  wzrostu 

gospodarczego przysłoniły całkowicie sprawy dotyczące zmian instytucjonalnych – tworzenie 

infrastruktury  instytucjonalnej  gospodarki  rynkowej  zostało  jedynie  zapoczątkowane 

5 D.K. Rosati, Polska droga do rynku, PWE, Warszawa, 1998, s. 39.
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w pierwszym  etapie  transformacji,  gdyż  całą  uwagę  poświęcono  stabilizacji 

makroekonomicznej.  W  rezultacie  zbyt  późno  rozpoczęto  przebudowę  przedsiębiorstw 

państwowych (w tym prywatyzację)  oraz przeprowadzanie  reformy systemu finansowego, 

zwłaszcza finansów publicznych i banków komercyjnych.

Niepowodzenia pierwszej fazy przemian systemowych wywołały niepokój społeczny 

i spowodowały  zwiększenie  presji  na  rząd  w  celu  dokonania  poprawek  w  programie 

stabilizacyjnym.  W  latach  1990–1993,  stanowiących  drugi  etap  transformacji,  polska 

gospodarka przeszła ogromną metamorfozę: zlikwidowano niedobory, osiągnięto równowagę 

finansową, stworzono warunki dla inwestorów zagranicznych, nastąpiło otwarcie Polski na 

świat. Charakterystycznym instrumentem tego okresu była polityka antyinflacyjna, składająca 

się z trzech elementów: polityki kursu walutowego, polityki pieniężnej oraz obowiązującego 

w latach 1990–1993 PPWW – podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Głównym  zadaniem  polityki  kursu  walutowego  było  uporanie  się  z  problemami 

w bilansie płatniczym. Trudności te wynikały z zawyżonego kursu dolara, który zbyt długo 

był  utrzymywany  na  tym  samym  poziomie,  co  spowodowało  znaczną  realną  aprecjację 

złotówki. Pogarszający się wynik salda bilansu handlowego zmusił rząd J.K. Bieleckiego do 

podjęcia nowych działań. W 1991 r. Narodowy Bank Polski wprowadził kurs „pełzający”, 

stymulujący w większym stopniu eksport. Restrykcyjna polityka monetarna okazała się mało 

skuteczna, ponieważ systematycznie zawyżane stopy procentowe w stosunku do oczekiwanej 

inflacji prowadziły do utrzymywania wysokiego oprocentowania kredytów przez banki, co 

z kolei ograniczało możliwość korzystania z kredytów oraz pogłębiało problemy związane 

z obsługą  długów.  Ostatnim  instrumentem  polityki  antyinflacyjnej  był  podatek  od 

ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. Podatek ten, wprowadzony w celu zapobieżenia 

kryzysowi  finansów  publicznych,  nie  przyniósł  oczekiwanych  rezultatów.  Stał  się  raczej 

przyczyną  konfliktów  między  sektorem  prywatnym  i  państwowym,  wzrostu  nierówności 

dochodowych oraz braku motywacji sektora publicznego do zwiększania efektywności pracy. 

W późniejszych latach PPWW często był wykorzystywany jako środek przymusu względem 

przedsiębiorstw państwowych, aby skłonić je do szybszej prywatyzacji6.

Polityka antyrecesyjna, na drugim etapie przemian systemowych, wpłynęła na wzrost 

produkcji sprzedanej i wartości dodanej w przemyśle, zatrzymanie spadku PKB, a także na 

poprawę  bilansu  handlu  zagranicznego.  Kontynuacja  prywatyzacji,  przede  wszystkim 

przedsiębiorstw państwowych, stanowiła kolejne działania towarzyszące tej fazie rozwoju7.

Podsumowując  politykę  w  latach  1990–1992,  należy  wspomnieć  o  początkowym 

sukcesie  programu  stabilizacyjnego,  którego  efektami  były:  spadek  inflacji,  likwidacja 
6 G.W. Kołodko, Od szoku do terapii – ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999, s. 205.
7 L. Żabiński, op. cit., s. 318.
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niedoborów,  osiągnięcie  równowagi  na  rynku  walutowym  oraz  unormowanie  sytuacji 

związanej  z  wymianą  zagraniczną.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że  walka  z  inflacją  nie  była 

jedynym celem. Zaniechano systematycznego poświęcania uwagi innym ważnym sprawom 

(jak np. reformy strukturalne i instytucjonalne) oraz dostosowywania się do zmieniających się 

warunków otoczenia.

Nowe poglądy dotyczące celów gospodarki pojawiły się dopiero w roku 1993 wraz 

z rządem  H.  Suchockiej.  Opracowane  zostały  projekty  nowej  polityki  gospodarczej. 

Dotyczyły  one  między  innymi:  „złych  długów”  – przyjęto  ustawę  o  restrukturyzacji 

finansowej banków i przedsiębiorstw; porozumienia między administracją a pracownikami 

firm  podlegających  procesowi  prywatyzacji  i  zniesienia  podatku  od  ponadnormatywnych 

wypłat  wynagrodzeń  – „Pakt  o  przedsiębiorstwie”;  oraz  szybkiej  prywatyzacji  setek 

przedsiębiorstw  państwowych  – program  masowej  prywatyzacji  z  udziałem Narodowych 

Funduszy Inwestycyjnych8.

Przyspieszony  wzrost  gospodarczy  w  latach  1994–1997  obejmował  trzeci  etap 

transformacji. Zjawiskami charakterystycznymi dla tego okresu były zwiększona rola państwa 

w  przekształceniach  systemowych  i  w  polityce  gospodarczej  oraz  rozwój  instytucji 

rynkowych. Trzecia faza zmian ustrojowych utożsamiana jest przede wszystkim z realizacją 

średniookresowego  programu  gospodarczego  „Strategia  dla  Polski”.  Program  ten  został 

opracowany  w  1994  r.  przez  ministra  finansów  G.  Kołodkę  i  jego  współpracowników. 

Głównym  jego  celem  było  zapewnieni  szybszego  rozwoju  gospodarczego  i  kontynuacja 

reform z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Scenariusz „Strategii  dla  Polski”  zakładał: 

pobudzenie zdecentralizowanego i negocjowanego mechanizmu płac, walkę z bezrobociem, 

restrukturyzację rolnictwa, inwestowanie w kapitał ludzki, reformę ubezpieczeń społecznych, 

przekształcenia własnościowe, walkę z inflacją, rozwój i reformę sektora bankowego, walkę 

z szarą  strefą  gospodarczą  oraz  proeksportową  politykę  gospodarczą.  Zgodnie  z  tymi 

założeniami gospodarka miała wzrastać średnio o 5% w skali roku, w warunkach spadającej 

inflacji  i  korzystniejszego  bilansu  handlowego  (zmniejszenie  deficytu  handlowego). 

Przewidywano, że w roku 1997 PKB będzie w przybliżeniu o 22% większe niż w roku 1993, 

inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego (średniorocznie o 9,6%), a deficyt budżetowy 

wyniesie około 2,5% PKB9.

Program  ministra  finansów  został  przyjęty  z  uznaniem  przede  wszystkim  przez 

międzynarodowe instytucje finansowe, ponieważ przedstawiał jasno sformułowaną politykę 

gospodarczą Polski oraz określał średniookresową ścieżkę rozwoju gospodarczego. 

Pozytywne  rezultaty  przyniosła  w  szczególności  realizacja  strategii  finansowej. 
8 D.K. Rosati, op. cit., s. 64.
9 „Strategia dla Polski”, www.mf.gov.pl (dostęp: 27.07.2009).
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Ponadprogramowe przyrosty PKB (5,2%, 7,0%, 6,1%, 6,7% – odpowiednio w latach 1994–

1997)  wpłynęły  na  ożywienie  eksportu  oraz  spowodowały  wzrost  zainteresowania 

inwestorów niektórymi  sektorami,  takimi  jak  spożywczy,  tkacki,  meblarski,  energetyczny 

oraz handlu.  Wskutek napływu bezpośrednich inwestycji  zagranicznych do Polski nastąpił 

intensywny rozwój w sferze instytucji rynkowych, a zwłaszcza w sektorze bankowym oraz na 

rynku papierów wartościowych. 

W  trzecim  okresie  przemian  systemowych  dużo  uwagi  poświęcono  także 

przekształceniom własnościowym.  Odbywały się  one w dwojaki  sposób:  budowano nowe 

firmy od podstaw albo przeprowadzano prywatyzację kosztem sektora państwowego. Polityka 

przekształceń  własnościowych  trzeciego etapu transformacji  zainicjowała  pewne elementy 

charakterystyczne dla tego okresu. Został uruchomiony Program Powszechnej Prywatyzacji, 

a także  podjęto  próbę  połączenia  prywatyzacji  przedsiębiorstw państwowych z projektami 

sfinansowania  reformy  systemu  emerytalno-rentowego  (Bank  Handlowy).  Prywatyzacja 

miała również stanowić podstawowe źródło dochodów budżetu państwa.  

W  rzeczywistości  wiele  założeń  programu  rządowego  „Strategia  dla  Polski”  nie 

zostało  zrealizowanych  lub  zakończyło  się  niepowodzeniem.  Między  innymi  można  tu 

wyróżnić przebudowę systemu zabezpieczenia społecznego, inwestowanie w kapitał ludzki 

czy rozwój obszarów wiejskich. Pomimo tego program gospodarczy odniósł sukces. Okres 

1994–1997  był  czasem  najszybszego  rozwoju  gospodarczego  od  dwudziestu  lat  – PKB 

wzrosło wtedy o ponad 26%, a stopa bezrobocia spadła o 6%. Rezultaty te zostały uzyskane 

w warunkach umacniającej się równowagi zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (roczna 

stopa inflacji zmniejszyła się z 35% do 13%, a oficjalne rezerwy walutowe państwa wzrosły 

z 4,3  mld  do 21 mld  dolarów).  Poprawie  uległy również  nastroje  społeczne  – w wyniku 

szybkiego rozwoju gospodarczego polepszyły się warunki życia i pracy10.

W kolejnym okresie, tj. w latach 1998–2002, nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu 

PKB,  które  należy  powiązać  ze  spowolnieniem tempa  wzrostu  zarówno  konsumpcji,  jak 

i inwestycji.  Jednocześnie  eksport  nadal  gwałtownie  wzrastał,  zaś  wolniejsze  stawało  się 

tempo wzrostu importu.  W latach  1998–2000 następowało stopniowe spowalnianie tempa 

wzrostu, a w roku 2001 PKB wzrosło zaledwie o 1%; spowodowane było to niekorzystną 

koniunkturą  na  rynkach  światowych,  jak  również  szeregiem  czynników  wewnętrznych. 

Szczegółowe zmiany w wielkości PKB w latach 1989–2008 obrazuje rys. 1.2.

10 D.K. Rosati, op. cit., s. 88.
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Rys. 1.2. Kształtowanie się rocznego tempa zmian PKB w latach 1989–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1992–2009, 

GUS, Warszawa.

W kolejnych  latach  można  zaobserwować  znaczny  wzrost  PKB z  poziomu  1,4% 

w roku 2002 aż do poziomu 6,7% w roku 2007. Istotną rolę odegrało w tej kwestii z całą 

pewnością  przyjęcie  Polski  do  Unii  Europejskiej  w  2004  r.  i  związane  z  akcesją 

konsekwencje. W okresie tym można zauważyć znaczący wzrost wszystkich podstawowych 

czynników makroekonomicznych charakteryzujących polską gospodarkę. Poza omawianymi 

zmianami  PKB na  uwagę zasługują  elementy podane w tabeli  1.1.  Należy zauważyć,  że 

w 2005  r.  zanotowano  niższą  niż  w  latach  poprzednich  dynamikę  wzrostu  wszystkich 

wskaźników, co było spowodowane problemami wewnętrznymi (problemami politycznymi 

w roku poprzednim – upadkiem rządu L. Millera) oraz zewnętrznymi (niezwykle wysokimi 

cenami  ropy  naftowej  oraz  spowolnieniem  rozwoju  państw  członkowskich  UE).  Po 

jednorocznym okresie wzrostów w roku 2006 ponownie zanotowano spadki podstawowych 

czynników  makroekonomicznych  w  kolejnym  roku.  Z  dzisiejszej  perspektywy  można 

dopatrywać  się  w  tym  fakcie  pierwszych  symptomów  nadchodzącego  kryzysu 

gospodarczego. 

Tabela 1.1

Procentowe zmiany wielkości podstawowych czynników makroekonomicznych w Polsce 

w latach 2003–2007 (poprzedni okres = 100%)
Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007
Produkcja globalna 3,80 6,9 3,3 8,4 6,90

Konsumpcja 2,7 4,3 2,7 5,2 5,2
Import 8,2 17,3 5,2 16,8 13,8
Eksport 18,7 18,2 10,6 16,1 8,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 2004–2008, 

GUS, Warszawa.
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W połowie 2008 r. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zaczęły napływać 

pierwsze niepokojące informacje z  giełdy papierów wartościowych,  związane początkowo 

z instytucjami  finansowymi,  a  w  późniejszym  okresie  także  innymi  podmiotami 

amerykańskiej  gospodarki.  Załamanie  amerykańskiej  giełdy nie  pozostaje  bez  wpływu na 

ekonomie  państw  Unii  Europejskiej,  w  tym  także  dla  Polski.  W  dokumencie  Komisji 

Europejskiej  znaleźć  można przewidywania,  że w 2009 r.  PKB Polski  wzrośnie  zaledwie 

o 2%,  co  byłoby  najgorszym  wynikiem  od  siedmiu  lat.  Jednocześnie  prognozy  wzrostu 

innych  elementów  otoczenia  makroekonomicznego  kształtują  się  w  następujący  sposób: 

konsumpcja 3,4%, eksport –0,6%, import –0,3%11. Należy jednak podkreślić, że na tle Unii 

jako całości Polska prezentuje się na wysokim poziomie, ponieważ prognozowane PKB dla 

całej  UE wynosi  –1,8,  czyli  jest  ponad dwukrotnie  niższe  niż  dla  Polski.  Zdecydowanie 

pozytywny jest fakt, że polski wzrost PKB jest najwyższym w obrębie państw niebędących 

w strefie euro oraz drugim najwyższym w całej UE (po Słowacji, gdzie prognozowany wzrost 

PKB wynosi 2,7%). 

11 Interim Forecast, European Commission Directorate-General for Economical and Financial Affairs, 2008, 
s. 36.
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1.2. Zarządzanie w warunkach stabilnego rozwoju i w 

sytuacji kryzysowej

Przełom XX i  XXI w.  przyniósł  podstawowe zmiany nie  tylko  w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw,  ale  także  w rozwoju społeczeństwa.  Szczególnie  przełomowe wydarzenia 

początku bieżącego stulecia sprawiły, że współcześni menedżerowie znacznie więcej uwagi 

niż  dotychczas  muszą  poświęcać  na  obserwację  zwiększającej  się  ilości  zagrożeń 

występujących na globalnych rynkach. Zarządzanie rozumiane jak działalność kierownicza 

polegająca  na  ustalaniu  celów  oraz  doprowadzeniu  do  ich  realizacji  na  podstawie 

dysponowania określonymi środkami12 nadal jest aktualne, jednak należy pamiętać, że dzisiaj 

zarządzanie polega również na podejmowaniu takich działań menedżerskich, które pozwalają 

na maksymalizację  wartości  firmy z punktu widzenia  właściciela.  Innymi słowy,  dzisiejsi 

menedżerowie  jako główny cel  stawiają  sobie  dążenie  do  wzbogacenia  właściciela13.  Nie 

tylko  międzynarodowe korporacje,  ale  również  duże  firmy działające  jedynie  na  rynkach 

lokalnych rozumieją rolę, jaką obecnie odgrywa zarządzanie na poziomie operatywnym oraz 

strategicznym. Zarządzanie w dzisiejszym niezwykle burzliwym oraz zmiennym otoczeniu 

wymaga  od  zarządzających  dużej  elastyczności  w  podejmowaniu  krytycznych  decyzji. 

Jeszcze kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu menedżerowie stabilnych przedsiębiorstw 

działających w ówczesnej gospodarce mogli skupiać swoje działania na jasno i niezwykle 

konkretnie  ustalonych  kierunkach  rozwoju.  Byli  oni  przyzwyczajeni  do  wprowadzania 

innowacji,  których  źródłem  były  zmiany  w  otoczeniu  o  znacznym  stopniu 

przewidywalności14.  W  dzisiejszych  czasach  działalność  osób  zajmujących  kierownicze 

stanowiska w przedsiębiorstwie stała się znacznie trudniejsza. Zmiany zachodzące nie tylko 

w otoczeniu,  ale  również  wewnątrz  organizacji  stały  się  zdecydowanie  szybsze,  bardziej 

kompleksowe,  trudniejsze  do  zaplanowania,  a  także  wszechobecne.  Duża  część 

przedsiębiorstw, które mają wyrobioną markę oraz stabilną pozycję na rynku, nie jest w stanie 

jasno  sprecyzować,  kto  jest  ich  bezpośrednim konkurentem,  a  kto  partnerem w biznesie. 

Coraz  powszechniej  występuje  zjawisko  tzw.  koopetycji,  rozumianej  jako  możliwość 

jednoczesnej współpracy oraz konkurencji pomiędzy firmami15. Coraz więcej przedsiębiorstw 

międzynarodowych nie potrafi  określić  również swoich kluczowych kompetencji,  a nawet 

tego, na jakim biznesie powinny się skupić. 
12 Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 490.
13 Z. Wilimowska, Zarządzanie przez wartość, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 325.
14 Z. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2004, s. 15.
15 A.M. Branderburger, S. Stuart, Value-based business strategy, „Journal of Economics & Management 

Strategy” 1996, vol. 5, s. 5–14. 
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W literaturze przedmiotu wskazuje się  następujące  źródła wzrastającego niepokoju 

przedsiębiorstw związanego z najbliższą przyszłością:

 przyspieszenie  procesów  globalizacji,  nowa  skala,  a  także  wymiar  ilościowy 

i jakościowy oraz różnorodność,

 tworzenie światowego społeczeństwa informacyjnego, jednakże w warunkach dużych 

wahań cen spółek technologicznych i internetowych tworzących nową ekonomię,

 dysproporcje rozwojowe pomiędzy Północą a Południem, niekontrolowany przyrost 

ludności oraz zaburzenia społeczne i wzrost przestępczości międzynarodowej,

 rosnące zanieczyszczenie środowiska oraz zbyt duże zużycie surowców, 

 nieograniczone  przestrzenią,  odległością  ani  czasem  możliwości  pojawienia  się 

nowych konkurentów, klientów, dostawców i kooperantów, 

 upodabnianie się  nauki  i  biznesu na fundamencie  wykorzystywania nowej  wiedzy, 

zdolności i umiejętności,

 regionalne  kryzysy  finansowe,  mogące  łatwo  rozprzestrzeniać  się  w  skali 

ogólnoświatowej i  hamować wzrost gospodarczy poszczególnych krajów, regionów 

i całego regionu uprzemysłowionego świata16. 

Niepodważalny  jest  fakt,  że  coraz  większa  liczba  osób,  zarówno  pracowników 

przedsiębiorstw, jak i ich klientów, zdaje się rozumieć, że nie żyjemy w świecie, który bez 

zmian będzie istnieć w nieskończoność,  ale  w takim,  którego przyszłość uzależniona jest 

w decydującym stopniu jedynie od nas samych. Innymi słowy, w rezultacie postępującego 

procesu  globalizacji  skończoność  natury świata  wiąże  się  nie  tylko  z  ograniczoną  ilością 

bogactw  naturalnych,  ale  także  z  ograniczeniami  określonymi  przez  ludzką  i  społeczną 

współzależność,  złożoność  i  spójność,  które  nakładają  się  wzajemnie  z  ograniczeniami 

fizycznymi17. Podstawowym mechanizmem zmniejszającym niepewność przedsiębiorców jest 

zarządzanie  bieżące  oparte  na  długookresowych  strategiach  rozwoju.  Strategię  działania 

można tu rozumieć jako czynnik mediacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem; jest ona 

spójnym  układem  strumieni  decyzji  podejmowanych  w  organizacji  służących  do 

rozwiązywania problemów związanych z otoczeniem18.  Zarządzanie w burzliwych czasach 

niemożliwe  jest  w  oderwaniu  od  otoczenia.  Podobnie  problematykę  strategii  rozumie 

M.E. Porter,  według  którego  „strategia  (konkurencyjna)  stanowi  poszukiwanie  korzystnej 

pozycji  konkurencyjnej lub przewagi konkurencyjnej w branży (…). Strategia ma na celu 

zapewnienie  zyskownej  i  trwałej  pozycji  względem  sił,  które  określają  konkurencję 

16 A. Tubielewicz, op. cit., s. 15–16.
17 Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996, s. 35.
18 H. Mintzberg, The Structure of Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1979, s. 25.
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w branży”19.  Jednocześnie  P.F.  Drucker  zauważa  różnicę,  która  dzieli  zarządzanie 

w dzisiejszej  dobie  od  modeli  zarządzania,  które  były stosowane  jeszcze  kilkadziesiąt  lat 

temu.  Twierdzi on, że w czasach przewidywalności menedżerowie (podobnie jak w chwili 

obecnej)  byli  skłonni  i  potrafili  wykorzystać  nagłe  nieoczekiwane  szanse,  jednakże  ich 

działania nacechowane były brakiem przestrzegania zasad staranności, systematyczności oraz 

skrupulatności20. Te podstawowe błędy towarzyszyły zarządzającym w czasach spokojnych 

od początków rozwoju omawianej dziedziny nauki. 

Początki nauki o zarządzaniu ewoluowały w stosunkowo stabilnych (z dzisiejszego 

punktu  widzenia)  warunkach.  Zdecydowanie  mniejszy  „szum  informacyjny”,  łatwiejszy 

dostęp do taniej siły roboczej, mniejsza niż obecnie siła związków zawodowych – te i inne 

czynniki powodowały, że menedżerowie skupiali się głównie na bieżącym funkcjonowaniu 

organizacji,  pozostawiając  kwestie  strategii  działania  na  drugim planie.  Klasyczna  szkoła 

naukowego zarządzania, przypadająca na pierwszą połowę XX w., zapoczątkowała rozwój tej 

dyscypliny,  stanowiąc  fundament  kolejnych  szkół,  nurtów i  koncepcji.  W ramach  szkoły 

klasycznej wykształciły się trzy nurty: inżynierski – skupiający się na organizacji procesów 

wykonawczych  (produkcyjnych  i  usługowych)  w  różnych  dziedzinach  gospodarki, 

uniwersalistyczny  –  ukierunkowany  na  organizację  procesów  zarządzania  zarówno 

w gospodarce, jak i szeroko rozumianej administracji oraz humanizacyjny – wysuwający na 

plan pierwszy czynnik ludzki w organizacji21.

Problematyka  badawcza  w  klasycznej  szkole  zarządzania  obejmowała  trzy 

podstawowe  obszary,  a  mianowicie:  organizację  produkcji,  zarządzanie  korporacjami 

i instytucjami  i  uniwersalne  koncepcje  metodologiczne22.  Naturalnie  trudno  nie  zauważyć 

błędów  popełnianych  przez  ówczesnych  pionierów  myśli  organizatorskich  takich  jak 

chociażby  F.W.  Taylor.  Z  całą  pewnością  krytyce  można  poddać  wiele  elementów  tzw. 

systemu  Taylora,  do  których  należałoby  zaliczyć:  orientowanie  się  na  najlepszych 

pracowników  przy  ustalaniu  wzorcowych  metod  pracy  oraz  jego  poglądy  na  możliwość 

bezkonfliktowej  współpracy  między  przedsiębiorcami  i  robotnikami.  Ukoronowaniem 

stawianych mu zarzutów było stwierdzenie, że traktował pracowników jako „przedłużenie” 

maszyny23. Poddając klasyczne koncepcje zarządzania sprawiedliwej krytyce, należy jednak 

mieć na uwadze to, że w czasach, w których F.W. Taylor opracowywał swoje pionierskie 

19 M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New 
York 1985, s. 1.

20 P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. Nowoczesność, Kraków 1995, s. 15.
21 Z. Martyniak, Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacjami zarządzania  

w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 6. 
22 A. Stabryła, Przełomy w teorii zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, s. 8.
23 Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 42 problemy teorii i praktyki, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, 

s. 19.
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metody,  zarówno  psychologia,  jak  i  socjologia  jako  nauki  praktycznie  jeszcze  nie 

funkcjonowały.  Podobnie jak F.W. Taylor,  również inni  wybitni  menedżerowie minionego 

okresu skupiali się przede wszystkim na analizowaniu elementów związanych bezpośrednio 

z organizacją,  w  której  znajdowali  zatrudnienie,  a  zdecydowanie  mniejszą  wagę 

przywiązywali do otoczenia zewnętrznego organizacji. Jako doskonały przykład ówczesnych 

zainteresowań posłużyć mogą badania małżeństwa Gilbrethów. Stworzona przez nich metoda 

chronocyklografii była pomocna jedynie do zwiększania wydajności pracowników, nie miała 

jednak  żadnego  zastosowania  do  zabezpieczenia  organizacji  przed  potencjalnymi 

gwałtownymi zmianami otoczenia. Warto w tym miejscu przypomnieć również zasługi dla 

klasycznej  szkoły zarządzania  L.  Gantta,  twórcy koncepcji  czasowo-premiowego  systemu 

pracy.  Ideą,  która  stała  za  opracowaniem  tej  nowatorskiej  wówczas  metody,  była  chęć 

połączenia  zalet  dwóch  klasycznych  metod  wynagradzania,  czyli  akordu  oraz  dniówki, 

i wyeliminowania  zasadniczych  wad  obu  z  nich.  Podstawą  było  zachowanie  bodźca 

wydajności  charakterystycznego  dla  płacy  akordowej,  przy  jednoczesnym  ograniczeniu 

tendencji  do  ponoszenia  nadmiernego  wysiłku.  L.  Gantt  zaproponował  więc  system 

przewidujący  30-procentową  premię  za  wykonanie  pracy  w  określonej  normie  czasowej; 

jeżeli norma nie została zrealizowana, pracownik otrzymywał jedynie dniówkę, a co ważne, 

przekroczenie normy nie przynosiło dodatkowych profitów. 

Jak można zauważyć, zdecydowana większość klasyków nurtu zarządzania skupiała 

się na mechanizmach zachodzących wewnątrz organizacji, praktycznie całkowicie ignorując 

zagadnienia dotyczące otoczenia.  Da się to wytłumaczyć niewielką zmiennością otoczenia 

oraz  stosunkowo  stabilną  pozycją  przedsiębiorstw,  w  których  realizowali  swoje  badania. 

Można  stwierdzić,  że  zasadniczymi  mechanizmami  rozwoju  ówczesnych  instrumentów 

zarządzania były adaptacja, dywergencja i paralelizm24. 

W całkowitej  opozycji  do  klasyków można postawić  przedstawicieli  szkoły badań 

operacyjnych,  czyli  szkoły  ilościowej.  Przede  wszystkim należy  zwrócić  uwagę  na  czas, 

w którym szkoła ta święciła swe największe sukcesy. Lata 40. XX w. to jeden z najbardziej 

burzliwych  okresów  współczesnego  świata,  trwająca  od  1939  r.  II  wojna  światowa 

zaangażowała liczne państwa i narody i pochłonęła według różnych źródeł między 6625 a 7826 

mln ludzkich  istnień.  W  tym  czasie  zagrożenia  płynące  z  otoczenia  organizacji  były 

nieporównywalnie większe niż jakiekolwiek z tych,  które mogłyby pojawić się wewnątrz. 

24 J. Czekaj, W. Błaszczyk, Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania, [w:] Osiągnięcia i  
perspektywy nauk o zarządzaniu, red. nauk. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2010, s. 471.

25 http://necrometrics.com/20c5m.htm#Second (dostęp: 25.10.2011).
26 Materiały źródłowe: Wojskowe Centrum Edukacji Narodowej, 

http://www.wceo.wp.mil.pl/plik/file/WBBH/Artykuly/Straty_II_ws.pdf (dostęp: 25.10.2011).
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Olbrzymia  część  ciężkiego  przemysłu  została  dostosowana  do  realizacji  zamówień 

wojennych, a jednocześnie wiele fabryk leżących na terenach, na których prowadzone były 

działania wojenne, zostało całkowicie zniszczonych w trakcie bombardowań prowadzonych 

przez  siły  wroga.  W  takim  okresie  priorytetem  zarówno  dla  organizacji,  jak  i  dla 

pracowników było przetrwanie.  Ówcześni naukowcy doskonale rozumieli istotę zależności 

pomiędzy złożonością  otoczenia  zewnętrznego a  celami,  które  organizacja  chce  osiągnąć. 

W brytyjskim zespole badań operacyjnych przy RAF-ie w 1942 r. zatrudnionych było około 

200 naukowców oraz około 365 poza jednostkami lotniczymi27. Naukowcy ci wyróżniali się 

nie  tylko  tym,  że  stosowali  aparat  matematyczny,  ale  także  określonym  sposobem 

rozumowania, polegającym na budowie modelu decyzyjnego upraszczającego rzeczywistość 

poprzez  wyselekcjonowanie  związków  istotnych  dla  rozpatrywanego  problemu.  Model 

zawiera funkcję celu, która podlega optymalizacji (minimalizacji lub maksymalizacji) przy 

zachowaniu  określonych warunków28. Jednocześnie należy zauważyć, że do czasu rozwoju 

szkoły matematycznej nie poruszano zagadnień związanych z podejmowaniem racjonalnych, 

optymalnych decyzji,  skupiając się w tej  materii na własnym doświadczeniu menedżerów, 

zdrowym rozsądku, intuicji lub zdając się w ostateczności na łut szczęścia. Takie podejście do 

kwestii  podejmowania  decyzji  na  poziomie  strategicznym  było  niedopuszczalne 

z perspektywy  prowadzenia  operacji  militarnych,  podczas  których  błędna  decyzja  mogła 

oznaczać  nie  tylko  utratę  strategicznej  pozycji,  ale  też  śmierć  setek,  a  niekiedy  tysięcy 

żołnierzy.  Szkoła  ilościowa  dostarczyła  nowe  narzędzia,  których  celem  było  ułatwienie 

podejmowania  skutecznych  decyzji.  Narzędzia  te  zostały  stworzone  i  wypróbowane 

w rozwiązywaniu  różnych  problemów  wymagających  optymalnych  decyzji  w  trakcie 

II wojny światowej, np. opracowaniu optymalnego planu przewozów morskich, znalezieniu 

najlepszego  –  z  punktu  widzenia  założeń  wojskowych  –  rozmieszczenia  min 

w nieprzyjacielskim  porcie,  ustaleniu  optymalnego  składu  konwoju  morskiego  czy  też 

optymalnej diety dla żołnierza29. Mimo faktu, że szkoła matematyczna święciła w tym czasie 

niemałe sukcesy, można stwierdzić, że jednym z poważnych ograniczeń tamtego czasu był 

brak  odpowiednich  urządzeń  o  odpowiedniej  mocy obliczeniowej.  Modele  matematyczne 

tworzone do opisania rzeczywistości zawierały setki, a nawet tysiące równań i niewiadomych. 

Dopiero w latach 50. gwałtownie zaczął rozwijać się przemysł komputerowy, pozwalając na 

zastosowanie  pierwszych  maszyn  liczących  w  biznesie,  dzięki  czemu  możliwe  było 

27 United States Department of Defense, Growth of Scientific R&D, [w:] Report of the Sec Def, Washington 
2006, s. 58.

28 A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 
Kraków 2002, s. 20.

29 Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 30 problemów teorii i praktyki, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, 
s. 58.
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wykorzystanie  wcześniejszych  modeli  do  opisu  rzeczywistości  przemysłowej,  a  nie  jak 

dotychczas – wojennej. Rozwój cywilnych badań operacyjnych nie zmniejszył nacisku, jaki 

na tę dziedzinę nauki kładł rząd USA. W latach 1950–1962 rząd amerykański przeznaczył na 

projekt R&D – w którym zawierały się badania operacyjne – sumę 90 mld dolarów, z których 

na badania i rozwój nowych typów uzbrojenia przeznaczano zaledwie 5% rocznie30. Dzięki 

tym rewolucyjnym na owe czasy zmianom udało się np. udowodnić, że algorytm stworzony 

do poszukiwania optymalnego planu przewozów morskich można z powodzeniem zastosować 

do  ustalenia  najlepszej  ścieżki  przewozu  surowców  pomiędzy  zakładami  wydobywczymi 

a zakładami  przetwórczymi,  a  metody  ustalania  optymalnej  diety  żołnierskiej  można 

skutecznie wykorzystać przy projektowaniu optymalnej mieszanki węglowej dla elektrowni 

czy  wsadu  do  pieca  hutniczego31.  Mimo  że  szkoła  operacyjna  odnosiła  niemałe  sukcesy 

w czasie  jednego  z  najbardziej  burzliwych  i  naznaczonych  kryzysem  okresu  II  wojny 

światowej, z dzielniejszej perspektywy należy podkreślić, że żadną miarą nie można uznać 

odkryć  szkoły  ilościowej  za  remedium  pozwalające  uporać  się  z  kryzysami,  będącymi 

domeną  współczesnych  czasów.  Najistotniejszy jest  zarzut,  że  w badaniach  operacyjnych 

stosuje  się  tzw.  redukcjonizm  kwantytatywny,  czyli  ogranicza  się  analizę  problemów 

zarządzania  tylko  do  aspektów  ilościowych.  Zmniejsza  to  zakres  stosowania  badań 

operacyjnych w przedsiębiorstwach do zagadnień dających się wyrazić za pomocą liczb32. 

Zarządzanie w dzisiejszych czasach, mimo że otoczenie nie jest nacechowane aż taką 

agresywnością  jak  w  latach  40.  ubiegłego  wieku,  bardziej  przypomina  świat,  w  którym 

pracowali twórcy szkoły ilościowej. Otoczenie firm funkcjonujących obecnie jest niezwykle 

burzliwe,  na świecie  od lat  trwają konflikty o różnym zakresie  na tle  narodowościowym, 

religijnym czy rasowym. Część z nich – jak np. krwawe konflikty w Afryce – przez wysoko 

rozwinięte gospodarki są klasyfikowane jako tragiczne w wymiarze humanitarnym, jednakże 

nie  prowadzą  do  bezpośredniego  zagrożenia  kluczowych  interesów  korporacji 

międzynarodowych czy rządów państw wysoko rozwiniętych. Inne z kolei tragedie wojenne 

są uznawane za bezpośrednie zagrożenie dla stabilności rozwoju największych gospodarek 

narodowych  lub  dla  całej  gospodarki  światowej.  Jako  przykład  takiego  konfliktu  można 

podać aneksję terytorium Kuwejtu przez irackie wojska wraz z późniejszymi reperkusjami 

(operacja Pustynna Burza w 1991 r.) czy też amerykańską inwazję na Irak w roku 2003. 

Zdecydowanie za przełomowy moment w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości 

30 C.R. Shrader, History of operations research in Unites States Army VOL I: 1942-1962, Office of the Deputy 
under Secretary of the Army for Operations Research United States Army, Washington 2006, s. 173.

31 Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 42 problemy teorii i praktyki, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, 
s. 74.

32 Ibidem, s. 75.
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można przyjąć datę 11 września 2001 r. i serię zamachów wraz z krwawymi atakami na World 

Trade  Center  w Nowym Jorku.  Dzień,  w którym w ataku  terrorystycznym zginęły 2973 

osoby, w tym wielu pracowników międzynarodowych korporacji, na zawsze odmienił oblicze 

świata.  Te  tragiczne  wydarzenia  stały się  dla  wielu  menedżerów alarmem,  który wywoła 

konkretne  reakcje  w  wielu  firmach.  Utrata  życia  ogromnej  liczby  pracowników,  a  także 

całkowite  zniszczenie  infrastruktury  niektórych  przedsiębiorstw  spowodowały  niezwykle 

silne  poczucie  nieznanego  wcześniej  ryzyka  oraz  wrażliwości  na  atak.  W rzeczywistości 

jednak dni następujące bezpośrednio po ataku na WTC nie okazały się bardziej niebezpieczne 

od  tych  poprzedzających  to  zdarzenie.  Zmianą  było  pojawienie  się  świadomości 

potencjalnego  zagrożenia  ze  strony niespotykanie  agresywnego  otoczenia  zewnętrznego33. 

Jednocześnie wydarzenia te całkowicie odmieniły dotychczasową percepcję całej światowej 

polityki  oraz  relacji  międzynarodowych34.  Dla  zwiększenia  bezpieczeństwa  swojego  oraz 

zatrudnionych osób wiele  przedsiębiorstw postanowiło podjąć szereg działań mających na 

celu poprawę samopoczucia pracowników. W ciągu trzech lat od zamachów przedsiębiorstwa 

poczyniły olbrzymi progres w umiejętności identyfikacji zagrożeń. Mimo że wprowadzane 

modernizacje  były  kosztowne,  firmy  nie  decydowały  się  na  przeprowadzenie 

fundamentalnych zmian mających na celu zmniejszenie ryzyka i zwiększenie bezpieczeństwa 

swych operacji.  Dodatkowe koszty ponoszone na zwiększenie bezpieczeństwa przedstawia 

rys. 1.3.

33 P.A. Laudicina, World out of balance – navigating global risks to seize competitive advantage, McGraw-Hill, 
New York 2004, s. 195.

34 Complexity in World Politics: Concepts and Methods of a New Paradigm, red. N.E. Harrison, State 
University of New York, New York 2006, s. 43.
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Rys. 1.3. Szacowane dodatkowe roczne koszty ponoszone przez biznes na bezpieczeństwo po 

zamachach z 11 września 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Companies in the Twin Towers: Before and after, „Fortune Magazine” 

2002, February. 

Jak można zaobserwować na przedstawionym rysunku, organizacje wydzieliły grupę 

funkcji uważanych za kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa strategicznego. Największe 

zmiany  wprowadzono  w  działach  logistyki  oraz  w  inwestycjach  w  ubezpieczenia. 

Zadziwiająco niskie natomiast są udziały kosztów pracowniczych w całkowitych kosztach 

ponoszonych  na  bezpieczeństwo.  Można  tłumaczyć  to  problemami  przedsiębiorstw 

wynikającymi ze wzrostu kosztów przy jednoczesnej próbie realizacji strategii biznesowych 

takich  jak  inwestycje  w  rozwijające  się  rynki,  otwieranie  filii  zagranicznych  czy  też 

offshoring. Wszystkie te strategie z jednej strony są często pożądane przez menedżerów jako 

szansa na kompensację skutków ryzyka działania na jednym rynku, z drugiej jednak narażają 

organizację  na  szereg  innych,  zarówno  zidentyfikowanych,  jak  i  niezidentyfikowanych 

rodzajów  ryzyka.  W  tym  miejscu  warto  przywołać  badania  przeprowadzone  przez  The 

Gartner  Group,  z  których  wynika,  że  jedna  firma  na  pięć  doświadczy  silnego 

„zindywidualizowanego” kryzysu z szerokiej gamy zagrożeń – od pożarów aż do poważnych 

usterek systemów informatycznych. Natomiast z tej grupy aż 60% przedsiębiorstw nie będzie 

w stanie samodzielnie podnieść się z kryzysu i  będzie zmuszona do ogłoszenia upadłości 

w ciągu następnych dwóch lat35. Wynika z tego, że mimo ponoszenia niemałych nakładów na 

zabezpieczenie  się  przed  potencjalnymi  kryzysami  nie  jest  to  możliwe  nawet  w  skali 

35 P.A. Laudicina, op. cit., s. 196.
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pojedynczych przedsiębiorstw, nie mówiąc nawet o gospodarkach narodowych. Niezależnie 

od podejmowanych działań kryzys jest wpisany w dominujący model gospodarki światowej 

i nie  istnieją  obecnie  żadne  metody  zabezpieczenia  się  przed  nim36.  Zarządzanie 

organizacjami  w  tak  niezwykle  dynamicznie  zmieniającym  się  świecie  wymaga  od 

współczesnych menedżerów wysokich  kwalifikacji  oraz  wykraczania  poza  własny system 

wartości i posiadaną wiedzę, aby nadążyć za zmianami. Menedżer nie tylko w ograniczonym 

stopniu  może  korzystać  z  przygotowanych  przez  poprzedników  tradycyjnych  wzorców 

zachowań, ale nawet jego własne doświadczenie z czasem ulega dezaktualizacji. Umiejętność 

właściwego  wykorzystania  potencjału  intelektualnego  silnie  uzależniona  jest  od  obecnie 

odgrywanej  przez  menedżera  roli,  przez  którą  rozumie  się  ogół  oczekiwań  wobec  osoby 

zajmującej  określoną  pozycję  w  organizacji,  oraz  od  posiadanej  przez  niego  wiedzy. 

Oczekiwania  wobec  ról,  działając  jako  nakaz  w  stosunku  do  odgrywających  je  osób, 

zwiększają  możliwość  przewidzenia  ludzkiego  zachowania,  co  w  konsekwencji  ułatwia 

rozpoznanie  wzajemnych  interakcji37.  Najważniejszą  szansą,  która  pozwala  osobom 

zarządzającym przetrwać w tak burzliwym środowisku, z całą  pewnością  jest  poszerzanie 

i zgłębianie  wiedzy  fachowej.  Ponieważ  nie  da  się  oddzielić  wiedzy  współczesnej  od 

klasycznych  metod  zarządzania,  jako  że  ich  korzenie  są  wspólne,  można  stwierdzić,  że 

kształcenie  menedżera  ma  zarówno  wymiar  reaktywny,  jak  i  prospektywny.  Za  wymiar 

reaktywny uznaje się zbiór sformułowanych w przeszłości poglądów, teorii i koncepcji, które 

znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu aktualnych problemów. Do tej grupy teorii należy 

zaliczyć  analizę  elementarną.  Wymiar  prospektywny  obejmuje  natomiast  hipotezy, 

spekulacje, prognozy, które nie zostały jeszcze w sposób naukowy udowodnione, ale które już 

obecnie  wzbudzają  zainteresowanie  naukowe  i  podejmowane  są  próby  ich  weryfikacji. 

Oczekiwania wobec konstruowanego procesu kształcenia menedżerów w wymiarze zarówno 

reaktywnym, jak i prospektywnym powinny uwzględniać role odgrywane przez menedżera, 

a także  koncepcyjny i  pragmatyczny charakter  niezbędnej  wiedzy,  którą  menedżer  winien 

posiadać.  Przedstawione  zagadnienia  można  ująć  w  modułowym  podejściu  wzbogacania 

wiedzy menedżera (rys. 1.4).

36 The Global Crash Towards a New Global Financial Regime?, red. L.S. Talani, Palgrave Macmillan, London 
2010, s. 189.

37 T.R. Sarbin, V.L. Allen, Role theory. [w:] Handbook of social psychology, red. G. Lindzey, E. Aronson, New 
York 1969, s. 488–567. 
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Rys. 1.4. Cykl wzbogacania wiedzy menedżerskiej
Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne  moduły  powinny  umożliwić  osiągnięcie  różnych  poziomów  wiedzy 

menedżerskiej.  Wynikiem  modułu  „Szkolenia”  powinien  być  transfer  wiedzy  w  zakresie 

zarówno uniwersalnym, jak i specjalistycznym. Efektem modułu „Coaching” powinno być 

zbudowanie  kapitału  intelektualnego,  efektem  modułu  „Konsulting”  – zdobycie  kapitału 

biznesowego,  a  modułu  „Badania”  –  kapitału  społecznego.  W przekonaniu  autora  takie 

podejście tworzy właściwą podstawę do wykorzystania gromadzonej wiedzy. 

Mimo że istota zarządzania pozostaje w zasadzie niezmienna, spojrzenie menedżerów 

na  kwestie  istotne  z  perspektywy  organizacji  zmienia  się  w  zależności  od  natężenia 

i istotności oddziaływających na organizację czynników zewnętrznych. Zmienność warunków 

otoczenia,  szczególnie  w  dzisiejszych  czasach,  determinuje  zarówno  krótkookresowe,  jak 

i wieloletnie  plany działalności.  Obecnie  znajdujemy się  w  niezwykle  burzliwym okresie 

zmian, gospodarczych i społecznych, które dotąd nie miały precedensu. Zmiany w spojrzeniu 

na  biznes  dotyczą  religii,  rozwoju  gospodarczego  poszczególnych  narodów,  ale  także 

inwestycji  w  bezpieczeństwo  czy  szukania  nowych  rozwiązań  formalnych 

i instytucjonalnych. 
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1.3. Identyfikacja zagrożeń skuteczności procesu 

zarządzania w transformacji gospodarczej 

Trudno jest wyobrazić sobie okres nacechowany większą ilością niewiadomych niż 

czas  transformacji  gospodarczej,  która  była  udziałem  Polski  po  roku  1989.  Zmiany 

zachodzące w owym okresie dotykały każdej dziedziny życia wszystkich mieszkańców kraju, 

w tym pracy.  Można  śmiało  stwierdzić,  że  nie  było  takiej  branży czy sektora,  które  nie 

musiałyby dostosować się do zmieniających się warunków. Zmiana gospodarki z centralnie 

planowej w gospodarkę wolnorynkową był wydarzeniem niemającym precedensu, dlatego też 

podczas przeprowadzania podstawowych reform nie było możliwości oparcia się na jakimś 

wcześniej wypróbowanym mechanizmie. Główne przemiany dotknęły sfery gospodarki oraz 

kultury,  w  której  – jak  zauważa  A.  Jawłowska  –  najistotniejsze  procesy  rozpoczęte 

w momencie przełomu to: 

 proces  „odpaństwowienia”  i  uspołecznienia  kultury,  reorganizacji  jej  instytucji  na 

zasadach  rynkowych,  pociągający  za  sobą  konieczność  decentralizacji  decyzji 

dotyczących środków finansowych,  niezbędnych do zachowania i  upowszechniania 

kulturowego dziedzictwa oraz do zapewnienia warunków rozwoju twórczości; 

 proces  pluralizacji  kultury  związany  z  ujawnieniem się  różnych  grup  i  ośrodków 

kulturotwórczych, niemających do tej pory możliwości artykulacji swych poglądów 

w przestrzeni publicznej; 

 proces  głębokiej  zmiany w sferze  wartości  implikujący  konieczność  poszukiwania 

nowych punktów orientacyjnych w społecznym świecie i nowych strategii życiowych; 

 proces  konstruowania  kulturowych  uzasadnień  słuszności  obranego  kierunku 

transformacji,  w szczególności podstaw legitymizacji  nowego ładu ekonomicznego, 

którego wprowadzenie nie mogło odbyć się bez społecznych kosztów; 

 proces reinterpretacji przeszłości, jej opisywanie językiem innych symboli, a zarazem 

ocenianie wedle innych kryteriów; 

 proces  ekspansji  wzorców  popularnej  kultury  zachodniej,  głównie  amerykańskiej, 

lansującej nowe mody i style życia, a także kształtującej orientację charakterystyczną 

dla społeczeństwa konsumpcyjnego38.

Zmiany  zachodzące  w  sferze  gospodarki  były  równie  istotne  jak  te  zachodzące 

w kulturze  oraz  w  postrzeganiu  współczesnego  świata.  L.  Balcerowicz  zauważa,  że  na 

38 A. Jawłowska, Kultura w okresie przełomu lat dziewięćdziesiątych, [w:] Do i od socjalizmu. Dwa przełomy 
w ciągu półwiecza w Polsce, red. A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 1998, s. 137.  
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ekonomiczny aspekt transformacji ustrojowej wpływ miały trzy elementy:

 stabilizacja makroekonomiczna,

 liberalizacja cen, rynków i warunków podejmowania działalności gospodarczej,

 głębokie zmiany instytucjonalne39.

W  momencie  wprowadzania  reform  transformacyjnych  podstawowe  wskaźniki 

makroekonomiczne były najlepszym dowodem na fatalny stan polskiej gospodarki. W drugiej 

połowie  1989  r.  inflacja  wzrastała  o  20–40%  miesięcznie,  a  w  ujęciu  rocznym  wzrosła 

o 640%40,  w  tym  samym  okresie  deficyt  budżetowy wynosił  około  10% PKB41.  Zmiany 

czekające polską gospodarkę były konieczne, aby wprowadzić kraj z powrotem na właściwe 

tory,  umożliwiając tym samym dalsze konieczne reformy, mające w odległej perspektywie 

doprowadzić  do  integracji  z  Unią  Europejską.  Konieczne  było  działanie  w  imię  zasady 

mówiącej,  że  prawdziwa  wolność  musi  się  opierać  na  gospodarce  rynkowej,  własności 

prywatnej oraz pieniądzu, który jest w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku42. 

Reformy wprowadzone przez L. Balcerowicza, często określane jako terapia szokowa, miały 

na celu doprowadzenie do spełnienia tego warunku. Naturalnie wprowadzanie tak szeroko 

zakrojonych  reform  nie  mogło  odbyć  się  bez  negatywnych  skutków,  z  których  jednym 

z najważniejszych było ujawnienie się dotychczas ukrytego bezrobocia. Pod koniec 1990 r. 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekraczała 1 milion. W 1991 r. było ich już 2 miliony 

300  tysięcy,  co  oznaczało  bezrobocie  na  poziomie  12,3%43,  które  jednakże  nie  było 

równomierne, lecz różne w poszczególnych zawodach, regionach kraju i zależało od wieku44. 

Szybko rosnące bezrobocie było jednym z wielu czynników powodujących presję na rozwój 

sektora  prywatnego.  Samozatrudnienie  było  w  niektórych  przypadkach  łatwiejsze  niż 

znalezienie  pracy  w  dużej  firmie  czy  zakładzie.  Jednocześnie,  przywołując  spostrzeżenie 

R. Rapackiego, można stwierdzić, że istniała stosunkowo duża doza akceptacji dla działań 

prywatyzacyjnych,  co  wynikało  z  faktu,  że  duża  część  impulsów  powodujących  takie 

działania  pochodziła  z  przedsiębiorstw  państwowych.  Czynnik  ten  w  znacznym  stopniu 

pozwolił  ograniczyć  konflikt  społeczny,  u  którego  podstaw  leżały  przekształcenia 

własnościowe w naszym kraju45.
39 L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa 1997, s. 236.
40 W. Wilczyński, Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 91.
41 M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, s. 184.
42 W. Wilczyński, op. cit., s. 92.
43 P. Mikuła, Bilans przemian społecznych i gospodarczych w Polsce w latach 1989-2006, Zeszyty Naukowe 

Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Nr 2(7), Rzeszów 2008, 
s. 79.

44 W. Wilczyński, op. cit., s. 104.
45 R. Rapacki, Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990–2003: próba bilansu,[w:] Gospodarka 

30



Zmiany  są  wspólnym  mianownikiem  dla  wszystkich  organizacji  działających 

w dzisiejszych czasach oraz dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce na przełomie lat 

90.  Są  one  nieodłączną  częścią  zarówno  dzisiejszego,  niezwykle  burzliwego  świata,  jak 

i pełnego  niepewności  okresu  transformacji  gospodarczej.  Są  zjawiskiem,  które  można 

scharakteryzować jako w wysokim stopniu  złożone,  dynamiczne  oraz  dotyczące  zarówno 

warstwy organizacyjnej,  jak  i  społecznej.  Pierwsza  dekada  XXI  w.  charakteryzowała  się 

niezwykłym stopniem dynamizmu zachodzących zmian. Umiejętność zarządzania zmianami 

staje  się coraz istotniejsza dla  wszystkich organizacji  działających w środowisku rosnącej 

globalizacji  i  wzajemnego  współzawodnictwa.  W literaturze  przedmiotu  wskazuje  się,  że 

wiele organizacji styka się z sytuacją, w której zmiana jest jedyną szansą, by przetrwać46. 

Można przytoczyć stwierdzenie, że wszystkie byty mają coraz krótsze życie, a częstotliwość 

ich przekształcania zdecydowanie wzrasta47.  Naturalne przekształcenia są wynikiem zmian 

zachodzących w bliższym i  dalszym otoczeniu  przedsiębiorstw,  ale  również przewidywań 

dotyczących potencjalnych stanów przyszłości i  próby dostosowania się do nich w chwili 

obecnej. Potwierdzić może to stwierdzenie prezentowane przez B. Grouarda i F. Mestona, 

którzy uważają, że przedsiębiorstwa przyszłości będą organizacjami stale przekształcającymi 

się,  czyli  zdolnymi  do  antycypacji  przyszłych  warunków  funkcjonowania,  dzięki  czemu 

możliwa będzie szybsza adaptacja do otoczenia48. 

Już  w  latach  80.  ubiegłego  wieku  na  zwiększającą  się  turbulentność  otoczenia 

H. Ansoff.  Turbulencję  otoczenia  opisał  jako  chwilowe,  gwałtowne  zmiany,  które  są 

wynikiem występowania czterech podstawowych zmiennych:

 wzrostu  nowości  zmian,  ponieważ  nowe,  niespotykane  wcześniej  doświadczenia 

przedsiębiorstwa odbiegają od utartych ścieżek realizacji;

 wzrostu  intensywności  otoczenia:  objawia  się  on  poprzez  rosnącą  intensywność 

zużywania zasobów finansowych i organizacyjnych, służących do zwiększania ilości 

relacji biznesowych oraz do utrzymywania ich trwałości;

 wzrostu  szybkości  zmian,  który  następuje  poprzez  zwiększanie  zdolności 

przyswajania zmian przez organizację;

 wzrostu  złożoności  otoczenia  przedsiębiorstwa,  czyli  zwiększania  się  liczby 

pojawiających się zdarzeń, które można uznać za nieprzewidywalne49.

polska na przełomie wieków. Od A do Z, NBP, Warszawa 2005, s. 51.
46 M. Beer, N. Nohria, Cracking the code of change, „Harvard Business Review” 2000, nr 78(3), s. 133–141.
47 R. Martin, Breaking the code of change: Observations and critique, Harvard Bussines School Press, Boston 

2000, s. 456.
48 B. Grouard, F. Meston, Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Poltext Warszawa 

1997, s. 7.
49 H. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 58.
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Nie  ulega  wątpliwości,  że  turbulentne  otoczenie  jest  standardem,  w  którym 

funkcjonują  dzisiaj  wszystkie  organizacje  niezależnie  od  ich  wielkości,  zasobów,  miejsca 

powstania czy rynków, na których działają. W tej sytuacji można uznać, że zmienność wiąże 

się  z  umiejętnością  prowadzącą  do  stałego  wzrostu50,  natomiast  decyzja  pozostania  przy 

starym, sprawdzonym sposobie działania to tylko pozorna pewność znanego51. Można przyjąć 

założenie,  że  aby  sprostać  wymaganiom  zmiennych  warunków  otoczenia,  organizacje 

powinny charakteryzować  się  chęcią  i  umiejętnością  wprowadzania  zmian  adaptacyjnych, 

pozwalających  na  dostosowanie  się  do  nowej  rzeczywistości.  Definicja  o  charakterze 

holistycznym może zostać sformułowana w następujący sposób: zmiana organizacyjna jest to 

różnica  w  czasie  między  jednym  stanem  (w  czasie  t1)  a  innym  stanem  (w  czasie  t2) 

w zarządzaniu,  procesach  biznesowych  i  obszarze  społecznym  przedsiębiorstwa,  bez 

wskazania na jej potencjalne i realne skutki. Zmiana ta jest wynikiem działania, mającego 

często  postać  procesu.  Może być  wywołana  bodźcami  wewnętrznymi bądź  zewnętrznymi 

i dotyczyć  dowolnego  obszaru  przedsiębiorstwa.  Tworzy  nowy  stan  o  potencjalnie 

zwiększonym  ładzie  i  lepszym  zorganizowaniu,  kształtuje  nowy  paradygmat  działania52. 

Ciągła  zmiana  przedsiębiorstw  jest  czynnikiem  pozwalającym  na  przetrwanie  oraz  na 

zwiększenie własnej konkurencyjności. Można wyróżnić następujące dwa podstawowe cele 

wprowadzania zmian w organizacji:

• zmiana wzorców i modeli zachowań charakterystycznych dla danej organizacji – 

np.  implementacja  założeń  kultury  organizacyjnej  lub  nowa  wizja  działania 

przedsiębiorstwa;

• zwiększenie  możliwości  dostosowania  się  do zmian rynkowych,  a  tym samym 

wzrost konkurencyjności na rynku.

Zmiany organizacyjne mogą być wprowadzane zgodnie z dwoma przeciwstawnymi 

sobie  modelami,  które  różnią  się  od  siebie  między innymi  sposobem wdrażania,  a  także 

ryzykiem ponoszonym przez organizację. Mowa w tym miejscu o modelu zmian radykalnych 

oraz  o  modelu  zmian  ewolucyjnych  wprowadzanych  procesów.  Podejścia  te  w  równym 

stopniu wykorzystują te same metody działania; będąc nastawionymi na realizowane procesy, 

biorą pod uwagę faktyczne ograniczenia. Z proponowanych metod można wyróżnić między 

innymi benchmarking, mapy procesów czy kwestionariusze samooceny. Mimo podobieństw 

należy  mocno  zaakcentować,  że  podejścia  te  są  od  siebie  różne53.  Coraz  większą 

50 B. Maskel, The age of agile manufacturing, „Supply Chain Management” 2001, vol. 6, nr 1, s. 5.
51 K. Grzybowska, Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną, Wydawnictwo 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 7.
52 Ibidem, s. 8.
53 K. Palacz, Total Quality Management i Business Process Reporting – podobieństwa i różnice, „Organizacja 
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popularnością cieszy się również podejście systemowe do zarządzania zmianami. Aby lepiej 

przedstawić  zasady  systemowego  zarządzania  zmianami,  trzeba  podkreślić,  że  dla  wielu 

organizacji konieczność wprowadzenia zmian wiąże się z zachodzeniem licznych interakcji. 

Przykładowo  wprowadzanie  reengineeringu  procesów  biznesowych  może  wiązać  się 

z poważnymi zmianami struktury organizacyjnej oraz realizowanego procesu zarządzania54. 

Reengineering procesów biznesowych nie jest jedynym typem zmian procesów, lecz idzie 

w parze  z  innymi  zmianami  organizacyjnymi  i  dlatego jeżeli  miałby zostać  wyizolowany 

i przeprowadzony niezależnie od pozostałych, najprawdopodobniej zakończyłby się porażką. 

Sugeruje się, że każda zmiana charakteryzowana przez dywersyfikację oraz interakcję zmiany 

organizacyjnej  powinna  być  zarządzana  jako  całość  z  wykorzystaniem  wielu  metod 

i koncepcji.  Przykładowo  – ponieważ  kompleksowe  zarządzanie  jakością  (TQM)  często 

prowadzi  do  kluczowych  zmian  wśród  zatrudnionego  personelu,  kultury  organizacyjnej, 

technologii oraz struktury i w rzeczywistości zmienia całą organizację55, można stwierdzić, że 

najskuteczniejsze będzie podejście holistyczne obejmujące interakcje zachodzące pomiędzy 

różnymi  procesami56.  Niezależnie  od  preferowanych  metod  zarządzania  zmianami 

zagadnienie można opisywać również ze względu na charakter zachodzących działań.

D.  Anderson  wyróżnia  trzy  główne  mechanizmy  powstawania  potrzeby  zmiany 

w organizacji:

 zmiana rozwojowa,

 zmiana przejściowa,

 zmiana transformacyjna.

i Zarządzanie” 2001, nr 30, s. 329–240.
54 M. Al-Mashari, M. Zairi, BPR implementation process: An analysis of key success and failure factors, 

„Business Process Management Journal” 1999, nr 5(1), s. 87–122.
55 F.M. Hill, L.K. Collins, The positioning of BPR and TQM in long-term organisational change strategies, 

„TQM Magazine” 1998, nr 10(6), s. 438–446.
56 G. Cao, S. Clarke, B. Lehaney, A systemic view of organisational change and TQM, „TQM Magazine” 2000, 

nr 12(3), s. 186–193.
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Rys. 1.5. Zmiana rozwojowa
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie:  D.  Anderson,  L.S.  Ackerman  Anderson,  Beyond  Change 

Management, Jossey-Bass/Pfeifer, San Francisco 2001, s. 32.

Zmiana  rozwojowa  charakteryzuje  się  stałym  stabilnym  wzrostem  organizacji, 

zachodzące przemiany są zaplanowane odpowiednio wcześniej, dzięki czemu ich wdrażanie 

powoduje  mniej  niespodziewanych  problemów.  Główną  ideą  tego  typu  zmian  jest 

wprowadzenie korzystnych rozwiązań do już zachodzących procesów w przedsiębiorstwie, 

czego efektem będzie zwiększenie konkurencyjności  firmy na konkretnym rynku.  Zmiana 

rozwojowa  powodować  będzie  jednocześnie  najmniej  inwazyjne  zmiany  wprowadzane 

w strukturę  czy  kulturę  organizacyjną,  natomiast  te  spośród  zmian,  które  zostaną 

zaimplementowane, zazwyczaj spotkają się z akceptacją załogi. Jest to wynikiem partycypacji 

wszystkich pracowników w projekcie wdrażania zmian. Oparcie zaplanowanych działań na 

opracowanych wcześniej  standardach (takich  jak  między innymi  normy ISO)  pozwala  na 

prawidłową estymację oczekiwanych wyników. 

Rys. 1.6. Zmiana przejściowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Anderson, L.S. Ackerman Anderson, op. cit., s. 32.

Zmiana przejściowa ma wiele  cech wspólnych ze zmianą rozwojową, jednakże jej 

głównym  założeniem  jest  „zmiana  naprawcza”,  a  więc  identyfikacja  i  rozwiązanie 
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konkretnego problemu czy też zmodyfikowanie wadliwie działającego procesu realizowanego 

w  przedsiębiorstwie.  Diagnoza  problemu  musi  jednak  zostać  postawiona  odpowiednio 

wcześniej,  tak  by realizowane zmiany nie  wpływały nadmiernie  negatywnie  na  pozostałe 

dobrze  funkcjonujące  elementy  organizacji.  Podejmowane  działania  realizowane  są 

z uwzględnieniem wcześniej ustalonych indywidualnie dopasowanych kryteriów, które muszą 

zostać spełnione, by można było mówić o dokonaniu pozytywnego postępu. 

Rys. 1.7. Zmiana transformacyjna
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Anderson, L.S. Ackerman Anderson, op. cit., s. 32.

Zmiana transformacyjna jest  trzecim modelem zmian, który może być realizowany 

w przedsiębiorstwach.  Jest  to  zdecydowanie  najbardziej  burzliwa  zmiana,  szczególnie 

w początkowej fazie realizacji.  Podstawą jej  pojawienia się jest  widmo bankructwa firmy, 

które  może  być  spowodowane  wielorakimi  czynnikami,  jednak  zazwyczaj  wynikającymi 

z zaniedbań  z  przeszłości,  gdy  firma  po  początkowym  wzroście  i  osiągnięciu  stabilnej, 

zadowalającej  pozycji  rynkowej  przestaje  zwracać  uwagę  na  otoczenie,  koncentrując  się 

ściśle  na  procesach  zachodzących  wewnątrz.  Może  to  doprowadzić  do  stanu,  w  którym 

niezauważone  zostaną  istotne  sygnały  dotyczące  krytycznych  zmian  na  rynku. 

Przeprowadzenie  nagłej  i  gwałtownej  reformy  w  takim  położeniu  często  jest  jedyną 

alternatywą dla niechybnego upadku organizacji. 

35



Tabela 1.2

Macierz trzech modeli występowania zmian w organizacjach

Typ zmiany

Stopień 

burzliwości 

zachodzących 

zmian

Główna 

motywacja 

wprowadzania 

zmian

Stopień 

zagrożenia

dla 

przetrwania

Rozpiętość 

pomiędzy 

oczekiwaniami 

otoczenia a 

realizowanymi 

operacjami

Przejrzystość 

wyniku

Wpływ na 

mentalność

Główny 

podmiot 

realizowanyc

h zmian

Orientacja Poziom 

wymagane

go 

samorozwo

ju 

Sposób 

pojawienia się 

zmian

Zmiana 

rozwojowa

1 Ulepszenie 

istniejących 

rozwiązań 

1 1 4

Wynik oparty 

na standardach

1

Niewielki lub 

żaden

Umiejętności, 

wiedza

Konkretne 

projekty

1 Poprzez trening 

oraz rozwój

Zmiana 

przejściowa

2 Rozwiązanie 

konkretnego 

problemu

2 2 4

Wynik oparty 

na kryteriach

1

Niewielki lub 

żaden

Strategia, 

struktura, 

procesy

Projekty, 

struktura, 

technologia

2 Kontrolowane 

wsparcie 

projektów

Zmiana

transforma-

cyjna

3–4 Przetrwanie:

„zmiana lub 

śmierć”. 

Przełomowe 

wydarzenie to 

szansa na nowy 

start

1–4 

w zależności 

od sytuacji 

przedsiębiors-

twa

3–4

Działania 

restrukturyzacyj-

ne często mogą 

wywoływać opór 

pracowników

1

Wynik 

w początkowej 

fazie nie daje 

się przewidzieć 

2–4 

Zmiana jest 

wynikiem 

krytycznej 

potrzeby. 

Stare 

przekonania 

były złe

Strategia, 

struktura, 

procesy,

technologia, 

kultura, 

zachowania 

mentalność

praca

Orientacja 

procesowa – 

wymaga 

zmian kultury, 

mentalności

oraz 

zachowań

3–4 Poprzez 

świadome 

kształtowanie 

procesów 

i transformację 

wymagającą 

partycypacji 

pracowniczej
Skala: 1 – niski; 4 – bardzo wysoki.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Anderson, L.S. Ackerman Anderson, op. cit., s. 33.



Wymienione modele zmian organizacyjnych różnią się poszczególnymi elementami 

oraz  siłą  ich  oddziaływania,  co  obrazuje  tabela  1.2.  Jak  można  zaobserwować,  zmiana 

rozwojowa przebiega w sposób zdecydowanie najłagodniejszy,  a jej  przeciwieństwem jest 

zmiana  transformacyjna,  która  bardzo  często  jest  wynikiem  poważnego  kryzysu 

w organizacji.  Dotyczy ona wielu  krytycznych procesów, realizowanych w niekorzystnym 

momencie,  może  więc  wywoływać  gwałtowny  opór  pracowników.  Jednakże  podstawą 

działania w takiej sytuacji jest dokonanie odpowiedniej dyspersji systemu motywacyjnego, 

tak by przedstawić pracownikom jasny obraz celów i zadań do zrealizowania, a także efektu, 

jaki firma ma osiągnąć. W obliczu możliwości ogłoszenia upadłości pracownicy będą skłonni 

przewartościować swoje dotychczasowe postawy, aby zwiększyć szansę na przeprowadzenie 

skutecznej zmiany naprawczej (przykładowo zapewnienie zatrudnienia może mieć większą 

wagę  niż  realizowanie  zaplanowanych  podwyżek).  W takiej  sytuacji  dyspersja  systemów 

motywacyjnych,  będąca przedmiotem niniejszej  pracy,  mogłaby zostać uznana za element 

ograniczający niekorzystne efekty zmiany transformacyjnej.
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1.4. Ocena skuteczności metod zarządzania w warunkach 

transformacji gospodarczej

Okres  transformacji  gospodarczej  nacechowany  jest  wysokim  stopniem  ryzyka 

będącego  istotnym  czynnikiem  wpływającym  na  podejmowane  decyzje,  również 

z perspektywy transformacji organizacyjnej. W niedawnej przeszłości zmieniające się wzorce 

w zarządzaniu miały niebagatelny wpływ na wielowymiarowość społeczeństwa, co znalazło 

potwierdzenie niezależnie od środowisk, z których wywodzili się badający je specjaliści57. Nie 

jesteśmy  w  stanie  badać  transformacji  systemowych  w  oderwaniu  od  współcześnie 

postępującej globalizacji. To, jak trudnym procesem jest transformacja i internacjonalizacja 

gospodarki  z  postkomunistycznej  na  kapitalistyczną,  potwierdza  opinia,  że  pełna  zmiana 

może  trwać  dłużej  niż  trwała  odbudowa europejskiej  ekonomii  po  II  wojnie  światowej58. 

Jednym z kluczowych zagadnień, z którymi należy się zmierzyć w trakcie przeprowadzania 

zmian transformacyjnych, są gwałtowne zmiany zachodzące na rynku pracy, istotny jest także 

efekt  zmian  w przestrzennej  organizacji  funkcjonowania  gospodarki59.  Tworzenie  nowych 

miejsc  pracy,  które  szybko  stało  się  priorytetem  w  okresie  transformacji,  do  dziś  jest  

największym  wyzwaniem  praktycznym  dla  współczesnych  gospodarek,  a  także  jednym 

z kluczowych tematów w teorii ekonomii60. 

W  przypadku  transformacji  organizacyjnych  wyzwania  stawiane  przed 

przedsiębiorstwami są podejmowane w innej skali, jednak z perspektywy tych transformacji 

są one równie istotne i będą determinowały szanse przetrwania na rynku. W zależności od 

sytuacji, w której znajduje się organizacja, wprowadzane zmiany mogą mieć różny charakter, 

od  spokojnych,  zaplanowanych  wcześniej  i  rozsądnie  wprowadzanych  zmian 

usprawniających, aż po gwałtowne, pełne zagrożeń zmiany transformacyjne mające na celu 

uratować przedsiębiorstwo oraz zapewnić mu szanse dalszego funkcjonowania w otoczeniu. 

Niepodważenie  do  osiągnięcia  zamierzonego  rezultatu  prowadzi  więcej  niż  jedna  droga; 

problem, z jakim jednak muszą zmierzyć się współcześni menedżerowie,  dotyczy wyboru 

najskuteczniejszej  metody i  techniki.  Skuteczność  jest  tu  rozumiana  jako jedna  z  postaci 

sprawności działania, oceniana pod względem zbliżania się do celu, jaki został zamierzony 

i stanowi podstawę tej  oceny61.  O skuteczności można mówić,  gdy cel zostanie osiągnięty 

w pełni, częściowo (jeśli cel jest stopniowalny) lub gdy przeprowadzone działanie umożliwi 

57 K.E. Boulding, The Economics of Human Betterment, State of New York Press, New York 1984.
58 A.K. Koźmiński, Management in Transition, Difin, Warszawa 2008, s. 138.
59 T. Czyż, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne 

i Lokalne, nr 2–3, Warszawa 2002, s. 5.
60 S. Golinowska, Warunki tworzenia miejsc pracy, Raporty CASE nr 31, Warszawa 1999, s. 9.
61 Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 471.
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osiągnięcie  wyznaczonego celu w określonej  przyszłości.  Rola współcześnie  rozumianego 

zarządzania  polega  w  głównej  mierze  na  wszechstronnym  wykorzystaniu  umiejętności 

pracowniczych do realizacji technologicznych, a także społecznych procesów gospodarczych. 

Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia nie mogą zaskakiwać menedżerów, którzy 

powinni  być  w stanie  zaobserwować przesłanki  wystarczająco  wcześnie,  by odpowiednio 

zareagować. W takiej  sytuacji problemy związane z przewidywaniem, korygowaniem oraz 

kontrolowaniem nabierają szczególnej wagi. Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego i stale 

rosnące  znaczenie  planowania  (w  szczególności  na  poziomie  strategicznym)  powodują 

konieczność  ciągłego  perspektywicznego  wyprzedzania  rzeczywistości  oraz  ustalania, 

z często  wieloletnim  wyprzedzeniem,  celów,  metod,  form,  a  także  kierunków  działania. 

Spełnienie tych założeń jest możliwe dzięki wykorzystaniu naukowych, skutecznych zasad 

organizacji  i  zarządzania,  a w zakresie szczegółowych rozwiązań – odpowiednio dobranej 

techniki zarządzania62. W przypadku internacjonalizacji działalności gospodarczej stosowanie 

klasycznych rozwiązań strukturalnych może okazać się hamulcem spowalniającym rozwój 

przedsiębiorstwa  oraz  skuteczne  wykorzystywanie  osiągnięć  współczesnej  nauki 

i technologii,  co w efekcie będzie prowadziło do koncentrowania wysiłków organizacji  na 

tworzeniu  nowych  form  zamiast  optymalnego  wykorzystywania  posiadanych  zasobów. 

Można zauważyć,  że  najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój  ekonomiczno-

techniczny jest optymalne tempo rozwoju organizacyjnego i bezpośrednio z nim powiązana 

efektywność  procesu  zarządzania.  Stosowane  metody  powinny  skupiać  się  na  opisie 

i przewidywaniu  warunków  funkcjonowania  organizacji,  a  także  wyjaśniać  działanie 

określonych struktur, realizowanych procesów oraz konsekwencji zarządzania. W literaturze 

przedmiotu  omawiana  problematyka  często  odnosi  się  do  identyfikacji  różnic  pomiędzy 

metodami  a  technikami  zarządzania.  Metoda  polega  na  świadomym  i  konsekwentnie 

stosowanym sposobie postępowania dążącym do osiągnięcia  określonego celu63,  natomiast 

technika definiowana jest jako sposób i biegłość wykonywania określonych prac, czynności 

w jakiejś dziedzinie64. Można więc przyjąć, że główna różnica polega na swoistym stopniu 

ogólności  –  metoda  oznacza  wyższy  stopień  uogólnienia,  natomiast  technika  stanowi  jej 

uszczegółowienie.  Podobne  rozróżnienie  przyjmują  J.  Zieleniewski  oraz  Z.  Martyniak: 

„Sposoby bardziej szczegółowe od metod (…), bardziej szczegółowo opisane, (...) stosowane 

bądź to w mniejszych rozpatrywanych fragmentach, z których składają się wszystkie kolejno 

większe,  bądź też w określonym wariancie  «rodziny» podobnych metod, możemy nazwać 

62 J. Teczke, Techniki zarządzania a sprawność organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, seria: Monografie, Nr 83, Kraków 1988, s. 5.

63 Ibidem, s. 144.
64 Ibidem, s. 486.
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technikami działań”65. W podobnym tonie wypowiadał się K. Zimniewicz, który za metody 

metody  zarządzania  uznał  kolejne  etapy  postępowania  pozwalające  na  osiągnięcie 

zamierzonego  celu,  podczas  gdy techniki  zarządzania  stanowią  instrumenty,  które  należy 

stosować, by rozwiązać konkretne problemy zarządzania66. 

Stosowanie  odpowiednich  metod  zarządzania  oraz  bardziej  szczegółowych  technik 

w warunkach  transformacji  musi  przynosić  konkretne,  oczekiwane  przez  organizację 

rezultaty,  które  często  mają  dotyczyć  zwiększania  skuteczności  funkcjonowania 

przedsiębiorstwa.  Pojęcie  skuteczności  nierozerwalnie  wiąże  się  ze  sprawnością 

wykonywanych  działań,  a  w  szczególności  z  prakseologiczną  teorią  T.  Kotarbińskiego67. 

Analizując  dostępną  literaturę,  etapy  działania  można  sformułować  następująco.  Sprawca 

działania, aby osiągnąć zamierzony uprzednio cel oraz pod wpływem dowolnego impulsu, 

działając w danym otoczeniu, za pomocą narzędzi i metod oddziałuje na tworzywo, czego 

skutkiem  jest  powstanie  wytworu.  Sprawcą  działania  zawsze  jest  człowiek,  a  impulsem 

dowolna motywacja do działania68. Aby działanie było sprawne i skuteczne, należy spełnić 

pewien kanon postulatów. P. Cabała wyróżnia następujące: 

1. Stworzenie dyrektywy praktycznej. 

2. Preparacje działań – przygotowanie i zaplanowanie działania. 

3. Racjonalizacja działań – zapewniająca wzrost efektywności działania. 

4. Realizacja  i  kontrola  – praktyczna  część  działania  stosowana  wraz  z  oceną 

osiągania wyznaczonych zamierzeń. 

5. Eliminacja  błędów  praktycznych  – znajdowanie  i  eliminowanie  rozwiązań 

i środków sprzecznych z założonym celem69.

Problemem  nurtującym  dzisiejszych  menedżerów,  chcących  stosować  w  praktyce 

podstawowe  założenia  skutecznego  działania,  jest  odpowiedź  na  pytanie,  którą  z  metod 

i technik  zarządzania  zastosować  w  konkretnej  sytuacji,  w  jakiej  znajduje  się 

przedsiębiorstwo. Obecnie można rozróżnić około 220 skutecznych metod zarządzania, które 

zostały zestawione w tabeli 1.3. Metody te zostały podzielone na 5 podstawowych grup:

 metody strategiczne – dotyczące tworzenia wartości,

 metody strategicznego podejmowania decyzji,

 metody zmian organizacyjnych oraz kultury organizacyjnej,

65 Ibidem, s. 80.
66 Ibidem, s. 80.
67 Ibidem, s. 76.
68 Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Prakseologia#cite_note-1 (dostęp: 23.11.2011).
69 P. Cabała, Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007. 
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 metody marketingu oraz komunikacji,

 metody zarządzania umiejętnościami kierowniczymi.

Należy podkreślić, że zestawienie to nie jest pełne, lecz stanowi jedynie zbiór metod 

oraz  technik  zarządzania,  które  są  najczęściej  wykorzystywane  w  dzisiejszej  praktyce 

zarządzania.  Wiele  metod,  które  były  popularne  wcześniej,  jest  teraz  uważanych  za 

przestarzałe  i  mało  efektywne.  Takie  twierdzenie  nie  jest  pozbawione  racjonalnych 

przesłanek, ponieważ metody oraz techniki odnoszą się do zmieniających się tworów, jakimi 

są  organizacje.  Zmiany  organizacyjne  wymuszane  są  przez  dynamicznie  zmieniające  się 

otoczenie, a jednocześnie możliwości adaptacyjne organizacji są zdecydowanie większe niż 

możliwości dostosowania niektórych technik lub metod zarządzania do zmian zachodzących 

w otoczeniu.  Przykładem mogą  być  choćby  klasyczne  Taylorowskie  metody  zarządzania 

zasobami ludzkimi, które w dzisiejszych czasach przy dużo większej świadomości społecznej 

pracowników  w  zasadzie  nie  mają  już  racji  bytu.  Naturalnie  istnieją  pewne  możliwości 

dostosowywania metod zarządzania do zmieniających się standardów zarządzania, jednakże 

część  koncepcji  zdaje  się  całkowicie  nie  przystawać  do  obecnych  realiów.  Pewna  część 

przedstawionych metod i technik zarządzania może znaleźć swoje zastosowanie w więcej niż 

tylko  jednym  wyróżnionym  obszarze,  stąd  też  w  omawianej  tabeli  niektóre  elementy 

powtarzają  się  kilkukrotnie.  Z  drugiej  strony  niektóre  omawiane  metody  są  niezwykle 

szczegółowe,  znajdują  więc  zastosowanie  tylko  w  jednym  wyszczególnionym  obszarze 

działań.  W  omawianej  grupie  znajdują  się  metody  oraz  techniki  o  odmiennym  stopniu 

rozpoznawalności,  różniące  się  częstotliwością  stosowania,  która,  co  należy  jednak 

podkreślić,  nie  jest  wyznacznikiem skuteczności  ich  używania.  Analizując  przedstawione 

zagadnienia,  trzeba  szczególnie  zwrócić  uwagę  na  to,  że  omawiane  metody  i  techniki 

powstawały  w  różnych  okresach  i  w  związku  z  tym  często  skupiały  się  na  innych  – 

kluczowych  w  danym  czasie  – czynnikach,  które  według  ówczesnych  specjalistów  były 

najistotniejsze  dla  sprawnego  zarządzania  organizacjami,  a  także  były  dostosowane  do 

ówcześnie  akceptowanego  poziomu świadomości  społecznej.  Omawiana liczba  około  220 

najczęściej,  w  przekonaniu  autora,  stosowanych  metod  i  technik  zarządzania  jest 

zdecydowanie zbyt  duża,  by mogła w całości  zostać wykorzystana w poszukiwaniu tych, 

które są najbardziej skuteczne w warunkach transformacji gospodarczej. Aby dokonać oceny 

możliwych do zastosowania metod i technik, autor postanowił skorzystać z koncepcji lejka, 

która pozwoliła na rzetelną analizę zaprezentowanych metod i technik zarządzania według 

zaproponowanych  kryteriów.  Koncepcję  lejka  prezentuje  rys.  1.8.  Jako  kryteria  selekcji 

zostały wykorzystane następujące pojęcia:
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• powszechny – rozumiany jako „częsty, ogólnie znany i stosowany”70;

• uniwersalizm koncepcji – rozumiany jako „cecha tego, co obejmuje sobą całość 

jakichś spraw, zagadnień”71,

• kompletność informacji  – określana przez ilościowe różnice między informacją 

pierwotną a otrzymywaną przez użytkownika; straty informacyjne powodują, że 

informacja  staje  się  niekompletna,  a  w  skrajnym  przypadku  nieprzydatna  dla 

użytkownika systemu72,

• przydatność w sytuacjach zagrożenia – rozumiana jako wielkość potencjalnych 

korzyści uzyskanych z zastosowania konkretnej metody lub techniki zarządzania 

w sytuacji transformacji gospodarczej. 

 Tak  sformułowane  kryteria  umożliwiły  dokonanie  selekcji  i  wyboru  tych  metod  i 

technik zarządzania, które z perspektywy omawianego problemu mają największe szanse na 

wywołanie pozytywnej reakcji organizacji na kryzys makrootoczenia spowodowany zmianą 

transformacyjną.

Rys. 1.8. Selekcja z wykorzystaniem koncepcji lejka
Źródło: opracowanie własne.

70 http://sjp.pwn.pl/slownik/2506802/powszechny. (dostęp: 23.12.2011)
71 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2579195. (dostęp: 23.12.2011)
72 http://mfiles.pl/pl/index.php/Kompletno%C5%9B%C4%87_informacji. (dostęp: 23.12.2011)
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Tabela 1.3

Najpopularniejsze metody i techniki zarządzania stosowane w praktyce menedżerskiej

Metody strategiczne 
– tworzenie wartości

Metody 
strategicznego 
podejmowania 

decyzji

Metody zmian 
organizacyjnych oraz 

kultury 
organizacyjnej

Metody marketingu 
oraz komunikacji

Metody zarządzania 
umiejętnościami 
kierowniczymi

• 3 wymiary zmiany 
strategicznej (Pettigrew 
i Whipp)

• 4 trajektorie zmian 
przemysłu (McGahan)

• 6 myślących kapeluszy 
(de Bono)

• 7 Ps (rozszerzony 
marketing mix) (Booms 
i Bitner)

• Alianse strategiczne 
(Venkataraman)

• Analiza kosztów 
i korzyści

• Analiza PEST 
• Analiza podstawowej 

przyczyny (RCA)
• Analiza pola sił (Lewin)
• Analiza portfolio
• Analiza SWOT
• Bricks and clicks
• Cykl życia produktu
• Distinctive capabilities 

(Kay)

• Dwanaście zasad 
ekonomii sieciowej 
(Kelly)

• 6 myślących kapeluszy 

(de Bono)

• Analiza kosztów 

i korzyści (CBA)

• Analiza płynności 

finansowej

• Analiza portfolio

• Analiza regresji

• Analiza 

zdyskontowanych 

strumieni pieniężnych 

(DCF)

• ARIMA

• Badania operacyjne

• Benchmarking

• Burza mózgów 

• Całkowita kalkulacja 

kosztów

• CAPM

• 10 zasad dokonywania 

zmiany (Osborne) 

• 14 zasad Deminga 

(Deming)

• 3 wymiary zmiany 
strategicznej (Pettigrew 
i Whipp)

• 4 trajektorie zmian 
przemysłu (McGahan)

• 5 dyscyplin (Senge)

• 7 nawyków skutecznego 

działania (Covey)

• 7 niespodzianek Portera 

(Porter)

• 8 atrybutów zarządzania 

(Peters) 

• Alianse strategiczne 
(Venkataraman) 

• Analiza pola sił (Lewin)
• Cykl życia organizacji 

(fazy wzrostu) (Greiner)

• diagnozy organizacji 

• 7 Ps (rozszerzony 
marketing mix) (Booms 
i Bitner)

• Analiza PEST 
• Architektura 

przedsiębiorstwa 

(Zachman)

• Autoregresyjny 

zintegrowany proces 

średniej ruchomej 

(ARIMA)

• Bricks and clicks
• Cykl życia organizacji 

(fazy wzrostu) (Greiner)

• Cykl życia produktu 

• Distinctive capabilities 

(Kay)

• Dwanaście zasad 
ekonomii sieciowej 
(Kelly)

• Dźwignie kontroli 

(Simons)

• 4 wymiary pracy 

relatywnej (Butler)

• 5 dyscyplin (Senge)

• 7 nawyków skutecznego 

działania (Covey)

• 7 niespodzianek Portera 

(Porter)

• Analiza kosztów 
i korzyści

• Analiza SWOT
• Architektura 

przedsiębiorstwa 

(Zachman)

• Benchmarking

• Burza mózgów 

• Contingency theory 

(Fiedler)

• Cykl życia organizacji 

(fazy wzrostu) (Greiner)

• Groupthink (Janis)



• dynamika spiralna 
(Graves)

• Filozofia kaizen
• Fuzje i przejęcia – 

podejście procesowe
• Grupy kluczowe 

(Kleiner)
• Hierarchia potrzeb 

(Maslow)
• Koło Deminga (PDCA) 

(Deming)
• Krzywa doświadczenia
• Macierz ADL (Arthur D. 

Little)
• Macierz BCG (Boston 

Consulting Group)
• Macierz McKinseya 

(McKinsey)
• Macierz TDC
• Mapa grup strategicznych 

(Kaplan i Norton)
• Mapa wartości (Jack)
• Marketing mix (4P 5P) 

(McCarthy)
• Metoda scenariuszowa
• Model 3c (Ohmae)
• Model 5 sił (Porter)
• Model 7s (McKinsey)
• Model CMM
• Model Delta (Hax)
• Model dialektyczny
• Model kluczowych 

kompetencji (Hamel 
i Prahalad)

• Cash flow operacyjny

• Cash flow – zwrot 

z inwestycji

• Cena / zysk (P/E ratio)

• CFROI

• Dodana wartość rynkowa 

(MVA)

• EBIT

• EBITDA

• EFQM (EFQM)

• Ekonomiczna wartość 

dodana EVA

• EVM CPM

• Gotówkowa wartość 

dodana (CVA) (Anelda)

• Groupthink (Janis)

• IAM (Sveiby)

• Iloraz reputacji (RQ) 

(Harris i Fombrun)

• Indeks kapitału ludzkiego 

(HCI)

• Indeks tworzenia 

wartości (VCI) 

(Mintzberg) 

• Dynamika systemów 

(Forrester)

• Dźwignie kontroli 

(Simons)

• EFQM (EFQM)

• EVM CPM 

• Fazy zmian (Kotter)

• Filozofia kaizen
• Hierarchia potrzeb 

(Maslow)

• IAM (Sveiby)

• Inteligentne kultury 

(Early)

• Kluczowe grupy 

(Kleiner)

• Koło Deminga (PDCA) 
(Deming)

• Krzywa innowacyjności 

(Rogers)

• Ład korporacyjny 

(zasady OECD)

• Macierz McKinseya 

(McKinsey)

• Mapa grup strategicznych 
(Kaplan i Norton)

• Fazy zmian (Kotter)

• Filozofia kaizen
• Groupthink (Janis)

• Iloraz reputacji (RQ) 

(Harris i Fombrun)

• Intrinsic stakeholder 

commitment

• Kluczowe grupy 

(Kleiner)

• Krzywa innowacyjności 

(Rogers)

• Macierz ADL (Arthur D. 
Little)

• Macierz Ansoffa (Ansoff)

• Macierz BCG (Boston 
Consulting Group)

• Macierz McKinseya /
(McKinsey)

• Mapa grup strategicznych 
(Kaplan i Norton)

• Marketing mix (4P 5P) 
(McCarthy)

• Model BAV (BAV 

Consulting)

• Model dyfuzji Bassa 

(Bass)

• Organizacje uczące się 

(Senge) 

• Indeks kapitału ludzkiego 

(HCI)

• Inteligencja emocjonalna 

(Goleman)

• Inteligentne kultury 

(Early)

• Just-in-time (JIT)

• Koło Deminga (PDCA) 
(Deming)

• Kontinuum przywództwa

• Macierz Kepner-Tregoe 

(Kepner i Tregoe) 

• Macierz TDC

• Metoda kosztów ABC 

ABM

• Metoda M&A 

(acquisition integration 

approaches) (Haspeslagh 

i Jemison) 

• Metoda SMART 

(Drucker) 

• Model łańcucha wartości 
(Porter)

• Modelowanie i symulacje 
biznesowe

• Organizacje hierarchiczne 



• Model łańcucha wartości 
(Porter)

• Model przewagi 
konkurencyjnej (Porter)

• Cykl życia organizacji 
(fazy wzrostu) (Greiner)

• Model strategii Ansoffa 
(Ansoff)

• Metoda M&A 
(acquisition integration 
approaches) (Haspeslagh 
i Jemison)

• Model STRATPORT 
(Larreche)

• Model VRIN (Barney)
• Modelowanie i symulacje 

biznesowe
• Myślenie systemowe
• Normative approach of 

stakeholder theory
• Organizacje uczące się
• Outsourcing
• Parenting advantage 

(Goold i Campbell)
• Performance categories 

(Baldrige)
• Performance prism 

(model PP)
• Pętla OODA (Boyd)
• Podejście systemowe do 

diagnozy organizacji 
(Mintzberg)

• Profit pools (Gadiesh 
I Gilbert)

• Real options (Luehrman 

• IRR (Internal rate of 

return)

• IVM (M’Pherson)

• Kapitał intelektualny 

(IC-rating) 

• Koszty w oparciu 

o zarządzanie czasem 

(Kaplan)

• Koszty krańcowe

• Macierz TDC

• Metoda kosztów ABC 

ABM

• Metoda M&A 

(Haspeslagh i Jemison)

• Metoda MAGIC

• Model EM

• Modelowanie i symulacje 
biznesowe

• Nadwyżka zwrotu (ER)

• Nawigator Skandii 

(Edvinsson)

• NOPAT

• Okres zwrotu

• Performance categories 

• Metoda M&A 

(acquisition integration 

approaches) (Haspeslagh 

i Jemison) 

• Metoda SMART 

(Drucker) 

• Model CMM

• Model dialektyczny 
• Model zmian (Beckhard)

• Nawigator Skandii 

(Edvinsson) 

• Organizacje organiczne 

(Burns)

• Organizacje uczące się 

(Senge) 

• Outsourcing

• Parenting advantage 
(Goold i Campbell)

• Performance categories 

(Baldrige)

• Performance prism 
(model PP)

• Podstawy sił społecznych 

(French i Raven)

• Poziomy kulturowe 

(Schein)

• Osobowość marki 

(Aaker)

• Pozycjonowanie 

produktów (Trout)

• Profit pools (Gadiesh 

i Gilbert)

• Reengineering (BPR) 
(Champy)

• STRATPORT (Larreche)

• Style przewodzenia 

(Goleman)

• Teoria Gestalt (GT)

• Teoria perspektywy 

(Tversky)

• Teoria planowych 

zachowań (Ajzen)

• Zarządzanie kryzysem 

• Zarządzanie przez 
wartość dla klienta 
(Treacy i Wiersema)

• Zarządzanie wdrożeniami 

(Krüger)

• Zarządzanie zmianą 

(Krueger)

• Zmiany zachowań 

(Ajzen)

(Burns)

• Organizacje organiczne 

(Burns)

• PAEI style zarządzania

• Parenting advantage 
(Goold i Campbell)

• Podstawy sił społecznych 

(French i Raven)

• Poziomy kulturowe 

(Schein)

• Przywództwo oparte na 

wynikach (Ulrich)

• Reengineering (BPR) 
(Champy)

• Six sigma (GE) 

• Społeczna inteligencja

• Style przewodzenia 

(Goleman)

• Teoria dwuczynnikowa 

(Hertzberg)

• Teoria ERG (Alderfer)
• Teoria oczekiwań 

(Vroom)

• Teoria ograniczeń 
(Goldratt)

• Teoria perspektywy 

(Tversky)

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_trout_positioning.html


SDG)
• Reengineering (BPR) 

(Champy)
• Relative value of growth 

(Mass)
• Strategic intent (Hamel 

i Prahalad)
• Strategia błękitnego 

oceanu (Kim)
• Strategiczne zarządzanie 

interesariuszami 
(Freeman)

• Strategie trustowe 
(Wiseman)

• Teoria ERG (Alderfer)
• Teoria gier (Nash)
• Teoria ograniczeń 

(Goldratt)
• Teoria 

prawdopodobieństwa
• Teoria różnic 

kulturowych (Hofstede)
• Teoria wytrzymałości 

(Hammer)
• Teoria zasobów (Barney)
• Trójkąt strategiczny 

(Ohmae)
• Zarządzanie obiektowe 

(Drucker)
• Zarządzanie przez 

wartość dla klienta 
(Treacy i Wiersema)

• Zarządzanie wartością
• Zasady Clarksona

(Baldrige)

• Performance prism 

(model PP)

• Procent zysku 

operacyjnego

• Procent zysku 

rozdzielonego w postaci 

dywidend

• Procentowa stopa zysku 

• Próg rentowności

• PRVit

• Rachunek kosztów 

pełnych

• Rachunek kosztów 

standardowych

• RAROC 

• Real options (Luehrman 

SDG)

• Real ratio

• Realna wartość rynkowa

• Regresja dynamiczna

• Relative value of growth 

(Mass)

• Rentowność aktywów 

• RACI (RASCI)

• Reengineering (BPR) 
(Champy)

• Six change approaches 

(Kotter)

• Six sigma (GE) 

• Strategiczne zarządzanie 
interesariuszami 
(Freeman)

• Teoria dwuczynnikowa 

(Hertzberg)

• Teoria Gestalt (GT)

• Teoria oczekiwań 

(Vroom)

• Teoria planowych 

zachowań (Ajzen)

• Teoria racjonalnych 

decyzji (Ajzen i Fishbein)

• Teoria ścieżka-cel 

(House) 

• Total quality 

management (TQM)

• Value reporting (VR) 

(PWC)

• Władze przedsiębiorcze 

(Osborne)

• Zrównoważona karta 
wyników (Kaplan 
i Norton)

• Teoria ścieżka-cel 

(House)

• Teoria XY (McGregor)

• Teoria Z (Ouchi)

• Total quality management 

(TQM)

• Wymiary kulturowe 

(Hofstede)

• Zarządzanie kryzysem 

• Zarządzanie obiektowe

• Zarządzanie ryzykiem

• Zarządzanie zmianą 

(Krueger)

• Zintegrowany model 
rozwoju organizacji 
(Quinn i Cameron)

• Zrównoważona karta 

wyników (Kaplan 

i Norton)



netto (RONA)

• Rentowność 

zainwestowanego 

kapitału (ROCE)

• Six sigma (GE)

• Standard IAS 

• Strategiczna karta 

wyników (Kaplan 

i Norton)

• Strategie trustowe 

(Wiseman)

• TBR / BCG

• Teoria gier (Nash)

• Teoria 

prawdopodobieństwa

• Teoria przypadkowości 

(Vroom)

• Teorie wytrzymałości 

(Hammer)

• TSR (BCG)

• Value reporting (VR) 

(PWC)

• VRIN (Barney)

• WACC

• Wymiary kulturowe 

(Hofstede)

• Zarządzanie kryzysem 

• Zarządzanie obiektowe

• Zarządzanie wartością 

(MfV) (Insead)

• Zarządzanie wdrożeniami 

(Krüger)

• Zarządzanie zmianą 

(Krueger)

• Zarządzanie 

zorientowane na rezultaty 

(ROM)

• Zasady Clarksona
• Zintegrowany model 

rozwoju organizacji 

(Quinn i Cameron)

• Zmiany kultury 

organizacyjnej (Trice 

i Beyer)

• Zmiany zachowań 

(Ajzen)

• Zrównoważona karta 

wyników (Kaplan 

i Norton)



• Wartość bieżąca netto 

(NPV)

• Wartość likwidacyjna 

• Wolne przepływy 

pieniężne

• Wskaźnik ogólnej 

płynności (analiza 

płynności finansowej)

• Wskaźnik długu do 

kapitału (analiza 

wypłacalności)

• Wskaźnik szybkiej 

płynności

• Wskaźnik zysk na akcje 

EPS 

• Wykup lewarowany

• Wyrównanie wykładnicze

• Zarządzanie ryzykiem

• Zasady rachunkowości 

(GAAP) 

• Z-score (Altman)
• Zrównoważona karta 

wyników (Kaplan 
i Norton)

• Zwrot z inwestycji (ROI)



• Zwrot z kapitału 

własnego (ROE)

• Zwrot 
z zainwestowanego 
kapitału (ROIC)

Źródło: własne tłumaczenie z wersji angielskiej i opracowanie tekstu na podstawie http://www.valuebasedmanagement.net/.
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W pierwszej fazie selekcji jako kryterium o najbardziej ogólnej charakterystyce autor 

zdecydował się zastosować kryterium powszechności stosowania. W tej fazie wyróżnionych 

zostało 119 metod i technik niespełniających kryterium pierwszego: 10 zasad dokonywania 

zmiany (Osborne), 14 zasad W.E. Deminga, 4 wymiary pracy relatywnej (Butler), 8 atrybutów 

zarządzania (Peters), analiza płynności finansowej, analiza podstawowej przyczyny (RCA), 

analiza regresji, analiza zdyskontowanych strumieni pieniężnych (DCF), badania operacyjne, 

całkowita  kalkulacja  kosztów,  CAPM,  cena/zysk  (P/E  ratio),  CFROI,  contingency theory 

(Fiedler),  cash  flow  operacyjny,  cash  flow  zwrot  z  inwestycji,  diagnozy  organizacji 

(Mintzberg),  dodana  wartość  rynkowa  (MVA),  dynamika  spiralna,  dynamika  systemów 

(Forrester), EBIT, EBITDA, ekonomiczna wartość dodana EVA, fuzje i przejęcia, gotówkowa 

wartość  dodana (CVA)  (Anelda),  grupy  kluczowe,  indeks  tworzenia  wartości  (VCI), 

inteligencja emocjonalna (Goleman), intrinsic stakeholder commitment, IRR (internal rate of 

return),  IVM (M’Pherson),  just-in-time  (JIT),  kapitał  intelektualny (IC-rating),  kontinuum 

przywództwa, koszty w oparciu o zarządzanie czasem (Kaplan),  koszty krańcowe, krzywa 

doświadczenia, ład korporacyjny (zasady OECD), macierz I. Ansoffa, macierz Kepner-Tregoe 

(Kepner-Tregoe Inc.),  mapa wartości,  metoda  MAGIC,  metoda scenariuszowa,  model  3c, 

model  5 sił,  model  7s,  model  BAV (BAV Consulting),  model Delta,  model dyfuzji  Bassa 

(Bass), model EM, model kluczowych kompetencji, model przewagi konkurencyjnej (Porter), 

model  strategii  I.  Ansoffa,  model  VRIN  (Barney),  model  zmian  (Beckhard),  myślenie 

systemowe, nadwyżka zwrotu (ER), NOPAT normative approach of stakeholder theory, okres 

zwrotu, organizacje hierarchiczne (Burns), osobowość marki (Aaker), PAEI style zarządzania, 

pętla  OODA  (Boyd),  podejście  systemowe  do  diagnozy  organizacji  (Mintzberg), 

pozycjonowanie  produktów  (Trout),  procent  zysku  operacyjnego,  procent  zysku 

rozdzielonego  w  postaci  dywidend,  procentowa  stopa  zysku,  próg  rentowności,  PRVit, 

przywództwo oparte  na  wynikach (Ulrich),  rachunek kosztów pełnych,  rachunek kosztów 

standardowych,  RACI  (RASCI),  RAROC,  real  ratio,  realna  wartość  rynkowa,  regresja 

dynamiczna,  rentowność  aktywów  netto  (RONA),  rentowność  zainwestowanego  kapitału 

(ROCE),  six  change  approaches  (Kotter),  społeczna  inteligencja,  strategic  intent  (Hamel 

i Prahalad),  standard  IAS,  strategia  błękitnego  oceanu  (Kim),  strategiczna  karta  wyników 

(Kaplan i Norton), TBR (BCG), teoria przypadkowości (Vroom), teoria racjonalnych decyzji 

(Ajzen i  Fishbein),  teoria różnic kulturowych (Hofstede),  teoria wytrzymałości (Hammer), 

teoria  XY (McGregor),  teoria  Z  (Ouchi),  teoria  zasobów  (Barney),  teorie  wytrzymałości 

(Hammer),  trójkąt  strategiczny  (Ohmae),  TSR  (BCG),  VRIN  (Barney),  WACC,  wartość 

bieżąca  netto  (NPV),  wartość  likwidacyjna,  władze  przedsiębiorcze  (Osborne),  wolne 

przepływy pieniężne, wskaźnik długu do kapitału (analiza wypłacalności), wskaźnik ogólnej 

50



płynności  (analiza  płynności  finansowej),  wskaźnik szybkiej  płynności,  wskaźnik zysk  na 

akcje  EPS,  wykup  lewarowany,  wyrównanie  wykładnicze,  Z-score  (Altman),  zarządzanie 

wartością,  zarządzanie  wartością  (MfV)  (Insead),  zarządzanie  zorientowane  na  rezultaty 

(ROM), zasady rachunkowości (GAAP), zmiany kultury organizacyjnej (Trice i Beyer), zwrot 

z  inwestycji  (ROI),  zwrot  z  kapitału własnego (ROE),  zwrot  z  zainwestowanego kapitału 

(ROIC).

W trakcie działań mających na celu sprawdzenie poprawności weryfikacji kryterium 

pierwszego następujące  metody zostały odjęte  od  pierwotnego  wzoru  i  uznane  za  istotne 

z perspektywy kryterium powszechności: analiza płynności finansowej, diagnozy organizacji 

(Mintzberg),  fuzje  i  przejęcia,  koszty  w  oparciu  o  zarządzanie  czasem  (Kaplan),  ład 

korporacyjny (zasady OECD), model 5 sił, model 7s, model kluczowych kompetencji, model 

przewagi konkurencyjnej (Porter), model rozwoju organizacji (Greiner), podejście systemowe 

do diagnoz organizacji  (Mintzberg),  próg rentowności,  strategia  błękitnego oceanu (Kim), 

strategiczna  karta  wyników (Kaplan  i  Norton),  teoria  XY (McGregor),  wskaźnik  ogólnej 

płynności  (analiza  płynności  finansowej),  wykup  lewarowany,  zasady  rachunkowości 

(GAAP), zmiany kultury organizacyjnej (Trice i Beyer).

Wymienione  metody  i  techniki  zostały  poddane  dalszemu  procesowi  selekcji  – 

weryfikacji pod względem kryterium drugiego, czyli uniwersalności stosowania. W trakcie 

analizy pozostałych w zbiorze metod i technik zarządzania 90 z nich zostało określone jako 

niespełniające  tego  kryterium:  3  wymiary  zmiany  strategicznej  (Pettigrew  i  Whipp), 

4 trajektorie zmian przemysłu (McGahan), 5 dyscyplin (Senge), 6 myślących kapeluszy (de 

Bono),  7  nawyków  skutecznego  działania  (Covey),  7  niespodzianek  Portera,  7  Ps 

(rozszerzony marketing mix) (Booms i Bitner), alianse strategiczne (Venkataraman), analiza 

PEST,  analiza  płynności  finansowej,  analiza  pola  sił  (Lewin),  analiza  portfolio,  analiza 

SWOT,  architektura  przedsiębiorstwa  (Zachman),  autoregresyjny  zintegrowany  proces 

średniej  ruchomej  (ARIMA), benchmarking,  bricks  and clicks,  burza mózgów, cykl  życia 

produktu, diagnozy organizacji (Mintzberg), distinctive capabilities (Kay), dwanaście zasad 

ekonomii sieciowej (Kelly), dźwignie kontroli (Simons), EFQM (EFQM), EVM CPM, fazy 

zmian (Kotter), fuzje i przejęcia – podejście procesowe, hierarchia potrzeb (Maslow), IAM 

(Sveiby),  iloraz  reputacji  (RQ)  (Harris  i  Fombrun),  indeks  kapitału  ludzkiego  (HCI), 

inteligentne kultury (Early), just-in-time (JIT), kluczowe grupy (Kleiner), koszty w oparciu 

o zarządzanie czasem (Kaplan), krzywa innowacyjności (Rogers), ład korporacyjny (zasady 

OECD),  macierz  ADL  (Arthur  D.  Little),  macierz  BCG  (Boston  Consulting  Group), 

marketing mix (4P 5P) (McCarthy), metoda kosztów ABC ABM, metoda SMART (Drucker), 

model  5  sił  (Porter),  model  7s  (McKinsey),  model  CMM,  model  dialektyczny,  model 
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kluczowych  kompetencji  (Hamel  i  Prahalad),  model  łańcucha  wartości  (Porter),  model 

przewagi  konkurencyjnej  (Porter),  model  STRATPORT  (Larreche),  nawigator  Skandii 

(Edvinsson), organizacje organiczne (Burns), outsourcing, podejście systemowe do diagnozy 

organizacji  (Mintzberg),  podstawy sił  społecznych  (French  i  Raven),  poziomy kulturowe 

(Schein), profit pools (Gadiesh i Gilbert), próg rentowności, real options (Luehrman), relative 

value  of  growth  (Mass),  strategia  błękitnego  oceanu  (Kim),  strategiczna  karta  wyników 

(Kaplan i  Norton),  strategiczne  zarządzanie  interesariuszami  (Freeman),  strategie  trustowe 

(Wiseman), style przewodzenia (Goleman), teoria dwuczynnikowa (Hertzberg), teoria ERG 

(Alderfer),  teoria  Gestalt  (GT),  teoria  gier  (Nash),  teoria  oczekiwań  (Vroom),  teoria 

ograniczeń (Goldratt),  teoria  perspektywy (Tversky),  teoria  planowych zachowań (Ajzen), 

teoria prawdopodobieństwa, teoria ścieżka-cel (House), teoria XY (McGregor), total quality 

management  (TQM),  value  reporting  (VR)  (PWC),  wskaźnik  ogólnej  płynności  (analiza 

płynności  finansowej),  wykup  lewarowany,  wymiary  kulturowe  (Hofstede),  zarządzanie 

ryzykiem,  zarządzanie  przez  wartość  dla  klienta  (Treacy  i  Wiersema),  zarządzanie 

wdrożeniami  (Krüger),  zasady  Clarksona,  zasady  rachunkowości  (GAAP),  zintegrowany 

model rozwoju organizacji (Quinn i Cameron), zmiany kultury organizacyjnej (Trice i Beyer), 

zmiany zachowań (Ajzen).

W trakcie działań mających na celu sprawdzenie poprawności weryfikacji kryterium 

drugiego  następujące  metody  zostały  odjęte  od  pierwotnego  wzoru  i  uznane  za  istotne 

z perspektywy kryterium uniwersalności: alianse strategiczne (Venkataraman), analiza PEST, 

analiza  SWOT,  benchmarking,  model  5  sił  (Porter),  model  7s  (McKinsey),  outsourcing, 

zintegrowany model rozwoju organizacji (Quinn i Cameron), analiza pola sił (Lewin).

Wyżej wymienione metody i techniki zostały poddane dalszemu procesowi selekcji – 

weryfikacji  pod względem kryterium trzeciego,  czyli  kompletności.  Selekcja  ta  wymagała 

skorzystania z formy tabelarycznej, aby umożliwić odpowiedź na pytanie, które z pozostałych 

metod  i  technik  zarządzania  można  uznać  za  metody  w  pełni  kompletne,  częściowo 

kompletne  oraz  niekompletne  (zob.  tabela  1.4).  Jako cechy opisujące  kompletność metod 

i technik z perspektywy skuteczności w warunkach transformacji gospodarczej autor przyjął 

następujące wskaźniki:

 reakcja na zmianę otoczenia,

 przydatność do systemów motywacyjnych, 

 możliwość wykorzystania w branży wydobywczej.
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Tabela 1.4

Końcowa faza selekcji metod i technik zarządzania stosowanych w praktyce menedżerskiej

Nazwa Reakcja na zmianę 

otoczenia

Przydatność dla systemów 

motywacyjnych

Możliwość wykorzystania 

w branży wydobywczej

Alianse strategiczne 

(Venkataraman)

+ – +/–

Analiza kosztów i korzyści 

(CBA)

– – +

Analiza PEST + +/– +

Analiza pola sił (Lewin) + – +/–

Analiza SWOT + + +

Benchmarking + + +

Cykl życia organizacji (fazy 

wzrostu) (Greiner)

+/– – +/–

Filozofia kaizen – +/– –

Groupthink (Janis) – – –

Hierarchia potrzeb (Maslow) – + +/–

Koło Deminga (PDCA) – +/– –

Macierz McKinseya + – –

Macierz TDC +/– – –

Mapa grup strategicznych 

(Kaplan i Norton)

+ – +/–

Metoda M&A (acquisition 

integration approaches) 

(Haspeslagh i Jemison)

+ – –

Model 7s (McKinsey) + + +

Modelowanie i symulacje 

biznesowe

+/– +/– +

Organizacje uczące się 

(Senge) 

– +/– –

Outsourcing + – +

Parenting advantage / (Goold 

i Campbell)

+ – –

Performance categories 

(Baldrige)

+ + –

Performance prism (model 

PP)

+ – –

Reengineering (BPR) 

(Champy)

+ + +

Six sigma (GE) +/– +/– +/–

Zarządzanie przez kryzys + +/– –

Zarządzanie obiektowe – +/– +/–

53



(Drucker)

Zarządzanie zmianą 

(Krueger)

+ +/– +

Zintegrowany model rozwoju 

organizacji (Quinn i 

Cameron)

+/– – +/–

Zrównoważona karta 

wyników (Kaplan i Norton)

+ +/- +/-

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki  przeprowadzonej  analizy sugerują,  że  najlepszymi  metodami  spełniającymi 

wyznaczone  kryteria,  tj.  kryterium  powszechności,  uniwersalizmu  koncepcji  oraz 

kompletności informacji, są metody:

 analiza SWOT,

 model 7s,

 reengineering,

 benchmarking.

Ostatnie  przyjęte  kryterium,  czyli  przydatność  w  sytuacjach  zagrożenia,  spełniają 

wszystkie  cztery  wymienione  metody,  jednak  w  różnym stopniu.  Jeśli  wziąć  pod  uwagę 

dynamikę zmian zachodzących w trakcie transformacji gospodarczej, a także specyfikę tych 

metod, w opinii autora pozycjonowanie metod od najbardziej do najmniej przydatnej wygląda 

w sposób następujący:

1. Reengineering

2. Benchmarking

3. Model 7s

4. Analiza SWOT

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym rozdziale pracy, można stwierdzić, 

że  za  najbardziej  skuteczne  metody zarządzania  w warunkach  transformacji  gospodarczej 

należy uznać reengineering oraz benchmarking.
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II. Dyspersja systemu motywacyjnego

2.1. System motywacyjny w ujęciu retrospektywnym

Pojęcie  motywacji  przenika całą  filozofię  od nurtów klasycznych aż do rozmyślań 

najbardziej współczesnych. Przyjęto jednak, że to właśnie filozofia klasyczna stanowi źródło 

rozważań  o  człowieku  i  jego  postawie  etycznej,  i  to  jej  nurty  posłużyły  do  ukazania 

fundamentów działań  człowieka.  W niniejszej  pracy autor  większość  rozważań  opiera  na 

zagadnieniach  związanych  z  szeroko  rozumianą  kulturą  europejską,  uznając,  że  ma  ona 

większy  wpływ  na  kształtowanie  się  modeli  zachowań  w  organizacjach  stanowiących 

meritum  niniejszej  rozprawy niż  rozwijające  się  równolegle  wzorce  i  modele  kulturowe 

innych kontynentów. Za element wspólny przedstawionych rozważań można uznać motyw 

dobra i zła determinujących zachowania człowieka. 

Jako jeden z pierwszych filozofów nad motywami ludzkich poczynań zastanawiał się 

Sokrates,  należący również  do  pierwszych  europejskich  myślicieli,  którzy  pozostawili  po 

sobie  pisane  dokumenty  stanowiące  korzenie  współcześnie  rozumianej  teorii  motywacji. 

Twierdził on: „Wszelkie zło pochodzi z nieświadomości: nikt umyślnie i ze świadomością zła 

nie czyni. I nie może być inaczej: skoro dobro jest pożyteczne i gwarantuje szczęście, nie ma 

powodu,  aby ktoś,  kto  je  zna,  nie  czynił  go”73.  Można  więc  powiedzieć,  że  wiedza  jest 

warunkiem dostatecznym cnoty. „Jest to jedno i to samo wiedzieć, co jest sprawiedliwe, i być 

sprawiedliwym74”.  To  była  definicja  cnoty  według  Sokratesa:  cnota  jest  wiedzą75.  Jeżeli 

człowiek posiada wiedzę prawdziwą i pełną, nie może postępować inaczej niż dobrze. Wiedza 

potrzebna  do  cnoty  to  wiedza  etyczna  – stanowisko  takie  nazywa  się  intelektualizmem 

etycznym.  Etyczne  rozważania  Sokratesa  łączyły  się  w  spójny  łańcuch  i  prowadziły  do 

jednego wniosku: ludzie dążą do szczęścia i do pożytku. Prawdziwe szczęście i pożytek daje 

wyłącznie dobro.  Jedynym dobrem jest  cnota,  która jest  jedna,  ponieważ każda cnota jest 

wiedzą. Zdobywając wiedzę, osiągamy dobro, a z nim pożytek i szczęście. Wyłania się stąd 

oczywiste  przesłanie:  należy poszukiwać wiedzy,  a  gdy to możliwe,  należy uczyć  innych 

ludzi. 

Myśl Sokratesa oraz sofistów była kontynuowana szczególnie przez dwóch następców, 

którzy stworzyli odmienne koncepcje filozoficzne, wyrastające jednak z tego samego nurtu 

filozoficznego.  Byli  to  Antystenes  i  Arystyp,  z  których pierwszy założył  szkołę cyników, 

73 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, PWN, Warszawa 2005, s. 54.
74 Ibidem, s. 53.
75 Ibidem, s. 56.
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a drugi – szkołę cyrenaików.

Podstawą filozofii Antystenesa z Aten była etyka. W rozważaniach jej dotyczących 

doprowadził  do  skrajności  pogląd  głoszony  wcześniej  przez  Sokratesa:  jedynym  dobrem 

i celem życia jest cnota. Twierdził,  że „poza cnotą wszystko inne jest niepotrzebne”, gdyż 

sama ona wystarcza ludziom do szczęścia.

Cynicy  sławili  cnotę,  a  potępiali  dobra  zewnętrzne  pozyskiwane  wyłącznie  dla 

przyjemności. Dobra te nie dały im zadowolenia, ponieważ nigdy nie mieli do nich dostępu; 

tłumaczyli  sobie, że nie stałoby się tak, nawet gdyby je posiadali.  Temu, czego nie mogli 

posiąść, odmówili wartości. Ich filozofia wyrosła więc nie tylko z rozważań teoretycznych, 

lecz przede wszystkim wynikała z warunków życiowych.

Obojętność na dobra materialne i  osiągana przez nią niezależność  – tak można by 

streścić prezentowaną przez nich filozofię. Za wzór mędrca stawiali sobie Sokratesa, który 

był żywym modelem ich teorii.

Arystyp był  założycielem szkoły  cyrenaików.  Jego  poglądy  na  życie,  na  motywy 

działania  człowieka  były  całkowicie  odmienne  od  postawy  Antystenesa.  Gdy  założyciel 

szkoły cyników poświęcał się życiu proletariusza, ojciec cyrenaików prowadził życie pełne 

przepychu.  Można  uznać,  że  żył  według  zasad,  które  dzisiaj  określono  by  mianem 

całkowitego hedonizmu.  Uważał,  że  ludzie  starają  się  osiągać zawsze  tylko przyjemność, 

a unikać  przykrości,  z  czego  wynika  wniosek,  że  przyjemność  jest  jedynym  dobrem, 

a przykrość jedynym złem i chęć osiągania przyjemności jest  jedynym motywem naszych 

działań. To stanowisko nazywane jest hedonizmem. Arystyp był najbardziej zdecydowanym 

i bezkompromisowym hedonistą, jakiego zna historia etyki.

Można zaryzykować stwierdzenie, że w potocznym rozumieniu motywacji to właśnie 

hedonistyczne  rozumienie  tego  zagadnienia  do  dziś  funkcjonuje  w  biznesie.  Pracownicy 

starają się maksymalizować osiągane korzyści, jednocześnie unikając sytuacji, które mogłyby 

doprowadzić  do  pogorszenia  ich  sytuacji  społeczno-ekonomicznej.  Pracodawcy  wręcz 

przeciwnie  – najchętniej  maksymalizowaliby  wydajność  pracy  podwładnych  przy 

jednoczesnym minimalizowaniu kosztów ponoszonych na wypłaty wynagrodzeń. 

Podstawowe  elementy  filozofii  hedonistycznej  można  streścić  w  pięciu  głównych 

punktach 

1. Przyjemność jest jedynym dobrem. Należałoby również stwierdzić, że w związku 

z tym przykrość jest jedynym złem.

2.  Przyjemność,  będąca  jedynym  dobrem,  jest  stanem  przelotnym,  chwilowym, 

trwającym tylko,  póki  działa  bodziec.  Dla współczesnych rozważań o koncepcjach 

motywacyjnych  tę  zasadę  można  dostrzec  w  dążeniu  do  natychmiastowego 
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nagradzania. 

3.  Przyjemność jest  natury cielesnej.  „Cielesna przyjemność  – pisał  Arystyp  – jest 

celem życia”76. Odnosząc tę tezę do współczesnych koncepcji motywacyjnych, można 

by  stwierdzić,  że  zgodnie  z  tą  koncepcja  nagrody  materialne  (np.  podwyżka)  są 

skuteczniejsze niż psychologiczne (np. pochwała).

4. Przyjemność jest stanem pozytywnym. Nieprzyjemność jest stanem negatywnym. 

Nagradzanie przynosi zatem skutki pozytywne, a karanie – negatywne. 

5. Przyjemności różnią się tylko intensywnością, natomiast nie różnią się między sobą 

jakością, czyli nie ma zdecydowanej różnicy pomiędzy bodźcami popychającymi ludzi 

do działania. 

Koncepcje  Sokratesa  rozbudowywane  były  przede  wszystkim  przez  jego 

najsłynniejszego ucznia  –  Platona.  Skupiał  się  on w dużej  mierze na naturze istoty bytu. 

Platon w przeciwieństwie do swojego nauczyciela twierdził, że cnota nie zależy wyłącznie od 

rozumu. Uważał, że dusza dzieli się na cztery części, które powinny być ze sobą w absolutnej 

harmonii. Każda z części posiada własną, odmienną od pozostałych cnót. Wiedza jest więc 

cnotą  tylko  jednej  z  części  –  rozumu,  pozostałe  to  męstwo  –  cnota  części  impulsywnej 

i panowanie nad sobą – pożądliwej. Platon wyodrębniał jeszcze jedną, czwartą cnotę łączącą 

trzy pozostałe i utrzymującą harmonię – sprawiedliwość.

Koncepcja  Platona  była  jedną  z  pierwszych  w  historii  prób  stworzenia  pewnej 

systematyki, a nie stawianiem pojedynczych tez. Jego ostateczna teoria etyczna składała się 

z trzech podstawowych tez, do których pewną analogię można dostrzec w hierarchii potrzeb 

A. Maslowa:

1) dobra stanowią hierarchię; 

2) szczytem hierarchii nie jest żadne z dóbr realnych, lecz dobro idealne: idea dobra; 

3) dobra realne są natomiast początkiem i nieuniknionym etapem w drodze do szczytu. 

 Potoczne rozumienie „miłości platonicznej” jako wyzbycia się pożądań zmysłowych 

niewiele ma wspólnego z rzeczywistą koncepcją, którą przedstawiał Platon. Twierdził on, że 

istnieje pięć rodzajów szczęśliwości:

– zdolność podejmowania dobrych decyzji,

– zdrowe zmysły i zdrowe ciało,

– powodzenie w działaniu,

– dobra sława u ludzi,

76 Ibidem, s. 58.
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– dostatek tego, co potrzebne do życia77.

Koncepcje  Platona  nie  były  tylko  etyczną  teorią  celów,  ale  również  jednym 

z pierwszych psychologicznych opisów ludzkich zachowań78.

Ostatni  wielki  system  filozoficzny  tego  okresu  stworzony  został  przez 

najsłynniejszego ucznia Platona  – Arystotelesa. Wraz z rozwojem swojej doktryny przestał 

zajmować się nawet najbardziej ogólnymi zagadnieniami poglądu na świat i skupił się niemal 

całkowicie  na  wiedzy empirycznej.  Za  nadrzędny cel  uważał  uprawianie  cnoty  w  całym 

życiu. Twierdził,  że  szczęście  zależy  od  trzech  dóbr:  duchowych,  cielesnych  oraz 

zewnętrznych. Cnota nie wystarcza do osiągnięcia szczęśliwości. Niezbędne są również dobra 

zewnętrzne,  ponieważ  nawet  mędrzec  jest  nieszczęśliwy,  jeżeli  odczuwa  cierpienie  lub 

niedostatek.  Według  Arystotelesowskiej  koncepcji  cnoty  nie  muszą  iść  ze  sobą  w  parze. 

Człowiek,  który  ma  przymioty  rozumności  oraz  sprawiedliwości,  jednocześnie  może  być 

nieopanowany i wyuzdany. Mędrzec różni się od zwykłego człowieka nie tym, że jest wolny 

od namiętności, lecz tym, że potrafi nad nimi panować79.

Motywacja jest  też tematem wielu rozpraw z dziedziny psychologii  czy socjologii. 

Prof.  A.  Kolańczyk  twierdzi,  że  proces  motywacyjny  polega  na  ukierunkowaniu 

i podtrzymaniu aktywności człowieka aż do osiągnięcia celu i jest właściwy zachowaniom 

celowym, oraz wyróżnia następujące etapy formowania się procesu motywacyjnego:

1)  Pojawienie  się  tzw.  napięcia  motywacyjnego  –  specyficznego,  kierunkowego 

zenergetyzowania organizmu.

2)  Emocje  lub  popędy  wywołane  zaburzeniem  homeostazy  lub  sytuacją 

uwarunkowaną (np. pierwotne uczucie głodu poprzedzające celowe zdobywanie pokarmu).

3)  Rozbieżność  między  standardami  psychologicznymi  –  wyzwala  ona  emocje; 

standardem  może  być  wyobrażony  efekt,  do  którego  chcemy  dążyć,  pewien  standard 

normatywny, który złamiemy (wstyd, poczucie winy, itp.) też może być bodźcem spustowym 

do podjęcia złożonej, celowej czynności80. 

Motywacja to właśnie to, co czujemy, gdy jesteśmy wystarczająco zainspirowani do 

podjęcia  kroków  prowadzących  nas  do  celu.  Nasze  pragnienia  mogą  przybrać  formę 

konkretnej nagrody, mogą też być czymś tak ulotnym jak uczucie przyjemności wywołane np. 

tym, że udało nam się posprzątać biurko81.

77 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 2004, s. 206.
78 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna..., s. 76.
79 Diogenes Laertios, Żywoty..., s. 271.
80 A. Kolańczyk, B. Wojciszke, Motywacje umysłu, Smak Słowa, Sopot 2010, s. 128.
81 C. Ingram, Automotywacja na 101 sposobów, IFC Press, Kraków 1999, s. 4.
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W psychologii  rozróżnia się procesy motywacyjne i  procesy umysłowe82.  Pierwsze 

dzielą się jeszcze na dążenia i emocje. Dążenia nadają działaniu kierunek, a równocześnie 

podnoszą w mniejszym lub większym stopniu poziom aktywizacji  organizmu,  co stanowi 

o ilości  energii,  jaką  człowiek  wkłada  w  realizację  dążenia.  Ów  ładunek  energetyczny 

odpowiada w przybliżeniu temu, co nazywa się emocją; subiektywnie jest odczuwany jako 

zróżnicowanie, słabsze lub silniejsze wzruszenie, a na zewnątrz przejawia się w dynamice 

zachowania.  Przy bardzo wysokich poziomach aktywizacji  zachowanie nabiera charakteru 

impulsywnego, typowego dla afektów83.

Jak  już  wskazano,  jedne  z  pierwszych  informacji  dotyczących  motywacji  znaleźć 

można  już  w  starożytnej  Grecji.  Przedstawiciele  nurtu  hedonistycznego,  jak  chociażby 

wspomniany wcześniej Arystyp, twierdzili, że siłą, która napędza ludzi do działania, jest chęć 

odczuwania przyjemności przy jednoczesnym unikaniu nieprzyjemności czy też bólu. Można 

więc  stwierdzić,  że  dostrzegali  znaczenie  motywacji  jako  czynnika  niezbędnego  do 

osiągnięcia celu, jakim była maksymalizacja zadowolenia jednostki. Zdecydowana większość 

etyków i  filozofów w różnym stopniu  poruszała  tematykę bodźców mających inspirować 

ludzi do działania lub mających wyznaczać odpowiednie ramy funkcjonowania ludzi oraz 

społeczeństw. Wynika to w głównej mierze z faktu, że filozofia ze swej natury skupia się 

często na zagadnieniach ogólnych oraz podstawowych, do których z całą pewnością można 

zaliczyć  motywy  postępowania  człowieka.  Nawet  pobieżne  zapoznanie  się  z  dorobkiem 

jedynie  najwybitniejszych  filozofów  wymaga  wspomnienia  co  najmniej  kilku  istotnych 

nurtów, które wywarły ogromny wpływ na współczesne teorie motywacyjne.  W pierwszej 

kolejności  należy  wspomnieć  o  dwóch  nurtach  filozofii  wywodzących  się  z  niezależnie 

rozwijających  się  nurtów  teologicznych.  Pierwszym  z  nich  jest  filozofia  buddyjska  – 

w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że zgodnie z nią podstawą dążenia do prawdziwie 

świątobliwego  życia,  prowadzącego  do  wyzwolenia  oraz  spokoju,  jest  podążanie 

następującymi czterema szlachetnymi ścieżkami:

1. Pierwsza  szlachetna  prawda  o  cierpieniu  (pāli.  dukkha  ariya  sacca,  sanskr.  arya 

duhkha satya). 

2. Druga szlachetna prawda o przyczynie cierpienia (pāli. dukkha samudayo ariya sacca, 

sanskr. arya samudaya satya). 

3. Trzecia  szlachetna  prawda o  ustaniu  cierpienia  (pāli.  dukkha  nirodho ariya  sacca, 

sanskr. arya nirodha satya). 

4. Czwarta szlachetna prawda o ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia (pāli. dukkha 

82 A. Lewicki, Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1969, s. 20. 
83 R.S. Woodworth, H. Schlosberg, Psychologia eksperymentalna, t. 1, PWN, Warszawa 1963, s. 169.
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nirodha gāmini paṭipadā ariya sacca, sanskr. arya mârga satya)84.

Czwarta  szlachetna  prawda  jest  jednocześnie  punktem  wyjścia  do  drugiego 

fundamentalnego  w  filozofii  buddyjskiej  pojęcia  ośmiorakiej  ścieżki,  która  w  jeszcze 

pełniejszym stopniu opisuje motywy działania osób wyznających te wartości. Składa się ona 

z następujących elementów:

1. Słuszny (właściwy) pogląd w zależności od ścieżki (nie wszystkie spośród nich są tu 

wyliczone): 

1) Na  ścieżce  zwyczajnej  podstawowym  poglądem  jest  zrozumienie  prawa 

przyczyny i skutku. 

2) Na  ścieżce  Śrawki  (hinajana)  podstawowym  poglądem  jest  nietrwałość, 

z której wynikają pozostałe pieczęcie dharmy. 

3) Na  ścieżce  Bodhistawy  (istoty  oświeconej)  podstawowym  poglądem  jest 

Bodhicitta – co w uproszczeniu można rozumieć jako oświecony umysł.

2. Słuszne myślenie – wykorzenienie żądzy i nieżyczliwości. 

3. Słuszne słowo  (mowa) – wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy, używanie mowy 

w celu przynoszenia pożytku innym. 

4. Słuszny czyn (postępowanie) – przestrzeganie pięciu wskazań: 

1) powstrzymywanie się od odbierania życia, 

2) niebranie tego, co nie zostało dane, 

3) powstrzymywanie się od złego seksualnego prowadzenia się, 

4) powstrzymywanie się od używania niewłaściwej mowy, 

5) powstrzymywanie  się  od  używania  narkotyków oraz  napojów odurzających 

prowadzących do nieuwagi. 

5. Słuszne  zarobkowanie –  utrzymywanie  się  z  zajęcia  niewymagającego  łamania 

przykazań. 

6. Słuszne dążenie – dążenie do oświecenia. 

7. Słuszne (bezwysiłkowe) skupienie – brak przeszkadzających myśli.

8. Słuszna medytacja (skupienie). 

Filozofia chrześcijańska była drugim nurtem, który –  mimo że pojawił się później  – 

wywarł  zdecydowanie  większy wpływ niż buddyzm na zachodnie  koncepcje filozoficzne, 

a także, w pewnym stopniu, na współczesne teorie motywacyjne. Jej ojcowie nie uznawali 

84 N. Bhikkhu, The Middle Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima Nikaya, 
Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka 1995, s. 533–536. 
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motywów  popychających  ludzi  do  działania  za  istotę  swoich  rozważań,  skupiając  się 

zazwyczaj  na  zasadach  mających  ograniczać  działania  ludzi  pobożnych.  Warto  jednakże 

wspomnieć chociażby o św. Augustynie, uznawanym za doktora Kościoła. Twierdził on, że 

naturalnym działaniem człowieka jest dążenie do Boga. Dobra i szczęścia człowiek nie może 

zdobyć sam, lecz wyłącznie z Bożą pomocą – ponieważ są one aktem Bożej łaski. Zło jest  

natomiast skutkiem odwrócenia się od Boga oraz przejawem mniemania, że stworzenie może 

obyć się bez Boga85. Z tej koncepcji można wyciągnąć wniosek, że postępowanie człowieka 

determinowane jest przez działanie sił wyższych. 

Nie tylko nurty filozoficzne opierające się stricte na przesłankach teologicznych są 

istotne  w rozpatrywaniu  funkcji  motywacyjnej  w ujęciu  retrospektywnym.  Na szczególną 

uwagę  zasługuje  z  całą  pewnością  Immanuel  Kant,  który  sformułował  imperatyw 

kategoryczny, dający się streścić prostym stwierdzeniem: „Postępuj wedle takiej tylko zasady, 

co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym” 86. W zdaniu tym 

można znaleźć bezpośrednie źródło wielu nowoczesnych szkół zarządzania i odnoszących się do 

nich teorii motywacyjnych, takich jak choćby koncepcje związane ze szkołą behawioralną. Teorie 

behawioralne bezpośrednio powiązane są z pokrewnymi im dziedzinami, takimi jak psychologia  

oraz  psychoanaliza.  Ph.  Zimbardo  opisuje  motywację  jako  działanie  ściśle  zorganizowanie 

odnoszące się do systemu nerwowego, na który oddziałuje. „Z behawioralnego punktu widzenia 

istnieją ważne implikacje analogii pomiędzy przebiegiem ustępowania zaburzeń a przebiegiem 

rozwoju. Motywowane zachowanie musi być zorganizowane  – podobnie jak system nerwowy, 

którego działanie odzwierciedla – według poziomów inteligencji.  To właśnie jest  wspólne dla  

stadiów rozwoju i stadiów ustępowania zaburzeń”87. 

Nie  tylko  myśliciele  oraz  naukowcy  interesowali  się  motywami  postępowania 

człowieka,  również  wielcy  dowódcy  wiele  spośród  swoich  sukcesów  odnosili  dzięki 

zrozumieniu  wagi,  jaką  ma  w  wojsku  morale,  czyli  chęć  do  walki.  Napoleon  twierdził: 

„Skuteczność  armii  zależy  od  posiadanego  doświadczenia,  liczebności,  wyszkolenia 

i motywacji,  zaś  motywacja  jest  więcej  warta  niż  wszystkie  pozostałe  czynniki  razem 

wzięte”88. Jednakże naukowe podejście do zjawiska motywacji możliwe było dzięki badaniom 

psychologów, a także poprzez wyodrębnienie się naukowej organizacji i zarządzania89.

85 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna..., s. 146.
86 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Filozofia nowożytna do 1830 roku, PWN, Warszawa 2005, s. 137.
87 Ph. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 125.
88 A. Potoczek, J. Stępień, Kadry i zarządzanie w organizacji, Prodruk, Poznań–Toruń 2005, s. 249.
89 J. Piwowarczyk, Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s. 39.
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2.2. Dyspersja – analiza semantyczna i etymologiczna

Aby uniknąć  wieloznaczności,  definicja  dyspersji  została  poprzedzona  analizą 

semantyczno-etymologiczną.  Pojęcie to funkcjonuje w wielu dziedzinach nauk, od ścisłych, 

po  szeroko  pojmowane  nauki  przyrodnicze.  Jest  to  termin  najbardziej  rozpowszechniony 

w naukach ścisłych. Słowo „dyspersja” wywodzi się z łacińskiego dispersio – „rozproszenie” 

„rozsypanie”90 – i etymologicznie związane jest ze słowem spargere – siać. Jego antonimem 

jest  „skupianie”91,  a  pojęciami  bliskoznacznymi są rozproszenie,  rozrzut,  niejednorodność. 

Określenie to wykorzystywane jest przede wszystkim do nazywania zjawisk o charakterze 

dynamicznym (dyspersja fal, dyspersja w układach koloidalnych, dyspersja organizmów). 

Jednocześnie  „dyspersja”  jest  zaledwie  jedną  z  form,  jaką  może  przybrać 

rozproszenie.  Podstawowa analiza  semantyczna  zaprezentowana  jest  na  rys.  2.1.  Pojęcia, 

które  podobnie  jak  dyspersja  oznaczają  formy  rozproszenia,  to  m.in.:  dyspergacja, 

dywersyfikacja, różnicowanie, pozycjonowanie, dywergencja, rozrzut, rozsypanie, rozsianie, 

prószenie, rozprzestrzenianie, rozdrabnianie, roztoczenie.

90 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 161.
91 A. Dąbrówka, E. Geller, Słownik antonimów, Horyzont, Warszawa 2001, s. 101.
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Dyspergacja  oznacza  rozdrobnienie  większych  cząstek  na  cząstki  mniejsze92. 

Dyspergacja zatem zarówno we współczesnym zarządzaniu, jak i w rozważaniach klasyków 

nauki organizacji i zarządzania, np. F.W. Taylora, była elementem procesu klasyfikacyjnego 

pozwalającym na prowadzenie analizy elementarnej, tj. takiej, która poprzez podział pozwala 

na poznanie całości zbudowanych z elementów podstawowych. Proces dyspergacji jest więc 

odwrotnością procesu agregacji, czyli łączenia elementów w większe całości. 

Dywersyfikacja to różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia 

ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej93. W ujęciu nauk o zarządzaniu można by 

również  powiązać  ją  z  metodami  analizy  portfelowej  czy  zarządzania  strategicznego 

w szerszym  ujęciu.  Poprzez  poszukiwanie  różnych  możliwych  ścieżek  rozwoju 

przedsiębiorstwa  zmniejszają  ryzyko  operacyjne,  pozwalając  sobie  na  zmianę  profilu 

produkcji, jeżeli wymaga tego sytuacja na rynku. 

Różnicowanie  jest  dzieleniem  pozornie  jednolitej  całości94.  Różnicowanie  ryzyka 

poprzez  zastosowanie  zarządzania  na  poziomie  strategicznym  pozwala  na  zwiększanie 

wydajności  działania  organizacji  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  ryzyka.  Potencjalne 

zagrożenia mające wpływ na działalność organizacji wymuszają wprowadzanie do procesów 

zarządzania w przedsiębiorstwie kompensacji skutków ryzyka, przede wszystkim skupiającej 

się na wyznaczaniu nowych granic działalności organizacji pozwalających zapewnić stabilne 

działanie organizacji. 

Pozycjonować  to  ustalać  kolejność.  Ustalenie  konkretnej  kolejności  działań, 

opłacalności produkcji, procesów biznesowych etc. jest podstawowym zadaniem wielu metod 

analizy strategicznej. Przykładowo analiza SWOT pozwala na określenie silnych i słabych 

stron oraz szans i zagrożeń, a także rozważenie, z jakim natężeniem te oddziaływania mogą 

występować.  Analiza  BCG  umożliwia  stwierdzenie  pozycji  oraz  istności  poszczególnych 

produktów w koszyku usług organizacji. Metoda kluczowych czynników sukcesu pozwala na 

ustalenie  istotności  procesów  biznesowych  realizowanych  w  przedsiębiorstwie,  a  także 

bezpośrednie określenie wagi oraz rangi wybranych procesów.  

Słowo „dywergencja” oznacza rozbieżność95; jest to również pojęcie, które wiąże się 

z zarządzaniem  międzynarodowym,  a  także  z  szeroko  rozumianymi  stosunkami 

międzynarodowymi. W ujęciu węższym można mówić np. o rozbieżnościach kulturowych, 

które w sposób bezpośredni wpływają na efektywność działań organizacji. Problematyka ta 

rozciąga się na bardzo szerokie spektrum problemów o naturze organizacyjnej  – od różnic 

w fundamentach kultury (np. język używany w organizacji jest inny niż język kraju, w którym 
92 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1978, s. 490.
93 Internetowy słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2555858/dywersyfikacja.
94 Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1978, s. 139.
95 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
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organizacja  funkcjonuje),  poprzez  poszukiwanie  wartości  uniwersalnych  (uczciwość, 

równość,  użyteczność),  po  wzorce  i  modele  kulturowe  i  biznesowe  (model  zarządzania 

amerykańskiego  a  zarządzanie  w  Japonii).  W  ujęciu  globalnych  stosunków 

międzynarodowych  sama  historia  pokazuje,  jak  rozbieżności  w  postrzeganiu  świata  oraz 

wolności doprowadziły do konfliktów na światową skalę.

Rozrzut  oznacza  rozrzucenie  czegoś  w  różne  strony,  układ,  sposób  ułożenia, 

zróżnicowanie96.  Rozrzut działalności  gospodarczej  jest  jedną  z  podstawowych  strategii 

działania  korporacji  globalnych.  Poprzez  szukanie  przewag  konkurencyjnych  na  różnych 

rynkach firmy są w stanie minimalizować koszty działania przy jednoczesnym utrzymywaniu 

potencjału techniczno-intelektualnego firmy. Często spotykaną formą tego typu działalności 

jest przenoszenie centrów produkcyjnych do krajów o stosunkowo taniej sile roboczej, przy 

jednoczesnym pozostawianiu  centrów R&D w krajach  cechujących  się  dużym odsetkiem 

pracowników o wysokim stopniu wykształcenia oraz wyspecjalizowania. 

Rozsypać  to  rozrzucić  coś  sypkiego,  drobnego  w  małych  ilościach97.  Drobne 

i nieistotne  z  pozoru  działania  często  mogą  mieć  znaczący  wpływ  na  jakość  działania 

organizacji, a w krytycznych momentach zdarza się, że również na jej istnienie. Komunikacja 

nieformalna  wewnątrz  organizacji  jest  jednym  z  elementów  jej  działalności,  często 

odbywającym  się  poza  zasięgiem  autorytetu  przełożonych,  wpływającym  jednak  na 

wydajność  działalności.  Plotka,  która  nie  może  w  żaden  sposób  zostać  pozytywnie  lub 

negatywnie  zweryfikowana,  zazwyczaj  stawia  określone  osoby  lub  elementy  organizacji 

w pozycji,  która nie  pozwala na skuteczną obronę ich racji.  Gdy w otoczeniu organizacji 

pojawi się plotka, która jest przekonująca, może bezpośrednio zagrozić jej funkcjonowaniu, 

a w najgorszym przypadku, gdy nie pojawi się na nią reakcja, doprowadzić nawet do upadku 

organizacji. 

Rozsiać oznacza rozrzucić np. ziarno, rozprzestrzeniać, roztaczać98. Idea działania lub 

nowatorskie  spojrzenie  na,  wydawałoby  się,  dawno  już  rozwiązany  problem  potrafi 

zrewolucjonizować metody zarządzania lub produkcji. Dzisiaj popularne i często stosowane 

metody  zarządzania  są  wynikiem  nowatorskiego  spojrzenia  na  dobrze  znane  problemy. 

Przykładem może być Xerox i nowatorska, jak na owe czasy, idea benchmarkingu czy też 

Toyota, która próbując zredukować koszty funkcjonowania, opracowała metodę just-in-time. 

Warto podkreślić, że idee, które powstały w jednym miejscu na świecie, rozprzestrzeniły się 

na  cały  glob,  zyskując  wielu  użytkowników,  a  także  stając  się  przedmiotem  dalszych 

modyfikacji. 

96 Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1978, s. 110.
97 Ibidem, s. 120.
98 Ibidem, s. 116.
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Słowo  „prószyć” oznacza rozrzucać coś miałkiego, sypkiego, drobnego, sypać się99. 

Malutkie,  pozornie  nieznaczące  elementy  w  ostatecznym  rozrachunku  mogą  okazać  się 

czynnikami  całkowicie  zmieniającymi  postrzeganie  rzeczywistości.  Idea  zarządzania 

mikroprocesami pozwala na diagnozowanie i poszukiwanie tych drobnych odchyleń, które 

mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie skomplikowanych łańcuchów procesowych lub 

nawet  całej  organizacji.  W  szerokim  zakresie  tematyką  tą  zajmuje  się  teoria  chaosu, 

omawiająca między innymi własność równań, polegającą na dużej wrażliwości rozwiązań na 

dowolnie  małe  zaburzenie  parametrów.  Dotyczy  to  zwykle  równań  opisujących  układy 

dynamiczne.  Jeśli  takie  równanie  opisuje  zmiany  jakiegoś  układu  w  czasie,  niewielkie 

zaburzenie  warunków  początkowych  powoduje  rosnące  wykładniczo  z  czasem  zmiany 

w zachowaniu układu. Popularnie nazywane jest  to efektem motyla – znikoma różnica na 

jakimś etapie może po dłuższym czasie urosnąć do dużych rozmiarów. 

Rozprzestrzeniać to zająć jakąś przestrzeń, wystąpić na dużym obszarze, rozszerzyć 

się100. 

Rozdrabnianie  polega na dzieleniu czegoś na drobne części,  kruszeniu101.  Przegląd 

historii ekonomii i zarządzania wykazuje, że jedne systemy ulegają zużyciu, można by rzec 

„kruszą  się”,  i  zostają  zastąpione  innymi.  Ma  to  bezpośredni  związek  ze  zmianami 

zachodzącymi  w  makrootoczeniu.  Wzrastająca  samoświadomość  pracowników 

i konsumentów sprawia, że pewne metody działania, które swego czasu wydawały się należeć 

do kanonu, obecnie nie mogą być stosowane z powodzeniem w praktyce. Przykładem może 

być klasyczna szkoła zarządzania H. Fayola i  F.W. Taylora.  W czasie gdy była tworzona, 

zdawała się jedyną słuszną metodą działania. Zmiany społeczne o charakterze jakościowym 

spowodowały jednak pojawienie się szkoły behawioralnej, która stała w jawnej opozycji do 

większości założeń szkoły klasycznej. Modelem najlepiej podsumowującym różnice między 

tymi podejściami z całą pewnością jest teoria X Y, której autorem jest D. McGregor.

Roztaczać  oznacza  rozpostrzeć,  rozwinąć102.  Jednym  z  elementów 

charakterystycznych  dla  większości  firm,  którym udało  się  odnieść  sukces  rynkowy,  jest 

umiejętność  roztaczania  wizji  działania,  najczęściej  za  pomocą  dobrze  zbudowanej  misji 

działania.  Odpowiednio  wykreowana  misja  przedsiębiorstwa  staje  się  źródłem  przewagi 

konkurencyjnej  i  skuteczną  bronią  w  walce  o  nowe  rynki  zbytu.  Jednak  podstawowym 

założeniem  sprawiającym,  że  wprowadzenie  jej  w  organizacji  przyniesie  oczekiwane 

rezultaty,  jest  jej  roztoczenie  oraz  zakorzenienie  w  każdym  pracowniku  organizacji 

niezależnie od stanowiska, na którym się znajduje. Tylko jeśli pracownicy identyfikują się 
99 Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1978, s. 949.
100 Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, s. 113.
101 Ibidem, s. 84.
102 Ibidem, s. 123.
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z wartościami  organizacji  oraz  akceptują  cele  organizacji  jako  swoje,  możemy  mówić 

o pełnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. 

Dyspersja  to  rozproszenie,  rozsypanie,  a  układ  dyspersyjny – niejednorodny układ 

fizyczny składający się z dwóch lub więcej faz: ciągłej i rozproszonych103.

• Faza ciągła:

◦ stabilizacja  –  układ  równowagi  sił  pomiędzy  zmiennością  otoczenia 

a warunkami panującymi wewnątrz organizacji.

◦ histereza – zależność zmiany parametrów (charakteryzujących stan układu lub 

jego właściwości), wywołanej zmianami czynników zewnętrznych, od historii 

układu (tzn. stanów poprzedzających dany stan)104.

•  Faza rozproszenia rozumiana w zarządzaniu organizacją jako kryzys przejawia 

się następująco:

◦ Destabilizacja – układ braku równowagi sił pomiędzy zmiennością otoczenia 

a warunkami  panującymi  wewnątrz  organizacji  powoduje  niemożność  

prawidłowego realizowania ważnych funkcji przedsiębiorstwa.

◦ Chaos  (fraktale)  –  bezład  organizacyjny  –  całkowita  niemożność  

funkcjonowania oraz realizowania  nawet  najbardziej  podstawowych  

funkcji przedsiębiorstwa. 

◦ Dyskontynuacja – śmierć organizacji. 

W fizyce tematyka dyspersji powiązana jest zazwyczaj z zagadnieniem rozchodzenia 

się fal (również światła). Najprostsza do zaobserwowania jest dyspersja fal na wodzie. Fale 

mają większą prędkość, gdy poruszają się na wodzie o większej głębokości, a mniejszą – na 

wodzie o mniejszej głębokości. Gdy fala przechodzi na płytką wodę: 

 odległość między kolejnymi grzbietami fali (długość fali) zmniejsza się,

 fala zmienia kierunek ruchu,

 rośnie wysokość fali, czyli amplituda.

Dyspersja światła powstaje na skutek przejścia wiązki światła przez pryzmat, czego 

efektem jest  otrzymanie  spektrum lub  też  widma  światła.  Zjawisko  to  zachodzi  również 

samoczynnie w naturze. Pojawia się, gdy za plecami mamy ostre światło, a przed nami pada 

deszcz – wtedy ukazuje się tęcza.

Dzięki badaniom dotyczącym tej  tematyki możliwe było stworzenie światłowodów. 

103 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 167.
104 Internetowa encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3911973 (dostęp: 12.05.2012).
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S. Patela przedstawia następującą definicję dyspersji: „Jest to dowolne zjawisko, w którym 

prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej zależy od jej częstotliwości”105. Ten sam 

autor definiuje również pojęcie dyspersji  w telekomunikacji:  „Termin ten opisuje procesy, 

w których sygnał niesiony przez falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w ośrodku ulega 

degradacji.  Degradacja  ta  występuje,  ponieważ  różne  składowe  fali  (różniące  się 

częstotliwościami  lub  wektorami  falowymi)  rozchodzą  się  z  różnymi  szybkościami”. 

W komunikacji  światłowodowej  zaś  „termin  dyspersja  odnosi  się  do  kilku,  ściśle 

zdefiniowanych  parametrów  włókna:  dyspersji  modowej,  materiałowej,  własnej 

i polaryzacyjnej”106.  W chemii  dyspersja  określa  stan  lub  proces  rozdrobnienia  cząsteczek 

w roztworze  koloidalnym107.  Najbardziej  podstawowym elementem jest  układ  dyspersyjny 

zwany również rozproszonym. Jest to układ niejednorodny fizycznie, składający się z fazy 

ciągłej, określanej też jako rozpraszająca lub dyspersyjna (np. gaz, ciecz), i fazy rozproszonej, 

zwanej  również zdyspergowaną (np.  bardzo drobnych cząstek ciała stałego lub maleńkich 

kropelek cieczy zawieszonych w ośrodku ciągłym)108.

Jednym z wielu naturalnych układów dyspersyjnych jest mgła. Możliwe są również 

inne zjawiska o charakterze dyspersyjnym, np. rozdrobnienie substancji w rozpuszczalniku. 

Powstaje wtedy roztwór, czyli układ dyspersyjny, jednofazowy, co najmniej dwuskładnikowy 

o  dyspersji  cząsteczkowej  (roztwór  rzeczywisty).  Mianem  dyspersji  określa  się  również 

sytuacje, gdy dwie substancje mogą samorzutnie utworzyć roztwór w wyniku oddziaływania 

sił  międzycząsteczkowych.  Nie  mamy  wtedy  do  czynienia  z  procesem  solwatacji,  lecz 

w wyniku procesów dyfuzji następuje ujednorodnienie układu jednofazowego109. Systemami 

dyspersyjnymi są również emulsje, w których fazą rozproszoną i fazą rozpraszającą są dwie 

różne ciecze. Faza rozproszona występuje w postaci małych kropelek zawieszonych w fazie 

zewnętrznej.  Rozpad  emulsji  prowadzi  do  rozdzielenia  się  tworzących  ją  cieczy na  dwie 

oddzielne warstwy. Przykładem emulsji naturalnej jest mleko.

W  ujęciu  biologicznym  znaczenie  słowa  dyspersja  jest  szersze.  Może  oznaczać 

rozkład  organizmów  po  śmierci,  ale  w  ujęciu  biogeograficznym  określa  sposób 

rozprzestrzeniania się organizmów. Może ona mieć charakter:

 bierny lub czynny,

 losowy lub kierunkowy (dyspersja kierunkowa w tym ujęciu nosi nazwę migracji),

 powrotny lub bezpowrotny.

105 S. Patela, Podstawy teorii światłowodów. Dyspersja światłowodów, Wrocław 2001, s. 5, http://www-
old.wemif.pwr.wroc.pl/spatela/pdfy/0130.pdf (dostęp: 15.05.2012).

106 Ibidem, s. 5. 
107 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 162.
108 Ibidem, s. 162.
109 http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/6_chemia_roztworow/03_03_00.htm (dostęp: 

16.05.2012).
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Dyspersja organizmów spowodowana jest zazwyczaj pogarszającymi się warunkami 

bytowymi.  Ma  na  celu  odnalezienie  odpowiednich  warunków,  które  często  są  podstawą 

przetrwania:

 poszukiwanie miejsc dogodnych do rozwoju i unikanie miejsc, w których nastąpiło 

pogorszenie warunków życiowych,

 ograniczenie konkurencji ze spokrewnionymi osobnikami (parent-offspring conflict, 

sib competition),

 unikanie negatywnych efektów chowu wsobnego (kumulacji mutacji recesywnych)110.

Niemożność dyspersji  może powodować diapauzę,  czyli  jeden z dwóch przejawów 

spowolnienia  procesów  rozwojowych,  które  najogólniej  określa  się  angielskim  terminem 

dormancy. O ile pierwszy z nich, diapauza, jest adaptacją powstałą w wyniku działania sił 

doboru  naturalnego,  drugi,  z  angielska  zwany  torpidity, jest  jedynie  konsekwencją 

oddziaływania  niekorzystnych  czynników  środowiskowych  ograniczających  normalne 

funkcjonowanie organizmu. Zazwyczaj oba zjawiska indukowane są przez zewnętrzne bodźce 

środowiskowe. Jednak w pierwszym przypadku bodźce te stymulują sterowany hormonalnie 

lub  neurohormonalnie  proces,  który  może  trwać  długo  po  ustąpieniu  niekorzystnego 

czynnika.  W  drugim  natomiast  bodźce  środowiskowe  są  bezpośrednią  przyczyną  zmian 

fizjologicznych,  po  ustąpieniu  których  organizm  szybko  powraca  do  stanu  normalnej 

aktywności życiowej, jeśli jego struktury nie uległy uszkodzeniu, a funkcje upośledzeniu111. 

Prostym przykładem dyspersji,  która  jest  obserwowana w Polsce,  są  migracje  ptaków na 

południe w okresie jesiennym oraz ich powroty na wiosnę.

W ekologii często pojawia się pojęcie dyspersji zanieczyszczeń, które stosowane jest 

do ogólnego określenia zjawiska rozprzestrzeniania się substancji chemicznych w badanym 

ośrodku, a także do parametrycznego zdefiniowania jednego z czynników procesu wodnej 

migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym, a mianowicie dyspersji hydrodynamicznej. 

Proces  migracji  zanieczyszczeń  uwarunkowany  jest  kompleksem  takich czynników,  jak: 

przepływ  wody,  dyspersja  hydrodynamiczna,  dyfuzja  molekularna,  infiltracja,  sorpcja 

i wymiana  jonowa.  Aktywność  poszczególnych  czynników  jest  przy  tym  uzależniona  od 

właściwości fizykochemicznych ośrodka i substancji zanieczyszczających112.

W  hydrologii  z  kolei  współczynnik  dyspersji  określa  proporcjonalność  między 

110 http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/zhuw_pl/courses/ecol07/cwecol3.pdf (dostęp: 16.05.2012).
111 M. Ślusarczyk, Diapauza jako strategia przetrwania, „Wiadomości Ekologiczne” 1998, nr 44, s. 279–303.
112 K. Mazurek, A. Pawuła, Dyspersja zanieczyszczeń chemicznych w ośrodku portowym i jej symulacja na  

modelach cyfrowych, „Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska”, nr 12, Warszawa 1980, s. 1.
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dyspersją przepływu strumienia roztworu a gradientem jego stężenia, wyrażony w m2/s113.

Również  w  medycynie  wykorzystuje  się  modele  matematyczne  do  diagnozowania 

stanu zdrowia. Przykładem może być dyspersja leukocytów stworzona przez H. Steinhausa 

czy też dyspersja odstępu QT. Jest to różnica między najdłuższym a najkrótszym odstępem 

QT  w  standardowym  elektrokardiogramie.  Dyspersja  QT  jest  uznanym  wskaźnikiem 

niehogenności repolaryzacji mięśnia sercowego. Jako nieinwazyjny wskaźnik przestrzennego 

rozproszenia  repolaryzacji  zwiększona  dyspersja  QT  jest  czynnikiem  ryzyka  powstania 

komorowych zaburzeń rytmu114.

Pojęcie dyspersji znajduje również swoje zastosowanie w statystyce, jest to rozsiew, 

rozproszenie,  zróżnicowanie  lub  zmienność115.  Problem  ten  zdecydowanie  nasila  się 

w przedsiębiorstwach działających w otoczeniu burzliwym.  W ujęciu statystycznym mówi 

się,  że  wewnętrzne  zróżnicowanie  zbioru  realizacji  X  jest  skutkiem  działania 

niekontrolowanych  czynników  losowych  w  każdym  rzeczywistym  doświadczeniu116. 

Podstawowe miary zmienności zaprezentowane zostały w tabeli 2.1.

 

Tabela 2.1 

Podział miar zmienności (rozproszenia, dyspersji)

Miary zmienności
Miary klasyczne Miary pozycyjne

Wariancja Rozstęp

Odchylenie standardowe Odchylenie ćwiartkowe

Odchylenie przeciętne Współczynnik zmienności

Współczynnik zmienności 
Źródło: opracowanie własne.

Jak wykazano, pojęcie dyspersji nie jest przypisane do żadnej konkretnej dziedziny 

naukowej, lecz wykorzystywane jest przez wiele często bardzo od siebie odległych dyscyplin 

naukowych.  W  rozważaniach  przedstawionych  w  niniejszej  pracy  dotyczących  budowy 

dyspersyjnego modelu główny nacisk został położony na stworzenie modelu o charakterze 

jakościowym, który pozwala na opisanie nie tylko elementów ilościowych, lecz również tych 

elementów systemu motywacyjnego, które nie są wyrażone wartościami ilościowymi. 

113 Międzynarodowy słownik hydrologiczny, PWN, Warszawa 2001.
114 M. Zarębiński, Dyspersja odstępu QT u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST  

leczonych abciximabem, rozprawa doktorska, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2005.
115 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Rytm, Warszawa 2007, s. 137.
116 A. Iwasiewicz, Z. Paszek, Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów, Akademia 

Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
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2.3. Metody kształtowania systemów motywacyjnych

Aby zrozumieć,  jak powstaje  motywacja,  trzeba poznać determinujące ją czynniki. 

Często  uważa  się,  że  motywacja  jest  wyłącznie  efektem  lepszych  lub  gorszych  działań 

kierowników  lub  menedżerów.  W  dalszej  części  niniejszej  pracy  udowodniono,  że  na 

powstawanie  efektu  motywacji  wpływa  o  wiele  więcej  czynników,  niż  się  powszechnie 

uważa.  Motywowanie  jako funkcja  aktywności  człowieka  jest  wyznaczane  przez  znaczną 

liczbę  wzajemnie  powiązanych bodźców.  Poszczególne  teorie  motywacyjne  bardzo często 

skupiają się jedynie na pewnym fragmencie całości. Jest to działanie uzasadnione, ponieważ 

aby  dobrze  pojąć  zależności  między  zmiennymi,  należy  najpierw  te  zmienne  zrozumieć 

i określić.  W  funkcji  motywacyjnej  każdy  element  jest  określany  przez  szereg  bardziej 

szczegółowych funkcji. W ten sposób rysuje się nam bardziej skomplikowany niż dotychczas 

schemat oddziaływań determinujących skuteczność działania motywacji,  przedstawiony na 

rys. 2.2.

Pierwszym i najbardziej ogólnym czynnikiem są ludzie. Każdy człowiek ma pewne 

preferencje, jakieś własne miary wartości. Dla różnych ludzi wystarczające są różne poziomy 

satysfakcji, te same bodźce motywacyjne mogą wywoływać odmienne efekty. Przykładowo 

pracownik,  dla  którego  ważna  jest  rodzina,  może  nie  być  zainteresowany  propozycją 

przeniesienia  się  w  inne  miejsce  pracy,  mimo  proponowanego  awansu  oraz  podwyżki. 

Prawdopodobnie bardziej niż awans do przeprowadzki motywowałoby go zapewnienie przez 

organizację wysokiego standardu życia jego rodziny w nowym miejscu. Pewne preferencje 

człowieka mogą być też wrodzone; dla jednych pożądane w pracy są spokój, bezpieczeństwo 

i brak stresu, dla kogoś innego takie właśnie stanowisko byłoby nie do zniesienia, ponieważ 

odczuwa  potrzebę  ciągłego  sprawdzania  się  w  nowych  trudnych  sytuacjach.  Można 

powiedzieć,  że  człowiek  jest  czynnikiem  najbardziej  podstawowym,  ponieważ  jego 

preferencje nie są zmienne w krótkim okresie.
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Rys. 2.2. Determinanty motywacji na podstawie schematu procesu zarządzania Mackenziego

Źródło: R.A. Mackenzie; The management process 3-D, „Harvard Business Review” 1969, vol. 47, nr 6, s. 81–

86.
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Kierownictwo jest  kolejnym  ważnym  czynnikiem,  ponieważ  determinuje  sposób 

motywowania  i  określa  techniki  motywacyjne  stosowane  w  organizacji.  Kierownictwo 

niższego szczebla styka się z podwładnymi, co powinno pozwolić na określenie, do jakiego 

poziomu satysfakcji dąży dany pracownik. Zachowanie zwierzchników ma olbrzymi wpływ 

na  podwładnych,  ponieważ  często  zdarza  się,  że  ci  ostatni  utożsamiają  organizację 

z bezpośrednimi  przełożonymi.  Jeżeli  zwierzchnik  nie  potrafi  odpowiednio  działać, 

sprawiedliwie  oceniać,  nagradzać  i  karać,  może  doprowadzić  do  sytuacji,  że  pracownik 

będzie za te złe kontakty obwiniał całą organizację. Należy pamiętać, że kierownicy każdego 

szczebla  tak  samo  podlegają  ograniczeniom  preferencji  wynikającymi  z  faktu  bycia 

człowiekiem jak podwładni. 

Komunikacja także  odgrywa  istotną  rolę.  Odpowiednio  działający  system 

komunikowania  się  pracowników  organizacji,  a  także  system  komunikacji 

wewnątrzorganizacyjnej  powinny  zapewnić  szybki  i  dokładny  przepływ  informacji  od 

nadawcy do  odbiorcy.  Dobra  komunikacja  zwiększa  efektywność  motywowania,  pozwala 

stwierdzić,  którzy  pracownicy  są  efektywni,  a  którzy  wymagają  dodatkowych  bodźców 

motywacyjnych  lub  zmiany  sposobu  motywacji.  Dzięki  niej  możliwe  jest  określenie 

poziomów satysfakcji pracowników, a także stopnia zaangażowania w wykonywaną pracę. 

Komunikowanie się jest elementem tworzącym więź pomiędzy pracownikami, niezależnie od 

stanowisk, jakie zajmują. Człowiek ma silną potrzebę przebywania i pracy w grupie. Suche 

przekazywanie informacji przez kierownictwo oraz zakaz utrzymywania kontaktów w pracy 

zmieniłyby każdą  firmę  w nieludzką  instytucję,  z  czym trudno  byłoby  się  pracownikom 

pogodzić. Naturalnie komunikowanie się nie może przyjąć formy całodniowych prywatnych 

rozmów,  jednakże  organizacja  nie  jest  w  stanie  zabronić  pracownikom  kontaktów 

nieformalnych.  Ostatnią  kwestią  związaną  z  komunikacją  są  bezpośrednie  stosunki 

podwładnych z przełożonymi. Jak wspomniano, podwładny musi rozumieć wszystkie aspekty 

działań, które go dotyczą, inaczej będzie się czuł zagubiony i niepewny. Konieczne jest, aby 

wiedział dokładnie, za co jest karany i nagradzany, ponieważ potrzeba sprawiedliwości jest 

zakodowana w każdym człowieku.

Działania zapewniające obsadę kadrową także muszą zawierać elementy nastawione 

na  odpowiednie  motywowanie  pracownika.  Kadra  musi  być  zmotywowana  do  pracy  od 

najniższego do najwyższego szczebla.  Każdy z pracowników powinien  mieć  świadomość 

własnej wartości, a także przydatności. Zrozumienie swojego miejsca w organizacji pozwala 

na łatwiejsze dostosowanie się do panującej sytuacji oraz do obowiązków. Pracownik jest 

bardziej  chętny do pracy,  jeżeli  wie,  że jest  ona potrzebna i  konieczna.  Nieinformowanie 

pracownika o jego wartości może prowadzić do zniechęcenia oraz braku entuzjazmu.
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Wybór jest jedną z najbardziej  szczegółowych determinant motywowania.  Już przy 

wyborze  kandydata  na  dane  stanowisko  należy  pamiętać,  by  człowiek,  który  zostanie 

zatrudniony, miał szanse na udaną motywację do pracy. Należy zwracać uwagę na preferencje 

zatrudnianych ludzi; ktoś, kto całe życie pracował jako księgowy, może nie odnaleźć się jako 

kierownik PR. 

Orientacja, jak już zostało wspomniane, wiąże się z tym, że pracownik powinien mieć 

świadomość, że wiedza, którą posiada, jest wystarczająca do zrealizowania powierzonych mu 

zadań.  W  przypadku  gdy  podwładny  nie  wie  konkretnie,  jakie  jest  jego  zadanie,  lub 

spodziewa się natrafić na przeszkody, które wynikają z niewystarczającej ilości informacji 

przekazanych  mu  przez  przełożonych,  nie  można  wymagać  od  niego  entuzjazmu  do 

wykonywanego działania.

Trening pozwala  pracownikom na  podniesienie  własnej  wartości,  często  może być 

konieczny, by uświadomić im możliwość przejścia na wyższy poziom potrzeb. Daje on też 

poczucie, że organizacja troszczy się o ludzi, że jej jedynym celem nie jest osiągnięcie zysku 

za wszelką cenę. Pozwala to na łatwiejsze identyfikowanie się z misją i celem firmy. 

Dobry rozwój pracowników jest efektem skutecznej motywacji, a także bodźcem do 

dalszego samodoskonalenia. Jeżeli liczba rozwijających się pracowników w organizacji jest 

duża, świadczy to o dobrze działających bardziej ogólnych funkcjach. Rozwój pracowników 

jest determinantą rozwoju organizacji.

Delegowanie uprawnień jest wyrazem wiary w kompetencje pracowników. Natomiast 

chęć  podejmowania  bardziej  odpowiedzialnych  zadań  to  przejaw  wiary  we  własne 

możliwości, a tym samym potwierdzenie dobrej polityki motywacyjnej firmy. Delegowanie 

uprawnień pozwala odciążyć kierownictwo i umożliwić mu koncentrowanie się na zadaniach 

taktyczno-strategicznych,  ponieważ dużą  część  zadań operacyjnych  mogą wziąć  na  siebie 

pracownicy.

Jedynie niewielką częścią procesu motywacyjnego jest sama funkcja motywacji. Do 

tego zakresu działalności można zaliczyć implementację systemów motywacyjnych, kontrolę 

i analizę danych na temat motywacji pracowników, działania korygujące, które mają na celu 

poprawić efektywność ogólną lub indywidualną pracowników.

Efektywna  współpraca nie  tylko  przynosi  korzyści  dotyczące  skuteczności 

rozwiązywania  problemów,  lecz  także  pozwala  na  tworzeni  się  więzi  międzyludzkich 

w firmie.  Skutkować  powinno  to  przywiązaniem  do  samej  organizacji,  co  jest  jednym 

z najważniejszych integrujących zadań funkcji  motywacyjnej.  Dobre działanie  programów 

lojalnościowych  wiąże  się  z  budowaniem  więzi  z  organizacją  poprzez  budowanie  więzi 

z ludźmi.
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Niwelowanie różnic oraz zmian to zadania dobrego kierownika, który jest w stanie tak 

kierować konfliktami, które pojawiają się w organizacji, by w efekcie stały się one bodźcem 

motywującym do lepszej,  bardziej  efektywnej pracy.  Pojawiające się różnice,  mogące być 

zarzewiem konfliktu,  powinny być  kontrolowane,  a  nie  stanowczo  tłumione.  Zmiany nie 

zawsze są chętnie przyjmowane przez pracowników, jednakże zmiana jest wyznacznikiem 

przetrwania. Skostniałe, niezmieniające się organizacje nie mają praktycznie żadnych szans, 

konkurując  z  dynamicznymi  firmami.  Jeżeli  pracownicy  są  dobrze  poinformowani 

o zmianach, które nie  zagrażają bezpośrednio samym pracownikom, nie powinny być one 

przeszkodą.

System informacyjny jest  kontynuacją  komunikacji  i  jest  z  tą  funkcją  najbardziej 

powiązany. System informacyjny zapewnia skuteczne działanie służb organizujących pracę 

jednostek organizacyjnych. Gdy system jest wadliwy, na drodze przepływu informacji może 

pojawić  się  „zator”,  który  doprowadzi  do  sytuacji,  gdy  przełożeni  nie  będą  wiedzieli 

o powstałym problemie. Taka sytuacja musi jak najszybciej zostać zażegnana, ponieważ brak 

pomocy ze strony przełożonych w momencie, gdy podwładny takiej pomocy oczekuje, działa 

niezwykle deprymująco i niszczy motywację do dalszej pracy.

Mierzenie  wyników powinno  być  sprawiedliwe.  Jego skutkiem są  nagrody i  kary. 

Najważniejsze, by pracownicy mieli świadomość sprawiedliwej oceny, niedopuszczalna jest 

sytuacja, by pracownik został ukarany za dobrze wykonaną pracę. Niekorzystna jest także 

sytuacja, gdy pracownik oczekuje pochwały za dobrze wykonane zadanie, a przełożony nie 

daje żadnych sygnałów, ani akceptujących, ani ganiących wykonaną pracę. Świadczy to o źle 

działającym komunikowaniu w organizacji.

Korygowanie błędów jest konieczne w sytuacji odchylenia od zakładanego planu. Nie 

jest niczym złym, ponieważ rzadko kiedy udaje się osiągnąć cele zgodnie z przewidywaniami. 

Jednakże korekty takie nie powinny być zbyt  duże,  gdyż świadczyć by to mogło o złym 

wypełnieniu powierzonego zadania.

Przez  nagradzanie w  kontekście  motywacji  rozumieć  można  umożliwienie 

pracownikowi przejścia na wyższy poziom satysfakcji.  Nagradzanie, podobnie jak karanie, 

jest jednym z najważniejszych instrumentów determinujących skuteczność naszej motywacji. 

Nawet  gdyby wszystkie  wymienione  wcześniej  warunki  zostały spełnione,  lecz  na  końcu 

zabrakłoby  nagrody,  motywacja  mogłaby  okazać  się  nieskuteczna.  Pracownikowi,  który 

spełnia pokładane w nim nadzieje, należy umożliwić zdobycie większej satysfakcji, natomiast 

pracownikowi, który oczekiwań takich nie spełnia, nie należy możliwości takiej dawać. Nie 

można jednak zapomnieć, że karany pracownik musi dokładnie wiedzieć, dlaczego spotkała 

go kara lub też nie spotkała go nagroda, tak by w przyszłości był bardziej efektywny.
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W  tym  miejscu  prowadzonych  rozważań  należy  skupić  się  na  pytaniu,  jakie  są 

instrumenty,  które  kształtują  ludzką  motywację.  Zagadnienie  to  jest  niezwykle  istotne, 

ponieważ nie rozumiejąc podstaw procesu, nie jesteśmy w stanie ani go kontrolować, ani – co 

ważniejsze – sami go kreować. Kierownicy dysponują licznymi środkami służącymi nie tylko 

do  spowodowania  chwilowego  zaangażowania  pracownika  w  wykonywane  zadanie,  lecz 

także  środkami  pozwalającymi  na  pobudzanie  i  utrwalanie  indywidualnej  motywacji 

zatrudnionych. Zasadniczo środki te podzielić można na trzy główne grupy:

• środki przymusu,

• środki zachęty,

• środki perswazji117.

Obecnie najbardziej popularne jest wykorzystywanie środków z trzeciej grupy, czyli środków 

perswazji. 

Tabela  2.2  przedstawia  różne  sposoby  szeregowania  czynników  motywacyjnych, 

całościowo  ujmując  najważniejsze  podejścia,  które  pojawiły  się  w  ewolucji  funkcji 

motywacyjnej.

Tabela 2.2

Klasyfikacja czynników motywacyjnych

Kryterium podziału Rodzaje bodźców
1. Rodzaj zaspokajanych potrzeb  Bodźce podstawowe zaspokajają 

potrzeby życiowe organizmu.

• Bodźce wyższego rzędu dotyczą 

potrzeb typu społecznego, 

estetycznego, moralnego, a także 

wysublimowanych form zaspokajania 

bodźców podstawowych.
2. Kierunek oddziaływania • Pozytywne (nagrody) – wzmacniają 

zachowania akceptowane i motywują 

do podejmowania inicjatywy i 

dodatkowego wysiłku.

• Negatywne (kary) – motywują do 

unikania zachowań niepożądanych i 

do realizacji zadań na najniższym 

117 M. Juchnowicz, Zasoby ludzkie w firmie, [w:] Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, 
red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 215.
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akceptowanym poziomie.
3. Zakres oddziaływania • Wewnętrzne – sprzyjają realizacji 

wartości immanentnych człowieka, 

których osiągnięcie stanowi wartość 

samą w sobie.

• Zewnętrzne – nastawione na realizację 

wartości instrumentalnych, są tylko 

środkiem do realizacji innych 

wartości.
4. Sposób oddziaływania  Indywidualne

 Zespołowe
5. Forma • Płacowe 

• Pozapłacowe
Źródło: A. Czermiński et al., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, 

s. 109.

Szczególnie  ważne  jest  zrozumienie  problemu  związanego  z  wewnętrznymi 

i zewnętrznymi czynnikami motywacyjnymi. M. Armstrong twierdzi, że czynniki zewnętrzne 

mogą  wywierać  natychmiastowy wpływ  na  zachowanie  pracownika,  jednakże  skutki  ich 

działania  nie  muszą  być  krótkotrwałe.  Natomiast  czynniki  wewnętrzne  mają  głęboki 

i długotrwały  wpływ  na  postępowanie  pracowników118.  Nie  można  lekceważyć  żadnego 

z tych  czynników.  Do  obowiązków  kierowników  należy  koordynowanie  i  korelowanie 

czynników tak, by ich siła przynosiła jak największy pożytek. Jest to problem szczególnie 

istotny  dlatego,  że  większość  kierowników  nie  dostrzega  znaczenia  czynników 

wewnętrznych119,  natomiast  motywację  stara  się  podnosić  zazwyczaj  jedynie  poprzez 

stosowany system wynagrodzeń,  co  –  jak zostało  już przedstawione w niniejszej  pracy  – 

może być skuteczne jedynie przez pewien określony okres, a nie permanentnie, jak się tego 

oczekuje.

Czynnikom  pobudzającym  i  utrwalającym  motywację  pracowników  odpowiadają 

różne  instrumenty  motywacyjne.  Ich  stosowanie  w  znacznym  stopniu  determinuje 

uzyskiwaną przez pracowników motywację. Instrumenty te można podzielić na trzy główne 

grupy:

• wynagrodzenie (premie, nagrody, polityka płac),

• dodatki (np. dodatkowe świadczenia medyczne, ubezpieczenia, samochody służbowe),

118 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, 
s. 223.

119 M. Juchnowicz, op. cit., s. 214.
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• motywacje  pozafinansowe  (treść  pracy,  system  kierowania,  oceny  okresowe,  styl 

kierowania, pochwały, krytyka)120.

Świadomość niezbędnych działań, które należy podjąć przed wprowadzeniem systemu 

motywacyjnego,  znacznie  zwiększa  szanse  na  pomyślną  implementację  danej  metody. 

Znaczną rolę odgrywają tu kierownicy, którzy powinni być mentorami. Jako ludzie bardziej 

doświadczeni powinni chcieć się podzielić swoją wiedzą z pracownikami o doświadczeniu 

mniejszym. Ważne jest, aby relacje takie charakteryzowały się wzajemnym zaufaniem121.

W analizowanej literaturze przedmiotu z dziedziny zarządzania znaleźć można wiele 

ujęć  motywacji,  która  opisywana  jest  często  jako  „zespół  czynników  wywołujących, 

ukierunkowujących  i  podtrzymujących  zachowanie  ludzi”122.  S.P.  Robbins  twierdzi,  że 

motywacja  to  chęć  robienia  czegoś,  która  zależy  od  możliwości  zaspokojenia  przez  to 

działanie  jakiejś  potrzeby  określonej  jednostki.  Definicja  ta  pokrywa  się  z  klasycznym 

ujęciem prezentowanym przez A. Maslowa w książce  Motivation and Personality wydanej 

w 1954 r. Z całą pewnością można zgodzić się, że człowiek stara się najpierw zaspokoić te 

potrzeby,  które  w  danym momencie  odczuwa  najmocniej.  Innymi  słowy musi  zachodzić 

rozbieżność  pomiędzy  stanem  potrzeb  odczuwanych  przez  jednostkę  a  możliwością  ich 

zaspokojenia.  Rozbieżność  taka  skutkować  będzie  powstaniem  swego  rodzaju  napięcia 

zmuszającego jednostkę do podjęcia konkretnych kroków, których celem jest zaspokojenie 

pierwotnej potrzeby. W ten sposób powstaje pewien najprostszy schemat działania. 

S.P. Robbins prezentuje nieco inne podejście do tego zagadnienia, przedstawione na 

rys. 2.3. Mimo szczegółowego opisania czynników powstawania motywacji wydaje się, że 

brak sprzężenia zwrotnego pomiędzy pierwszym a ostatnim elementem procesu motywacji 

może stanowić niewielką lukę w prezentowanym schemacie. Twierdzenie, że koniec jednego 

procesu  dążącego  do  zaspokojenia  danej  potrzeby  powinien  powodować  określenie 

przyszłych  potrzeb  oraz  rozpoczęcie  działań  zmierzających  do  ich  realizacji,  wydaje  się 

uzasadnione. Koncepcja taka zgodna jest z wieloma popularnymi teoriami motywacyjnymi, 

chociażby z hierarchą potrzeb A. Maslowa. 

120 Ibidem, s. 216.
121 E. Parsole, M. Wray, Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 78.
122 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 358.
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Rys. 2.3. Podstawowy proces motywacji

Źródło: S.P. Robbins, Zachowanie w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s. 94.

Z. Jacukowicz definiuje motywację jako „tworzenie zachęt dla pracowników do coraz 

wydajniejszej  i  bardziej  efektywnej  pracy oraz do współdziałania  z kierownictwem firmy, 

poznawanie jej celów i dążenie do ich osiągnięcia”123. F. Michoń twierdzi, że motywacja to 

„zespół  sił  i  czynników  pobudzających  i  podtrzymujących  człowieka  w  zachowaniach 

zmierzających  do  osiągnięcia  określonych  celów.  Wspomniane  siły  to  potrzeby,  popędy, 

instynkty, aspiracje, a także stany napięć  – zwane mechanizmami organizmu ludzkiego”124, 

natomiast T. Mendel definiuje motywację za pomocą trzech podstawowych sformułowań: 

 Jako  zbiór  sił  i  czynników,  które  pobudzają  człowieka  oraz  podtrzymują  go 

w zachowaniach zmierzających do osiągnięcia założonych celów.

 Jako  czynnik  powodujący  pewien  łańcuch  reakcji,  a  mianowicie:  potrzeby,  które 

odczuwa jednostka, powodują wytyczenie celów, będących przyczyną zwiększonego 

napięcia, co w konsekwencji powoduje podjęcie pewnych działań.

 Jako  proces,  który  pobudza  jednostkę  do  działania  poprzez  identyfikację  potrzeb, 

sprecyzowanie celów oraz działanie potrzebne do zaspokojenia określonych wcześniej 

potrzeb125.

S. Borkowska stwierdza, że motywacja to „ogół motywów, które wpływają na decyzję 

człowieka o zachowaniu: podjęciu zachowania, jego utrzymaniu lub kierunku”126.

Na  przestrzeni  lat  wielu  autorów  starało  się  wyjaśnić  zjawisko  motywacji 

pracowników do pracy.  Powstało  dużo teorie  na  ten  temat,  jednak  mimo licznych  badań 

zarówno  teoretycznych,  jak  i  praktycznych  nie  sformułowano  jednej,  która  w  sposób 

całkowity i  wyczerpujący wyjaśniłaby fenomen motywacji.  Mimo że  wiele  z  powstałych 

123 L.  Kozioł,  Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa–Kraków 2002, 

s. 27.
124 Ibidem, s. 27.
125 A. Potoczek, J. Stępień, op. cit., s. 251.
126 J. Piwowarczyk, op. cit., s. 39.
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teorii  było  krytykowanych  w  literaturze  przedmiotu,  nadal  są  wykorzystywane  przez 

kierowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi127.

Jedną z  najczęstszych klasyfikacji  systemów motywacyjnych jest  podział  na teorie 

treści, procesu i wzmacniania.

Do  teorii  treści zaliczyć  można  teorię  hierarchii  potrzeb,  teorię  potrzeb  ERG, 

dwuczynnikową teorię  motywacji  oraz  teorię  trychotomii  potrzeb. Wiążą się  z  nimi  takie 

nazwiska jak A. Maslow, D.  McGregor,  F.  Hertzberg,  R.  Atkinson czy R.W. McClelland. 

Autorzy  ci  wywarli  duży  wpływ  na  dziedzinę  kierowania  oraz  ukształtowali  działania 

kierowników praktyków. W teoriach tych nadrzędne znaczenie ma zrozumienie czynników 

wewnętrznych  oddziałujących  na  człowieka,  które  powodują,  że  postępuje  on  w  pewien 

określony sposób. Teorie treści szukają odpowiedzi na pytania, co zmusza ludzi do działania 

i jakie  potrzeby  człowiek  musi  zaspokajać.  Zgodnie  z  tymi  poglądami  ludzie  dążą  do 

zaspokojenia  lub  redukcji  swoich  potrzeb.  Naturalnym  wnioskiem,  który  można  wysnuć 

z takiego rozumowania, jest to, że ludzie wybiorą taki sposób postępowania, który najpełniej 

zaspokoi ich potrzeby.

Teorie  procesu określają,  w  jaki  sposób  i  przez  jakie  cele  poszczególne  osoby są 

motywowane  do  określonych  zadań.  Według  tej  teorii  potrzeby  są  jedynie  jedną  ze 

składowych części procesu, w którym ludzie decydują, jak mają postępować. W teorii procesu 

najistotniejsze wydaje się pojęcie oczekiwań, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie: czego 

dana  osoba  oczekuje  w  wyniku  swojego  postępowania?  Przykładowo  jeżeli  oczekuje 

pochwały lub nagrody, gdy dotrzyma terminu zlecenia, a nagany i kary, gdy nie zdąży na 

czas,  to  należy  się  spodziewać,  że  dołoży  wszelkich  starań,  by  nie  dopuścić  do  drugiej 

z wymienionych  sytuacji.  Analogicznie  można  powiedzieć,  że  jeżeli  ktoś  nie  przewiduje 

żadnej  pochwały  za  wykonanie  pracy  w  oczekiwanym  terminie,  może  nie  mieć 

wystarczającej motywacji do tego, by go dotrzymać. Drugim istotnym pojęciem jest wartość, 

czyli siła preferencji danej osoby wobec określonego wyniku128. Jeżeli danej osobie bardzo 

zależy  na  osiągnięciu  stanowiska  kierowniczego,  a  jest  to  uzależnione  od  przekraczania 

minimalnych  wyników,  należy  się  spodziewać  silnej  motywacji  do  zwiększania  własnej 

efektywności.

Teorie wzmacniania, wiążące się najsilniej z osobą B. Skinnera, często noszą także 

nazwę teorii modyfikacji zachowań. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie odnoszą 

się one ani do koncepcji motywu, ani do koncepcji procesu motywacji. Podejmują natomiast 

127 R.  Karaś, Teorie motywacji  w zarządzaniu,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  w Poznaniu,  Poznań 
2003, s. 204.

128  J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, op. cit., s. 364.
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próbę  odpowiedzi  na  pytanie,  jak  skutki  poprzednich  działań  wpływają  na  zachowania 

w przyszłości w ciągłym procesie uczenia się. Według teorii z tej grupy ludzie zachowują się 

w pewien określony sposób,  ponieważ już  w przeszłości  nauczyli  się  pewne zachowania 

wiązać  z  konsekwencjami  przyjemnymi,  a  inne  z  negatywnymi.  Ponieważ  ludzie  chcą 

otrzymywać  pochwały,  lecz  unikają  nagan,  skłonni  są  do  przestrzegania  prawa  czy 

wykonywania poleceń kierownika. Jest to skutkiem tego, że w domu i szkole nauczono ich, że 

nieposłuszeństwo pociąga za sobą karę.

Wydawałoby  się,  że  takie  podejście  nie  powinno  sprawiać  żadnych  kłopotów 

kierownikom.  Muszą  oni  tylko  określić  potrzeby  poprzez  obserwację  postępowania 

pracowników,  a  następnie  przewidzieć  ich  działania  poprzez  uświadomienie  sobie  ich 

potrzeb.  Jednakże  w  praktyce  działanie  takie  napotyka  bariery.  Taki  stan  rzeczy  wynika 

z kilku  przyczyn.  Ludzie  mają  różne  ambicje  oraz  potrzeby.  Sprawia  to  czasami  kłopoty 

kierownikom,  którzy  sami  są  bardziej  ambitni  niż  przeciętny  pracownik.  Ludziom takim 

trudno  jest  niekiedy  zrozumieć,  że  pracownicy  niekoniecznie  muszą  podzielać  ten  sam 

entuzjazm. W tym przypadku kierowanie może okazać się niezwykle trudne, a nawet może 

zniechęcać  do  podejmowania  dalszych  wysiłków.  Nie  mniej  istotny  jest  problem  różnic 

w przekształcaniu potrzeb w działania. Taka sama potrzeba może wywoływać zupełnie inne 

działania w zależności od sposobu postrzegania przez pracownika jego miejsca w organizacji 

oraz  jego  wiary  we  własne  siły.  Przykładowo  pracownik,  którego  główną  potrzebą  jest 

bezpieczeństwo, może starać się zmniejszać swój zakres odpowiedzialności, bojąc się, że gdy 

nie  sprosta  zadaniom,  zostanie  wyrzucony z  pracy.  Jest  też  możliwe,  że będzie  starał  się 

poszerzać swój zakres odpowiedzialności, bojąc się zwolnienia na skutek małej efektywności 

wykonywanych działań.  Jak widać na tym przykładzie,  niezwykle trudno jest  przewidzieć 

reakcję  wywołaną  przez  określoną  potrzebę.  Ludzie  nie  zawsze  działają  w  sposób 

konsekwentny,  a  motywy  ich  działań  ulegają  bardzo  częstym  zmianom.  Zdarza  się,  że 

pracownik, który wykonał jedno zadanie w sposób zasługujący na najwyższe uznanie, kolejne 

zadanie może wykonać na średnim poziomie. 

Ważnym elementem, na którym musi skupić się menedżer,  jest niepewność reakcji 

pracownika w przypadku zaspokojenia lub niezaspokojenia potrzeby.  Ludzie mający dużą 

potrzebę  bezpieczeństwa,  którym nie  udało  się  wykonać postawionych przed nimi  zadań, 

mogą wpaść we frustrację i apatię, rezygnując z dalszych starań. W opozycji do tej postawy 

stoi pracownik z taką samą potrzebą,  który w wypadku niepowodzenia podwoi wkładany 

w pracę wysiłek. 

Jak  widać,  ludzkie  działania,  którymi  należy  kierować,  są  w  wielu  sytuacjach 

całkowicie nieprzewidywalne, co jest niezwykłym utrudnieniem dla kierowników. Jednakże 
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im więcej wiadomo o otaczających nas ludziach oraz o nas samych, tym większa jest szansa 

na to, że uda się nam sprostać postawionym przed nami zadaniom. 

Jednak skupianie się jedynie na zagadnieniach dotyczących wyłącznie potrzeb, które 

odczuwają  podwładni,  nie  daje  pełnego  obrazu  wszystkich  zależności  zachodzących 

w przedsiębiorstwie. Co więcej, może to prowadzić do sytuacji, w której rosnące wymagania 

pracowników będą zmniejszać efektywność działania organizacji. Problemy tego typu mieli 

behawioryści, okazało się bowiem, że człowiek zawsze będzie chciał poprawić swoją pozycję 

niezależnie od tego, jak dobre warunki zostaną mu zaproponowane. Można stwierdzić,  że 

praktycznie  niemożliwe  jest  stworzenie  takiego  środowiska  pracy,  które  w  pełni 

zaspokajałoby potrzeby pracowników. Należy raczej szukać takiego kompromisu, który jest 

w stanie  zaspokoić  potrzeby  pracowników  oraz  jednocześnie  spełnić  oczekiwania 

przełożonych  w zakresie  wydajności  pracy.  Pytaniem natury  filozoficznej  pozostaje  więc 

następująca  kwestia:  czy gdyby pracownicy mieli  wszystko,  o  czym marzą,  nadal  byliby 

zmotywowani do pracy?

Przywoływany  już  A.  Maslow  twierdził,  że  człowiek  jest  motywowany  do 

zaspokojenia  tej  potrzeby,  która  jest  odczuwana  w  danym  momencie  najmocniej.  Siła 

odczuwanej  potrzeby  zależy  przede  wszystkim  od  obecnej  sytuacji  oraz  ostatnich 

doświadczeń człowieka. Naturalną kolejnością jest zaspokajanie potrzeb od najprostszych do 

najbardziej złożonych, co oznacza, że najpierw muszą być spełnione potrzeby fizjologiczne, 

a dopiero w następnej kolejności inne, np. bezpieczeństwa.

Z  teorii  tej  wynikają  liczne  praktyczne  wnioski  dla  stosowania  motywacji 

w organizacji. Potrzeby fizjologiczne są zaspokajane dzięki płacy odpowiednio wysokiej, by 

zapewnić wyżywienie, mieszkanie oraz ochronę, nie tylko pracownika, ale także jego rodziny. 

Potrzeby bezpieczeństwa wiążą się z tym, by pracownik był chroniony przed wymuszaniem 

na nim pewnych działań czy poczuciem arbitralnego postępowania. Niezbędny do tego jest 

jasno sformułowany i przestrzegany regulamin. Istotne jest stworzenie dla pracowników przez 

kierowników systemu zachęt, które mają zapewnić szacunek, poczucie przynależności oraz 

możliwości rozwoju. W nowoczesnych organizacjach niemal standardem stało się skuteczne 

zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb pracowników. Należy jednak zwrócić uwagę 

na  fakt,  że  środowisko  pracy  jest  także  środowiskiem  społecznym.  Możliwe  jest  zatem 

częściowe zaspokajanie potrzeb przynależności i miłości – nie w pełni, ponieważ potrzeby te 

najsilniej odczuwane są w stosunku do własnej rodziny, jednakże poprzez tzw. przynależność 

do  grupy  można  integrować  pracowników.  Jest  to  ważne,  ponieważ  zgodnie  z  teorią 

A. Maslowa pracownicy,  którzy nie czują się akceptowani przez otoczenie w pracy, łatwo 

mogą popaść we frustrację i tym samym stracić motywację do efektywnego działania. 
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A. Maslow wyraźnie rozdzielił dwa rodzaje potrzeb uznania. Jednym jest dążenie do 

osiągnięć i posiadania kompetencji, drugim natomiast dążenie do pozycji i poważania. Ludzie 

nie tylko chcą dobrze pracować, ale także chcą mieć poczucie, że wykonując powierzone im 

zadania, robią coś istotnego. Takie uczucia u pracowników mogą być efektem różnorodnych 

działań kierowników, takich jak: przydzielanie wymagających zadań, docenianie efektów ich 

pracy, informowanie o osiągniętych wynikach. 

Większość naukowców uważa, że wszyscy dorośli,  zdrowi ludzie posiadają pewien 

zapas energii. Sposób jej wyzwolenia jest zależny od siły działania motywacji danej osoby,  

a także od pojawiających się sytuacji oraz możliwości. Dążenie jednostki do określonego celu 

może być wynikiem:

• siły podstawowej motywacji lub potrzeb, które mogą wchodzić w rachubę,

• nadziei na powodzenie,

• wartości zachęty związanej z celem.

Istnieje  duża  zbieżność  pomiędzy odczuwaniem potrzeby samorealizacji  a  wysoką 

efektywnością. Pracownicy o dużych potrzebach osiągnięć dobrze czują się w pracy, która 

stawia  wyzwania,  takiej,  którą  uważają  za  pobudzającą  i  złożoną.  Natomiast  pracownicy 

o małej potrzebie osiągnięć zdecydowanie lepiej czują się na stanowiskach, które gwarantują 

sytuację stabilną, bezpieczną i zapewniają uwarunkowania łatwe do przewidzenia. Hierarchia 

potrzeb zaprezentowana została na rys. 2.4.

Rys. 2.4. Piramida potrzeb Maslowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Maslow, A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 
1943, nr 50, Washington, s. 370‒396.
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Mimo że teoria Maslowa została zaakceptowana przez wielu menedżerów, zawiera pewne 

błędy. Udowodniono, że nie zawsze u człowieka występuje pięć poziomów potrzeb, a co 

więcej, w zależności od różnych czynników (np. kultury) mogą istnieć różne hierarchie, 

a także kategorie potrzeb.

W odpowiedzi na pojawiające się głosy krytyczne wobec teorii Maslowa C. Alderfer 

zaproponował trzy płaszczyzny potrzeb (teoria ERG): 

• existence (egzystencję),

• relatedness (kontakty społeczne),

• growth (wzrost)129.

Choć teoria ta jest w pewnym stopniu zbliżona do punktu widzenia prezentowanego przez 

A. Maslowa, dzielą je dwie bardzo istotne różnice.

Po  pierwsze  teoria  ERG  dopuszcza  sytuację,  w  której  działanie  ludzkie  jest 

powodowane przez więcej  niż  jedną kategorię  potrzeb.  Innymi słowy człowiek może być 

jednocześnie  motywowany chęcią  zarobienia  większych pieniędzy (egzystencji),  przyjaźni 

(związku) oraz możliwością nabycia nowych umiejętności (wzrostu)130. 

Po drugie w koncepcji A. Maslowa brakuje pojęcia regresji oraz frustracji. Psycholog 

ten twierdził, że dana jednostka będzie pozostawać na jednym szczeblu w hierarchii potrzeb 

tak długo, aż dana klasa potrzeb zostanie zaspokojona. Zgodnie z teorią ERG, jeżeli jakaś 

potrzeba nie zostanie zaspokojona, jednostka będzie odczuwała frustrację, aż w końcu zacznie 

poszukiwać sposobów zaspokojenia potrzeby niższego rzędu. 

Mimo  że  teoria  ta  jest  stosunkowo  młoda,  przeprowadzone  badania  zdają  się 

wykazywać,  iż  jest  ona  jednak  bardziej  realnym  odzwierciedleniem  zasady  motywacji 

w organizacjach  niż  przedstawiana  wcześniej  piramida  potrzeb  Maslowa.  Podejście 

prezentowane przez teorię potrzeb Maslowa oraz teorię hierarchi potrze prezentuje tabela 2.3.

Tabela 2.3

Porównanie hierarchii potrzeb oraz teorii potrzeb ERG

Cechy Teoria hierarchii potrzeb Teoria potrzeb ERG

Funkcja 

oddziaływania

zaspokajanie potrzeb zaspokajanie potrzeb

Liczba szczebli 

hierarchii

pięć trzy

Liczba szczebli jeden kilka jednocześnie

129 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s. 463.
130 Ibidem, s. 463.
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hierarchii 

oddziałujących na 

jednostkę
Przesuwanie się w 

hierarchii

tylko w górę w górę oraz w dół

Pojęcie frustracji nie tak
Źródło: opracowanie własne.

D. McClelland w badaniach nad motywacją pracowników skoncentrował swoją uwagę 

na  zaproponowanych  przez  A.  Maslowa  potrzebach  wyższego  rzędu.  Na  podstawie 

empirycznych badań wyodrębnił trzy grupy odczuwanych potrzeb:

• potrzebę władzy,

• potrzebę afiliacji,

• potrzebę osiągnięć.

Człowiek odczuwa równocześnie wszystkie te potrzeby o zróżnicowanym natężeniu, a 

dominujące z nich motywują do określonych zachowań. Potrzeby te mogą mieć charakter 

nabyty. Możliwe jest wzmocnienie natężenia poszczególnych potrzeb poprzez kształtowanie 

czynników  sytuacyjnych  (zgodnie  z  tym  poglądem  nagrody  są  istotnym  elementem 

kształtowania i stymulowania potrzeb; podstawowe potrzeby są zatem wrodzone, ale można 

je wzmocnić za pomocą nagród).

Potrzeba  władzy wyraża  się  pragnieniem  wywierania  wpływu  na  innych 

i kontrolowania  swojego  otoczenia.  Osoby  o  dominującej  potrzebie  władzy  dążą  do 

utrzymania  stosunków z innymi według relacji  lider–jego naśladowca.  Starają  się  zdobyć 

wysokie  stanowiska.  Często  działania  prowadzące  do zachowania  i  rozbudowania  swoich 

wpływów w firmie przedkładają nad realizację zadań. Ważne są dla nich prestiż i znamiona 

posiadanego  w  firmie  statusu.  Uwielbiają  walczyć  i  konkurować.  Takie  osoby  w  grupie 

sąbardziej rozmowne, wysuwają więcej propozycji niż inni i często zajmują pozycję lidera. 

Istnieją dwa rodzaje potrzeby władzy :

• potrzeba władzy społecznej,

• potrzeba władzy osobistej.

Potrzeba władzy społecznej przejawia się silnym dążeniem do wypracowania w grupie 

rozwiązań  problemów,  formowania  zespołów  zmierzających  do  zapewnienia  sukcesu 

organizacji, działania kolektywnego będącego źródłem satysfakcji. 
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Potrzeba władzy osobistej jest zaspokojona, gdy jednostka odniesie sukces albo dzięki 

własnym działaniom, albo dzięki inspirowaniu innych.

Potrzeba afiliacji obejmuje pragnienie ludzkiego towarzystwa i akceptacji przez grupę. 

Osoby  o  silnej  potrzebie  afiliacji  pragną  realizować  zadania  wymagające  kontaktów 

interpersonalnych  i  silnych  pozytywnych  więzi  emocjonalnych.  Preferują  współpracę 

z ludźmi,  którzy  ich  rozumieją,  akceptują.  W warunkach  wzajemnej  konkurencji  i  braku 

zaufania odczuwają dyskomfort psychiczny. Nie najlepiej czują się one w pozycji lidera.

Potrzeba  osiągnięć  charakterystyczna  dla  osób  odczuwających  satysfakcję,  gdy 

zmierzają do jakiegoś celu, i pragnących osiągać znakomite wyniki we wszystkim, czego się 

podejmą. Koncentrują się na dobrym wykonaniu zadania oraz chęci bycia najlepszym. 

W  omawianej  teorii  organizacja  może  kształtować  potrzeby  pracowników, 

a w konsekwencji  ich  motywy działania.  Implikacją  tej  tezy  było  stopniowe  zwiększanie 

liczby szkoleń zmierzających do wykształcenia korzystnych z punktu widzenia organizacji 

potrzeb  i  zachowań  (rozwój  potrzeby osiągnięć  poprzez  udzielanie  pochwał,  zwiększenie 

samodzielności  i  odpowiedzialności  pracowników).  Teoria  trychotomii  podkreśla  cechy 

osobowości  jako  czynniki  determinujące  sposób  działania.  Predyspozycje  osobowościowe 

stały  się  istotne  dla  procesu  rekrutacji  i  selekcji  pracowników  (np.  psychologiczne  testy 

osobowościowe). Teoria ta skupia się jedynie na potrzebach najwyższego rzędu, pomijając 

elementy podstawowe. Może to być wadą, jeżeli rozpatrywane będzie w stosunku do osób 

o stosunkowo  niskim  statusie  materialnym,  dla  których  podstawową  potrzebą  jest 

zapewnienie sobie oraz swojej rodzinie poziomu życia uznawanego za wystarczający. 

Analizując różnorodne podejścia do zagadnienia motywacji, nie można nie zauważyć 

wspólnego  mianownika  wszystkich  omawianych  podejść,  a  mianowicie  wynagrodzenia 

pracowników.  Większość  specjalistów  zgadza  się  z  twierdzeniem,  że  wynagrodzenia  są 

najprostszym,  najłatwiej  mierzalnym  i  w  wielu  przypadkach  najsilniej  oddziałującym 

elementem systemów motywacyjnych.
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2.4. Modelowanie dyspersji systemu motywacyjnego

Modelowanie  rozumiane  jest  zazwyczaj  jako  budowa  wzorca,  który  dzięki 

uproszczeniu złożoności otoczenia może służyć do opisu określonych działań oraz czynności 

realizowanych  przez  organizacje  lub  osoby  podczas  działalności  gospodarczej.  Inną 

możliwością spotykaną w praktyce jest  odwzorowywanie rzeczywistości.  W trakcie badań 

nad  zależnościami  pomiędzy  sposobem  zarządzania  a  typem  otoczenia,  w  jakim  dana 

organizacja funkcjonuje, zauważono, że organizacje działające na bardziej stabilnym rynku są 

częściej  zbudowane według modelu mechanistycznego,  zaś te,  które działają  w otoczeniu 

o charakterystyce  bardziej  burzliwej,  korzystają  z  modelów  adaptacyjno-organicznych131. 

Model mechanistyczny charakteryzuje się następującymi cechami:

1) jednolitość zhierarchizowanego kierowania będąca podstawową formą koordynacji;

2) wyraźny  podział  na  sferę  kierowniczą  i  wykonawczą,  odpowiednia  do  niego 

specjalizacja ról;

3) dążenie  do  uzyskiwania  efektywności  przez  specjalizowanie  zadań  w  ramach 

procesów realizowanych wewnątrz organizacji;

4) dążenie do ujednolicenia zachowań w celu ułatwienia koordynacji (konformizm);

5) akcentowanie spójności a priori;

6) przewaga komunikacji pionowej;

7) przewaga procedur;

8) wiara  w  istnienie  idealnych  reguł  organizacyjnych  (liczba  podwładnych,  jedność 

rozkazodawstwa);

9) stabilność jako podstawowe źródło efektywności (scentralizowanie)132.

Jak  można  zaobserwować,  podejście  prezentowane  w modelach  mechanistycznych 

charakterystyczne było dla pionierów szkoły zarządzania. Klasycy, tacy jak F.W. Taylor czy 

H.  Fayol,  nad  wszystko  przedkładali  hierarchizację  i  bezwzględne  dążenie  do  ciągłego 

zwiększania efektywności wykonywanych zadań. Podobne założenia przyświecały również 

polskim myślicielom tamtych czasów, jak chociażby Karolowi Adamieckiemu, dla którego 

głównym celem prac było określenie źródeł oraz zwalczanie marnotrawienia czasu. Wskazał, 

jak  można  efektywnie  zwiększyć  produktywność  zakładu  przy  znikomych  nakładach 

finansowych  poprzez  wykorzystanie  dostępnych  w  przedsiębiorstwie  mechanizmów, 

131 T. Burns, G.M. Stalker, The management of innovation, Oxford University Press, Oxford 1994, s. 105.
132 S. Glata, Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka, Difin, 

Warszawa 2007, s. 60.
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materiałów, urządzeń technicznych, czasu i ludzkiej pracy133.

Cechami charakterystycznymi dla podejścia adaptacyjno-organicznego są natomiast:

 słabo  sformalizowana,  elastyczna  i  zmieniająca  się  wraz  ze  zmiennością 

realizowanych zadań struktura organizacyjna,

 ogólne  określanie  zakresów  funkcji,  zadań  i  kompetencji  poszczególnych 

pracowników,

 ścisła współpraca i bezpośrednie komunikowanie się pracowników bez pośrednictwa 

kanałów służbowo-hierarchicznych,

 zanikanie władzy na rzecz współpracy i doradztwa,

 znaczna  samodzielność  poszczególnych  działów  organizacji  i  często  nawet 

poszczególnych jej uczestników,

 powiązanie społecznego prestiżu ludzi w organizacji z posiadaną przez nich wiedzą, 

doświadczeniem i umiejętnościami.

Z takimi cechami zgadzali się przedstawiciele szkoły behawioralnej, reprezentowanej 

między innymi przez E. Mayo, H.A. Simona, J.G. Marcha,  R.M. Cyerta i  H. Mintzberga. 

Wykreowała  ona  teorię  ograniczonej  racjonalności,  podważającej  sens  optymalizacji 

procesów decyzyjnych w organizacji. Przedmiotem zainteresowania tej szkoły są rzeczywiste 

procesy  formułowania  i  realizacji  strategii  w  przedsiębiorstwie  bez  ambicji  dawania 

wytycznych, jak należy podejmować decyzje strategiczne134. Budowanie modeli społecznych 

otwarło  nowy  rozdział  w  historii  nauk  o  zarządzaniu.  W  przeciwieństwie  do 

mechanistycznych  modeli  preferowanych  przez  klasyków  behawioryści  w  poszukiwaniu 

maksymalizacji efektywności przenosili nacisk ze ścisłej hierarchizacji oraz centralizacji na 

szukanie  kompromisu  oraz  komunikowanie  się  w  organizacji.  E.  Mayo  zwrócił  uwagę 

menedżerów na to, że efektywność pracowników nie zależy jedynie od dobrej organizacji 

procesów pracy i mierzalnych wskaźników jej realizacji. Istotną rolę odgrywają także, jego 

zdaniem, relacje międzyludzkie, morale czy poczucie przynależności do grupy. Zdefiniował 

on  zatem  podstawy  teorii  kultury  organizacyjnej  oraz  zarządzania  zasobami  ludzkimi 

opartego na dostrzeganiu potencjału zespołu ludzkiego135.

Prowadząc  rozważania  na  temat  warunków  modelowania,  ma  się  zazwyczaj  na 

uwadze samą czynność budowy wzorca, z zastosowaniem modelowania prognostycznego lub 

też w projektowaniu rozwiązania usprawniającego na podstawie badania stanu rzeczywistego, 

jak to ma miejsce w modelowaniu diagnostycznym. Nie chodzi więc jedynie o procedurę 

133 Internetowa encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Karol_Adamiecki (dostęp: 18.06.2012).
134 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1994, s. 23.
135 K. Czaińska, Odkryć zarządzanie, PWN, Warszawa 2010, s. 43.
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badawczą  związaną  ze  zbieraniem  informacji,  rejestracją  i  oceną  stanu  faktycznego,  ale 

również o wyprowadzenie podstawowych założeń rozwiązania wzorcowego, które następnie 

zostaje  opracowane  –  poprzez  testowanie  i  modyfikowanie  modelowe  –  jako  ostateczny 

projekt, etapowo wdrażany w praktyce136.

Należy  podkreślić,  że  modelowanie  czerpie  z  podstaw  teoretycznych  dyscyplin 

technicznych,  a  jednocześnie  z  nauk  o  ekonomii  oraz  organizacji  i  zarządzaniu.  Zgodnie 

z ogólnym rozumieniem pojęcia modelowania, niezależnie od tego, czy mowa o modelowaniu 

oryginalnym,  czy  też  odwzorowywaniu,  celem  modelowanie  dyspersji  systemu 

motywacyjnego  jest  wskazanie  racjonalnego  rozwiązania  wpływającego  na  działalność 

organizacji  w  warunkach  kryzysu.  Te  ogólne  warunki  modelowania  mają  również 

zastosowanie w tworzeniu modelu dyspersji i można sprowadzić je do następujących działań: 

1. Klasyfikacja systemu.

2. Testowanie modelu.

3. Modyfikacja modelu.

Wskazane działania wymagają objaśnienia. Klasyfikacja systemu stanowi kryterium 

sposobu  dokonywania  prawidłowego  podziału  lub  łączenia  poszczególnych  elementów 

tworzących opisywany system motywacyjny. Powinna więc udzielić odpowiedzi na pytanie 

dotyczące  efektywnego  uporządkowania  omawianego  systemu  i  wskazać  efektywność 

określonego rozwiązania strukturalnego.

Procedura  klasyfikacyjna  powinna  zostać  przeprowadzona  z  użyciem  określonych 

kryteriów klasyfikacyjnych, które są zależnościami porządkującymi określoną całość w klasy 

ze  względu  na  istotne  różnice  występujące  pomiędzy  tymi  elementami  systemu.  Wybór 

kryteriów klasyfikacyjnych następuje ze względu na dokładność przeprowadzania klasyfikacji 

wynikającą z przyjętego elementu podziału, a z drugiej  strony z działań zmierzających do 

koncentracji celów cząstkowych, a zatem do realizacji działań zmierzających do osiągnięcia 

wspólnoty  w  obszarze  celu  ogólnego137.  Te  dwa  podejścia  determinują  wielkość  efektu 

organizacyjnego współdziałania,  jednocześnie określając granice efektywności klasyfikacji, 

wskazując zarazem na jakość prezentowanego rozwiązania o charakterze strukturalnym.

Testowanie modelu jest istotne ze względu na konieczność sprawdzenia praktycznej 

funkcjonalności  stworzonego  wzorca,  a  także  usprawnienia  dotychczas  stosowanych 

rozwiązań.

Celem dokonywanej modyfikacji systemu jest nie tylko wskazanie zakresu zmienności 

136 A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1980, s. 91.

137 Ibidem, s. 92.
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poszczególnych  wariantów  rozwiązań,  ale  również  zakresu  wprowadzanych  przekształceń 

w istniejących  do  tej  pory  rozwiązaniach  o  charakterze  systemowym.  W  sytuacji  gdy 

dochodzi  do  zmian  warunków  funkcjonowania  systemu,  do  osiągnięcia  tego  celu 

wykorzystuje się inwariantność określonych zależności  lub konkretnych wielkości.  Można 

więc  stwierdzić,  że  modyfikacja  systemu  motywacyjnego  sprowadza  się  do  jego 

reorganizacji.

W procesie  modelowania  dyspersji  systemu  motywacyjnego  zastosowanie  znaleźć 

mogą trzy uniwersalne metodyki:

1. Metodyka ogólnodiagnostyczna.

2. Metodyka projektowania dyspersji systemu motywacyjnego.

3. Metodyka reorganizacji dyspersji systemu motywacyjnego.

I. Metodyka ogólnodiagnostyczna składa się z następujących etapów:

a)  Określenie  sposobu  budowy  systemu  motywacyjnego  –  na  tym  etapie  formułuje  się 

założenia  organizacyjne  systemu,  dotyczące  zarówno  warunków  realizacji  w  zakresie 

funkcjonalnym, jak i celu ogólnego. Działania te są podstawą opisu istniejącego dotychczas 

stanu funkcjonującego systemu. Stanowi więc opis składników danego systemu dotyczących 

obiektu  działalności  omawianego  mechanizmu  oraz  istniejących  zależności  w  relacji 

pomiędzy  otoczeniem  a  charakteryzowanym  systemem.  Zasadniczym  elementem  etapu 

identyfikacji jest jednak określenie wiązki celów mające na celu wstępne ustalenie struktury 

celu  ogólnego  oraz  uporządkowanie  wyróżnionych  elementów,  tak  by  możliwe  stało  się 

wyodrębnienie wejść i wyjść systemu.

b)  Klasyfikacja  celów  –  opiera  się  ona  na  stworzonej  wcześniej  wiązce  celów  i  służy 

porządkowaniu  hipotetycznie  ustalonych  elementów  badanego  systemu.  Należy  więc 

przeprowadzić badanie z zastosowaniem następujących grup kryteriów:

 rodzajowych  –  dotyczących  własności  obiektu  zarówno  w  sferze  wewnętrznego 

funkcjonowania, jak i zewnętrznego oddziaływania systemu;

 rozmieszczenia  taksologicznego –  odpowiadającego  za  grupowanie  i  szeregowanie 

elementów systemu;

 podziału fazowego – związanego bezpośrednio ze sposobem realizacji procesu oraz 

warunków, w jakich przebiega138.

Ważnym  zastosowaniem  etapu  klasyfikacji  jest  racjonalizacja  wykorzystywanego 

138 Ibidem, s. 97.
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systemu informacyjnego w celu ułatwienia podejmowania decyzji. Na podstawie klasyfikacji 

można  zbadać,  które  z  pojawiających  się  informacji  wzajemnie  się  uzupełniają,  tworząc 

związki  wyższego  stopnia,  oraz  stwierdzić,  kiedy  stanowią  klasy  jednorodne,  a  kiedy 

zróżnicowane.  Tak  przeprowadzona  racjonalizacja  ma  za  zadanie  doprowadzić  do 

uporządkowania istniejącego systemu organizacyjnego, a tym samym ułatwić podejmowanie 

decyzji osobom na stanowiskach kierowniczych.

c)  Badanie  zależności  organizacyjnych  –  w  systemie  organizacyjnym  występują  dwa 

podstawowe typy zależności organizacyjnych:

 zależności decyzyjne,

 zależności funkcjonalne.

Prowadząc rozważania nad wyborem struktury systemu motywacyjnego, należy mieć 

na uwadze zarówno strukturę hierarchiczną, jak i funkcjonalną.

d)  Analiza  zakresu  działania  –  podczas  płynnego  przechodzenia  pomiędzy  kolejnymi 

szczeblami  zarządzania  w strukturze  organizacyjnej  zmienia  się  liczba  parametrów,  które 

stosują  pracownicy  wykonujący  różne  zadania.  Co  za  tym  idzie,  niezbędne  staje  się 

zwiększanie  dokładności  podawanych informacji,  jak również  tempa ich  przepływu przez 

poszczególne człony organizacji.

e)  Kontrola  wprowadzanego  systemu –  ostatni  z  etapów polega  na  badaniu  odchyleń  od 

zakładanych wzorców i wskaźników oraz na poszukiwaniu przyczyn występowania różnic. 

W szczególności  należy  skupić  się  na  określeniu  właściwego  obszaru  decyzyjnego  oraz 

odnalezieniu luk w szeregowaniu członów dyspersji systemu motywacyjnego.

Prowadząc rozważania na temat wyboru sposobu działania, należy pamiętać zarówno 

o  zaletach,  jak  i  ograniczeniach  analizowanej  metodyki.  Podejście  ogólnodiagnostyczne 

bazuje w głównej mierze na porównaniu stanu faktycznego z zakładanym stanem idealnym 

stworzonym w umyśle organizatora. Efektem jest konieczność opierania się na istniejącym 

rozwiązaniu,  co  jednocześnie  oznacza,  że  praktycznie  nie  możliwe  jest  stosowanie  tej 

metodyki przy wprowadzaniu rozwiązań dla organizacji, które nie rozpoczęły jeszcze swojej 

działalności.  Ponieważ  punktem  wyjścia  jest  zawsze  stan  faktyczny,  metodyka  ta 

jednocześnie ogranicza myślenie abstrakcyjne, narzucając znane wcześniej schematy.
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II.  Metodyka  projektowania  dyspersji  systemu  motywacyjnego  skupia  się  na 

odmiennym  podejściu  do  omawianej  problematyki.  W  miejsce  projektowania 

rozpoczynanego  od  postulatów  będących  wynikiem  diagnozy  pojawia  się  opracowanie 

nowatorskiego modelu dyspersji systemu motywacyjnego.

Metodyka projektowania dyspersji systemu motywacyjnego obejmuje trzy następujące 

po  sobie  etapy,  będące  jednocześnie  działaniami  poprzedzającymi  przygotowanie  nowej, 

oryginalnej koncepcji dyspersji systemu motywacyjnego: 

a) charakterystyka systemów motywacyjnych,

b) opracowanie analityczne,

c) badanie elementów systemów motywacyjnych.

Dopiero po wykonaniu wymienionych kroków możliwe jest  rozpoczęcie  prac przy 

budowie  wzorca.  Pod  pojęciem  wzorca  rozumieć  należy  pewną  wielkość,  która  określa 

wymagane (np. przez użytkownika) własności obiektu. Można go wprowadzać dla działań, 

zdarzeń,  procesów,  metod,  a  także  dla  kompletnych  systemów.  Wzorce  podlegają 

stopniowaniu ze  względu na  możliwość ich realizacji  w praktyce.  Jednocześnie wskaźnik 

jakości  –  odpowiadający  danemu  wzorcowi  –  wskazuje  na  odchylenia  pomiędzy 

postulowanymi  własnościami  a  stanem  faktycznym.  Konieczność  jego  wykorzystywania 

wynika z racji określania stopnia dopuszczalności odchyleń, co z kolei służy bezpośrednio 

celom kontrolnym.

Omawiając główne problemy związane z tworzeniem wzorca dyspersyjnego systemu 

motywacyjnego,  należy  podkreślić,  że  jednym  z  podstawowych  założeń,  zarówno 

teoretycznych,  jak i praktycznych, jest konieczność ujęcia go w postaci dynamicznej, a zatem 

jako procesu.  Pozwala to  na  sformułowanie następujących zadań budowy wzorca  modelu 

dyspersji systemu motywacyjnego:

 określenie  budowy  wewnętrznej  wraz  z  oddziaływaniami  zewnętrznymi 

dyspersyjnego  systemu motywacyjnego,

 ukazanie systemu motywacyjnego w ujęciu dynamicznym, a zatem określenie sposobu 

wzajemnego powiązania poszczególnych elementów omawianego systemu,

 określenie  sposób  budowy  wskaźników  jakości  dla  dyspersyjnego  systemu 

motywacyjnego,

 zaproponowanie sposobu udoskonalenia dyspersyjnego systemu motywacyjnego.

Przeprowadzanie omawianych działań w obszarze budowy wzorca modelu dyspersji 
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systemu  motywacyjnego  daje  podstawę  do  faktycznego  doskonalenia  systemu 

motywacyjnego,  ponieważ  jest  on  tworem podlegającym dynamicznym zmianom.  Można 

zatem  stwierdzić,  że  rozwój  danego  systemu  przebiega  tak,  jak  zmienia  się  zakres  jego 

funkcji.

Podsumowując  rozważania  na  temat  projektowania,  za  podstawę  do  ustalenia 

rozwiązania wzorcowego dyspersji systemu motywacyjnego należy uznać:

 ustalenie wektora wejściowego i wyjściowego oraz budowę macierzy sprzężeń,

 wybór wektora sterowania i budowę macierzy sterowań,

 organizację systemu motywacyjnego jako procesu w układzie wejście–wyjście,

 wybór określonego typu układu informacyjno-decyzyjnego.

Jednocześnie  trzeba  brać  pod  uwagę  fakt,  że  zawsze  w  przypadku  pojedynczego 

projektu należy na początku określić istotę rozwiązania wzorcowego.

III. Metodyka  reorganizacji  dyspersji  systemu  motywacyjnego  – reorganizacja 

systemu  ma  na  celu  podniesienie  sprawności  funkcjonowania  systemu  motywacyjnego 

w badanych  organizacjach,  a  jednocześnie  doprowadzenie  do  przekształcenia  istniejącego 

rozwiązania w takie,  które  jest  wymagane do wzrostu efektywności  działania  organizacji. 

Należy  więc  podkreślić,  że  w  związku  ze  zmiennością  warunków,  w  jakich  funkcjonują 

organizacje, konieczność wprowadzania usprawnień w działaniu poszczególnych elementów 

systemu  może  pojawiać  się  z  dużą  częstotliwością.  Charakter  zachodzących  zmian 

w systemie motywacyjnym wynika z konieczności osiągania wysokiego stopnia spełniania 

pożądanych  funkcji,  a  także  efektywności  poszczególnych  elementów  składowych 

omawianego procesu.

Metodyka  reorganizacji  dyspersji  systemu motywacyjnego  składa  się  z  trzech  faz, 

z których każda dzieli się na etapy cząstkowe.

1. Faza pierwsza – tworzenie struktury podstawowej zbiorowości organizacyjnej:

a) określenie ogólnego celu funkcjonowania systemu motywacyjnego,

b) ustalenie rodzajów funkcji realizowanych w systemie,

c) dobór ilościowy i rodzajowy elementów systemu.

2. Faza druga – modelowanie struktury systemu:

a) wskazanie kryteriów funkcjonalnego rozczłonkowania systemu,

b) zbadanie występującego efektu organizacyjnego współdziałania,

c)  dokonanie  wyboru  struktury  systemu  według  kryterium  maksymalnego  efektu 
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organizacyjnego współdziałania,

d) badanie struktury klas elementów systemowych.

3. Faza trzecia – modelowanie struktury systemu:

a)  przeprowadzenie  podziału  decyzyjnego  obszaru  swobody przy  zachowaniu  ograniczeń 

wynikających  ze  stosowania  określonych  technik  zarządzania  oraz  warunków panujących 

w organizacji,

b)  ustalenie  struktury  hierarchicznej,  wskazującej  kolejność  procesów  realizowanych 

w obrębie systemu motywacyjnego,

c) ustalenie reguł decyzyjnych,

d) sformalizowanie modelu układów komunikacyjnych.

Podsumowując  rozważania  dotyczące  metodyki  reorganizacji  dyspersji  systemów 

motywacyjnych,  można stwierdzić,  że faza pierwsza polega na przeprowadzeniu wstępnej 

analizy  reorganizowanego  systemu.  W  początkowej  fazie  operuje  na  swego  rodzaju 

zbiorowości  systemowej,  będącej  zbiorem  elementów,  które  w  dalszych  fazach  mogą 

podlegać  działaniom  restrukturyzacyjnym.  W  fazie  drugiej  należy  odnaleźć  odpowiedni 

stopień klasyfikacji systemu  – każdy ze stopni odpowiada konkretnemu poziomowi celów, 

przy  czym  to  właśnie  te  funkcje  splatają  poszczególne  elementy  systemu  w  ciąg 

bezpośrednich działań.  Faza trzecia opiera się na tworzeniu struktury hierarchicznej, która 

musi  być  dostosowana  do  głównych  zadań  systemu.  Jednakże  różnice  w  wyszkoleniu 

pracowników, posiadanym zapleczu technicznym oraz technologicznym, różnorakie warunki 

działania, a także zakres swobody w wyborze celów oraz sposobie ich realizacji bezpośrednio 

wpływa będzie na zakres poszczególnych działań oraz dobór kryteriów kwalifikacyjnych.

Na  podstawie  opisu  przedstawionych  metodyk  modelowania  dyspersji  systemu 

motywacyjnego  wydaje  się,  że  najkorzystniejsze  będzie  wykorzystanie  jednej  z  dwóch 

przedstawionych  metod  modelowania,  czyli  metody  projektowania  diagnostycznego  lub 

prognostycznego. 

W przypadku modelowania systemowego (prognostycznego) niezbędne jest odwołanie 

się  do  teorii  systemów,  a  w  szczególności  do  rozważań  dotyczących  koncepcji  systemu 

idealnego prezentowanych przez G. Nadlera,  rozwijanej  również przez J.  Trzcienieckiego. 

Koncepcja  ta  wywarła  znaczący  wpływ  na  rozwój  metodologii  badań  organizatorskich. 

Istotny jest fakt, że zgodnie z koncepcją G. Nadlera system nie jest sumą swoich składników, 

ponieważ właściwości całości nie ograniczają się do właściwości części składowych, przez co 

każdy system stanowi coś swoistego. Założenia koncepcji prezentuje rys. 2.5. 
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Rys. 2.5. Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera

Źródło: Internetowa encyklopedia zarządzania, 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Koncepcja_systemu_idealnego_G._Nadlera (dostęp:07.07.2011).

Odnosząc  się  do  dwóch  wspomnianych  koncepcji,  czyli  koncepcji  prof. 

Trzcienieckiego  opartej  na  koncepcji  systemu  idealnego  G.  Nadlera,  można  przyjąć,  że 

budowa modelu optymalizacyjnego składa się z czterech etapów:

1. Wyznaczenie wzorca, czyli modelu idealnego.

2.  Urealnienie  wzorca  idealnego  dostosowujące  go  do  rzeczywistych  warunków 

działania z wykorzystaniem koncepcji iteracyjnej (kolejnych przybliżeń).

3. Sformułowanie warunków zmian w istniejących obiektach badań.

4. Wyznaczenie projekcji i realizacji modelu.

Biorąc pod uwagę dualizm zjawiska dyspersji, które analizowane było w rozdziale 2.2, 

a także przeprowadzone w rozdziale 1.4 badania dotyczące metod stosowanych w praktyce 

zarządzania wydaje się słusznym przyjęcie założenia, by do stosowania metod modelowania 

o charakterystyce  diagnostycznej  wykorzystać  założenia  charakterystyczne  dla 

reengineeringu, natomiast dla metody prognostycznej oprzeć się na metodach spotykanych 

w benchmarkingu.
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III. Zakłady wydobywcze węgla kamiennego jako obiekt 

analizy empirycznej

3.1. Znaczenie przemysłu wydobywczego dla polskiej 

gospodarki

Historia  wydobywania  kopalin  na  terenie  Polski  sięga  bez  mała  sześć  tysięcy  lat 

wstecz  jeszcze  do  czasów  epoki  kamienia.  Za  jedną  z  najstarszych  uważa  się  kopalnię 

krzemienia  pasiastego w Krzemionkach Opatowskich.  Była  ona  eksploatowana w okresie 

3900–1600  p.n.e.  Początki  górnictwa  węglowego  sięgają  XII  w.  Rozwój  górnictwa 

ograniczała  ówczesna  technika,  a  zwłaszcza  brak  wydajnych  urządzeń  do  odwadniania 

sztolni.  Wskutek  tego  kopalnie  nie  mogły  schodzić  zbyt  daleko  w  głąb  ziemi  i  po 

wyczerpaniu  płytszych złóż  trzeba  było  je  porzucić139.  Właściwy rozwój  w tej  dziedzinie 

nastąpił  w  drugiej  połowie  XVIII  w.,  kiedy  węgiel  i  kamienny  zaczęto  wykorzystywać 

w hutnictwie  żelaza  i  metali  nieżelaznych.  W  latach  1780–1790  w  kopalniach  węgla 

stosowano eksploatację filarową, zaczęto wykonywać wrąb, wprowadzono szyny żelazne oraz 

transport  konny; stopniowo eliminowano kieraty i  kołowroty,  które służyły do wyciągania 

urobku szybem, zastępując je parowymi maszynami wyciągowymi. Zaczęto stosować czarny 

proch do urabiania  węgla,  a  następnie  energię  elektryczną  do napędu maszyn i  urządzeń 

górniczych.  W 1818 r.  na Górnym Śląsku 24 kopalnie  wydobyły 162 tys.  ton  węgla,  na 

Dolnym  Śląsku  z  30  kopalń  wydobyto  190  tys.  ton  węgla;  największa  kopalnia  „Król” 

w Chorzowie wydobywała ok.  240 ton węgla dziennie140.  Rozwój górnictwa w Polsce był 

ściśle związany z prowadzonymi na dużą skalę badaniami naukowymi oraz kształceniem kadr 

górniczych. W 1919 r. utworzono w Krakowie Akademię Górniczą, która w 1946 r. została 

przemianowana na Akademię Górniczo-Hutniczą. 

Ze względu na specyficzne rozmieszczenie kopalin węgla kamiennego obszar Śląska 

pełni  niezwykle  istotną  funkcję  jako  zagłębie  przemysłu  ciężkiego  oraz  wydobywczego. 

Rozmieszczenie kopalin w Polsce oraz na Śląsku obrazują odpowiednio rys. 3.1 oraz 3.2.

139 Jezierski A., C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa 2002, s. 30.
140 Nowa encyklopedia powszechna PWN,Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2, Warszawa 1995, s. 590.
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Rys. 3.1. Mapa rozmieszczenia złóż węgli kamiennych, brunatnych oraz torfów w Polsce
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny.



Rys. 3.2. Mapa rozmieszczenia złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny.



Definicja  złoża  kopaliny  użytecznej  w  obowiązującym  prawie  geologicznym 

i górniczym141 określa złoże kopaliny jako naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz 

innych  substancji  stałych,  gazowych  i  ciekłych,  których  wydobywanie  może  przynieść 

korzyść gospodarczą. Górnictwo w Polsce przez wiele lat było jednym z filarów, na których 

budowano koncepcję rozwoju całej gospodarki. Już w 1945 r. pod koniec II wojny światowej 

ponowne  uruchomienie  zakładów  wydobywczych  węgla  kamiennego  było  dla  polskiej 

gospodarki  sprawą  najwyższej  wagi.  Węgiel  był  niezwykle  potrzebny  nie  tylko  dla 

zniszczonej działaniami wojennymi energetyki i przemysłu, ale także dla ludności cywilnej. 

Był  on  również  w  początkowej  fazie  odbudowy  państwa  polskiego  jedynym  towarem 

eksportowym.  Mimo  ogromnych  trudności  technicznych,  materiałowych,  braku 

wykwalifikowanego personelu, niedoboru pracowników oraz znacznego stopnia zniszczenia 

kopalń już w lutym 1945 r. wydobyto 387 tys. ton węgla kamiennego, w tym samym miesiącu 

wysłano na eksport pierwsze 33 tys. ton wydobytego surowca. Łącznie w pierwszym roku 

działalności  wydobyto  21 252  tys.  ton.  Warto  nadmienić,  że  już  w kolejnym roku  pracy 

polskich kopalń wielkość ta podniosła się o ponad 100%. Węgiel był pierwszym towarem 

eksportowym Polski i przez pewien czas najważniejszym źródłem dochodu państwa. Przez 

szereg  powojennych  lat  surowiec  ten  dostarczał  50%  wpływów  dewizowych  Polski,  co 

w ogromnej  mierze  przyczyniło  się  do  odbudowy oraz  szybszego rozwoju gospodarczego 

kraju. Wielkość eksportu węgla kamiennego zaprezentowana jest w tabeli 3.1.

Tabela 3.1.

Wielkość eksportu węgla kamiennego w Polsce w latach 1945–1990

Lata Wielkość eksportu węgla kamiennego 

(w mln ton)
1945–1950 115,4
1951–1960 205,9
1961–1970 218,8
1971–1980 368,1
1981–1990 312,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Węglokoks SA.

Wraz  z  rozwojem  gospodarki  gwałtownie  rosło  zapotrzebowanie  na  węgiel,  co 

przekładało się na rozwój przemysłu wydobywczego; innym istotnym czynnikiem była także 

przynależność do struktur RWPG, w których Polska była głównym dostarczycielem węgla dla 

krajów  członkowskich.  Wszystkie  te  elementy  powodowały  bezwzględną  konieczność 

intensywnej rozbudowy zdolności produkcyjnych polskiego górnictwa. Należy pamiętać, że 

górnictwo  w  Polsce  przez  wiele  lat  było  dochodową  gałęzią  przemysłu  i  do  roku  1973 

przynosiło zyski. Jednakże decyzje polityczne, które miały na celu obniżenie i utrzymanie na 

141 Ustawa z 4 lutego 1994 r., wraz z nowelizacją, Dz.U. z 12 września 2005 r., nr 175, poz. 1462.
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stałym niskim poziomie cen węgla, doprowadziły w rezultacie do poważnych konsekwencji. 

Stosunkowo  niskie  ceny  węgla  powodowały  między  innymi  stagnację  w  rozwoju 

technologicznym  głównych  odbiorców  przemysłowych,  którzy  nie  odczuwali  potrzeby 

zmiany stosowanych technologii na bardziej oszczędne. 

Reformy przełomu lat 90. nałożyły na górnictwo dodatkowe obciążenie. Ceny węgla 

należały do niewielu,  które  nie  uległy uwolnieniu,  co było jednym z elementów kotwicy 

antyinflacyjnej  (głównym jej  elementem pozostawał  sztywny  kurs  dolara  w  stosunku  do 

krajowej waluty). Miała ona na celu nie dopuścić do zwiększania się i tak bardzo wysokiej  

inflacji, której średnia w okresie między sierpniem a grudniem 1989 r. wynosiła ok. 1000%142. 

Państwowe dotacje do wydobycia węgla były stopniowo ograniczane, jednak nie podążały za 

nimi próby urynkowienia cen węgla, co w połączeniu z recesją gospodarczą i wynikającym 

z niej  zmniejszeniem zapotrzebowania  na  węgiel  stawiało  górnictwo w niezwykle  trudnej 

sytuacji  finansowo-ekonomicznej.  Wielkość  wydobycia  oraz  eksportu  węgla  kamiennego 

w latach 1990–2019 przedstawia tabela 3.2.

Tabela 3.2

Wielkość wydobycia oraz eksportu węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2010

Lata Wydobycie (w tys. ton) Eksport (w tys. ton)

1990 147736 28065

1991 140376 19534

1992 131597 19602

1993 130479 22968

1994 133933 27695

1995 137166 31868

1996 137870 28920

1997 137755 29466
1998 115726 28055

1999 111894 24102

2000 103331 23245

2001 103992 23029

2002 103705 22623

2003 102873 20119

2004 100087 19684

2005 97904 19369

142 A. Müller, Makroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994, s. 215.
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2006 95223 16735

2007 88313 11900

2008 84345 8462

2009 78065 8748

2010 76728 10200

2011 76269 6100
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1990–2011, 

GUS, Warszawa.

Na  podstawie  prezentowanych  danych  można  wyznaczyć  linię  trendu  obrazującą 

przypuszczalne zmiany, które będą dotyczyć obu analizowanych zmiennych. Przy wysokim 

współczynniku dopasowania R2  wynoszącym 0,94 dla funkcji  trendu wielkości wydobycia 

oraz 0,63 dla funkcji trendu wielkości eksportu można stwierdzić, że w ciągu najbliższych lat 

nadal  będzie  się  pogłębiać  tendencja  spadkowa wielkości  wydobycia,  przy jednoczesnym 

przełamaniu  spadkowego  trendu  wielkości  eksportu.  Wielkość  wydobycia  oraz  eksportu 

węgla  kamiennego  w Polsce  w latach  1990–2007  oraz  przypuszczalny trend  w  okresach 

przyszłych przedstawia rys. 3.3.  Przewidywania te zgodne są z założeniami wprowadzanej 

reformy,  a  także  wynikają  z  założeń  wspólnej  energetyki  państw  członkowskich  Unii 

Europejskiej,  która  zakłada  zmniejszenie  wielkości  emisji  szkodliwych  substancji  do 

atmosfery  dzięki  wykorzystaniu  bardziej  oszczędnych  technologii  produkcji  energii 

elektrycznej. Dokładne założenia przedstawione zostały w 2007 r. w komunikacie do Rady 

Unii  Europejskiej  oraz  Parlamentu  Europejskiego  pt.  „Europejska  polityka  energetyczna” 

wchodzącym w skład tzw. pakietu energetycznego. W nowej strategii skupiono się między 

innymi  na  przeciwdziałaniu  zmianom  klimatycznym,  zwiększeniu  bezpieczeństwa 

energetycznego oraz konkurencyjności.  Za jeden z  fundamentalnych celów działania  Unii 

Europejskiej uznano zmniejszenie o 30% emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.143  

143 MEMO 07/07 Strategia energetyczna dla Europy – Komisja stawia czoła wyzwaniom, jakie stoją przed 
energetyką w XXI wieku, Bruksela 2007, s. 2.
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Rys. 3.3. Wielkość wydobycia oraz eksportu węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2007 

oraz przypuszczalny trend w okresach przyszłych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1990–2011, 

GUS, Warszawa oraz danych Węglokoks SA.

Mimo  reform,  które  w  dużym  stopniu  ograniczyły  wielkość  wydobycia  węgla 

kamiennego,  Polska  jest  jednym  z  największych  producentów  tego  surowca  na  świecie 

i znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce. Udokumentowane zasoby węgla kamiennego 

oceniano w roku 1998 na około 55 mld ton, a zasoby przemysłowe na około 10,4 mld ton.  

Wielkość  posiadanych  zasobów  stawia  Polskę  wśród  uprzywilejowanych  krajów 

o perspektywie  niezależności  energetycznej.  Opieranie  polskiej  energetyki  na  jednym 

surowcu  z  jednej  strony  naraża  nas  na  potencjalne  koszty  wynikające  z  posiadania 

przestarzałych elektrowni,  emitujących zbyt  duże ilości  gazów cieplarnianych, a z  drugiej 

strony pozwala  ze  spokojem prowadzić  dialog  dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. 

Wielkość  wydobycia  węgla  w  latach  1981–2011  na  tle  innych  producentów  obrazuje 

tabela 3.3.
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Tabela 3.3

Wielkość wydobycia węgla w latach 1981–2011 na świecie (w mln ton)
Kraje 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

USA 747,3 760,3 709,5 812,8 801,6 807,7 833,5 862,1 889,7 933,6 903,5 905,0 857,7 937,6 937,1 965,1
Kanada 40,1 42,8 44,8 57,4 60,7 57,8 61,2 70,7 70,5 68,4 71,1 65,3 69,1 72,8 75,0 75,8
Meksyk 3,0 3,7 4,6 5,1 5,2 5,6 6,2 5,6 6,0 6,9 6,5 6,1 6,6 8,9 9,3 10,3

Ameryka Północna ogółem 790,5 806,8 758,9 875,2 867,6 871,1 900,9 938,3 966,2 1008,9 981,1 976,4 933,3 1019,3 1021,4 1051,2
Brazylia 5,7 6,4 6,7 7,5 7,7 7,4 6,9 7,3 6,7 4,6 5,2 4,7 4,6 5,1 5,2 4,8

Kolumbia 4,0 4,4 5,1 6,6 9,0 10,7 14,6 15,8 19,9 20,5 21,2 23,5 21,7 22,7 25,7 30,1
Wenezuela ^ ^ ^ ^ ^ 0,1 0,2 1,1 2,1 2,2 2,4 2,5 4,0 4,4 4,4 4,2

Inne –Ameryka Południowa i Centralna 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1 2,6 2,6 2,5 2,6 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3
Ameryka Południowa i Centralna 

ogółem 11,4 12,4 13,4 16,0 18,5 20,3 23,8 26,8 31,3 29,8 31,3 32,6 31,9 33,8 36,7 40,4
Bułgaria 29,2 32,2 32,4 32,4 30,9 35,2 36,8 34,2 34,3 31,7 28,5 30,3 29,0 28,8 30,8 31,3
Czechy 117,7 118,8 123,0 124,9 122,8 123,1 122,2 119,8 114,1 102,8 96,2 86,6 85,2 77,0 74,3 73,9
Francja 22,7 21,8 21,2 20,7 18,9 18,5 16,7 15,2 14,5 13,6 12,9 11,8 11,0 9,5 8,9 8,6
Niemcy 492,8 499,7 476,5 501,8 521,6 512,8 502,4 497,9 482,3 426,7 345,9 307,3 279,7 259,5 245,9 235,1

Grecja 27,3 27,4 30,6 32,5 35,9 38,1 44,6 48,3 51,9 51,9 52,7 55,1 54,8 56,7 57,7 59,8
Węgry 26,0 26,1 25,2 25,1 24,0 23,1 22,8 20,9 20,0 17,6 17,0 15,8 12,6 13,9 12,2 15,1

Kazachstan n/d n/d n/d n/d 130,8 137,5 142,1 143,1 138,4 131,4 130,0 126,5 111,9 104,6 83,4 76,8
Polska 198,6 227,0 233,6 242,0 249,4 259,3 266,2 266,5 249,5 215,3 209,8 198,4 198,6 200,7 200,7 201,7

Rumunia 36,9 37,9 44,5 44,3 46,6 47,5 51,5 58,8 61,3 38,2 32,4 38,4 39,8 40,6 41,1 41,9
Federacja Rosyjska n/d n/d n/d n/d 395,2 407,9 414,7 425,5 409,8 395,3 353,3 337,3 305,9 272,0 262,8 256,5

Hiszpania 35,6 39,6 40,0 40,0 39,8 38,3 34,6 31,9 36,5 36,0 33,9 33,3 31,8 29,5 28,5 27,4
Turcja 21,0 21,8 23,8 30,0 40,0 46,4 47,0 39,2 52,2 47,4 46,1 51,4 48,6 54,4 55,1 56,4

Ukraina n/d n/d n/d n/d 189,0 193,1 191,9 191,7 180,2 164,9 135,6 133,6 115,7 94,4 83,8 70,5
Wielka Brytania 127,5 124,7 119,3 51,2 94,1 108,1 104,5 104,1 99,8 92,8 94,2 84,5 68,2 49,0 53,0 50,2

Inne – Europa i Eurazja 781,3 795,7 794,1 793,5 100,5 101,3 100,1 98,0 99,8 101,7 87,9 82,3 75,0 60,4 62,2 59,4
Europa i Eurazja ogółem 1916,7 1972,6 1964,2 1938,2 2039,6 2090,3 2098,1 2095,0 2044,5 1867,2 1676,4 1592,6 1467,7 1350,9 1300,5 1264,4

Bliski Wschód ogółem 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2
RPA 130,4 144,2 145,6 162,9 173,5 176,7 176,6 181,4 176,3 174,8 178,4 174,4 182,3 195,8 206,2 206,3

Zimbabwe 2,9 2,8 3,3 3,1 3,1 4,1 4,8 5,1 5,1 5,5 5,6 5,6 5,3 5,5 5,5 5,2
Inne państwa afrykańskie 2,6 2,2 2,1 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,1

Afryka ogółem 135,9 149,2 151,0 168,3 179,0 183,2 183,7 188,8 183,6 182,6 186,4 182,3 189,8 203,6 214,1 213,6
Australia 126,9 130,1 133,7 140,0 166,6 178,0 188,1 187,5 201,9 210,4 218,4 229,1 228,7 233,6 245,3 256,1

Chiny 616,5 666,3 714,5 789,2 872,3 894,0 928,0 979,9 1054,2 1079,9 1087,4 1116,4 1150,7 1239,9 1360,7 1396,7
Indie 130,1 135,0 142,9 152,5 157,5 169,2 185,4 197,0 215,3 223,3 239,9 253,8 263,2 270,9 289,0 311,0

Indonezja 0,4 0,6 0,7 1,5 2,0 2,6 3,0 4,5 8,7 10,7 13,8 22,4 27,6 32,9 41,8 50,4
Japonia 17,7 17,6 17,1 16,7 16,4 16,0 13,1 11,2 10,2 8,3 8,1 7,6 7,2 6,9 6,3 6,5



Nowa Zelandia 2,2 2,2 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,4 2,7 2,6 2,7 3,0 3,1 3,0 3,5 3,6
Pakistan 1,6 1,8 1,8 2,3 2,2 2,1 2,4 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,2 3,0 3,2 3,5

Korea Południowa 19,9 20,1 19,9 21,4 22,5 24,3 24,3 24,3 20,8 17,2 15,1 12,0 9,4 7,4 5,7 5,0
Tajlandia 1,7 2,1 2,0 2,4 5,2 5,5 6,9 7,3 8,9 12,4 14,7 15,4 15,6 17,1 18,4 21,5
Wietnam 6,0 6,3 6,3 5,0 5,6 6,1 6,3 6,1 5,1 5,1 5,2 5,2 6,5 6,0 6,9 8,8

Inne – Azja i Pacyfik 52,8 56,0 56,9 58,6 61,8 61,9 61,4 61,2 60,0 56,2 54,4 47,4 43,7 40,5 38,0 34,2
Azja i Pacyfik ogółem 975,7 1038,1 1098,1 1192,1 1314,5 1362,1 1421,1 1484,1 1590,4 1628,9 1662,5 1715,2 1758,8 1861,3 2018,8 2097,1

Ogółem na świecie 3831,0 3979,9 3986,4 4191,0 4420,4 4528,3 4628,9 4734,2 4817,2 4718,6 4538,7 4500,1 4382,4 4470,1 4592,6 4667,9
W tym       Unia Europejska 1131,5 1172,9 1163,3 1131,8 1201,3 1219,8 1216,4 1209,0 1174,7 1036,0 936,7 873,6 821,7 773,3 761,9 753,3

                 OECD 2043,9 2102,0 2042,6 2141,4 2239,8 2275,8 2304,1 2319,3 2333,3 2261,2 2142,4 2079,1 1978,5 2024,1 2022,5 2054,3
                 byłe republiki ZSRR 710,5 721,3 715,8 709,3 726,4 750,9 759,8 771,9 740,3 703,8 629,6 604,8 539,5 476,0 433,6 407,1

                 inne rynki EME 1076,6 1156,7 1228,0 1340,4 1454,2 1501,6 1565,0 1642,9 1743,6 1753,6 1766,7 1816,1 1864,5 1970,0 2136,5 2206,5

cd. tabeli 3.3 Zmiana

między 

rokiem

2007 a 2008

Całkowity

udział w

roku 2008Kraje 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
USA 988,8 1013,8 998,3 974,0 1023,0 992,7 972,3 1008,9 1026,5 1054,8 1040,2 1062,8 1,3% 18,0%

Kanada 78,7 75,4 72,5 69,2 70,4 66,6 62,1 66,3 67,6 66,0 69,4 67,7 –2,6% 1,1%
Meksyk 10,4 11,2 10,3 11,3 11,3 11,1 9,6 9,9 10,8 11,5 12,5 11,5 –8,6% 0,2%

Ameryka Północna ogółem 1077,8 1100,4 1081,1 1054,5 1104,7 1070,4 1044,0 1085,1 1104,8 1132,3 1122,1 1142,0 1,0% 19,2%
Brazylia 5,7 5,5 5,7 6,8 5,7 5,1 4,7 5,4 6,3 5,9 6,0 6,4 7,6% 0,1%

Kolumbia 32,3 33,8 32,8 38,2 43,9 39,5 50,0 53,7 59,1 65,6 69,9 73,5 4,9% 1,4%
Wenezuela 5,3 6,5 6,6 7,9 7,7 8,1 7,0 8,1 7,2 7,5 8,0 6,4 –20,2% 0,1%

Inne – Ameryka Południowa i 

Centralna 1,3 1,2 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7 0,3 0,5 0,9 0,7 0,9 36,3% ▼
Ameryka Południowa i Centralna 

ogółem 44,6 47,0 45,8 53,6 58,0 53,3 62,4 67,5 73,0 79,9 84,6 87,3 2,5% 1,7%
Bułgaria 29,7 30,1 25,3 26,4 26,6 26,1 27,3 26,6 24,6 25,3 28,2 28,4 1,3% 0,1%
Czechy 73,5 67,5 59,1 65,2 66,1 63,4 63,9 62,0 62,0 62,4 62,2 60,3 –3,0% 0,7%
Francja 7,3 6,1 5,7 4,1 2,8 2,0 2,2 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 –50,1% ▼
Niemcy 223,3 207,0 200,8 201,0 202,5 208,2 204,9 207,8 202,8 197,1 201,9 192,4 –7,7% 1,4%

Grecja 58,8 60,9 62,1 63,9 66,3 70,5 71,0 71,6 70,6 64,8 67,4 67,8 0,3% 0,3%
Węgry 15,6 14,5 14,6 14,0 13,9 13,0 13,3 11,5 9,6 10,0 9,8 9,4 –4,5% 0,1%

Kazachstan 72,6 69,8 58,4 74,9 79,1 73,7 84,9 86,9 86,6 96,2 97,8 114,7 17,1% 1,8%
Polska 200,9 178,6 172,7 162,8 163,5 161,9 163,8 162,4 159,5 156,1 145,9 143,9 –3,3% 1,8%

Rumunia 33,8 26,2 22,9 29,3 33,3 30,4 33,1 31,8 31,2 34,9 35,8 34,7 –3,2% 0,2%
Federacja Rosyjska 245,0 231,9 249,5 258,3 269,6 255,8 276,7 281,7 298,3 309,9 314,2 326,5 2,8% 4,6%

Hiszpania 26,5 26,1 24,3 23,5 22,7 22,0 20,5 20,5 19,4 19,2 18,2 16,6 –9,1% 0,2%
Turcja 59,9 67,4 67,0 66,6 67,7 54,4 49,3 49,9 61,7 64,9 76,6 86,2 12,6% 0,5%



Ukraina 76,9 77,2 81,7 81,0 83,9 82,5 80,2 81,3 78,7 80,4 76,8 77,3 0,4% 1,2%
Wielka Brytania 48,5 41,2 37,1 31,2 31,9 30,0 28,3 25,1 20,5 18,5 17,0 17,9 5,0% 0,3%

Inne – Europa i Eurazja 69,5 73,8 58,4 62,9 62,2 65,1 66,6 65,4 64,0 67,0 68,3 71,7 2,0% 0,5%
Europa i Eurazja ogółem 1242,0 1178,2 1139,5 1165,0 1192,2 1158,9 1186,1 1185,3 1190,1 1207,3 1220,3 1248,1 1,8% 13,7%

Bliski Wschód ogółem 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 0,6 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 –0,3% ▼
RPA 219,9 224,8 222,3 224,1 223,7 220,2 237,9 243,4 244,4 244,8 247,7 250,4 0,8% 4,2%

Zimbabwe 5,3 5,5 5,0 4,4 4,5 3,9 2,8 3,8 2,9 2,1 2,1 1,7 –17,2% ▼
Inne państwa afrykańskie 2,0 2,3 2,2 2,0 2,0 2,1 2,6 2,1 1,9 2,0 1,8 1,8 –0,3% ▼

Afryka ogółem 227,2 232,6 229,5 230,6 230,2 226,3 243,3 249,3 249,2 248,8 251,6 254,0 0,6% 4,3%
Australia 279,7 288,0 303,0 310,9 333,2 342,0 351,5 366,1 378,8 385,3 399,0 401,5 0,3% 6,6%

Chiny 1372,8 1250,0 1280,0 1299,2 1381,5 1454,6 1722,0 1992,3 2205,7 2373,0 2526,0 2782,0 10,0% 42,5%
Indie 319,4 320,9 314,4 334,8 341,9 358,1 375,4 407,7 428,4 449,2 478,4 512,3 7,0% 5,8%

Indonezja 54,8 62,2 73,7 77,0 91,9 103,4 114,3 132,4 152,7 193,8 217,4 229,5 5,3% 4,2%
Japonia 4,3 3,7 3,9 3,1 3,2 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 1,4 1,2 –14,0% ▼

Nowa Zelandia 3,4 3,3 3,5 3,6 3,9 4,5 5,2 5,2 5,3 5,8 4,8 5,1 5,5% 0,1%
Pakistan 3,1 3,3 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 3,9 3,6 4,2 14,8% 0,1%

Korea Południowa 4,5 4,4 4,2 4,2 3,8 3,3 3,3 3,2 2,8 2,8 2,9 2,8 –4,0% ▼
Tajlandia 23,4 20,2 18,3 17,7 19,6 19,6 18,8 20,1 20,9 19,0 18,2 18,1 –1,3% 0,2%
Wietnam 11,3 11,4 8,8 11,6 13,4 16,4 19,3 26,3 32,6 38,9 41,2 42,2 2,1% 0,7%

Inne – Azja i Pacyfik 33,5 30,9 34,3 36,7 37,6 36,8 38,2 41,9 46,2 47,0 48,8 50,2 1,6% 0,8%
Azja i Pacyfik ogółem 2110,2 1998,2 2047,4 2102,0 2233,4 2343,5 2652,6 2999,7 3278,1 3520,1 3741,8 4049,1 8,0% 61,1%

Ogółem na świecie 4702,8 4557,5 4544,4 4606,6 4819,3 4852,9 5189,4 5587,8 5896,2 6189,1 6421,2 6781,2 5,3% 100,0%
W tym       Unia Europejska 728,1 668,1 633,9 630,9 638,6 637,2 638,0 628,4 608,0 595,5 593,4 578,7 –3,9% 5,2%

                 OECD 2089,6 2074,3 2044,3 2014,1 2093,0 2054,1 2030,4 2078,8 2103,5 2125,7 2135,8 2153,2 0,1% 31,4%
                 byłe republiki ZSRR 398,1 382,2 393,0 417,1 435,8 415,2 444,2 453,2 467,3 489,8 492,2 522,0 5,4% 7,6%

                 inne rynki EME 2215,1 2100,9 2107,2 2175,3 2290,5 2383,6 2714,8 3055,8 3325,3 3573,6 3793,2 4106,0 8,1% 61,0%

cd. tabeli 3.3

Kraje 2009 2010 2011

Zmiana

między rokiem

2010 a 2011

Całkowity

udział w

roku 2011 Kraje 2009 2010 2011

Zmiana

między rokiem

2010 a 2011

Całkowity

udział w

roku 2011

USA 975,2 983,7 992,8 0,9% 14,1% Bułgaria 27,2 29,4 37,1 26,1% 0,2%

Kanada 64,0 69,0 68,2 –1,2% 0,9% Czechy 56,4 55,2 57,9 3,7% 0,5%

Meksyk 10,4 10,1 15,7 55,8% 0,2% Francja 0,1 0,3 0,1 –42,9% w

Ameryka Północna ogółem 1049,6 1062,8 1076,7 1,2% 15,2% Niemcy 183,7 182,3 188,6 2,1% 1,1%



Grecja 65,2 57,7 57,5 –0,4% 0,2%

Brazylia 5,7 5,6 6,2 11,3% 0,1% Węgry 9,0 9,1 9,6 5,3% w

Kolumbia 72,8 74,4 85,8 15,4% 1,4% Kazachstan 100,9 110,9 115,9 4,5% 1,5%

Wenezuela 8,8 8,8 8,7 –1,3% 0,2% Polska 135,2 133,2 139,2 2,0% 1,4%

Inne – Ameryka Południowa i Centralna 0,8 0,5 0,5 – w Rumunia 34,0 31,1 35,5 14,1% 0,2%

Ameryka Południowa i Centralna 

ogółem 88,1 89,3 101,2 13,3% 1,6%

Federacja 

Rosyjska 301,3 321,6 333,5 4,10% 4,0%

RPA 250,6 254,3 255,1 0,3% 3,6% Hiszpania 9,4 8,4 6,6 –25,2% 0,1%

Zimbabwe 1,7 2,5 2,5 – w Turcja 79,5 73,4 77,2 5,10% 0,4%

Inne państwa afrykańskie 1,7 1,9 1,9 – w Ukraina 73,8 76,8 86,8 13,0% 1,1%

Afryka ogółem 253,9 258,7 259,5 0,3% 3,7% Wielka Brytania 17,9 18,4 18,3 –0,4% 0,3%

Australia 418,5 424,0 415,5 –2,2% 5,8%

Inne – Europa 

i Eurazja 88.5 86,4 93 5,2 0,5

Chiny 2973,0 3235,0 3520,0 8,8% 49,5%

Europa 

i Eurazja 

ogółem 1180,0 1194,3 1256,8 4,5% 11,6%

Bliski Wschód ogółem 1,2 1,2 1,2 – w

Indie 556,0 573,8 588,5 2,3% 5,6%

Indonezja 256,2 275,2 324,9 18,1% 5,1%

Japonia 1,3 0,9 1,3 38,7% w

Nowa Zelandia 4,6 5,3 4,9 –7,7% 0,1%

Pakistan 3,5 3,3 3,2 –4,1% w

Korea Południowa 2,5 2,1 2,1 0,1% w

Tajlandia 17,8 18,3 21,4 16,7% 0,2%

Wietnam 45,0 44,0 44,5 1,1% 0,6%

Inne – Azja i Pacyfik 53,5 66,5 73,8 10,8% 1,0%

Azja i Pacyfik ogółem 4331,9 4648,4 5000,1 7,8% 67,90%

Ogółem na świecie 6904,6 7254,6 7695,4 6,1% 100,00%

W tym       Unia Europejska 2058,0 2060,1 2082,4 0,4% 25,4%

                 OECD 4846,6 5194,5 5613,0 8,2% 74,6%

                 byłe republiki ZSRR 560,0 550,0 576,1 2,6% 4,2%



                 inne rynki EME 495,1 531,4 559,5 5,7% 6,7%

 ^ mniej niż 0,05.

N/d dane niedostępne

▼ mniej niż 0,05%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.



Jak  można  zauważyć,  Polska  nadal  plasuje  się  w  ścisłej  czołówce  największych 

światowych producentów węgla z rocznym wydobyciem na poziomie ok. 139 mln ton, co 

dało  nam  w  2011  r.  prawie  1,5-procentowy  udział  w  światowym  rynku  produkcji  tego 

surowca. Większe wydobycie na świecie charakteryzuje jedynie Chiny (49,5% światowego 

wydobycia), USA (14,1%), Australię (5,8%), Indie (5,6%), Indonezję (5,1%), Rosję (4%) i 

RPA (3,6%), Kazachstan (1,5%). Konieczne jest jednak również spojrzenie w przyszłość w 

kwestii  posiadanych  rezerw  kopalin.  Mimo  że  w ilości  zasobów  złóż  zgromadzonych  na 

terenie  naszego  kraju  jesteśmy  na  12.  miejscu  na  świecie,  to  przy  tempie  dzisiejszej 

eksploatacji rezerwy mogą ulec wyczerpaniu już w ciągu mniej więcej 40 lat. Ilość rezerw 

oraz przewidywany czas ich eksploatacji przedstawia tabela 3.4.  Przemysł wydobywczy w 

Polsce jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki krajowej. Wśród państw Europy Polska 

zajmuje  jedno  z  czołowych  miejsc  pod  względem  wielkości  wydobycia  surowców 

mineralnych.  W  2004  r.  ich  wydobycie  przedstawiało  się  następująco:  360,0  mln  ton 

surowców stałych, 5,23 mld m3 gazu ziemnego i 870 tys. ton ropy naftowej144.  

Tabela 3.4

Zapasy zasobów złóż węglowych

Kraje

Antracyt 

oraz 

węgiel 

bitumiczny

(w mln 

ton)

Węgiel sub-

bitumiczny 

oraz lignit

(w mln ton)

Całkowit

e

(w mln 

ton)

Udział w 

zasobach 

światowych

(w %)

Stosunek 

zasobów do 

wielkości 

wydobycia
Stany 

Zjednoczone 108501 128794 237295 27,6 239
Federacja 

Rosyjska 49088 107922 157010 18,2 471
Chiny 62200 52300 114500 13,3 33

Australia 37100 39300 76400 8,9 184
Indie 56100 4500 60600 7 103

Niemcy 99 40600 40699 4,7 216
Ukraina 15351 18522 33873 3,9 390

Kazachstan 21500 12100 33600 3,9 290
RPA 30156 – 30156 3,5 118

Kolumbia 6366 380 6746 0,8 79
144 Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Kanada 3474 3108 6582 0,8 97
Polska 4338 1371 5709 0,7 41

Indonezja 1520 4009 5529 0,6 17
Brazylia – 4559 4559 0,5 ▲ 
Grecja – 3020 3020 0,4 53

Bułgaria 2 2364 2366 0,3 64
Turcja 529 1814 2343 0,3 30

Pakistan – 2070 2070 0,2 ▲ 
Węgry 13 1647 1660 0,2 174

Tajlandia – 1239 1239 0,1 58
Meksyk 860 351 1211 0,1 77

Republika 

Czeska 192 908 1100 0,1 19
Korea Północna 300 300 600 0,1 19
Nowa Zelandia 33 538 571 0,1 115

Hiszpania 200 330 530 0,1 81
Zimbabwe 502 – 502 0,1 202
Wenezuela 479 – 479 0,1 55

Japonia 340 10 350 ▼ 275
Rumunia 10 281 291 ▼ 8

Wielka Brytania 228 – 228 ▼ 12
Wietnam 150 – 150 ▼ 3

Korea 

Południowa – 126 126 ▼ 60
▲ ponad 500 lat

▼ mniej niż 0,05%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

Należy  jednak  zwrócić  uwagę,  że  w  krajach  o  wysokim  stopniu  rozwoju  nacisk 

kładziony jest na rozwiązania oparte na czystszych paliwach energetycznych, których Polska 

nie  posiada  lub  też  posiada  stosunkowo  niewiele.  Innym  zauważalnym  trendem  jest 

inwestowanie  w odnawialne  źródła  energii,  takie  jak  energia  geotermalna,  słoneczna  czy 

wiatru.  Dotyczy to  również wielu państw wspólnoty europejskiej,  co w dużej  mierze jest 

wynikiem nieposiadania przez te państwa własnych konwencjonalnych zasobów o rozmiarach 

pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz prowadzonej przez Unię 

Europejską polityki mającej na celu znaczące ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. 

Przemysł  wydobywczy od wielu  lat  był  jednym z  podstawowych  filarów polskiej 
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gospodarki.  Pozwalając  po  wojnie  na  odbudowę  zniszczonego  kraju,  przez  wiele  lat 

zapewniał połowę wpływów do budżetu państwa. Jednak upolitycznienie tego przemysłu oraz 

charakter wprowadzanych reform spowodowały znaczne obniżenie wielkości wydobycia oraz 

zatrudnienia w tym sektorze gospodarki. Górnictwo z głównej dziedziny przemysłu zostało 

sprowadzone  do roli  „kotwicy”,  która  co  prawda  spełniła  pokładane  w niej  nadzieje,  ale 

jednocześnie  z  czasem  stała  się  elementem  powodującym  poważne  zawirowania  w 

gospodarce  krajowej.  Obecnie  mimo  faktu,  że  Polska  nadal  jest  jednym  z  czołowych 

producentów  węgla  na  świecie,  a  także  jednym  z europejskich  liderów  pod  względem 

posiadanych  zasobów,  konieczność  redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych  stawia  przed 

gospodarką kolejne wyzwania. Będą się one wiązać z wysokimi kosztami, które muszą zostać 

poniesione na modernizację istniejących zakładów wykorzystujących w swojej działalności 

wydobywany w Polsce węgiel lub na poszukiwanie alternatywnych źródeł „czystej” energii.
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3.2. Polityczny charakter górnictwa węglowego do 1989 r.

Przed  rozpoczęciem  rozważań  dotyczących  politycznego  charakteru  górnictwa 

konieczne jest nakreślenie obrazu zmian społecznych, jakie zaszły w naszym kraju podczas 

trwania oraz po zakończeniu II wojny światowej. Konsekwencją klęski wrześniowej 1939 r. 

była  okupacja  ziem  polskich.  Na  podstawie  niemiecko-sowieckiego  układu  o  przyjaźni 

z 28 września 1939 r. Niemcy zajęły 188 700 km2 (48,4%) zamieszkiwanych przez 22,14 mln 

ludności (62,7%), zaś Sowieci zajęli 201 000 km2 (51,6%) z 13,19 mln ludności (37,3%)145. 

Nastąpiło  przekształcenie  produkcji  polskich  fabryk  na  potrzeby  zbrojeniowe  armii 

niemieckiej.  Fabryki  nieposiadające  znaczenia  z  militarnego  punktu  widzenia  zostały 

w większej części zlikwidowane. Mimo że produkcja globalna, w naturalny sposób, uległa 

znacznemu  spadkowi,  wzrosło  wydobycie  surowców  (w  latach  1939–1945  wydobyto 

w Generalnej Guberni ponad 158 tys. ton węgla kamiennego, 194 tys. ton węgla brunatnego, 

1747 ton ropy naftowej, 3865 mln m3 gazu ziemnego, 873 tys. ton soli potasowej, 803 tys. ton 

rudy  żelaza).  Wartość  produkcji  zbrojeniowej,  która  w  1940  r.  wyniosła  52  mln  marek, 

wzrosła  do prawie 420 mln marek w pierwszym półroczu 1944 r146.  Zakończenie działań 

wojennych przyniosło  wyczekiwany pokój,  jednak zniszczenia  na ziemiach polskich  były 

olbrzymie. Straty w przemyśle sięgały ok. 50% pierwotnych zdolności produkcyjnych. Na 

21 tys.  zakładów przemysłowych na ziemiach polskich w granicach sprzed 1939 r.  uległo 

całkowitemu zniszczeniu 12,7 tys. (60%). Największe szkody poniosła kolej, która straciła 

84% majątku, energetyka – 65%, przemysł chemiczny zniszczono w 64,5%, poligraficzny – 

64,3%, pocztę i telekomunikację – 62%, przemysł elektrotechniczny – 59,7%, odzieżowy – 

55,4%,  spożywczy  –  53,1%,  metalowy  –  48%,  górnictwo  –  42%.  Zniszczeniu  uległo 

16 219 000 budynków, 14 000 fabryk, 199 751 sklepów, 84 436 warsztatów rzemieślniczych 

i wiele  innych  obiektów i  urządzeń.  Zniszczonych  zostało  353  876  zagród  wiejskich,  na 

niektórych terenach zniszczenia sięgały 42%147. W czasie II wojny światowej Polska poniosła 

najwyższe straty ludzkie i  materialne w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  W wyniku ustaleń 

podjętych  na  przełomie  lipca  i  sierpnia  1947  roku  podczas  konferencji  w  Poczdamie 

zdecydowano  między  innymi,  że  odszkodowania  za  wyrządzone  Polsce  szkody  zostaną 

wypłacone z części reparacji przyznanych Związkowi Sowieckiemu. Polska miała otrzymać 

15% jego reparacji,  co po przeliczeniu wynosiło około 1,5 mld dolarów. Bezpośrednio po 

przyjęciu  umowy poczdamskiej  16  sierpnia  1945  r.  doszło  do  zawarcia  między  Polskim 

145 A. Chmielarz, Ekonomiczna eksploatacja ziem polskich w latach 1939–45, http://www.polishresistance-
ak.org/PR_WWII_texts/30_Artykul.pdf (dostęp: 12.05.2011).

146 Ibidem.
147 Ibidem.
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Rządem Tymczasowym a ZSRR umowy o wynagrodzeniu szkód finansowych wyrządzonych 

przez  okupację niemiecką.  Jednakże umowa podpisana przez Tymczasowy Rząd Jedności 

Narodowej  oprócz  deklaracji  o  wypłaceniu  Polsce  ustalonej  kwoty  reparacji  zawierała 

również  zobowiązanie  Polski  do  zapewniania  dostaw  węgla  po  sztywnych  cenach,  które 

wynosiły  około  10%  ceny  światowej.  Tak  sformułowana  umowa  zmusiła  Polskę  do 

renegocjacji  warunków  i  do  podpisania  5  marca  1947  r.  dodatkowego  protokołu,  który 

zmniejszał  obligatoryjne  dostawy  węgla  o  połowę  wcześniej  ustalonego  limitu,  przy 

jednoczesnym zmniejszeniu odszkodowań dla Polski do 7,5% sowieckiej puli reparacyjnej. 

Straty  Polski  z  tytułu  dostaw  węgla  do  Związku  Sowieckiego  w  latach  1946–1953  po 

sztywnych  cenach  wyniosły  około  830  mln  dolarów.  Choć  bez  specjalistycznych  badań 

historycznych nie da się dokładnie określić wysokości otrzymanych przez Polskę reparacji148, 

przyjmuje się, że reparacje mogły wynieść zaledwie 228,3 mln dolarów, co oznaczałoby, że 

po  podliczeniu  strat  wynikających  z  eksportu  węgla  Polska  poniosła  dodatkowe  koszty 

szacowane na około 600 mln dolarów149. 

Jednym  z  istotnych  czynników  wpływających  na  możliwości  rozwoju  przemysłu 

ciężkiego, w tym górnictwa, po zakończeniu II wojny światowej była niespotykana wcześniej 

migracja ludności wiejskiej na tereny silnie zurbanizowane. Było to związane z większymi 

możliwościami zarobkowania, a także z polityką ludnościową PRL. W latach powojennych 

przeprowadzonych zostało pięć pełnych spisów powszechnych. Ich wyniki przedstawione są 

w tabeli 3.5.

Tabela 3.5

Ludność Polski w latach 1950–1988

Spis powszechny Ludność (w tys.) Ludność na km2 Udział ludności 

miejskiej (w %)
3 XII 1950 25008 80 39
6 XII 1960 29776 95 48,3
8 XII 1970 32642 104 52,3
7 XII 1978 35061 112 57,5
7 XII 1988 37879 121 61,2

Źródło: C. Kulko, A. Wyczański, Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, Zakład Wydawnictw 

Statystycznych, Warszawa 1994, s. 134 i 151.

Zmiany zachodzące w tych latach można streścić w kilku najważniejszych punktach:

 Migracja ludności z obszarów wiejskich powodowała systematyczne zmniejszanie się 

148 Reparacje wojenne w stosunkach polsko-niemieckich, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/e-302.pdf.
149 A. Chmielarz, op. cit.
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liczby osób zatrudnionych w rolnictwie.  Tendencję tę  można było obserwować od 

roku  1931,  jednak  mimo  bez  mała  dwuipółkrotnego  zmniejszenia  liczby  osób 

zatrudnionych  w  rolnictwie  w  1988  r.  Polska  nadal  zajmowała  trzecie  miejsce 

w Europie pod względem liczby osób zatrudnionych w rolnictwie (za Rumunią oraz 

Jugosławią, dla porównania w Wielkiej Brytanii współczynnik ten wynosił zaledwie 

2,1%).

 Największy  przyrost  zatrudnienia  zanotowano  w  przemyśle,  gdzie  wzrost  był 

zauważalny  aż  do  połowy lat  80.  Warto  podkreślić,  że  odsetek  osób  pracujących 

w polskim  przemyśle  był  zbliżony  do  wartości  charakteryzującej  kraje  Europy 

Zachodniej. 

 Do dziedzin, w których stale wzrastał udział zatrudnienia, należały handel, kultura, 

oświata oraz ochrona zdrowia. Udział zatrudnionych w szeroko rozumianych usługach 

w Polsce był jednak niższy niż w krajach Europy Zachodniej150.

Omawiane tendencje obrazują dane zawarte w tabeli 3.6.

Tabela 3.6

Odsetek ludności czynnej zawodowo według najistotniejszych działów gospodarki w latach 

1931–1988

Wyszczególnienie 1931 1950 1960 1970 1970 1988

Ogółem,

w tym:

100 100 100 100 100 100

Przemysł 11,3 18,8 23,3 27,6 29,7 28,3
Budownictwo 1 4,2 5,7 6,6 8,2 7,9

Rolnictwo 66 56,5 47,1 37,9 29,5 27,1
Komunikacja 2 3,8 4,8 5,7 6 5,6

Handel 4,3 5,2 5,3 6,1 7,6 8,1
Nauka, oświata, kultura 1,2 2,5 3,6 5 5,8 7,1

Ochrona zdrowia, 

opieka społeczna

6,7 1,4 2,4 2,7 3,4 5

Źródło: C. Kulko, A. Wyczański, op. cit., s. 178.

Jednym  z  głównych  elementów  determinujących  kierunek  rozwoju  gospodarki 

polskiej były plany gospodarcze. W okresie PRL realizowanych było 9 takich planów: I plan 

trzyletni (1947–1949), plan sześcioletni (1950–1955), I plan pięcioletni (1956–1960), II plan 

pięcioletni (1961–1965), III plan pięcioletni (1966–1970), IV plan pięcioletni (1971–1975), 

150 A. Jezierski, C. Leszczyńska, op. cit., s. 483.
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V plan  pięcioletni  (1976–1980),  II  plan  trzyletni  (1983–1985),  VI plan  pięcioletni  (1986–

1990).

Pierwszy plan trzyletni (1947–1949)

I plan trzyletni był pierwszym wprowadzonym po zakończeniu II wojny światowej. 

Stwierdzono w nim: „Podstawowym zadaniem gospodarstwa narodowego w okresie 1947–

1949  jest  podniesienie  stopy  życiowej  pracujących  warstw  ludności  powyżej  poziomu 

przedwojennego”151. Zakładano, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki:

 przebudowie  struktury  społeczno-gospodarczej  kraju  –  drogą  zwiększania  udziału 

przemysłu  i  usług  w  ogólnej  produkcji,  co  stworzy  podstawy  do  zwiększania 

zatrudnienia,  oraz  poprzez  likwidację  przeludnienia  rolniczego  i  wykorzystanie  sił 

roboczych w mieście; 

 wyrównaniu  szkód  wojennych  –  zgodnie  z  zamierzeniami  w  zakresie  odbudowy 

gospodarki narodowej, tworzenia podstaw do zmian w jej strukturze oraz wielkości;

 scaleniu Ziem Odzyskanych z resztą  kraju i  wykorzystaniu wybrzeża morskiego – 

poprzez  dalsze  osadnictwo  oraz  zharmonizowanie  całości  produkcji  w  zakresie 

rolnictwa, przemysłu i usług; 

 rozszerzeniu udziału kraju w gospodarce światowej – poprzez zwiększenie obrotów 

towarowych z  zagranicą,  a  także  uzyskanie  zagranicznych kredytów na  odbudowę 

gospodarki narodowej; 

 powrotowi  do  kraju  Polaków,  którzy  znaleźli  się  poza  jego  granicami  w związku 

z wojną  1939–1945  – poprzez  prowadzenie  akcji  osadniczej,  a  także  polepszanie 

warunków osób powracających z dawnej emigracji zarobkowej;

 obniżeniu  kosztów  własnych  produkcji  dóbr  i  usług  oraz  wzrostowi  wydajności 

czynników produkcji – dzięki obniżeniu kosztów własnych produkcji dóbr i usług oraz 

właściwej organizacji produkcji152. 

Ustawa  bezpośrednio  regulowała  również  zakładane  wielkości  wydobycia  węgla 

kamiennego. Zgodnie z pierwszym planem trzyletnim wielkość wydobycia miała wzrastać 

o mniej więcej 10 mln ton rocznie i kształtować się na poziomie 57,5 mln ton w 1947 r., 

67,5 mln ton w 1948 r. i 77,5 mln ton w 1949 r. 

Plan sześcioletni (1950–1955)

W ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy 
151 Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej, Dz.U. 1947, nr 53, poz. 285. 
152 Ibidem.
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podstaw  socjalizmu  na  lata  1950–1955153 znaleźć  można  kilka  istotnych  punktów 

wskazujących  planowane  działania  mających  na  celu  poprawę  stanu  gospodarki,  a  także 

dotyczących przemysłu wydobywczego. Na szczególną uwagę zasługują następujące:

• zapewnienie  szybkiego  rozwoju  przemysłu,  a  przede  wszystkim  przemysłu 

produkującego środki wytwórcze, od których zależy rozwój całej gospodarki;

• osiągnięcie  znacznie  zwiększonej  krajowej  bazy  surowcowej  jako  niezbędnej 

podstawy rozwoju gospodarki narodowej, a w szczególności rozwinięcie przemysłu 

wydobywczego; 

• zwiększenie  siły obronnej  kraju  poprzez  wzrost  ogólnego  potencjału  wytwórczego 

i rozwoju przemysłu obronnego; 

• zapewnienie systematycznego postępu technicznego i organizacyjnego we wszystkich 

gałęziach  gospodarki  jako  warunek,  bez  którego  niemożliwe  jest  osiągnięcie 

planowanego tempa wzrostu;

• osiągnięcie  dużego wzrostu wydajności  pracy we wszystkich  gałęziach gospodarki 

narodowej  i  dążenie  do  maksymalnego  zmniejszenia  dystansu  dzielącego  Polskę 

i kraje najbardziej uprzemysłowione; 

• zapewnienie znacznych oszczędności w gospodarce narodowej przez zmniejszenie 

norm zużycia surowców, materiałów, paliwa i energii;

• stworzenie państwowych rezerw surowców i materiałów oraz podstawowych 

artykułów konsumpcyjnych.

 

Przed transformacją ustrojową istniało w Polsce wielkie zapotrzebowanie na węgiel. 

Było  ono  związane  z  uprzywilejowaniem  przemysłu,  w  szczególności  zbrojeniowego, 

napędzanego  przez  zimną  wojnę  prowadzoną  przez  USA oraz  ZSRR  (wspieraną  przez 

uzależnione kraje, w tym Polskę). Narzucony przez Stalina plan zbrojeń zmuszał Polskę do 

ukierunkowania  przemysłu  i  innych  dziedzin  gospodarki  na  cele  gospodarki  wojennej. 

Wprowadzanie założonego planu w fazę realizacji skutkowało zmianą nieomal wszystkich 

wskaźników  określonych  w  przyjętej  w  lipcu  1950  r.  ustawie  o  planie  sześcioletnim. 

W pierwotnej wersji ustawy nakłady na inwestycje zbrojeniowe w latach 1950–1955 wynosić 

miały 3,3 mld złotych. W 1951 r. zwiększono je o 70%, w 1952 r. o 151%, w 1953 r. o 500%,  

w 1954 r.  o  338%154;  warto  również  dodać,  że  część  nakładów na  zbrojenia  ukryta  była 

w budżetach  ministerstw  cywilnych.  Jak  twierdził  ówczesny  minister  górnictwa 

P. Jaroszewicz, „w latach 1951–1955 przyrost produkcji w wielu gałęziach przemysłu niemal 

153 Dz.U. 1950, nr 37, poz. 344. 
154 Ibidem, s. 498.
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w  całości  stanowiła  produkcja  zbrojeniowa”155.  Prowadzenie  tak  agresywnej  polityki 

gospodarczej mogło opierać się jedynie na wysokim wydobyciu. Węgiel potrzebny był każdej 

fabryce zaangażowanej w realizację planu, a także wielu gałęziom gospodarki niezwiązanym 

bezpośrednio z produkcją wojskową, co powodowało, że płace górników były często wyższe 

niż średnie płace w innych branżach.  

I plan pięcioletni (1956–1960)

W ustawie z dnia 12 lipca 1957 r. o planie rozwoju gospodarczego w latach 1956–

1960156 za  główne  zadanie  planu  uznano  pełną  mobilizację  wszystkich  zasobów 

gospodarczych i takie dysponowanie siłami i środkami, aby zapewnić maksymalną w danym 

momencie  poprawę położenia  materialnego  ludności,  a  równocześnie  stworzyć  przesłanki 

dalszego rozwoju gospodarki poprzez:

• zapewnienie wzrostu dochodu narodowego w ciągu pięciu lat o 46%,

• zapewnienie wzrostu funduszu spożycia w tym samym stosunku, co wzrostu dochodu 

narodowego,

• takie  zwiększenie  efektywności  inwestycji  produkcyjnych,  które  zapewniałoby 

zarówno wykonanie planu bieżącego, jak i stworzenie dla większości gałęzi produkcji 

podstawy rozwoju w następnym okresie planowania.

Przewidywano zwiększenie nakładów inwestycyjnych na górnictwo węglowe o ponad 

80%  w  stosunku  do  inwestycji  w  latach  1951–1955,  a  także  poprawę  zaopatrzenia 

materiałowego kopalń. Zakładano rozbudowę istniejących zakładów wydobywczych, tak aby 

uzyskać przyrost wydobycia w wysokości 26,4 tys. ton na dobę, a także rozpocząć budowę 

pięciu kolejnych zakładów, które miały zwiększyć dzienne wydobycie o kolejne 30 tys. ton. 

Wzrostowi  wydobycia  miała  towarzyszyć  podwyżka górniczych wynagrodzeń oraz 

wprowadzenie  regulacji  dotyczących  czasu  pracy  górników.  Wielkość  wydobycia  węgla 

kamiennego szacowana była na 1960 r. na 105 mln ton, co miało stanowić wzrost o 111%. 

Efektem wykonywania planu było faktyczne zwiększenie zdolności produkcyjnych, jednakże 

rzeczywisty wzrost dochodu narodowego wyniósł jedynie 37% zamiast zakładanych 46%.

II plan pięcioletni (1961–1965)

W uchwale z dnia 17 lutego 1961 r. o rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961–

1965157 jako podstawowe zadania wyznaczono:

155 B. Roliński, P. Jaroszewicz, Przerywam milczenie, Fakt, Warszawa 1991, s. 118.
156 Dz.U. 1957, nr 40, poz. 179. 
157 Dz.U. 1961, nr 11, poz. 58. 
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• wzrost  poziomu  uprzemysłowienia  kraju,  zmniejszający  dystans  między  Polską 

a najwyżej rozwiniętymi krajami;

• przyspieszenie obrotów w handlu zagranicznym i dalszą poprawę jego struktury;

• wzrost wydajności pracy i wykorzystanie rezerw zatrudnienia;

• rozszerzenie  działalności  inwestycyjnej  w  gospodarce  narodowej,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  tych  dziedzin,  od  których  uzależniony  jest  szybki  rozwój 

gospodarczy kraju,  dążenie  do  rozszerzania  krajowej  bazy surowców naturalnych, 

zwłaszcza węgla kamiennego koksującego, węgla brunatnego oraz gazu ziemnego;

• poprawę  bilansu  płatniczego  Polski  poprzez  znaczne  zwiększenie  eksportu  towaru 

i usług. 

II plan pięcioletni zakładał wzrost produktu narodowego o 51,9%, przy jednoczesnym 

zwiększeniu  wydobycia  węgla  kamiennego  do  114,5  mln  ton,  co  stanowiłoby  109,6% 

wydobycia  realizowanego  w  1960  r.  Aby  zapewnić  realizację  programu  produkcyjnego 

w przemyśle węgla kamiennego, postanowiono:

• prowadzić  rozbudowę  istniejących  kopalń  przez  budowę  nowych  poziomów 

wydobywczych,

• zakończyć budowę 8 kopalń,

• przekazać do użytku 4 zakończone kopalnie,

• rozpocząć budowę 8 kopalń o łącznej zdolności produkcyjnej 61 tys. ton na dobę,

• szczególną uwagę poświęcić budowie kopalń węgla koksowego ze względu na jego 

deficyt przy produkcji koksu; wydobycie węgla tego typu w 1965 r. miało osiągnąć 

23 340 tys. ton. 

III plan pięcioletni (1966–1970)

Zgodnie  z  uchwałą  z  dnia  11  listopada  1966  r.  o  pięcioletnim  planie  rozwoju 

gospodarki  narodowej158 podstawowym założeniem planu  był  wzrost  produktu  krajowego 

brutto  o  37,6% w okresie  1966–1970.  Jako  środki  prowadzące  do  zrealizowania  zadania 

nadrzędnego wymieniono:

• zwiększenie produkcji przemysłowej przy jednoczesnym zmniejszeniu różnicy między 

wzrostem  produkcji  środków  wytwarzania  a  wzrostem  produkcji  przedmiotów 

spożycia;

• znaczne  zwiększenie  i  rozszerzenie  krajowej  bazy  surowcowej  i  paliwowej 

158 Dz.U. 1966, nr 48, poz. 296. 
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warunkującej rozwój gospodarki narodowej;

• tworzenie  odpowiednich  rezerw  zabezpieczających  gospodarkę  kraju  przed 

ewentualnymi  zaburzeniami  związanymi  z  trudnymi  do  przewidzenia  zmianami 

w handlu zagranicznym.

W zakresie produkcji węgla kamiennego przyjęto następujące założenia:

• Wydobycie węgla kamiennego w 1970 r. powinno wynieść 134 mln ton, co stanowi 

112,7% wydobycia z 1965 r. 

• Produkcja węgla grubego powinna osiągnąć w 1970 r. w granicach 31–32% ogólnego 

wydobycia węgla energetycznego. 

• W 1970 r. wskaźnik mechanicznego urabiania węgla kamiennego powinien wynieść 

54%, a mechanicznego ładowania węgla kamiennego 65%.

• Należy kontynuować inwestycje w 4 nowych kopalniach, których budowę rozpoczęto 

w latach 1956–1960.

• Należy rozpocząć budowę 2 kolejnych kopalń. 

IV plan pięcioletni (1971–1975)

 W uchwale Sejmu o pięcioletnim planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w 

latach 1971–1975159 jako główne celu planu wymieniono między innymi:

 wzrost dochodu narodowego w przeciągu pięciu lat o 40%;

 wzrost produkcji w przemyśle w 1975 r. o 54% w porównaniu z 1970 r.;

 osiągnięcie  wzrostu  dochodów  ludności,  realizowanego  przez  zwiększenie  płac 

o 18%;

 unowocześnienie gospodarki narodowej;

 stworzenie podstaw do dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju; 

 usprawnienie  działalności  gospodarczej  przez  bardziej  intensywne  wykorzystanie 

czynników wzrostu związanych z:

• usprawnieniem procesów inwestycyjnych,

• usprawnieniem gospodarki materiałowej,

• usprawnieniem organizacji procesów produkcyjnych,

• przyspieszeniem tempa wzrostu wydajności pracy w produkcyjnych 

dziedzinach gospodarki,

• racjonalnym wykorzystaniem wykwalifikowanych kadr, 

159 Dz.U. 1972, nr 22, poz. 157. 
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• pełniejszym wykorzystaniem osiągnięć nauki i techniki w procesach 

produkcyjnych.

W  kwestii  działań  dla  przemysłu  podjęto  między  innymi  następujące  decyzje 

o charakterze planistycznym:

• rozwijanie i unowocześnienie produkcji rynkowej,

• wprowadzenie na rynek nowego asortymentu wyrobów oraz zwiększenie ich jakości,

• rozwijanie  i  unowocześnianie  produkcji  na  cele  inwestycyjne,  kooperacyjne  oraz 

zaopatrzenia  materiałowego  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  planu 

inwestycyjnego, 

• podejmowanie przedsięwzięć o charakterze rekonstrukcyjno-modernizacyjnym,

• szybsze wprowadzanie do produkcji nowych osiągnięć nauki i techniki,

• zwiększenie znaczenia gałęzi przemysłu decydujących o unowocześnieniu gospodarki 

(zwłaszcza  przemysłu  motoryzacyjnego,  elektrotechnicznego,  elektronicznego  oraz 

chemicznego),

• wzrost wydobycia węgla kamiennego do 167,2 mln ton, co miało stanowić 119,3% 

wydobycia z 1970 r. 

Jak  można  zaobserwować,  nastąpiło  wyraźne  przesunięcie  akcentu  z  przemysłu 

„tradycyjnego”  w  stronę  nowoczesnych  technologii.  W planie  reform na  lata  1971–1975 

zamierzano  zastosować  „politykę  rozwoju  selektywnego”,  która  miała  polegać  na 

zwiększeniu inwestycji w nowoczesne gałęzie przemysłu kosztem zmniejszenia dotacji dla 

górnictwa,  hutnictwa  oraz  przemysłu  stoczniowego.  Strajki  przeprowadzone  na  początku 

1971 r. (zorganizowane w głównej mierze przez załogi górnicze, hutnicze oraz stoczniowców) 

doprowadziły  do  zmiany  stanowiska  partii  i  zastąpienia  koncepcji  wzrostu  selektywnego 

koncepcją „harmonijnego wzrostu”. Warto również wspomnieć, że w 1972 r. przeprowadzano 

reorganizację  przemysłu  polegającą  między innymi na likwidacji  państwowego przemysłu 

terenowego;  tej  zmiany  nie  przeprowadzono  jedynie  w  Warszawie  oraz  województwie 

katowickim. Niestety sytuacja gospodarcza Europy lat 70. nie sprzyjała wprowadzaniu reform 

oraz zaciąganiu coraz większych kredytów. Rosła między innymi cena ropy, a także innych 

towarów, które były przez Polskę importowane. Recesja w Europie powodowała jednocześnie 

trudności z realizacją eksportu, którego wielkość zaczęła systematycznie spadać. 
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V plan pięcioletni (1976–1980)

 Uchwała Sejmu o pięcioletnim narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 

1976–1980160 jako główne założenia planu uwzględniała przede wszystkim:

 wzrost dochodu narodowego o około 40–42%,

 pełniejsze zaspokojenie zapotrzebowania na towary oraz usługi,

 kontynuację  rozbudowy  i  modernizacji  potencjału  ekonomicznego  gospodarki 

narodowej,

 zapewnienie odpowiedniego tempa rozwoju produkcji materialnej, a w szczególności 

produkcji  przemysłowej  zarówno  z  wykorzystaniem możliwości  zaopatrzeniowych 

z produkcji  krajowej,  jak  i  dzięki  uzyskaniu  materiałów,  surowców  i  materiałów 

kooperacyjnych z importu, 

 kontynuację  działań  związanych  ze  zmianami  strukturalnymi  w  celu  uzyskania 

możliwie najwyższego wzrostu produkcji,

 kontynuację  procesów  unowocześniania  i  poprawy  jakości  produkcji  opartą  na 

postępie naukowo-technicznym oraz nowych technologiach,

 zwiększenie wymiany towarowej z zagranicą. 

W dziedzinie produkcji przemysłowej wyznaczono między innymi następujące cele 

cząstkowe:

 utrzymanie odpowiedniej dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej,

 zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  dynamiczny  rozwój  produkcji  przedmiotów  o 

wysokim standardzie przeznaczonych na eksport dla zapewnienia rozwoju stosunków 

handlowych z zagranicą,

 osiągnięcie w 1980 r. zakładanej wartości produkcji węgla kamiennego wynoszącej 

207,5 mln ton rocznie, co stanowiłoby wzrost o 21% w stosunku do roku 1975 oraz 

48% w stosunku do roku 1970.

Mimo niekorzystnych warunków zewnętrznych w 1979 r. wydobycie węgla osiągnęło 

rekordowy poziom 201 mln ton i po raz pierwszy przekroczyło granicę 200 mln ton rocznie.

II plan trzyletni (1983–1985)

Uchwała  Sejmu  z  dnia  28  kwietnia  1983  r.  o  narodowym  planie  społeczno-

gospodarczym na  lata  1983–1985161 zawierała  program,  który  został  przyjęty  w  celu  jak 

najszybszego  rozwiązania  kryzysu  trapiącego  gospodarkę  narodową.  Za  uwarunkowania 
160 Dz.U. 1976, nr 39, poz. 226. 
161 Dz.U. 1983, nr 24, poz. 103. 
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sytuacji wewnętrznej uznano:

 spadek wykorzystania potencjału produkcyjnego i wydajności pracy, a skutkiem tego 

zmniejszenie się rozmiarów oraz jakości produkcji materialnej,  

 stan głębokiej nierównowagi w gospodarce, wyrażający się dysproporcjami pomiędzy 

potrzebami a możliwościami ich zaspokojenia,

 obciążenie dochodu narodowego płatnościami wynikającymi z zaciągniętych w latach 

wcześniejszych kredytów,

 rosnące trudności w zaspokajaniu zapotrzebowania na surowce oraz energię, a także 

niektóre materiały,

 ograniczone możliwości podejmowania dużych inwestycji, co skutkuje niemożnością 

dalszego rozwoju gospodarki bez ukierunkowania jej na intensywny rozwój oparty na 

poprawie wykorzystania tych zasobów, którymi kraj dysponuje. 

Jednym z wielu poważnych problemów, z którymi próbowano się uporać w latach 

1983–1985, była konieczność ograniczenia inflacji oraz przywrócenie równowagi rynkowej. 

Aby osiągnąć ten cel, zakładano realizację następujących postulatów:

 zwiększenie dostaw towarów rynkowych o 24%,

 uruchamianie  produkcji  na  potrzeby  rynku  w  zakładach  przemysłowych  o  innym 

profilu produkcyjnym,

 zwiększanie możliwości produkcyjnych na trzecich zmianach,

 wszechstronne działania zmierzające do oszczędności zasobów produkcyjnych,

 aktywizacja  produkcyjnej  działalności  ludności  w  postaci  uprawy  ogródków 

działkowych oraz drobnej hodowli,

 aktywizacja wszystkich form drobnej wytwórczości.

W przypadku produkcji przemysłowej ustalono następujące standardy działania:

 orientacja na wzrost eksportu,

 rozwój środków produkcji dla rolnictwa w celu uniezależniania się od importu,

 zmniejszanie zależności od importu,

 koncentracja środków w ramach kompleksu surowcowego w tych kopalniach, których 

zasoby  są  dostateczne  i  stwarzają  korzystne  warunki  naturalne  dla  rozwoju  ich 

wydobycia, 

 zwiększanie  produkcji  towarów  rynkowych,  zwłaszcza  wytwarzanych  z  surowców 

krajowych, 

 rozwijanie takich kierunków produkcji,  które w przyszłości mogą stać się polskimi 
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specjalnościami  technicznymi  i  eksportowymi  lub  łagodzić  opóźnienia  polskiej 

produkcji pod względem poziomu technologicznego, 

 osiągnięcie w 1985 r. wielkości wydobycia węgla kamiennego między 186 a 191 mln 

ton, co stanowiłoby odpowiednio 98,3–100,9% wydobycia z roku 1982,

  maksymalne zbliżenie wydobycia w przemyśle paliwowym do wielkości 191 mln ton 

węgla kamiennego w 1985 r.,  jak również stworzenie warunków dla rozwoju tego 

przemysłu po roku 1985. 

Mimo  głębokiego  kryzysu  wewnętrznego  oraz  niekorzystnej  sytuacji  na  rynkach 

zagranicznych w 1984 r.  Polska została drugim (po USA) światowym eksporterem węgla, 

sprzedając na rynkach zagranicznych nieco ponad 49 mln ton162. Porównanie eksportu Polski 

oraz Stanów Zjednoczonych prezentuje rys. 3.4.

Rys. 3.4. Porównanie wielkości eksportu Polski oraz USA w latach 1980–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, June 2012.

VI plan pięcioletni (1986–1990)

Uchwała  Sejmu  z  dnia  18  grudnia  1986  r.  o  narodowym  planie  społeczno-

gospodarczym  na  lata  1986–1990163 była  w  dużej  mierze  rozwinięciem  koncepcji  walki 

z kryzysem  gospodarczym  zaprezentowanej  w  drugim  planie  trzyletnim.  Ustawodawca 

wykazywał  zamiar  przeprowadzenia  koniecznych  zmian.  Niektóre  z  dotyczących  ich  tez 

zostały zaprezentowane w niniejszym rozdziale pracy:

162 http://www.indexmundi.com/energy.aspx?country=pl&product=coal&graph=exports (dostęp: 16:06.2011).
163 Dz.U. 1986, nr 45, poz. 224. 
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 przywrócenie  w  możliwie  najkrótszym  czasie  ogólnej  równowagi  ekonomicznej, 

w szczególności  na  rynku  dóbr  inwestycyjnych  oraz  konsumpcyjnych,  a  także 

równowagi finansowej w skali państwa, 

 przyspieszenie  modernizacji  majątku  produkcyjnego,  przede  wszystkim  poprzez 

zmianę struktury nakładów inwestycyjnych, 

 przyspieszenie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego, a w szczególności 

zastosowanie jego efektów w praktyce oraz zapewnienie środków na ten cel,

 zwiększenie  zdolności  eksportowej  kraju,  wzrostu  udziału  Polski  w 

międzynarodowym podziale pracy. 

 przyspieszenie  zmian  strukturalnych  w  gospodarce  głównie  przez  selektywną 

modernizację aparatu wytwórczego, 

 pełniejsze  wykorzystanie  zasobów pracy,  energetyczno-surowcowych,  maszyn  oraz 

urządzeń,  a  także  poprzez  likwidowanie  marnotrawstwa  z  powodu  złej  jakości 

wyrobów,

 unowocześnianie sposobów kierowania gospodarką.

Jako główne założenia do zrealizowania przez gospodarkę narodową wymieniano:

 wzrost dochodu narodowego w okresie 1986–1990 o około 16–19%;

 wzrost produkcji czystej przemysłu o około 25%;

 przyspieszenie rozwoju tych gałęzi  i  branż,  które charakteryzują się  wytwarzaniem 

dóbr  wysoce  uszlachetnionych,  niskim  zużyciem  paliw,  energii  i  materiałów  na 

jednostkę produkcji; 

 pełniejsze wykorzystanie krajowych surowców i zmniejszenie strat;

 zwiększenie wielkości eksportu w produkcji przemysłu przetwórczego, głównie przez 

zwiększanie  specjalizacji  zakładów  produkcyjnych,  co  miało  doprowadzić  do 

obniżenia kosztów produkcji, a także stworzyć możliwości rezygnacji z wytwarzania 

produktów niezbędnych gospodarce, lecz charakteryzujących się niską efektywnością;

 stabilizacja  wydobycia  węgla  kamiennego,  która  miała  powodować  konieczność 

bardzo oszczędnego gospodarowania tym surowcem (w planie pominięto zakładane 

wielkości wydobycia węgla kamiennego); 

 preferowanie inwestycji  w budowę instalacji wzbogacania węgla energetycznego w 

celu ograniczenia zbędnego transportu.

W  latach  80.  podjęto  nieudolne  próby  ratowania  gospodarki.  Zakładano,  że 

przedsiębiorstwa  mają  spełniać  zasadę  3S,  czyli  być  samodzielne,  samorządne  oraz 
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samofinansujące się. Z grupy przedsiębiorstw wyłączono między innymi przemysł górniczy. 

Zakładana  poprawa  nie  nadeszła,  co  więcej,  nadal  można  było  obserwować  spadki 

w większości gałęzi przemysłu. Kulminacja kryzysu miała miejsce pod koniec lat 80., gdy 

pośród  innych  placówek  postanowiono  zamknąć  Stocznię  Gdańską,  co  w  konsekwencji 

wywołało olbrzymi kryzys polityczny. Został on zażegnany dzięki decyzjom, które zostały 

podjęte podczas obrad okrągłego stołu.

W wyniku polityki przemysłowej PZPR w latach 1950–1988 rozwinął się w Polsce 

przestarzały  technicznie  przemysł  ciężki,  którego  głównym  zadaniem  było  zwiększanie 

potencjału militarnego. Były też pozytywne strony tego modelu: zlikwidowanie bezrobocia, 

zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego zatrudnionym w przemyśle, podniesienie kwalifikacji 

zawodowych milionów pracowników. Jak się wydaje, przeważały jednak skutki negatywne. 

Polska w wyścigu gospodarczym świata zwiększała od połowy lat 70. swe opóźnienie, jak się 

szacuje, o 10–15 lat. Pod względem osiągnięć gospodarczych wyprzedziły nas w tym okresie 

między innymi Włochy, Hiszpania, Portugalia, Irlandia czy Turcja. Konieczność przejścia do 

gospodarki  rynkowej  związana  była  z  drastycznym  spadkiem  produkcji  przemysłowej, 

upadkiem wielu zakładów pracy oraz pojawieniem się nieznanego wcześniej zjawiska, jakim 

jest  bezrobocie  strukturalne,  które  w  największym  stopniu  dotknęło  branże  przemysłu 

górniczego i hutniczego. 

Skutki transformacji bardzo negatywnie odbiły się na jakości życia górniczych rodzin. 

Dane  zaprezentowane  w  tabeli  3.7  potwierdzają  ogromną  dysproporcję  wynagrodzeń 

w sektorze  wydobywczym przed  transformacją  gospodarczą  i  po  niej.  W 1985  r.  średnie 

wynagrodzenie w przemyśle górniczym było ponad dwa razy wyższe niż przeciętne średnie 

wynagrodzenie w gospodarce polskiej; w roku 1991 praktycznie uległy one wyrównaniu. Do 

dnia  dzisiejszego  w wielu  śląskich  miastach  istnieją  rodziny  o  głęboko  zakorzenionych 

tradycjach górniczych, w których kultywuje się stare, klasyczne wzory kulturowe, a zawód 

górnika przechodzi z ojca na syna. 

Tabela 3.7

Wielkość wynagrodzeń zasadniczych w latach 1985–1991 w gospodarce polskiej oraz 

w przemyśle wydobywczym

Lata

Przeciętne 

wynagrodzenie 

roczne

Przeciętne 

wynagrodzenie 

miesięczne

Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie 

w przemyśle 

wydobywczym

Odchylenie płacy w przemyśle 

wydobywczym od 

wynagrodzenia miesięcznego 

(przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne = 100%) 
1985 240 060 20 005 40 541 202,65
1986 289 140 24 095 49 208 204,22
1987 350 208 29 184 58 623 200,87
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1988 637 080 53 090 103 281 194,54
1989 2 481 096 206 758 364 395 176,24
1990 12 355 200 1 029 600 1 095 900 106,44
1991 21 075 600 1 756 300 1 797 800 102,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1985–1991, 

GUS, Warszawa.

Bezpośrednio po zmianie ustroju podjęto prace nad ograniczeniem wydobycia węgla 

i zmniejszeniem poziomu zatrudnienia, planowano także zamykanie nierentownych kopalń. 

Jednocześnie  ze  spadkiem  wynagrodzeń  aż  do  1989  r.  zwiększała  się  produkcja 

sprzedana  przy  jednocześnie  stosunkowo  stałym  wysokim  poziomie  produkcji  węgla 

kamiennego. Zmiany te zaprezentowane są w tabeli 3.8. Jak można zaobserwować, w ciągu 

zaledwie dwóch lat niezwykle drastycznie spadła wielkość wydobycia ze 193 mln ton w roku 

1988 do zaledwie  148 w roku 1990.  Tak znaczący spadek spowodowany był  w głównej 

mierze  decyzjami  o  charakterze  politycznym,  które  w  założeniu  miały  doprowadzić  do 

racjonalizacji działań sektora wydobywczego. 

Tabela 3.8

Zmiany wielkości produkcji sprzedanej oraz wielkości wydobycia w latach 1985–1992

Lata

Produkcja sprzedana 

przemysłu węglowego 

(w mld złotych, ceny stałe 

1984 r.)

Produkcja sprzedana 

przemysłu węglowego 

(w mld złotych, ceny 

bieżące)

Wielkość wydobycia węgla 

kamiennego (w mln ton)
1985 540,5 659,2 192
1986 544,28 823,7 192
1987 556,26 1137,2 193
1988 550 1897,9 193
1989 555,4 3575,3 178
1990 378,78 23356,6 148
1991 382,95 48088,7 140
1992 353,08 58206,1 132

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1985–1992, 

GUS, Warszawa.

Reformowanie  górnictwa  było  i  nadal  jest  nacechowane  stałą  ingerencją  państwa. 

Tempo zmian dyktowane jest przez kolejne rządowe programy restrukturyzacyjne, których 

zadaniem jest poprawa kondycji ekonomicznej całego sektora i dostosowanie górnictwa do 

wymogów efektywnego funkcjonowania zakładów wydobywczych w gospodarce rynkowej. 

Należy zaznaczyć,  że  w ciągu piętnastu  lat  od  roku 1990 do roku 2004 wprowadzonych 

zostało aż osiem programów restrukturyzacyjnych oraz dwie ich korekty.

Do istotnych przyczyn słabej kondycji finansowej górnictwa – oprócz zmniejszenia się 
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popytu  na  węgiel  i  utrzymywania  nadmiernych  zdolności  produkcyjnych  zakładów 

wydobywczych  –  należałoby  zaliczyć  także  przerosty  zatrudnienia  w  kopalniach. 

Konsekwencją procesu redukcji nadmiernych mocy produkcyjnych górnictwa były:

 całkowita lub częściowa likwidacja kopalń, 

 łączenie kopalń, 

 wzrost koncentracji wydobycia, 

 projektowanie eksploatacji w najwydajniejszych pokładach węgla.

Mimo znacznego zmniejszenia znaczenia przemysłu wydobywczego dla gospodarki 

narodowej  zawód  górnika  niezmiennie  od  lat  cieszy  się  szacunkiem  społecznym. 

Jednocześnie można zauważyć malejącą populację osób zatrudnianych w górnictwie, co jest 

bezsprzecznie wynikiem prowadzonej polityki, która ma na celu restrukturyzację tego sektora 

przemysłu. Jednym z kluczowych zadań transformacji miała być likwidacja nierentownych 

zakładów wydobywczych oraz unowocześnienie pozostałych zakładów. Jednym z najbardziej 

oczywistych efektów wprowadzonych reform jest bardzo znaczący spadek wydobycia węgla 

kamiennego; w latach 1985–1992 wydobycie spadło o 60 mln ton. Wynikiem prowadzonych 

działań jest urealnienie średnich górniczych pensji. 
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3.3. Restrukturyzacja zakładów wydobywczych węgla 

kamiennego po 1989 r.
 

Jedną  z  najtrudniejszych  kwestii  w  okresie  transformacji  gospodarki  była 

restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, której głównym celem było doprowadzenie do 

jego rentowności i funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. Problem ten 

próbowano  rozwiązać  w  kolejnych  programach  rządowych:  „Restrukturyzacja  górnictwa 

węgla  kamiennego  w  Polsce”  (1993),  „Górnictwo  węgla  kamiennego,  polityka  państwa 

i sektora  na  lata  1996–2000”  (1996),  „Reforma  górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce 

w latach 1998–2002” (1998), „Program likwidacji zdolności produkcyjnych górnictwa węgla 

kamiennego w latach 1998–2002” (1999), „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010” (2004)164 oraz ustawa z dnia 7 września 

2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  w  latach  2008–2015  (2007). 

Poszczególne etapy restrukturyzacji górnictwa zaprezentowano na rys. 3.5.

Rys. 3.5. Etapy realizacji procesu reform
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie:  A.  Gwiazda,  Restrukturyzacja  górnictwa  węgla  kamiennego  

w Polsce – aspekt organizacyjny, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 1, TNOIK, Warszawa, s. 29.

Stan zastany  

Przełom  polityczno-gospodarczy,  który  miał  miejsce  w  1989  r.,  zastał  przemysł 

wydobywczy w bardzo złym stanie. Spośród wielu zasadniczych problemów należy zwrócić 

uwagę  na  bardzo  wysokie  możliwości  produkcyjne,  przekraczające  180  mln  ton  węgla 

rocznie, przy jednoczesnym spadku krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. W wyniku 

urealnienia kosztów wydobycia węgla oraz spadku zapotrzebowania na energię w sektorze 

produkcji  przemysłowej  w  1990  r.  zużycie  węgla  kamiennego  spadło  o  25  mln  ton,  co 

164 M. Tkocz, Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Prace Komisji Geografii 
Przemysłu nr 9, Warszawa–Kraków 2006, s. 28.
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stanowiło niemal 17% produkcji  węgla w 1989 r. Górnictwo węgla kamiennego w Polsce 

z początkiem lat 90. weszło wraz z innymi sektorami gospodarki w okres głębokich przemian, 

których fundamentalnymi zasadami stały się wolny rynek i konkurencyjność. Przemiany te 

objęły wszystkie sfery działalności górnictwa. 

I etap, 1989–1993 (głębokiego kryzysu)

Na początku lat 90. w ramach programu restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego 

dokonano znaczącej weryfikacji zasobów przemysłowych. Otrzymane wyniki potwierdziły, 

że w większości kopalń ilość posiadanych zasobów jest zawyżona. 

W stosunku  do  obowiązujących  przed  1994  r.  kryteriów  bilansowości  złóż  węgla 

kamiennego  zwiększono  minimalną  grubość  pokładów  bilansowych  z  0,7  m  dla  węgli 

koksowych  i  0,8  m  dla  energetycznych  do  jednolitej  grubości  1,0  m.  Jako  granicę 

dokumentowania  złóż  przyjęto  głębokość  1000  m;  dawniej  złoża  dokumentowano  do 

głębokości 1200÷1300 m, a nawet do 1500 m165.

Sektor  górniczy  znalazł  się  wówczas  w  bardzo  niekorzystnej  sytuacji,  będącej 

następstwem  gwałtownego  spadku  zapotrzebowania  na  węgiel  kamienny  i  nadmiernie 

rozwiniętych  zdolności  produkcyjnych  kopalń.  Kryzys  finansowy w górnictwie  pogłębiły 

dodatkowo działania antyinflacyjne, polegające na opóźnieniu wzrostu cen węgla w stosunku 

do całkowicie uwolnionych cen usług i materiałów. Taka sytuacja wymusiła podjęcie działań 

naprawczych mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej kopalń. Wprowadzono parytet 

importowy obowiązujący w trakcie ustalenia ceny węgla. Kopalnie, które nie spełniały tego 

kryterium, były zobligowane do podejmowania działań mających na celu redukcję kosztów. 

Konkurencja na rynku miała wykazać,  które kopalnie należy uznać za trwale nierentowne 

i postawić w stan likwidacji. Opierając się na tym założeniu, w stan likwidacji postawiono 

następujące  kopalnie  węgla  kamiennego:  „Wałbrzych”,  „Thorez”,  „Victoria”,  „Saturn”, 

„Sosnowiec”, „Nowa Ruda” i „Żory”.

Decyzje o ingerencji w tym newralgicznym dla polskiej gospodarki sektorze podjęto 

stosunkowo szybko. Pierwsza ustawa o przekształceniu sektora górniczego z początku 1990 r. 

likwidowała  dawne  konglomeraty  zrzeszające  kopalnie.  Pojedynczym  kopalniom  nadała 

status samodzielnych przedsiębiorstw państwowych. Z perspektywy czasu można stwierdzić, 

że  ten  eksperyment  okazał  się  nieudany.  Z  jednej  strony  kopalnie  zostały  obarczone 

dziedzictwem socjalizmu: nadmiernym majątkiem (także nieprodukcyjnym) i zbyt licznymi 

załogami, a z drugiej strony ceny węgla były kształtowane administracyjnie na stosunkowo 

165 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż 
kopalin, Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1774.
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niskim poziomie166. Doprowadziło to górnictwo do zapaści finansowej.

W latach 1990–1993 skupiano się przede wszystkim na ograniczaniu produkcji,  co 

skutkowało spadkiem wydobycia do 130 mln ton w roku 1993. W tym samym okresie w 

Europie Zachodniej obserwowano przyspieszenie likwidacji kopalń, co bezpośrednio wiązało 

się  z  bardzo  niską  ceną  ropy  naftowej,  masowym  przestawianiem  się  elektrowni 

i elektrociepłowni na gaz ziemny, spadkiem popytu na węgiel koksowy (przez elektryczny 

wytop  stali  i  wdmuchiwanie  pyłu  węglowego  zamiast  koksu),  a  także  rosnącym 

uwrażliwieniem ma ochronę środowiska naturalnego167. W 1989 r. funkcjonowały, powołane 

z gwarectw węglowych, przedsiębiorstwa eksploatacji węgla, w których zgrupowane były 72 

kopalnie.  Stanowiły  one  część  największego  w  Polsce,  a  równocześnie  jednego 

z największych  pod  względem  zatrudnienia  na  świecie,  ugrupowania  gospodarczego 

funkcjonującego pod nazwą Wspólnota Węgla Kamiennego, zatrudniającego wówczas ponad 

600  tys.  osób.  W  1990  r.  nastąpiła  odgórnie  przeprowadzona  decentralizacja  sektora, 

związana  z  likwidacją  Wspólnoty  Węgla  Kamiennego,  co  jednocześnie  skutkowało 

przekształceniem kopalń w samodzielne przedsiębiorstwa państwowe. 

Do połowy lat 90. w kraju występowała nadprodukcja około 10–12 mln ton węgla 

rocznie,  na  który  nie  było  zbytu.  Jednocześnie  obserwowano  dalsze  pogarszanie  się 

koniunktury na rynku światowym, a także niekorzystne zmiany w strukturze podaży (wysoka 

podaż taniego – wydobywanego odkrywkowo – węgla z Australii i RPA). Niezwykle istotne 

jest  to,  że przez wiele  lat  starano się administracyjnie utrzymywać ceny węgla na stałym 

poziomie  (przy  dwucyfrowym  wskaźniku  inflacji  w  gospodarce).  W  efekcie  górnictwo 

zostało  na  kilka  lat  wyłączone  z  mechanizmu normalnej  gry rynkowej,  co  spowodowało 

narastanie strat w całym górnictwie168. 

II etap, 1993–1996 (destabilizacji)

Do 1993  r.  produkcja  w  porównaniu  z  rokiem 1989  spadła  o  około  43  mln  ton. 

W lutym  1993  r.  uchwalono  ustawę  o  przekształceniach  własnościowych  niektórych 

przedsiębiorstw  o  szczególnym  znaczeniu  dla  gospodarki  państwa.  Najważniejszym 

założeniem było stworzenie siedmiu spółek węglowych, w skład których miało wchodzić 8–

13 kopalń,  które  jednocześnie przestały być  samodzielnymi  przedsiębiorstwami,  a  zostały 

zakładami górniczymi podporządkowanymi nadrzędnej instytucji, jaką była spółka węglowa. 

166 J. Gandawski, Trudności z restrukturyzacją polskiego przemysłu górniczego, [w:] Polskie Centrum 
Monitorowania Stosunków Przemysłowych. ISP, Warszawa 2005, s. 215.

167 B. Błaszczyk, A. Cylwik, Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w  
gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, Raporty Case nr 27, Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 11.

168 E. Czermińska, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Informacja Kancelarii Sejmu, Biuro 
Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2002, s. 1.
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Cały ten majątek pozostawał w rękach Skarbu Państwa. W marcu tego samego roku przyjęty 

został program „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce – realizacja I etapu 

w  ramach  możliwości  finansowych  państwa”.  W pierwszym  okresie  jego  realizacji  całe 

górnictwo  uzyskało  dobre  wyniki  finansowe,  jednak  już  od  1995  r.  ponownie  zaczęły 

pojawiać  się  i  rosnąć  straty  finansowe.  Plan  ten  był  bazą  stworzenia  obecnej  struktury 

organizacyjnej sektora węglowego. Przyjęta ustawa, a także wprowadzany w życie program 

restrukturyzacji stworzyły warunki do wprowadzenia dogłębnych przekształceń systemowych 

w branży wydobywczej.  Niestety  ocena  wyników  wprowadzonych  działań  nie  może  być 

pozytywna,  wydaje  się  bowiem,  że  w sferze  rozwiązań instytucjonalnych nastąpił  regres. 

Wprowadzenie  górnictwa  do  grupy sektorów o  znaczeniu  strategicznym oraz  utworzenie 

spółek węglowych nie wpłynęło w sposób pozytywny na sytuację w branży wydobywczej. 

W drugiej połowie 1993 r. węgiel zdrożał o 40%, a w latach 1993–1995 wzrost cen wyniósł 

aż 220%. Potwierdzenie znalazły opinie Urzędu Antymonopolowego oraz Rady Przekształceń 

Własnościowych,  że  połączenie  w  jednej  strukturze  organizacyjnej  kopalń,  które  mają 

prowadzić  wydobycie,  z  zakładami  przewidzianymi  do  likwidacji  wpłynie  w  sposób 

negatywny  na  zarządzanie  wynikami  kopalń  efektywnych,  ze  wszystkimi  tego 

konsekwencjami dla sektora, a w dalszej kolejności dla budżetu i konsumentów169. W związku 

z bardzo złą sytuacją górnictwa węgla kamiennego w połowie 1993 r. zaakceptowano postulat 

opracowania i realizacji doraźnej akcji ratunkowej dla omawianej gałęzi przemysłu. Efektem 

było wprowadzenie w życie w lipcu 1993 r. rządowego „Programu powstrzymania upadłości 

górnictwa węgla kamiennego”, a wnioski z jego realizacji stały się fundamentem opracowania 

programu restrukturyzacji drugiego etapu, przeprowadzanej w latach 1994–1995.

III etap, 1996–1998 (stagnacji)

Kolejny program, zatytułowany „Górnictwo węgla kamiennego – polityka  państwa 

i sektora  na  lata  1996  –  2000.  Program  dostosowania  górnictwa  węgla  kamiennego  do 

warunków  gospodarki  rynkowej  i  międzynarodowej  konkurencyjności”170,  został  przyjęty 

w kwietniu  1996  r.  Niestety  realizacja  tego  programu,  który  zakładał  między  innymi 

podniesienie  ekonomicznej  efektywności  górnictwa  w  tempie  umożliwiającym  osiąganie 

dodatniego wyniku finansowego od 1998 r.,  pozostała w większej części jedynie w sferze 

deklaracji rządowych. Koszt realizacji programu oszacowany został na sumę 12420 mln zł, 

z czego na środki własne sektora przypadało 5697 mln,  dotacja budżetowa miała wynieść 

169 B. Błaszczyk, A. Cylwik, Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w  
gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, Raporty Case nr 27, Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 19.

170 E. Czermińska, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Informacja Kancelarii Sejmu, Biuro 
Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2002, s. 1.
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4594,6  mln.  Reszta  funduszy  miała  pochodzić  z  zamiany  zobowiązań  na  akcje  oraz 

z zaciągnięcia kredytów poręczonych przez rząd171. 

Od początku działań restrukturyzacyjnych jednym z głównych celów stawianych sobie 

przez  kolejne  rządy  była  racjonalizacja  i  ograniczenie  wielkości  zatrudnienia  w  sektorze 

górniczym. W początkowym poprzedzającym transformację ustrojową okresie zatrudnienie 

w górnictwie węgla kamiennego wynosiło ponad 400 tys. osób (a w przeciągu następnych 20 

lat spadło do nieco ponad 110 tys.). Wielkość i specyfikę zatrudnienia w latach 1989–1997 

przedstawia tabela 3.9. Jak można zaobserwować, pozytywnym trendem jest zwiększanie się 

liczby  pracowników  dołowych  w  relacji  do  pracowników  zatrudnionych  w  sektorze. 

Konieczne jest jednak podkreślenie faktu, ze redukcja zatrudnienia nie może być traktowana 

jako cel sam w sobie, efektem synergicznym musi być konieczność podnoszenia wydajności 

pracy  zarówno  przez  modernizację  technologiczną,  jak  i  przez  podnoszenie  kwalifikacji 

zawodowych pracowników. 

Tabela 3.9

Struktura zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1989–1997

Lata Zatrudnieni 

ogółem

(w tys.)

Pracownicy

dołowi

(w tys.)

Pracownicy

naziemni

(w tys.)

Pracownicy 

dołowi w relacji 

do ogółu 

zatrudnionych w 

sektorze (w %)
1989 415,7 280 133,7 67,4
1990 387,9 262,5 125,4 67,7
1991 352,9 243,7 109,2 69,1
1992 336,4 236,6 99,8 70,3
1993 312 225,8 86,2 72,4
1994 288,4 215 73,4 74,5
1995 272 206,4 65,6 75,9
1996 257,8 196,9 60,9 76,4
1997 244,1 188 56,1 77

Źródło:  B.  Błaszczyk,  A.  Cylwik,  Charakterystyka  wybranych  sektorów  infrastrukturalnych  i  wrażliwych  
w gospodarce  polskiej  oraz  możliwości  ich  prywatyzacji,  Raporty  Case  nr  27,  Centrum  Analiz  Społeczno-
Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 11.

Etap  ten  pod  względem  organizacyjnym  określany  jest  jako  neutralny.  Struktura 

organizacyjna branży nie uległa zasadniczej zmianie.  Charakterystycznym elementem tego 

171 B. Błaszczyk, A. Cylwik, Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych  
w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, Raporty Case nr 27, Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 27.
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etapu  było  systematycznie  zmniejszanie  dotacji  na  procesy  restrukturyzacyjne,  co 

spowodowało wystąpienie negatywnych zjawisk w funkcjonowaniu spółek węglowych172.

IV etap, 1998–2002 (poszukiwanie nowych rozwiązań)

1 lipca 1998 r. przyjęto kolejny już program restrukturyzacji górnictwa pt. „Reforma 

górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce  w  latach  1998–2002”.  Został  on  wprowadzony 

z zamiarem poprawy większości założeń, które nie zostały zrealizowane w trakcie realizacji 

poprzednich  programów.  We  wstępie  omawianego  programu  stwierdzono:  „Wdrożenie 

rządowego  programu  restrukturyzacji  górnictwa  węgla  kamiennego  w  latach  1996–97 

zakończyło  się  całkowitym  fiaskiem.  W  latach  1996–97  we  wszystkich  tych  obszarach 

działalności  górnictwa,  które  poddawane  były  procesowi  restrukturyzacji,  praktycznie  nie 

zostały zrealizowane żadne z  zadań założonych w programie.  Dotyczy to  zarówno zadań 

w zakresie  ekonomiki  i  finansów,  wydobycia  i  struktury  sprzedaży  węgla,  zatrudnienia, 

dostosowywania  zdolności  produkcyjnych  do  potrzeb  rynku,  jak  i  zadań  związanych 

z wprowadzeniem w życie decyzji i instrumentów prawnych warunkujących ich efektywną 

realizację”173.  Naturalnie  tak  ostra  krytyka  poprzedniego  programu  wynikała  nie  tylko 

z rzetelnej  oceny proporcji  skutków  restrukturyzacji  górnictwa,  lecz  również  z  motywów 

o charakterze  politycznym.  Za  element  o  najkorzystniejszej  charakterystyce  uznaje  się 

poprawę wszystkich podstawowych wskaźników technicznych:

 wzrost wydajności ogólnej o 53%,

 wzrost średniego dziennego wydobycia z jednej ściany o 119%,

 spadek dziennej liczby czynnych ścian o 61%.

Nawet  te  pozytywne  zmiany  nie  mogą  jednak  przesłonić  niestety  najistotniejszej 

kwestii, czyli faktu, że górnictwo w dalszym ciągu pozostawało nierentowne. 

Z  programu rządowego  wynika,  że  ustalono jedynie  dwie  podstawowe przyczyny, 

które zdaniem rządu powodowały, że górnictwo w Polsce przynosiło straty oraz nie mogło 

podnieść się z zapaści:

 nadmierne zdolności produkcyjne na poziomie około 10–12 mln ton rocznie,

 nadmierne zatrudnienie w kopalniach o około 50–60 tys. osób.

Z dzisiejszej  perspektywy wydaje się,  że  także i  w przypadku programu z 1998 r. 

ocena stanu górnictwa nie została przeprowadzona wystarczająco rzetelnie. Pobieżna analiza 
172  M. Turek, Proces dostosowawczy polskiego górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki  

rynkowej, Raport prezesa PARGWK, Katowice 2002.
173  „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–2002”, Program rządowy przyjęty przez 

Radę Ministrów RP w dniu 30.06.1998, s. 4.
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problemu nie dawała niestety żadnych gwarancji na zdecydowaną i szybką poprawę stanu 

sektora wydobywczego. Cena zbytu węgla, koszt jednostkowy oraz akumulacja jednostkowa 

zostały  przedstawione  na  rys.  3.5.  oraz  w  tabeli  3.10.  Na  tak  złe  wyniki  akumulacji 

jednostkowej  w  głównej  mierze  wpływ  miały  stosunkowo  wysokie  koszty  wydobycia 

w porównaniu z innymi producentami. Przykładowo w USA koszt wydobycia wahał się na 

poziomie 28–43 USD za tonę, w Australii 5,5–30 USD za tonę, a w RPA 3,3–9,2 USD za 

tonę. Dla porównania w Polsce koszt ten kształtuje się na poziomie 28–43 USD za tonę174. 

Wysokie koszty produkcji wpływają w znacznym stopniu na osiągane przez KWK wyniki 

finansowe netto, które przedstawiono w tabeli 3.11 oraz na rys. 3.7. Cenę zbytu węgla, koszt 

jednostkowy oraz akumulację jednostkową przedstawia rys.3.6.

Tabela 3.10

Cena zbytu węgla, koszt jednostkowy oraz akumulacja jednostkowa

Lata Średnia cena zbytu węgla

Koszt jednostkowy 

wydobycia Akumulacja jednostkowa
1990 12,67 18,51 –5,84
1991 27,92 31,36 –3,44
1992 37,52 44,39 –6,87
1993 53,71 56,66 –2,95
1994 78,25 76,45 1,8
1995 89,88 93,59 –3,71
1996 104,3 111,18 –6,88
1997 119,55 125,1 –5,55
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–

2002”, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30.06.1998.

Jako główne założenia zaakceptowanej w 1998 r. reformy górnictwa wymieniano:

1. Dostosowanie  podmiotów  gospodarczych  w  górnictwie  węgla  kamiennego  do 

funkcjonowania efektywnego ekonomicznie.

2. Zaspokojenie  do  2010  r.  krajowego  zapotrzebowania  na  węgiel  kamienny 

i ekonomiczne  uzasadnienie  eksportu,  z  zachowaniem wymogów konkurencyjności 

oraz ochrony srodowiska

174 J. Macieja, Restrukturyzacja polskiego przemysłu węglowego, materiał niepublikowany, Raporty CASE 
2000.

133



Rys. 3.6. Cena zbytu węgla, koszt jednostkowy oraz akumulacja jednostkowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–

2002”, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30.06.1998.

Tabela 3.11

Wynik finansowy netto KWK w latach 1990–1997

Wyszczególnienie Lata
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Wynik finansowy 

netto (w mln) –41,6

–

353,5

–

1258,2

–

1500,7

–

191,8

–

782,1

–

1789,3

–

2617,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie:  „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–

2002”, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30.06.1998.

Rys. 3.7. Wynik finansowy netto
Źródło: opracowanie własne na podstawie:  „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–

2002”, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30.06.1998.
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Oprócz  wymienionych  celów  ogólnych  zakładano  jednoczesną  realizację  celów 

cząstkowych, do których należały następujące elementy:

1. Spółki węglowe od 2000 r. miały przestać ponosić straty.

2. Po  2000  r.  spółki  powinny  uzyskiwać  nadwyżki  finansowe,  które  miały  być 

przeznaczane na spłatę zaległych zobowiązań wobec państwa.

3. Roczne wydobycie do 2002 r. miało się zmniejszyć o około 25 mln ton.

4. Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego miało się zmniejszyć o około 105 tys. 

osób i w 2002 r. wynieść około 138,4 tys. osób.

5. Realizowana  miała  być  rekonwersja  przemysłu  w  gminach  górniczych,  co  miało 

stanowić istotny impuls do ich rozwoju ekonomicznego175. 

Pośród wielu  metod działania  mających przynieść zakładane rezultaty wymieniano 

również proces faktycznej likwidacji kopalń. Jako główne przyczyny podjęcia takich działań 

uznano:

 wyczerpanie się zasobów węgla oraz wysokie koszty pozyskiwania nowych zasobów,

 trwałą nierentowność,

 występowanie zbędnej infrastruktury. 

W  planie  reformy  pojawiają  się  dwa  terminy  wymagające  sprecyzowania, 

a mianowicie:  „likwidacja  całkowita” oraz „likwidacja  częściowa”.  Pod pierwszym z nich 

należy  rozumieć  zaprzestanie  wydobywania  węgla  i  likwidację  zakładu  górniczego  (tj. 

wyodrębnionego technicznie i organizacyjnie zespołu środków służących przedsiębiorcy do 

bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  w  tym  wyrobisk  górniczych,  obiektów 

budowlanych oraz technologicznie związanych z nimi obiektów i urządzeń przeróbczych  – 

art.  6,  pkt  7  prawa  geologicznego  i  górniczego).  Drugie  z  wymienionych  pojęć  określa 

likwidację  oznaczonej  części  zakładu górniczego,  dla  której  z  mocy art.  81,  ust.  4  prawa 

geologicznego  i  górniczego  sporządzony  jest  plan  ruchu  likwidacji  części  zakładu 

górniczego176.

W 1998 r. planowana była kontynuacja całkowitej likwidacji kopalń „Nowa Ruda”, 

„Jowisz”,  „Sosnowiec”,  „Porąbka-Klimontów”,  a  działania  polikwidacyjne,  obejmujące 

przede  wszystkim  pompowanie  wód  dołowych,  miały  objąć  kopalnie  „Saturn”, 

„Siemianowice”, „Pstrowski”, „Żory” oraz „Paryż”.

Zakres  podejmowanych  decyzji  likwidacyjnych  w  kolejnych  latach  miał  dotyczyć 

175 „Reforma górnictwa...”, s. 14.
176 Ibidem, s. 23.
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zmniejszenia zdolności produkcyjnych górnictwa:

 w 1998 r. o 1,0 mln ton,

 w 1999 r. o 8,5 mln ton,

 w 2000 r. o 9,0 mln ton,

 w 2001 r. o 3,5 mln ton,

 w 2002 r. o 3,5 mln ton,

 razem 25,5 mln ton,

 w 2003 r. o 4,5 mln ton,

 w 2004 r. o 4,0 mln ton,

 w 2005 r. o 4,5 mln ton,

 w 2006 r. o 4,0 mln ton,

 w 2007 r. o 4,5 mln ton,

 w 2008 r. o 4,0 mln ton,

 w 2009 r. o 3,0 mln ton,

 w 2010 r. o 3,0 mln ton,

 razem w latach 2003–2010 o 31,5 mln ton177.

Program zakładał odejście z górnictwa do 2002 r. około 116 tys. osób, w tym:

• 55,2 tys.  osób w wyniku nabycia uprawnień emerytalnych oraz z innych przyczyn 

zależnych od sytuacji pracownika,

• 27,4 tys.  osób z  powodu wykorzystania  przysługujących pracownikom pracującym 

pod ziemią pięcioletnich urlopów górniczych,  

• 11,3  tys.  osób w  związku  z  wykorzystaniem  przysługujących  pracownikom 

pracującym  pod  ziemią  dwuletnich  zasiłków  socjalnych  na  przekwalifikowanie 

zawodowe i znalezienie nowego zatrudnienia poza górnictwem, 

• 23 tys.  osób – z powodu innych zwolnień z przyczyny zakładu pracy,  związanych 

z wykorzystaniem przez pracowników jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 

24-krotnej pensji, wypłacanej bez żadnych uwarunkowań poza rozwiązaniem umowy 

o pracę z kopalnią. 

Jednocześnie zakładano, że w latach 1998–2002 zatrudnienie w kopalniach znajdzie 

około  12  tys.  osób,  a  jeśli  uwzględnić  zakładane  odejścia  i  przyjścia  do  górnictwa, 

przewidywany w planie stan zatrudnienia w 2012 r. miał wynieść w przybliżeniu 138,4 tys. 

osób. Patrząc z perspektywy czasu, należy stwierdzić, że estymacja – mimo że nie idealna – 

177 Ibidem, s. 24.
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okazała się zbliżona do rzeczywistości. Realny poziom zatrudnienia na 31.12.2002 wynosił 

140 717 osób178.

Program musiał zostać zreformowany w 1999 r. w wyniku protestów społecznych179. 

Przyjęta przez Radę Ministrów 21 grudnia 1999 r. korekta programu rządowego  „Reforma 

górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce  w  latach  1998–2002” zakładała  między  innymi 

utworzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która została powołana do życia 21 sierpnia 2000 

r. W skład zarządu weszli: Tadeusz Prudło, Janusz Siemieniec oraz Jerzy Wodecki180. Celem 

ogólnym  utworzenia  spółki  było  oddzielenie  procesu  likwidacji  kopalń  od  procesów 

naprawczych  pozostałych  zakładów,  natomiast  celami  cząstkowymi  bardziej  efektywne 

prowadzenie  likwidacji,  głównie  przez  obniżanie  jej  kosztów  i  skracanie  jej  trwania, 

racjonalne wykorzystywanie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie kosztów 

likwidacji  kopalń  oraz  efektywne  zagospodarowanie  majątku  likwidowanych  zakładów181. 

Zgodnie  z  planami  spółka  ta  miała  przejąć  majątek  czterech  likwidowanych  kopalń 

zagłębiowskich, a mówiąc ściślej, powstała poprzez przejęcie majątku kopalń  „Jan Kanty”, 

„Sosnowiec”,  „Porąbka-Klimontów”,  „Saturn”,  „Nowa  Ruda”,  „Żory” oraz  Wałbrzyskich 

Kopalń  Węgla  Kamiennego.  SRK  przejęła  od  spółek  węglowych  likwidowane  kopalnie 

w zamian za ułamkowe części majątku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala nr 5 im. 

Świętej  Barbary w Sosnowcu, przenosząc na rzecz tych spółek w trybie art.  66 ordynacji 

podatkowej  ułamkowe  części  wartości  udziałów.  W  wyniku  tej  operacji  zobowiązania 

górnictwa węgla kamiennego wobec Skarbu Państwa zostały pomniejszone o kwotę 324 150 

000,00 PLN182. 

Wspominając o tym okresie transformacji, warto przypomnieć o nowatorskiej na ten 

czas  koncepcji  zakładającej  połączenie  branży wydobywczej  oraz  energetycznej.  Efektem 

było utworzenie przez Nadwiślańską Spółkę Węglową oraz elektrownię „Jaworzno III” spółki 

Zakład  Górniczo-Energetyczny  „Sobieski-Jaworzno  III”.  Z  perspektywy  czasu  można 

stwierdzić,  że  założenia  leżące  u  podstawy  tej  koncepcji  były  prawidłowe,  czego 

potwierdzeniem może być między innymi uzyskanie trwałej rentowności już po dwóch latach 

funkcjonowania zakładu.

Najwyższa  Izba  Kontroli  negatywnie  oceniła  restrukturyzację  organizacyjną 

i finansową górnictwa węgla kamiennego prowadzoną w latach 1990–2001. Opracowywane 

w tym okresie rządowe programy reformy górnictwa węgla kamiennego – według oceny NIK 

178 Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 2003 roku, Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej, Warszawa 2004, s. 15.

179 A. Gwiazda, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce – aspekt organizacyjny, „Przegląd 
Organizacji” 2011, nr 1, TNOIK, Warszawa, s. 29.

180 J. Siemieniec, M. Gałęziowski, J. Wodecki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., SRK Katowice 2005, s. 47.
181 Ibidem, s. 5.
182 Ibidem, s. 32.
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– były  sporządzane  w  sposób,  który  nie  zapewniał  osiągnięcia  najważniejszego  celu 

wszystkich reform, jakim była rentowność branży. 

Zdaniem NIK podjęcie  działań  w  latach  1998–2001  było  spóźnione  (optymalnym 

okresem na ich realizację, według Izby, była pierwsza połowa lat 90.) i wobec katastrofalnego 

stanu  górnictwa  w  1997  r.,  niedoszacowania  potrzeb  finansowych  oraz  ograniczonych 

możliwości finansowych państwa zakładany podstawowy cel reformy nie został osiągnięty183. 

Na podstawie wyników kontroli  przeprowadzonych przez NIK sporządzona została  tabela 

3.13 przedstawiająca faktyczne wielkości wydobycia,  a także stosunek sprzedaży krajowej 

oraz  eksportu.  Jak  można  zaobserwować,  struktura  sprzedaży  na  przestrzeni  lat  ulegała 

stałemu trendowi polegającemu na  zmniejszaniu wielkości  wydobycia przy jednoczesnym 

zwiększaniu  udziału  sprzedaży  na  eksport.  Należy  podkreślić,  że  ten  trend  jest  zbieżny 

z założeniami  wszystkich  realizowanych  planów  restrukturyzacyjnych.  Podobny  stan  był 

również  obserwowany  w  ujęciu  zmian  wielkości  zatrudnienia  w  górnictwie.  Efekt  ten 

obrazuje zaprezentowana powyżej tabela 3.12. Jednakże kilka pozytywnych elementów nie 

mogło  przesłonić  największego  problemu  polskiego  górnictwa,  jakim  była  zła  kondycja 

finansowa kopalń. 

Tabela 3.12

Zatrudnienie faktyczne i prognozowane na poszczególnych etapach reformy

Źródło:  „Informacja  o  wynikach  kontroli  restrukturyzacji  finansowej  i  organizacyjnej  górnictwa  węgla 

kamiennego w latach 1990–2001”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2002, s. 75.

Zdaniem NIK podjęcie  działań  w  latach  1998–2001  było  spóźnione  (optymalnym 

okresem na ich realizację, według Izby, była pierwsza połowa lat 90.) i wobec katastrofalnego 

183 „Informacja  o  wynikach  kontroli  restrukturyzacji  finansowej  i  organizacyjnej  górnictwa  węgla 
kamiennego w latach 1990–2001”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2002, s. 6.
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Lata 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

387,9 352,9 336,4 319,6 291,9 274,9 259,1 243,3 207,9 173,6 155 146

256 242 228 211,3 194,9

219 189,4 165,8 151

148,3 135,3
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rządowego z 
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programu 
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stanu  górnictwa  w  1997  r.,  niedoszacowania  potrzeb  finansowych  oraz  ograniczonych 

możliwości finansowych państwa zakładany podstawowy cel reformy nie został osiągnięty184. 

Na podstawie wyników kontroli  przeprowadzonych przez NIK sporządzona została  tabela 

3.13 przedstawiająca faktyczne wielkości wydobycia,  a także stosunek sprzedaży krajowej 

oraz  eksportu.  Jak  można  zaobserwować,  struktura  sprzedaży  na  przestrzeni  lat  ulegała 

stałemu trendowi polegającemu na  zmniejszaniu wielkości  wydobycia przy jednoczesnym 

zwiększaniu  udziału  sprzedaży  na  eksport.  Należy  podkreślić,  że  ten  trend  jest  zbieżny 

z założeniami  wszystkich  realizowanych  planów  restrukturyzacyjnych.  Podobny  stan  był 

również  obserwowany  w  ujęciu  zmian  wielkości  zatrudnienia  w  górnictwie.  Efekt  ten 

obrazuje zaprezentowana powyżej tabela 3.12. Jednakże kilka pozytywnych elementów nie 

mogło  przesłonić  największego  problemu  polskiego  górnictwa,  jakim  była  zła  kondycja 

finansowa kopalń. 

Tabela 3.13

Wydobycie oraz stosunek sprzedaży krajowej oraz eksportu

Źródło:  „Informacja  o  wynikach  kontroli  restrukturyzacji  finansowej  i  organizacyjnej  górnictwa  węgla 

kamiennego w latach 1990–2001”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2002, s. 74.

 

W czasie  realizacji  piątego etapu restrukturyzacji  górnictwa,  przeprowadzanego na 

podstawie przyjętego 27 kwietnia 2004 r. dokumentu pt. „Restrukturyzacja górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2004–2006 oraz strategia na lata 2007–2010”, zaledwie dwie z siedmiu 

spółek  (tj.  Katowicki  Holding  Węglowy oraz  Jastrzębska  Spółka  Węglowa)  znajdują  się 

w dobrej  kondycji  finansowej.  Opierając się na wynikach raportu NIK, należy przytoczyć 

następujące  dane:  w  latach  1990–1998  górnictwo  węgla  kamiennego  (poza  krótkotrwałą 

poprawą w 1994 r.) systematycznie ponosiło pogłębiające się straty finansowe netto – od 41,6 

184 „Informacja  o  wynikach  kontroli  restrukturyzacji  finansowej  i  organizacyjnej  górnictwa  węgla 
kamiennego w latach 1990–2001”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2002, s. 6.
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Lata
1990 147,4 144,9 116,5 80,4 28,4 19,6
1991 140,1 137,5 117,2 85,2 20,3 14,8
1992 131,3 126,2 107,5 85,1 18,7 14,9
1993 130,2 131,2 106,8 81,4 24,4 18,6
1994 132,7 129 101,8 78,9 27,1 21,1
1995 135,3 131,4 99,1 75,4 32,3 24,6
1996 136,2 133,3 104,5 78,3 28,8 21,7
1997 137,1 132,6 102 76,9 30,6 23,1
1998 116 114,3 86,6 75,7 27,7 24,3
1999 109,2 108,8 83,9 77,1 25,2 22,9
2000 102,2 101 77,9 77,1 23 22,9

Wydobycie (w 
mln ton)

Sprzedaż 
ogółem (w 
mln ton)

Sprzedaż na 
kraj (w mln 

ton)

Udział sprze-
daży krajowej 
ogółem (w %)

Sprzedaż na 
eksport (w 
mln ton)

Udział eks-
portu w 

sprzedaży 
ogółem (w %)



mln zł w 1990 r. do 4276,2 mln zł w 1998 r. Straty te od 1999 r. zaczęły ulegać zmniejszeniu, 

a  w  2001  r.  uzyskano  dodatni  wynik  finansowy.  Łączne  straty  netto  poniesione  przez 

górnictwo w latach 1990–2000, w ujęciu nominalnym, wynosiły 18,0 mld zł, co w cenach 

2001 r. stanowiło 32,7 mld zł, a uzyskany w 2001 r. zysk netto wyniósł 177 mln zł185. Wyniki 

te zaprezentowano w tabeli 3.14 oraz na rys. 3.8.

Tabela 3.14

Kondycja ekonomiczna górnictwa w latach 1990–2001

Źródło:  „Informacja  o  wynikach  kontroli  restrukturyzacji  finansowej  i  organizacyjnej  górnictwa  węgla 

kamiennego w latach 1990 – 2001”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2002, s. 6.

Licząc  na  poprawę  fatalnego  bilansu,  w  styczniu  2003  r.  poprzez  zmianę  nazwy 

Państwowej  Agencji  Restrukturyzacji  Górnictwa  Węgla  Kamiennego  SA powołano  nowy 

podmiot  gospodarczy,  a  mianowicie  Kompanię  Węglową.  Powstała  ona  poprzez 

przekształcenie  Państwowej  Agencji  Restrukturyzacji  Górnictwa  Węgla  Kamiennego 

i zrzeszała  23  kopalnie  funkcjonujące  wcześniej  w  pięciu  różnych  spółkach  węglowych. 

Kolejnym wartym uwagi wydarzeniem było utworzenie Południowego Koncernu Węglowego 

funkcjonującego  w  ramach  Południowego  Koncernu  Energetycznego  (obecnie  wchodzi 

w skład grupy Tauron).

Rys. 3.8. Kondycja ekonomiczna górnictwa w latach 1990–2001
Źródło:„Informacja  o  wynikach  kontroli  restrukturyzacji  finansowej  i  organizacyjnej  górnictwa  węgla 

kamiennego w latach 1990–2001”, Najwyższa Izba Kontroli, Katowice 2002, s.74.

185 Ibidem.
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V etap 2002–2007 (dynamicznych zmian)

Realne zmiany w branży węglowej przyniósł dopiero kolejny etap reform186. Podstawą 

programową w tym okresie był dokument „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 

w latach  2004–2006  oraz  strategia  na  lata  2007–2010”,  przyjęty  przez  Radę  Ministrów 

27 kwietnia 2004 r; wymieniono w nim 8 podstawowych celów restrukturyzacji: 

1. Utrzymanie  bezpieczeństwa energetycznego  kraju  oraz  współudział  w zwiększeniu 

poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

2. Uzyskanie  przez  przedsiębiorstwa  górnicze  stabilnej  rentowności,  ekonomicznej 

efektywności oraz konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim.

3. Uzyskanie zadowalającego poziomu płynności finansowej oraz zdolności kredytowej 

w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw górniczych.

4. Zbilansowanie  środków pieniężnych  w sposób umożliwiający bieżące  regulowanie 

zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań publicznoprawnych.

5. Dopasowanie  zdolności  produkcyjnych  do  potrzeb  rynku  krajowego  oraz 

ekonomicznie opłacalnej sprzedaży na jednolitym rynku europejskim i w eksporcie.

6. Dostosowanie zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych z jednoczesnym zapewnieniem 

wzrostu wydajności i efektywności pracy. 

7. Działania zmierzające do racjonalizacji kosztów.

8. Prywatyzacja przedsiębiorstw górniczych.

Podsumowując  efekty  reform  przeprowadzonych  w  latach  2002–2006,  należy 

stwierdzić, że:

 górnictwo węgla kamiennego uzyskało dodatni wynik finansowy netto w wysokości 

404,6 mln zł;

 sprzedaż węgla kamiennego wyniosła 93,5 mln ton i w porównaniu z rokiem 2005 

była niższa o 0,7 mln ton;

 stan  zapasów  węgla  kamiennego  wyniósł  3,3  mln  ton,  co  oznaczało  spadek 

w porównaniu z 2005 r. o 0,3 mln ton;

 całkowita  likwidacja  zdolności  produkcyjnych  w  górnictwie  węgla  kamiennego 

wyniosła 6,6 mln ton, co stanowiło 84,6% planowanej redukcji;

 wydajność pracy osiągała średnio 793 ton na pracownika na rok, co oznacza wzrost 

o 2 tony na pracownika na rok w porównaniu z rokiem poprzedzającym;

 poniesiono  nakłady  inwestycyjne  w  wysokości  1889  mln  zł  (co  stanowiło  90,6% 

wielkości zaplanowanej na 2006 r.); na zakup maszyn i urządzeń wydano 937,8 mln zł 

(89,4% planu), natomiast na realizację zadań w zakresie wyrobisk górniczych 571,4 

186 A. Gwiazda, op. cit., s. 31.
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mln zł (98,3 planu)187;

 realizacja  procesu  oddłużeniowego spowodowała  umorzenie  zobowiązań w łącznej 

wysokości 18,1 mld zł i odroczenie spłat dalszych zobowiązań w wysokości 2,5 mld 

zł. Z chwilą umorzenia i odroczenia zobowiązań zakończyło się lawinowe narastanie 

odsetek od zobowiązań;

 zrealizowano płatności publicznoprawne (wobec ZUS, FP, FGŚW, PFRON, budżetu 

państwa, samorządów terytorialnych, narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej) na kwotę 25865,9 mln zł;

 na dzień 31.12.2006 stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego wynosił 119,3 

tys. osób, w związku z czym zatrudnienie w latach 2004–2006 zostało zredukowane 

o 17,1 tys. osób, co stanowiło 88% zakładanego planu;

 w dokumentach rządowych: „Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w  Polsce  w  latach  2003–2006  z  wykorzystaniem  ustaw  antykryzysowych 

i zainicjowaniem  prywatyzacji  niektórych  kopalń  (z  korektami  wynikającymi 

z Porozumienia strony rządowej ze stroną związkową z dnia 11 grudnia 2002 r. oraz 

korektami wynikającymi ze stanu prawnego sektora na dzień 10 stycznia 2003 r.)” 

oraz  „Restrukturyzacja  górnictwa  węgla  kamiennego  w  latach  2004–2006  oraz 

strategia na lata 2007–2010” środki budżetowe dla górnictwa węgla kamiennego na 

lata 2003–2006 oszacowano na poziomie 6 305,8 mln zł. 

W ustawach budżetowych na lata 2003–2006 (z uwzględnieniem środków z rezerwy 

celowej  pochodzących  z  kredytu  na  restrukturyzację  górnictwa  węgla  kamiennego) 

przewidziano do dyspozycji  sektora górnictwa węgla kamiennego łączne środki w kwocie 

4 098,0 mln zł.

 Całkowita  wartość  pomocy publicznej  udzielonej  sektorowi  wyniosła  3,87  mld  zł, 

w tym dokapitalizowanie Kompanii Węglowej SA w wysokości ok. 0,5 mld zł.

 Podjęto  działania  związane  z  przygotowaniem procesu  prywatyzacji  Katowickiego 

Holdingu Węglowego SA oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

 W 2006 r. ceny węgla wykazywały tendencję wzrostową i osiągnęły poziom 68,06 

USD za tonę w portach ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia)188.

Podstawowe  wskaźniki  techniczne,  ekonomiczne  i  finansowe  górnictwa  węgla 

kamiennego w roku 2006 zaprezentowano w tabeli 3.15.

187 Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 2006 r. z uwzględnieniem 
syntetycznych wniosków dotyczących niepełnego wykonania założeń programowych na lata 2004–2006, 
Projekt rozpatrzony przez Radę Ministrów, Warszawa 2007, s. 20.

188 „Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015”, tekst jednolity, 
Warszawa 2011, s. 8.
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Tabela 3.15

Podstawowe wskaźniki techniczne, ekonomiczne i finansowe górnictwa węgla kamiennego 

w 2006 r. na tle wskaźników uzyskiwanych w latach 2004–2006

Źródło: Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 2006 r. z uwzględnieniem 

syntetycznych wniosków dotyczących niepełnego wykonania założeń programowych na lata 2004–2006, s. 21.

VI etap, 2007–2015 (stabilizacji)

Szósty etap reformy rozpoczął się w 2007 r. i trwa do chwili obecnej, a jego realizacja 

jest oparta na zapisach Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2008–2015. W trakcie tego etapu nie zaszły żadne zmiany o krytycznym 

znaczeniu  dla  organizacji  branży  węglowej189.  Wart  odnotowania  jest  fakt,  że  zgodnie 

z przewidywaniami ekspertów do 2015 r. wielkość zatrudnienia może spaść poniżej 100 tys. 

osób190.  Pośród  zakładanych  celów  wymienia  się:  zmiany  organizacyjne,  prywatyzację 

zakładów  wydobywczych,  zmiany  prawne,  bezpieczeństwo  pracy,  możliwości  sprzedaży 

węgla  oraz  dostosowywanie  zdolności  produkcyjnych,  wdrożenie  polityki  zatrudnienia, 

oddłużenie  oraz  dokapitalizowanie  KW  SA,  zagospodarowanie  terenów  pogórniczych, 

ograniczenie  oddziaływania  górnictwa  na  środowisko  naturalne,  inwestycje  w  górnictwo, 

odwadnianie  zlikwidowanych  kopalń,  wykorzystywanie  węgla  kamiennego  do  produkcji 

paliw gazowych oraz płynnych, opracowanie strategii spółek węglowych oraz monitorowanie 
189 A. Gwiazda, op. cit., s. 31.
190 http://gornictwo.wnp.pl/mniej-zatrudnionych-w-kopalniach,148162_1_0_0.html (dostęp: 13.05.2011).
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programu działalności  górnictwa.  Zaangażowanie poszczególnych podmiotów w realizację 

wymienionych działań obrazuje tabela 3.16, a harmonogram najważniejszych działań rys. 3.9.

Tabela 3.16

Podmioty zaangażowane w realizację działań koniecznych dla osiągnięcia celów 

strategicznych 

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie:  „Program  działalności  górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce 
w latach 2007–2015”.

Rys. 3.9. Harmonogram realizacji najważniejszych działań 
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie:  „Program  działalności  górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce 
w latach 2007–2015”.
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Rodzaj przedsięwzięcia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tworzenie grupy węglowo-koksowej

Realizacja roszczeń pracowniczych

Włączenie KWK Budryk S A do JSW 
S A

Skupienie w jednym podmiocie działań 
wykonywanych przez SRK S A oraz 

BSRK Sp. z o.o.

Przygotowanie i notyfikacja pomocy 
publicznej na lata 2008-2015

Uchwalenie nowej ustawy górniczej 
uwzględniającej rozwiązania określone 

w strategii rozwoju

Spłata przez KW S A zobowiązań 
wobec ZUS

Zakończenie procesu 
dokapitalizowania KW S A

Realizacja działań polikwidacyjnych i 
naprawianie szkód górniczych

Monitoring procesów 
restrukturyzacyjnych w górnictwie 
węgla kamiennego prowadzonych 

przez ARP S A
Studium wykonalności projektu 

dotyczącego czystości technologii 
węglowych 

Działanie

Podmioty zaangażowane

KW S A KGK JSW S A PKW S.A. SRK S A CZOK ARP S A

Zmiany organizacyjne w górnictwie
X X X X X X

Prywatyzacja górnictwa
X X X X

Zmiany prawne
X

X X X X X X X X X X

X X X X X X

Polityka zatrudnienia w górnictwie
X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X

Odwadnianie kopalń zlikwidowanych 
X X X X

X X X

Strategie  spółek węglowych
X X X X X X X X X X

X

KWK Budryk 
S A

LW Bogdanka 
S A

    BSRK        
sp. z o.o.

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach 
węgla kamiennego

Możliwości sprzedaży węgla i 
dostosowanie zdolności 

produkcyjnych 

Oddłużenie i dokapitalizowanie 
Kompanii Węglowej S.A.

Zagospodarowanie terenów 
pogórniczych

Oddziaływanie górnictwa węgla 
kamiennego na środowisko naturalne

Inwestycje w górnictwie węgla 
kamiennego

Wykorzystanie węgla kamiennego 
do produkcji paliw gazowych i 

płynnych

Monitorowanie programu działalności 
górnictwa węgla kamiennego 



Podsumowując proces transformacji górnictwa węgla kamiennego, należy stwierdzić, 

że prowadzony był on z różną intensywnością od początku lat 90. i towarzyszyła mu bardzo 

trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw górniczych191. W 1990 r. czynnych było 72 kopalń 

węgla kamiennego, a łączny obszar górniczy zajmowany przez te zakłady wynosił 1975 km2. 

Restrukturyzacja  sektora  górniczego  została  podjęta  w  celu  poprawy  efektywności 

gospodarowania i miała być wspierana przez rząd poprzez specjalne uregulowania prawne. 

Pierwszym krokiem było zlecenie firmie Arthur Andersen & Co., Wardell Armstrong oraz 

National Economic Research Associates  opracowania pt.:  „Restructuring Program  ‒ Polish 

Hard Coal Subsector”.  Istotny jest fakt, że pierwszy rzetelny rządowy program opracowano 

dopiero w 1996 r. Należy podkreślić, że w latach 90. istotnym problemem sektora górnictwa 

węgla kamiennego była trudna sytuacja ekonomiczna i niski poziom płynności finansowej 

kopalń,  a  przede  wszystkim  zadłużenie  powstałe  w  poprzednich  latach.  Proces 

restrukturyzacji  górnictwa  węgla  kamiennego  i  poprawy  efektywności  ekonomicznej 

przedsiębiorstw  tego  sektora  wymagał  likwidacji  niektórych  kopalń  lub  racjonalizacji 

poziomu i struktury zatrudnienia. 

Kolejnym  ważnym  problemem  mającym  znaczny  wpływ  na  poziom  kosztów 

wydobycia węgla był majątek zakładów wydobywczych i jego struktura. Duży udział tzw. 

majątku nieproduktywnego (domy mieszkalne, ośrodki wczasowe itp.) w majątku ogółem był 

czynnikiem powodującym wzrost kosztów działalności. Niemały wpływ na kształtowanie się 

kosztów  własnych  zakładów  wydobywczych  węgla  miał  duży  udział  przestarzałych 

i nieefektywnych maszyn i urządzeń w majątku produkcyjnym. Wymiana tych urządzeń na 

nowoczesny i efektywny park produkcyjny wymagała ogromnych nakładów inwestycyjnych, 

co stanowiło istotną barierę w procesie restrukturyzacji. W pierwszej połowie lat 90. proces 

restrukturyzacji  górnictwa  węgla  kamiennego  miał  na  celu  uzyskanie  odpowiedniego 

poziomu  rentowności  wydobycia  węgla  kamiennego  i  utrzymanie  konkurencyjności 

polskiego  węgla  na  rynkach  światowych,  oddłużenie  przedsiębiorstw  górnictwa  węgła 

kamiennego,  pozyskanie  i  wypracowanie  środków  finansowych  na  realizację  inwestycji 

odtworzeniowo-modernizacyjnych w kopalniach oraz zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie 

niepewności górników co do ewentualnej utraty miejsc pracy192. W związku z przestrzennym 

rozmieszczeniem zakładów wydobywczych węgla kamiennego w kraju i  ich koncentracją 

w okręgu katowickim kryzys spowodowany przemianami gospodarczymi i restrukturyzacją 

tego sektora doprowadził również do ostrego kryzysu całego regionu. 

Największe efekty zmian zaobserwować można było po wprowadzeniu Ustawy z dnia 

191 M. Turek, I. Jonek-Kowalska, Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego, Studia i 
Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 5, Szczecin 2008. 

192 Raport o stanie polskiego przemysłu w roku 1994, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1995.
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26  listopada  1998  r.  o  dostosowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego  do  funkcjonowania 

w warunkach gospodarki rynkowej, wraz z późniejszymi nowelizacjami, która doprowadziła 

do  podstawowych  zmian  w  funkcjonowaniu  zakładów  wydobywczych.  Zmniejszające  się 

zapotrzebowanie  na  węgiel  wymusiło  redukcję  wielkości  zatrudnienia  oraz,  co  się  z  tym 

łączyło,  zmniejszenie  wielkości  wydobycia.  Ze  zmianami  zatrudnienia  powiązane  były 

zmiany  w  strukturze  organizacyjnej  kopalń  węgla  kamiennego,  które  miały  zostać 

dostosowane do ściśle określonych celów i zadań realizowanych przez zakłady wydobywcze 

w nowej sytuacji organizacyjno-prawnej, jaką było utworzenie w 1993 r. spółek węglowych.

Zmiany  strukturalne  były  odmienne  w  każdej  z  kopalń,  można  jednak  znaleźć  pewne 

podobieństwa występujące w tych należących do poszczególnych spółek węglowych193. Jedną 

z cech wspólnych dla wszystkich zakładów wydobywczych jest tworzenie w latach 1999–

2000 działów controllingu, które zajęły miejsce działów kontroli jakości węgla. Duży wpływ 

na zmiany organizacyjne miała również restrukturyzacja majątkowa i związane z nią częste 

przekształcenia  własnościowe.  Ze  struktur  usunięto  komórki  odpowiedzialne  za  domy 

wczasowe,  hotele,  radiowęzły  zakładowe  oraz  stołówki,  które  zostały  zlikwidowane  lub 

przekształcone, podobnie postępowano z działami gospodarczymi oraz mieszkaniowymi. Po 

roku  1999  w  wielu  zakładach  zlikwidowano  działy  restrukturyzacji  i  uwłaszczeń. 

Przeprowadzane  analizy  sugerują,  że  struktury  organizacyjne  danych  jednostek  były 

dostosowane do założeń nadrzędnej spółki węglowej. Obserwowany spadek liczby komórek 

organizacyjnych  w  poszczególnych  zakładach  wydobywczych  był  z  jednej  strony 

spowodowany zmianami w strukturach organizacyjnych tych jednostek, natomiast z drugiej 

strony wynikiem redukcji zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. W trakcie 

zmian  związanych  z  restrukturyzacją  zauważyć  można  było  również  zjawisko  łączenia 

komórek  wykonujących  podobne  zakresy  czynności.  Przykładem  może  być  połączenie 

pokrewnych  komórek,  a  następnie  utworzenie  z  nich  odrębnego  działu  ekonomiczno-

finansowego. Z całą pewnością można stwierdzić, że wprowadzanie ujednoliconych struktur 

organizacyjnych w zakładach wydobywczych wpływa pozytywnie  na działanie  większych 

jednostek organizacyjnych, którymi są spółki węglowe. 

W 2000 r.  w wyniku likwidacji całych kopalń lub ich części,  łączenia kopalń oraz 

zmniejszania  wielkości  obszarów  górniczych  pozostały  24  czynne  kopalnie.  Łączny 

zajmowany  przez  nie  obszar  wynosił  1294  km2,  co  oznacza,  że  obszar  prowadzenia 

działalności eksploatacyjnej zmniejszył się o ponad 1/3194.  Jednocześnie ze zmniejszaniem 

193 A. Karbownik et al., Analiza zmian w strukturach organizacyjnych kopalń węgla kamiennego w latach 1995–
2000, [w:] Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego, Główny Instytut Górnictwa, 
Katowice 2002, s. 36.

194 A. Karbownik, K. Wodarski, M. Turek, Wpływ procesów restrukturyzacyjnych w latach 1989–2000 na 
kształtowanie się wielkości parametrów struktury organizacyjnej i modelu kopalń węgla kamiennego, [w:] 
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wielkości  wydobycia  oraz  wielkości  zatrudnienia  zaobserwować  można  było  zwiększanie 

stopnia  mechanizacji  pracy.  Postęp  w  zakresie  zastosowania  nowych  maszyn  i  urządzeń 

górniczych  doprowadził  do  istotnych  zmian  w  zakresie  technologii  wydobycia  węgla. 

Wprowadzono  nowe  konstrukcje  obudów  zmechanizowanych  oraz  zwiększono  ich  skok. 

Nowe  konstrukcje  cechują  się  większą  podpornością,  mniejszą  masą,  lepszą  ergonomią 

i kinematyką, a także zwiększoną mobilnością. Zastosowano stropnice wychylno-wysuwane 

ze  stałym  kontaktem  ze  stropem,  wdrożono  konstrukcje  obudowy  zmechanizowanej, 

skrzyżowania  ściana–chodnik.  Wykorzystano  w  nich  sterowanie  elektrohydrauliczne 

z kontrolą prostolinijności ściany. 

Na  podstawie  danych  zamieszczonych  w  literaturze  przedmiotu  można  zauważyć 

następujące zależności. W latach 1995–2000 liczba komórek organizacyjnych zmniejszyła się 

o  18,47%.  Największy  spadek  zaobserwować  można  w  dziale  robót  górniczych  oraz 

energomechanicznym.  Jednym z  powodów takiego  stanu  rzeczy był  postęp  mechanizacji 

pracy,  a drugim, powiązanym z restrukturyzacją działalności,  ograniczenie długości frontu 

eksploatacyjnego, a tym samym długości wyrobisk przygotowawczych i udostępniających.

Proces  zmian  górnictwa  węgla  kamiennego  pozytywnie  wpłynął  na  wszystkie 

podmioty  działające  w  tej  branży.  Podstawowym  celem  ekonomicznym  procesu 

restrukturyzacji  było  zapewnienie  przedsiębiorstwom  górniczym  rentowności  oraz 

umożliwienie redukcji  zobowiązań. Działania podejmowane w ramach realizacji  programu 

miały również złagodzić skutki dotychczasowej i planowanej restrukturyzacji zatrudnienia195. 

Jednocześnie należy nadal pamiętać, że górnictwo jako przemysł o szczególnym znaczeniu 

dla  polskiej  gospodarki  nadal  powinno  być  modernizowane  i  dostosowywane  tak,  by 

spełniało  standardy  współczesnej  gospodarki,  a  także  normy  wynikające  z  członkostwa 

w Unii Europejskiej.

Restrukturyzacja górnictwa..., s. 13.
195 A. Karbownik, M. Turek, Zmiany w górnictwie węgla kamiennego – geneza, przebieg, efekty, [w:] „Przegląd 

górniczy” 2011, nr 7–8, SITG, Katowice, s. 18.
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IV. Diagnoza istniejących rozwiązań w systemach motywacyjnych 

w wybranych kopalniach węgla kamiennego

4.1. Dobór obiektów badań empirycznych

Do badań przedstawionych w niniejszej  pracy wykorzystano zakłady wydobywcze 

charakteryzujące się odmiennymi wskaźnikami rentowności. Wybór ten pozwala na zbadanie, 

czy  istnieje  zależność  pomiędzy  metodami  zarządzania  stosowanymi  w  poszczególnych 

zakładach  wydobywczych,  rozproszeniem  elementów  systemów  motywacyjnych 

(w szczególności  elementów  systemu  płac)  a  osiąganymi  przez  analizowane  zakłady 

wynikami ekonomicznymi. 

W badaniu  przeanalizowano dane z  trzech zakładów wydobywczych wchodzących 

w skład  Kompanii  Węglowej  SA.  Różnią  się  one  od  siebie  podstawowymi  cechami,  co 

ułatwia analizę zachodzących zmian.

Obiekty badań empirycznych  znajdują  się  w województwie  dolnośląskim.  Zebrane 

dane  dotyczą  17,25%  obecnie  funkcjonujących  zakładów  wydobywczych,  w  których 

sumaryczne zatrudnienie wynosi 17211 osób – co stanowi 15,41% wszystkich zatrudnionych 

w górnictwie węgla kamiennego. Analizowane zakłady wydobywcze to:

• „Halemba”

• „Makoszowy”

• „Chwałowice”

1) Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”, ruch „Makoszowy”

Początek historii kopalni „Makoszowy” nierozerwalnie wiąże się z kopalnią „Guido”, 

której nazwa wywodzi się od imienia hrabiego Gwidona (Guido) Jerzego Fryderyka Henckla 

von  Donnersmarcka,  będącego  właścicielem  wielkich  posiadłości  ziemskich  oraz 

przemysłowych  na  Śląsku.  Hrabia  uzyskał  2  października  1855  r.  nadanie  pola  „Guido” 

i nakazał drążenie szybu „Barbara”.

Rok później na głębokości 30,6 m osiągnięto warstwę stropową pokładu 507, jednak 

zbyt  silny  napór  kurzawki  wymusił  na  wykonawcach  zatrzymanie  prac.  W  niewielkiej 

odległości  od  szybu  „Barbara”  rozpoczęto  drążenie  nowego  szybu  „Concordia” (który 

w późniejszym okresie przemianowany został na „Guido”). Podczas tych prac na głębokości 

117 m naruszono żyłę wodną, wskutek czego w 1862 r. szyb został zatopiony. Przystosowanie 

kopalni  do  rozpoczęcia  wydobycia  węgla  na  skalę  przemysłową  w  tak  bardzo 

niesprzyjających  warunkach  naturalnych  przerastało  możliwości  finansowe  jednej  osoby, 
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zatem dalsza rozbudowa kopalni podjęta została przez hrabiego w spółce z Górnośląskim 

Towarzystwem Kolei Żelaznych we Wrocławiu. Ponowiono pogłębianie szybu, który osiągnął 

170 m, a w 1872 r. rozpoczęto wydobywanie węgla. Kolejnym etapem prac było zgłębienie 

szybu „Kolejowego”, zbudowanie sortowni suchej, a w 1882 r. jednej z pierwszych na Śląsku 

płuczek.

W 1885 r. kopalnia „Guido” wraz z polami rezerwowymi przeszła na własność skarbu 

pruskiego.  Po  1890  r.  zaczęto  rozpoznawanie  złóż  położonych  na  zachód  od  kopalni. 

Rozpoznanie  dokonane  zostało  poprzez  wykonanie  odpowiednich  robót  górniczych 

prowadzonych z wyrobisk na poziomach 170 i 320 m.

W roku 1900 zaczęto drążyć szyb I („Koło Makoszów”), który w początkowej fazie 

planowany  był  jedynie  jako  szyb  wentylacyjny  dla  kopalni  „Królowa  Luiza”.  Był  on 

usytuowany niedaleko granicy z lasami będącymi własnością hrabiego von Donnersmarcka. 

Rok  później  rozpoczęto  głębienie  szybu  II,  który  nadal  planowany  był  jako  szyb 

wentylacyjny (chociaż w 1902 r. po raz pierwszy pojawia się w dokumentach nazwa: szyb 

„Zero”).

1  kwietnia  1906  r.  uruchomiony  został  zakład  górniczy  szybu  „Zero” w  pobliżu 

Makoszów. Data ta została przyjęta za faktyczny początek istnienia kopalni  „Makoszowy”. 

Dwa  lata  później  szyb  „Zero” oraz  sąsiadującą  z  nim  koksownię  przemianowano  na 

„Delbrück” (Delbrückschachte).

Mniej  więcej  do 1875 r.  do przeciągania wozów w podziemiu używano wyłącznie 

koni. Pierwsza lokomotywa spalinowa zastosowana została w 1915 r., a pierwszą bębnową 

elektryczną maszynę wyciągową o mocy 765 kW zainstalowano w 1908 r. po południowej 

stronie szybu I, w nowo wzniesionym budynku. 

Gdy  zakończyło  się  III  powstanie  śląskie,  Rada  Ambasadorów  zadecydowała 

o podziale Śląska. Efektem wprowadzania zmian był gorący spór o przynależność szybów 

„Delbrück”.  W  konflikt  angażowali  się  nie  tylko  przedstawiciele  Polski  i  Niemiec,  ale 

również mieszkańcy Makoszów i Kończyc. Zgodnie z decyzją wydaną przez Ligę Narodów, 

zatwierdzoną  przez  Radę  Ambasadorów  20  października  1921  r.,  granica  państwowa 

w okolicy  szybów  „Delbrück” powinna  przebiegać  zgodnie  z  biegiem  rzeki  Czarniawki. 

Tereny położone na południe od rzeki wraz ze znajdującymi się tam szybami  „Delbrück” 

przypadły  Polsce.  Postanowienia  były  respektowane  przez  18  dni.  Gwałtowne  protesty 

Niemców oraz ich żądania, aby szyby włączone zostały do Zabrza, okazały się w końcowym 

rozrachunku skuteczne. 

Granica na tym odcinku ostatecznie wytyczona została  14 czerwca 1923 r.  Polsce 

przypadły w udziale szyby  „Rheinbaben” wraz z szybem  „Dorotka”.  Zostały one przejęte 
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przez  państwo i  przemianowane na  kopalnię  „Bielszowice”.  Po stronie polskiej  pozostały 

także Makoszowy i Kończyce z większą częścią pól nadania górniczego. 

Na początku lat 30. na wszystkich ścianach o dużym nachyleniu zastosowano nowo 

skonstruowane  przenośniki  hamujące,  natomiast  w  wyrobiskach  o  mniejszym  upadzie 

przenośniki zgrzebłowe. W roku 1928 r. wprowadzono do przewozu lokomotywy elektryczne 

i dieslowskie (te ostatnie w polu „Guido”). 

Po pierwszej wojnie światowej zatrudnienie w zakładzie wahało się pomiędzy 3,5 a 

4 tys. osób. W tym samym czasie rosło jednak wydobycie (1922 r.  – 760 tys. ton, 1930 r.  – 

1285 tys. ton, 1939 r.  – 1789 tys. ton). W trakcie II wojny światowej zgodnie z potrzebami 

wojennymi zwiększano wydobycie, które w 1943 r. i 1944 r. przekroczyło 2 mln ton.  Gdy 

w 1945 r.  kopalnię  zajęły wojska radzieckie,  komendantem został  mjr  M. Myszjub, który 

powołał tymczasowy Komitet Zakładowy. W połowie 1945 r.  kopalnia przeszła w polskie 

ręce i nadano jej nazwę „Makoszowy”.

Ten sam rok przyniósł  poważne  perturbacje,  będące  skutkiem niedawnych działań 

wojennych. Jednym z głównych czynników była długotrwała przerwa w dostawie prądu, co 

było  bezpośrednią  przyczyną  zalania  poziomu  660  m  i  podpoziomu  565  m  wraz  ze 

znajdującymi  się  tam  maszynami  i  urządzeniami  oraz  do  częściowego  zalania  poziomu 

530 m.  Tuż  przed  pojawieniem  się  armii  radzieckiej  kopalnia  została  opuszczona  przez 

fachowy  personel  niemiecki,  a  także  przez  zatrudnianych  w  niej  jeńców  wojennych. 

Skumulowane  problemy  sprawiły,  że  wydobycie  w  tym  roku  sięgnęło  niespełna  22% 

wydobycia z roku poprzedniego.

Od roku 1948 założono,  że  kopalnia  „Makoszowy” w niedużym zakresie  zostanie 

poddana rozbudowie, tak aby w 1955 r. osiągnąć wydobycie na poziomie 7500 ton na dobę. 

Wstępny  projekt  został  zatwierdzony  został  przez  Ministerstwo  Górnictwa  18  kwietnia 

1952 r.

W efekcie wprowadzanych zmian w 1951 r. wydrążono ponad 66 km chodników (co 

jest  najlepszym  wynikiem  w  historii  kopalni),  powiększając  obszar  górniczy  daleko  na 

południe.

Kolejne lata  to  stopniowy wzrost  zatrudnienia w kopalni.  Repatrianci  ze Wschodu 

z Kresów II Rzeczypospolitej,  a także z Zachodu osiedlali się w Zabrzu, znajdując często 

zatrudnienie w kopalni „Makoszowy”. Przez kilka lat pod ziemią zatrudniane były również 

kobiety.

Okres intensywnej rozbudowy naznaczony został niestety najtragiczniejszą w historii 

kopalni „Makoszowy” tragedią. Doszło do niej po północy 28 sierpnia 1958 r. w przekopie IV 

na  poziomie  300  m.  Podczas  cięcia  aparatem acetylenowym  żelaznej  stropnicy  wybuchł 
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pożar. Początkowo zapaliła się drewniana opinka obudowy przekopu oraz kaszt drewniany, 

a następnie  zapłonął  węgiel,  który  zalegał  w pokładzie  412/2.  W niedługim czasie  ogień 

rozprzestrzenił  się na cały przekop IV na skrzyżowaniu z chodnikiem w pokładzie 412/2. 

W tej tragicznej katastrofie zginęło 72 górników, a 87 doznało bardzo poważnego zatrucia IV 

kategorii.

Ponieważ w roku 1955 zakończono eksploatację węgla na poziomie 230 m, pojawiła 

się konieczność sięgnięcia do niżej położonych zasobów. W latach 60. rozpoczęło się więc 

zgłębianie  nowego,  wielofunkcyjnego  szybu  III  przeznaczonego  w  znacznej  mierze  dla 

poziomu 660 m. W tym samym czasie podjęte zostały prace zmierzające do głębienia nowego 

szybu wentylacyjnego – „Południowego”. Został on zgłębiony do głębokości 717,35 m przez 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu w latach 1961–1964.

W 1976 r. po raz pierwszy do pracy wykorzystano kombajn chodnikowy typu AM 50 

Alpine  (maszyny  tego  typu  do  dziś  wykorzystywane  są  jako  podstawowy  kombajn 

chodnikowy). Pięć lat później pojawiła się w kopalni pierwsza ładowarka Niwka rodzimej 

produkcji.

W 1981 r. uruchomiony został nowy, wielofunkcyjny szyb IV, a od sierpnia 1982 r. do 

marca 1985 r. wydrążono do głębokości 865 m nowy szyb wentylacyjny – „Północny”.

W 80. dzięki zastosowaniu automatyzacji na dużą skalę udało się niemal w całości 

zmechanizować  procesy  ładowania  i  urabiania  w  głównych  przodkach  wydobywczych. 

W tym  czasie  wprowadzono  między  innymi  przenośniki  zgrzebłowe  SKT-60  i  80  jako 

podawarki współpracujące z kombajnami chodnikowymi AM-50, a w ścianach o nachyleniu 

podłużnym do 35º pojawiły się przenośniki Rybnik 80.

W 1988 r.  kopalni  „Makoszowy” udało się osiągnąć najwyższy poziom wydobycia 

w jej  historii,  który  wyniósł  ponad  5  mln  127  tys.  ton.  W  tamtym  czasie  w  kopalni 

zatrudnionych było ponad 10 tys. pracowników.

Po transformacji gospodarczej i wprowadzeniu reform górniczych w 1993 r. kopalnia 

„Makoszowy” stała się częścią Gliwickiej Spółki Węglowej SA. Na przełomie XX i XXI w. 

w  kopalni  wprowadzano  dalsze  zmiany  wynikające  z  zaplanowanych  działań 

restrukturyzacyjnych. Ze struktury kopalni wyłączono i zagospodarowano wszystkie obiekty, 

które nie należały bezpośrednio do sfery produkcyjnej.  Równocześnie w kopalni  „Guido” 

podjęte zostały działania mające na celu stworzenie skansenu górniczego.

Zgodnie  z  „Programem  restrukturyzacji  górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce 

w latach  2003–2006  z  wykorzystaniem  ustaw  antykryzysowych  i  zainicjowaniem 

prywatyzacji niektórych kopalń” KWK  „Makoszowy” weszła w skład Kompanii Węglowej 

SA z siedzibą w Katowicach, a 1 lipca 2005 r. KWK „Makoszowy” została połączona z KWK 
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„Sośnica” w dwuruchowy zakład górniczy KWK „Sośnica-Makoszowy”, w którym stanowi 

ruch „Makoszowy”196.

2) Oddział KWK „Chwałowice”

Zasoby węgla  kamiennego chwałowickiej  kopalni  znajdują  się  w centralnej  części 

niecki  chwałowickiej.  Pod  koniec  XIX  w.  tereny  te  należały  do  rodziny  Henckel  von 

Donnersmarck. Na przełomie lat 80. i 90. XIX w. hrabia Gwidon Henckel von Donnersmarck 

uzyskał od władz nadanie pól górniczych o łącznej powierzchni ok. 15 km kwadratowych. 

W 1903  r.  rozpoczęte  zostało  głębienie  pierwszego  szybu,  a  cztery lata  później  nastąpiło 

uroczyste  otwarcie  kopalni,  która  na  cześć  właściciela  nazwana  została 

„Donnersmarckggrube”. W pierwszym roku działalności wydobycie wyniosło 2013 ton, a rok 

później wzrosło do 9255 ton. Zatrudnienie w dniu otwarcia wynosiło 1333 pracowników.

Nadzór  administracyjny  oraz  techniczny  sprawowali  pracownicy  z  Niemiec, 

a mieszkańcy  Chwałowic  i  okolic  zatrudniani  byli  w  charakterze  robotników.  Wraz 

z rozwojem kopalni do Chwałowic zaczęli napływać robotnicy z innych stron, między innymi 

z Kongresówki, a także z mocno przeludnionej Galicji.

Od  1910  r.  w  kopalni  zaczęto  stosować  maszyny  elektryczne,  które  w  dalekiej 

perspektywie  miały  zastąpić  maszyny parowe.  Jednak  w tamtym czasie  podstawową siłą 

transportową były konie.

Lata przed I wojną światową były dla pracowników chwałowickiej kopalni niezwykle 

trudne.  Fatalne  warunki  pracy,  niskie  płace,  dwunastogodzinny czas  pracy  – wszystkie  te 

czynniki powodowały częste wybuchy strajków, które jednak nie doprowadziły do poprawy 

położenia robotników.

Rozpoczęcie działań wojennych jeszcze bardziej utrudniło sytuację kopalni. Wskutek 

zmobilizowania  części  wykwalifikowanej  załogi  wydobycie  kopalni  znacząco  spadło. 

Podejmowano  próby  zażegnania  kryzysu  poprzez  zwiększone  zatrudnienie  kobiet, 

młodocianych, a także jeńców wojennych. 

Po  zakończeniu  działań  wojennych  kopalnie  rodziny  Henckel  von  Donnersmarck 

zostały przecięte granicą państwa. Po stronie niemieckiej nadano im zupełnie nową formę 

organizacyjną,  przekształcając  je  w  angielsko-niemiecką  spółkę  pod  nazwą  Spółka 

Ograniczonych Dóbr Henckla von Donnersmarcka. Po polskiej stronie natomiast rozpoczął 

działalność  nowy  koncern  – Dyrekcja  Kopalń  i  Hut  Księcia  Donnersmarcka 

w Świętochłowicach. Koncern był własnością księcia Guidotto Henckla von Donnersmarcka 

oraz hrabiego Krafta Henckla von Donnersmarcka.  Do koncernu należała również między 
196 Opracowano na podstawie materiałów Kompanii Węglowej są, www.kwsa.pl (dostęp: 12.10.2009).
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innymi chwałowicka kopalnia.

Od 1935 r. dyrektorem kopalni był inż. Roman Dykacz – absolwent AGH – pierwszy 

Polak na tym stanowisku.

W latach 1921–1922 nastąpił  szybki  wzrost  wydobycia,  jednak w drugiej  połowie 

1923 r.  rozpoczął  się poważny kryzys przemysłowy,  który w połączeniu z  tzw. kryzysem 

poinflacyjnym doprowadził do pierwszego zawieszenia działalności kopalni.

Ponowne  uruchomienie  kopalni  nastąpiło  26  maja  1933  r.  i  było  w  dużej  mierze 

wynikiem  półrocznego  strajku  górników  angielskich,  a  także  pojawienia  się  możliwości 

eksportu  polskiego  węgla  do  Austrii  oraz  Włoch.  Niestety  nie  był  to  koniec  kłopotów 

chwałowickiej  kopalni,  a  radość  pracowników  trwała  zaledwie  dwa  miesiące.  Poważny 

kryzys  lat  30.  spowodował  kolejne,  tym  razem  ponadtrzyletnie,  zamknięcie  kopalni  (od 

26 lipca 1933 r. do 15 października 1936 r.). W okresie międzywojennym inwestycje w tę 

kopalnię były bardzo nikłe.

W trakcie II wojny światowej wymieniono dotychczasową kadrę kierowniczą kopalni 

na pracowników pochodzenia niemieckiego. Polscy pracownicy byli zwalniani i organizowali 

się  w podziemny ruch oporu.  W związku z potrzebami wojennymi wydobycie  w kopalni 

zostało zwiększone, głównie dzięki wzrostowi zatrudnienia.  Według planów okupacyjnych 

wydobycie  kopalni  powinno  wynosić  ok.  12000  tonodób  (dla  porównania  w  roku  1938 

wydobycie wynosiło 2689 tonodób). W trakcie okupacji w kopalni Chwałowice wydobyto 

4,6 mln ton węgla.

Gdy wyzwolono Katowice, na Śląsk przybył pełnomocnik Rządu Tymczasowego gen. 

Aleksander  Zawadzki.  Jednym  z  jego  zadań  było  przejęcie  w  imieniu  rządu  zakładów 

przemysłowych  i  doprowadzenie  do  jak  najszybszego  wznowienia  produkcji.  W  nowo 

powołanym zarządzie rybnickiego zjednoczenia z siedzibą w Rybniku zasiedli inżynierowie, 

którzy  mieli  najdłuższą  praktykę  w przemyśle  węglowym,  w tym również  przedwojenny 

dyrektor chwałowickiej kopalni  – Roman Dykacz. Dawną nazwę kopalni  „Donnersmarck” 

zamieniono na KWK „Chwałowice”.

Po wyzwoleniu liczebność załogi wynosiła zaledwie 700 pracowników, jednak już pod 

koniec  1945  r.  w  kopalni  pracowało  już  prawie  2000  robotników,  a  w  1949  r.  –  2810. 

Wydobycie kopalni w kolejnych latach stale rosło, tak aby w roku 1949 przekroczyć granicę 

miliona ton węgla. Wydobycie wzrastało głównie dzięki rosnącemu zatrudnieniu. Wydajność 

pracy była stosunkowo niska, a mechanizacja robót niesatysfakcjonująca.  

Nakłady inwestycyjne w latach 1945–1949 wyniosły 47 260 tys. zł. Na powierzchni 

kopalni  inwestycje  dotyczyły  głównie  usprawnienia  transportu  pionowego.  W  1948  r. 

uruchomiono dodatkowy silnik maszyny wyciągowej przedziału A szybu II, a rok później dla 
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przedziału B tego szybu uruchomiono maszynę wyciągową o tarczy Koepego. Rok 1949 był 

czasem  ostatecznego  uporządkowania  problemu  własnościowego  chwałowickiej  kopalni. 

27 grudnia  1949  r.  został  sporządzony  protokół  zdawczo-odbiorczy  przedsiębiorstwa, 

w którym na podstawie orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu nr 12 z dnia 1 grudnia 1947 r. 

przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane. Rosnące potrzeby odbudowującego się państwa 

wymagały  zwiększenia  wydobycia  węgla,  co  dla  kopalni  „Chwałowice” oznaczało 

konieczność zwiększenia wydobycia do 4200 tonodób. Do wykonania tego planu niezbędnym 

posunięciem było udostępnienie kolejnych pokładów węgla.

Jedną z istotniejszych inwestycji była budowa nowej płuczki, zakończona w 1951 r.; 

jej możliwości przeróbcze były dostosowane do zdolności wydobywczej kopalni. W 1952 r. 

wprowadzono  ciężkie  elektrowozy  typu  Karlik.  Była  to  ważna  data  w  mechanizacji 

wydobycia węgla, ponieważ wtedy właśnie kopalnia „Chwałowice” jako jedna z pierwszych 

w Polsce zastosowała do urabiania węgla w ścianie kombajn typu Donbas. 

Mimo ciągłego wzrostu produkcji węgla w połowie lat 50. wydajność pracy zaczęła 

gwałtownie spadać. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska była znaczna fluktuacja załogi. 

Mimo tych trudności KWK „Chwałowice” wywiązała się z nałożonych planem sześcioletnim 

zadań  i  do  końca  1955  r.  załoga  nie  tylko  zrealizowała  plan,  lecz  również  wydobyła 

dodatkowo ponad 90 tys. ton węgla. W kolejnych latach zaczęto powiększać obszar górniczy 

kopalni  w  kierunku  północnym o  tzw.  część  „Paruszowiec”,  którą  zaczęto  eksploatować 

w 1969 r. Rok później praktycznie zakończono całkowitą elektryfikację kopalni i rozpoczęto 

komputeryzację.  W  1971  r.  wprowadzono  do  eksploatacji  system  IOS,  który  służył  do 

rozliczania i analizy procesu produkcyjnego całej kopalni, a w 1972 r. wprowadzono system 

I-EAST do ewidencjonowania, rozliczania i analizy środków trwałych; system I-ZGM, który 

objął obrót materiałowy, został wprowadzony w 1973 r.

Załoga  chwałowickiej  kopalni  osiągała  wysoką  wydajność  i  w  latach  1971–1973 

zajmowała II  miejsce  po KWK  „Dębieńsko”.  Czas  realizacji  piątego planu pięcioletniego 

1976–1980  był  dla  kopalni  okresem  dalszego  wzrostu  wydobycia  węgla,  rozwoju 

mechanizacji  prac,  a  także  porządkowania  obszaru  górniczego  i  granic  eksploatacyjnych. 

Wzrost wskaźników mechanizacji i wydajności pracy miał bezpośredni pozytywny wpływ na 

załogę zakładu, zaobserwowano zmniejszenie fluktuacji  zatrudnienia oraz wzrost poziomu 

przygotowania  zawodowego.  Wyniki  produkcyjne  osiągane  przez  kopalnię  „Chwałowice” 

w II połowie lat 70. należały do najlepszych. W okresie tym rozwijane było budownictwo 

zakładowe, rozbudowano internat Zespołu Szkół Górniczych, zbudowano specjalistyczną salę 

sportową w Rybniku,  a  także ośrodek wczasowy w Świnoujściu.  Lata  80.  związane były 

z dalszą  mechanizacją  eksploatacji  węgla,  zapewniającą  wzrost  koncentracji,  wydajności 
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i uproszczenie  struktury  techniczno-organizacyjnej  i  bezpieczeństwa  załogi;  trwał  proces 

zbrojenia ścian w obudowy zmechanizowane różnych typów. W 1985 r. kopalnia, jako jedna 

z pierwszych w Polsce, zakupiła zachodnioniemiecki kombajn węglowy typu EDV 200/170 

LN.

W  II  połowie  lat  80.  próbowano  również  modernizować  Zakład  Przeróbki 

Mechanicznej Węgla. Jednak dopiera w latach 90. udało się zrealizować niektóre zamierzenia, 

np.  w  1991  r.  oddano  do  eksploatacji  stację  odwadniania  ciśnieniowego,  a  w  1993  r. 

zbudowano nowy przesiewacz, co pozwoliło na rozszerzenie klasy ziarnowej wzbogacanego 

węgla.

W  poszukiwaniu  jak  najbardziej  efektywnych  form  funkcjonowania  górnictwo 

poddawano  wielu  procesom  reorganizacji.  Kopalnia  wchodziła  w  skład  Rybnickiego 

Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (do 1982 r.), Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego (do 

1984 r.), Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego (do 1988 r.) oraz Przedsiębiorstwa 

Eksploatacji Węgla „Południe” (do 1989 r.).

23  grudnia  1989  r.  Kopalnia  Węgla  Kamiennego  „Chwałowice” uzyskała 

samodzielność.  1  kwietnia  1993  r.  weszła  w  skład  Rybnickiej  Spółki  Węglowej  SA. 

W ramach  działań  restrukturyzacyjnych  połączono  kopalnie  „Chwałowice” i  „Rymer” 

w jedną  jednostkę  organizacyjną  i  od  1  lipca  1995  r.  działają  one  pod  nazwą  KWK 

„Chwałowice”. 31 stycznia 2003 r. kopalnia została włączona do nowo powstałej Kompanii 

Węglowej SA. Obecnie KWK „Chwałowice” wydobywa 10 500 ton na dobę. Zatrudnia 3710 

pracowników.

3. KWK „Halemba-Wirek”, ruch „Halemba”

KWK „Halemba” jest pierwszym zakładem wydobywczym, który został wybudowany 

w Polsce po zakończeniu II  wojny światowej.  Budowę rozpoczęto w 1943 r.,  a głębienie 

pierwszego szybu  – w maju 1944 r.  Kopalnia  położona jest  w dzielnicy Halemba,  gdzie 

w II połowie  XVIII  w.  przez  kilkanaście  lat  istniała  również  książęca  kopalnia 

„Friedrichshoffnung” (jedna z pierwszych na Śląsku). 

Na początku 1950 r. na posiedzeniach Ministerstwa Górnictwa i Dyrekcji Rudzkiego 

Zjednoczenia  Przemysłu  Węglowego  ustalono  założenia  projektowe  nowej  kopalni, 

w których  ustalono  powierzchnię  obszaru  górniczego  na  10,5  km2,  a  wielkość  zasobów 

przemysłowych określono na 309,8 mln  ton.  Do eksploatacji  kopalnia  została  przekazana 

1 lipca 1957 r.

Ciągły  rozwój  i  rozbudowa  kopalni  polegały  na  głębieniu  kolejnych  szybów 

wydobywczych, co skutkowało wzrostem wydobycia od 1,8 mln ton w latach 60. do 5,7 mln 
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ton pod koniec lat 80.

Na  przełomie  lat  80.  i  90.,  gdy  rozpoczynano  proces  przekształcania  polskiej 

gospodarki  w  gospodarkę  rynkową,  kopalnia  funkcjonowała  jako  samodzielne 

przedsiębiorstwo. 12 lipca 1980 r. ruszyła nowoczesna „kopalnia pod kopalnią” – „Halemba 

Głęboka”. W czasie zgłębiania szybu „Grunwald III” do poziomu wydobywczego 1030 m 

zastosowano  nowatorską  metodę  budowy  wieży  basztowej  poza  rurą  szybową,  a  po  jej 

wykonaniu najechano nią na szyb z odległości 120 m. W latach 1993–2003 KWK „Halemba” 

wchodziła w skład Rudzkiej Spółki Węglowej SA, a od 1 lutego 2003 r. jest jedną z kopalń 

Kompanii  Węglowej  SA.  Należy  także  pamiętać,  że  historia  kopalni  naznaczona  jest 

tragicznymi wypadkami  – w wyniku wybuchu metanu w 1990 r. zginęło 19 górników, a 20 

zostało rannych; w 2006 r. z tego samego powodu zginęło 23 górników. 
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4.2. Obligatoryjne składniki dochodów w analizowanych zakładach 

wydobywczych

Analizując różnorodne podejścia do zagadnienia motywacji, nie można nie zauważyć 

wspólnego mianownika łączącego je wszystkie, a mianowicie wynagrodzenia pracowników. 

Większość  specjalistów  zgadza  się  z  twierdzeniem,  że  wynagrodzenia  są  najprostszym, 

najłatwiej mierzalnym i w wielu przypadkach najsilniej oddziałującym elementem systemów 

motywacyjnych.

Wynagrodzenie  zasadnicze,  stanowiąc  podstawowy  dochód  dla  pracownika, 

powoduje,  że  będzie  się  on  starał  maksymalizować  jego  wysokość  adekwatnie  do 

ponoszonych  przez  siebie  nakładów pracy.  Wynagrodzenia  zasadnicze,  będące  elementem 

stałym, są istotnym zabezpieczeniem jego sytuacji materialnej. Pracodawca dąży do tego, aby 

część ruchoma dochodów była relatywnie duża, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od 

uzyskiwanych  przez  przedsiębiorstwo  wyników.  Pracodawca  musi  więc  znaleźć  optimum 

elementów  stałych  i  ruchomych  tak,  aby  zapewnić  równowagę  pomiędzy  oczekiwaniami 

pracowników  a  możliwościami  finansowymi  zarządzanej  jednostki.  Dla  pracodawcy 

wynagrodzenia  są  kosztem  stałym,  będzie  on  zatem  dążyć  do  maksymalizacji  zwrotu 

poniesionych kosztów, czyli do maksymalizacji produktywności pracownika.

Już w klasycznych koncepcjach prezentowanych przez F.W. Taylora twierdzono, że 

najbardziej podstawowym czynnikiem motywującym pracowników do wykonywania zadań 

jest  płaca197.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wynagrodzenie  obejmuje  wszelkie 

wypłaty  pieniężne  honorariów,  wartości  świadczeń  w  naturze  bądź  innych  należności 

związanych z pracą wykonaną w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy agencyjnej 

–  np.  zlecenia.  Ważne  jest,  by  firma  zawsze  wywiązywała  się  z  zobowiązań  wobec 

pracownika na podstawie zawartego kontraktu198.

Sens  funkcji  motywacyjnej  polega  na  powiązaniu  oczekiwań  pracowników 

i kierownictwa.  Pracownik  otrzymuje  korzyści,  które  są  dla  niego  cenne,  w  zamian  za 

realizację zadań stawianych przed nim przez organizację. Można więc stwierdzić, że poprzez 

wynagrodzenia skłania się ludzi do podejmowania pracy, trwania przy niej i polepszania jej 

efektów. Funkcję motywacyjną realizuje się przez przestrzeganie zasady:  „za równą pracę 

równa płaca” przyjętej  w ratyfikowanej  przez Polskę konwencji  nr 100 Międzynarodowej 

Organizacji Pracy i uznanej za zasadę konstytucyjną199.

Oprócz  bezpieczeństwa  pracy to  właśnie  wynagrodzenia  zawsze  stanowiły  istotny 

197 F.W. Taylor; Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Wł. Wilak Księgarnia w Poznaniu, Poznań 1946.
198 C. Warren, Personel administration manual, Kogan Page Limited, London 1990.
199 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
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czynnik motywacyjny w górnictwie. W ostatnich latach obserwować można było pozytywne 

tendencje w tym zakresie. W pierwszej połowie 2004 r. w sektorze górnictwa i kopalnictwa 

odnotowano największy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w odniesieniu 

do  średniej  płacy w województwie  śląskim200.  Drugi  co  do  wielkości  wzrost  zanotowano 

w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, czyli w sektorze 

zbliżonym do omawianego. 

To  samo  zjawisko  utrzymywało  się  w  latach  2004–2006.  Można  więc  przyjąć 

założenie,  że  pensje  otrzymywane  przez  górników  systematycznie  wzrastają  w  kwotach 

brutto,  w  porównaniu  z  wynagrodzeniami  w  pozostałych  sektorach.  Największy  wzrost 

nastąpił  w  roku  2005,  gdy  średnie  przeciętne  wynagrodzenie  brutto  osób  zatrudnionych 

w sektorze górnictwa było o 59,7% większe niż  średnie wynagrodzenie osób pracujących 

w województwie śląskim. W latach 2004 oraz 2006 różnica ta wynosiła odpowiednio 47,7% 

oraz 57,8%. 

Na  podstawie  danych  statystycznych  można  zaobserwować  nie  tylko  wzrost 

wynagrodzeń w górnictwie, ale również malejące zatrudnienie w poszczególnych zakładach 

wydobywczych.  Jest  to  wynik  konieczności  dostosowania  zatrudnienia  do  planowanego 

wydobycia węgla kamiennego, przy zachowaniu stopniowej poprawy wydajności, co zgodne 

jest  z  treścią  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  restrukturyzacji  górnictwa  węgla 

kamiennego w latach 2003–2006. 

W 2006 r. w sektorze górnictwa zaobserwowano jeden z wyższych współczynników 

wzrostu  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  w  gospodarce  narodowej 

(kształtowało się ono na poziomie 2473,62 zł). Wzrost ten w omawianym sektorze wynosił 

5,1%201.

W pierwszych trzech kwartałach  2006 r.  średnie  miesięczne  wynagrodzenie  brutto 

osób  zatrudnionych  w sektorze  górnictwa  wynosiło  4185,35  i  było  o  69,2% wyższe  niż 

średnia wartość zaobserwowana w gospodarce narodowej. 

Istota  wynagrodzeń  jest  tematem  opisywanym  nie  tylko  przez  naukowców 

i specjalistów  z  dziedziny  motywacji,  ale  również  przez  instytucje  rządowe  określające 

poszczególne  składniki  wynagrodzeń  (np.  Główny  Urząd  Statystyczny)  oraz  autorów 

formalnych  dokumentów,  które  są  podstawą  prawną  rozpatrywania  sporów  pomiędzy 

różnymi  podmiotami  prawa.  Trzy  podstawowe  elementy  prawno-społecznego  systemu 

opisującego elementy wynagrodzeń to Główny Urząd Statystyczny, kodeks pracy i ustawa 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

200 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego, Warszawa, czerwiec 2004, GUS.
201 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III kwartale 2006 r., red. G. Marciniak, Warszawa, GUS 

2006.

158



Główny Urząd  Statystyczny  określa  poszczególne  elementy  systemu  wynagrodzeń 

przede  wszystkim  dla  celów  badawczych  oraz  ujednoliceń  statystycznych.  Materiały 

publikowane przez GUS zawierają definicje podstawowych pojęć stosowanych w statystyce 

rynku pracy, wynagrodzeń i warunków pracy wraz z komentarzami. W opracowaniach tego 

typu  zamieszcza  się  również  przykłady  obliczania  najważniejszych  wskaźników,  ujętych 

w badaniach  statystycznych.  Publikacje  uwzględniają  ponadto  odniesienia  do  regulacji 

prawnych – krajowych, co jest niezmiernie istotne z perspektywy niniejszej pracy, a także 

międzynarodowych, co pozwala na zapoznanie się z założeniami badawczymi i terminologią, 

wynikającymi bezpośrednio z tych aktów.

Kodeks pracy to akt normatywny zawierający przepisy prawa wraz z obowiązkami 

w odniesieniu do wszystkich pracowników oraz pracodawców – rozdział I, art. 1 stanowi, że 

kodeks  pracy  określa  prawa  i  obowiązki  pracowników  i  pracodawców202.  Jest  on 

podstawowym dokumentem w tym zakresie.  Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 

26 czerwca 1974 r.

Istotą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest określenie warunków, 

na jakich osoby fizyczne mają opłacać podatki. Rozdział I, art. 1 mówi, że ustawa reguluje 

opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Można w niej znaleźć 

także  istotne  informacje  dotyczące  tego,  co  w  myśl  polskiego  prawa  stanowi  źródło 

przychodów.

Główny Urząd statystyczny określa następujące składniki wynagrodzeń:

1) wynagrodzenia osobowe,

2) wynagrodzenia bezosobowe (z wyjątkiem honorariów),

3) honoraria  (wynagrodzenia  z  tytułu  korzystania  z  praw  autorskich  lub  praw 

pokrewnych lub rozporządzania nimi),

4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

5) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

6) wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzeniami osobowymi są wynagrodzenia i  inne świadczenia z tytułu pracy, 

wypłacane lub wydawane w naturze (odpowiednio przeliczone):

1) pracownikom – należne z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego,

2) osobom wykonującym pracę nakładczą – należne z tytułu umowy o pracę nakładczą,

3) młodocianym  –  z  tytułu  umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego  – 

202 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141.
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i osobom pełnoletnim,  które  kończą  naukę zawodu na  warunkach  określonych  dla 

młodocianych.

Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

2) dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne 

właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

3) premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

4) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

5) wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru 

czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,

6) wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami 

pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, 

pełnienie funkcji pogotowia domowego),

7) wyrównanie  do  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalanego  na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

8) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców 

(wynagrodzenia  za  urlopy  wypoczynkowe  i  dla  poratowania  zdrowia,  za  czas 

niezdolności  do  pracy  wskutek  choroby,  za  czas  przestoju  niezawinionego  przez 

pracownika i inne),

9) nagrody  jubileuszowe,  odprawy  rentowe  i  emerytalne,  ekwiwalenty  pieniężne  za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,

10) uposażenia  posłów  i  senatorów  wraz  z  uposażeniem  dodatkowym,  odprawy 

emerytalne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów, odprawy pracowników biur 

klubów,  kół  poselskich  i  senatorskich  oraz  zespołów  parlamentarnych  w  związku 

z zakończeniem  kadencji  sejmu  i  senatu,  a  także  odprawy  dla  pracowników 

samorządowych zatrudnionych  na  podstawie  wyboru,  z  którymi  został  rozwiązany 

stosunek pracy w związku z upływem kadencji,

11) świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części  nieopłaconej 

przez  pracownika)  lub  ich  ekwiwalenty  pieniężne  (np.  deputaty  węglowe, 

energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli 

obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

12) świadczenia  odszkodowawcze  (w  związku  ze  skróceniem okresu  wypowiedzenia), 

dodatek  wyrównawczy  wypłacany  pracownikom,  których  wynagrodzenie  uległo 

obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
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Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia  z  tytułu  umowy-zlecenia  lub  umowy  o  dzieło,  z  wyjątkiem 

honorariów:

1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,

2) wynagrodzenia  wypłacane  na  podstawie  odrębnych  przepisów  osobom,  które 

wykonują  określone  czynności  na  polecenie  właściwych  organów,  np.  biegłym 

w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za 

czynności arbitrów,

3) wynagrodzenia  wypłacane  osobom  fizycznym  za  udział  w  komisjach,  radach 

nadzorczych, zarządach spółek,  jury w konkursach,  radach naukowych i  naukowo-

technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,

4) dodatkowe  wynagrodzenia  radców  prawnych  z  tytułu  zastępstwa  w  postępowaniu 

sądowym, wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej,

5) wynagrodzenia  przysługujące  członkom  komisji  wojewódzkich  do  spraw  służby 

zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych 

komisji,

6) wynagrodzenia  dla  pozaetatowych  członków  samorządowych  kolegiów 

odwoławczych  za  udział  w  posiedzeniach  oraz  wynagrodzenia  ryczałtowe  dla 

pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.

Honoraria (nie dotyczą pracowników KWK)

Honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich lub pokrewnych lub 

rozporządzania nimi) obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenie przekazywane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania 

z utworu  lub  artystycznego  wykonywania  przez  podmioty  wypłacające 

wynagrodzenie,  jeżeli  utwór  lub  artystyczne  wykonanie  zostały  stworzone  przez 

pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie 

umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,

2) wynagrodzenia  (tantiemy)  wypłacane  twórcom  lub  artystom  wykonawcom  przez 

organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

3) wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, wykonywane przez 

pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące 

wykładnik działalności twórczej.
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Honoraria obejmują także:

1) wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,

2) wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez 

pracowników  placówek  naukowych  i  szkół  wyższych  poza  obowiązującym  ich 

czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć – wyłącznie w zakresie prac 

twórczych.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (nie dotyczą pracowników KWK)

Wynagrodzenia  agencyjno-prowizyjne  obejmują  wynagrodzenia  osób  fizycznych 

należne za zlecone czynności  wykonywane na podstawie umowy agencyjnej,  opłacane od 

dokonywanych transakcji kupna lub sprzedaży oraz wykonywanych usług według określonej 

wysokości stawki prowizyjnej.

Dodatkowe wynagrodzenia  roczne  dla  pracowników jednostek sfery  budżetowej  (nie 

dotyczą pracowników KWK)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla  pracowników jednostek sfery budżetowej  obejmują 

wypłaty z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia, tworzonych na podstawie 

odrębnych przepisów.

Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej

Wypłaty z  tytułu  udziału  w zysku obejmują wypłaty dla  pracowników z funduszu 

nagród tworzonego na podstawie odrębnych przepisów w przedsiębiorstwach państwowych 

i innych  jednostkach  z  zysku  po  opodatkowaniu.  Wypłaty  z  tytułu  udziału  w  nadwyżce 

bilansowej  obejmują  premie  i  nagrody dla  członków spółdzielni  będących  pracownikami 

i pracowników spółdzielni, a w spółdzielniach pracy – także wypłaty dla członków z tytułu 

wkładu pracy203.

Informacje  dostarczane  przez  Główny Urząd  Statystyczny mają  przede  wszystkim 

stanowić podstawę do różnorodnych analiz, trudno jest więc stwierdzić,  że posiadają moc 

prawną. Poszukując elementów systemu wynagrodzeń definiowanych przez polskie prawo, 

należy sięgnąć  do dokumentu  opisującego podstawy współpracy pomiędzy pracodawcami 

a pracobiorcami, czyli  do kodeksu pracy. W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r.  wraz  z  wprowadzanymi  później  poprawkami.  Szczegółowo kwestie  wynagrodzeń 

opisuje  dział  III  pt.  „Wynagrodzenie  za  pracę  i  inne  świadczenia”.  Określono  w  nim 

następujące elementy powiązane ze składnikami wynagrodzeń:

203 M. Basta et al., Zasady metodyczne statystyki rynku pracy wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008, s. 75–78.
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o rozdział  I  –  ustalanie  wynagrodzenia  za  pracę  i  innych  świadczeń 

związanych z pracą,

o rozdział Ia – wynagrodzenie za pracę,

o rozdział II – ochrona wynagrodzenia za pracę,

o rozdział III  – świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności 

do pracy,

o rozdział IIIa – odprawa rentowa lub emerytalna,

o rozdział IV – odprawa pośmiertna.

W rozdziale  pierwszym zawarte  są  podstawowe informacje  dotyczące  składników 

wynagrodzeń w rozumieniu kodeksu pracy, który w szczególności określa warunki ustalania 

i wypłacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;

2) innych,  poza  wynagrodzeniem zasadniczym,  składników  uzasadnionych  zwłaszcza 

szczególnymi  właściwościami  lub  warunkami  wykonywanej  pracy,  kwalifikacjami 

zawodowymi  pracowników,  z  tym że  wysokość  składnika  wynagrodzenia,  którego 

przyznanie  uwarunkowane  jest  długością  przepracowanego  okresu  – o  ile  taki 

składnik  zostanie  określony  – nie  może  przekroczyć  20%  wynagrodzenia 

zasadniczego;

3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od 

okresów  przepracowanych  przez  pracownika;  w  szczególności  może  to  dotyczyć 

nagrody  jubileuszowej,  jednorazowej  odprawy  pieniężnej  przysługującej 

pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku przejściem na rentę z tytułu 

niezdolności do pracy lub emeryturę204.

Jak  można zaobserwować,  w ujęciu  prezentowanym przez  kodeks pracy dyspersja 

występuje w trzech głównych kierunkach.

Trzecim dokumentem opisującym poszczególne składniki  wynagrodzeń jest  ustawa 

o podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  regulująca  zagadnienia  związane 

z koniecznością  odprowadzania  tego  podatku.  W  sposób  najbardziej  szczegółowy  ze 

wszystkich omawianych ustaw definiuje ona, co polskie prawo uznaje za źródła przychodów. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się przede wszystkim w rozdziale 2 „Źródła 

przychodów”, art. 11–19. Źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją 

204 Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141. 
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rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

2) działalność wykonywana osobiście,

3) pozarolnicza działalność gospodarcza,

4) działy specjalne produkcji rolnej,

5) nieruchomości lub ich części,

6) najem,  podnajem,  dzierżawa,  poddzierżawa  oraz  inne  umowy  o  podobnym 

charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji 

rolnej  oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele  nierolnicze albo na 

prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku 

związanych z działalnością gospodarczą,

7) kapitały pieniężne  i  prawa majątkowe,  w tym odpłatne  zbycie  praw majątkowych 

innych niż wymienione w pkt 8,

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz 

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowania gruntów,

• innych  rzeczy, jeżeli  odpłatne  zbycie  nie  następuje  w  wykonaniu  działalności 

gospodarczej  i  zostało  dokonane  w  przypadku  odpłatnego  zbycia  nieruchomości 

i praw majątkowych  przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół 

roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany 

okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

9) inne źródła.

Istnieje możliwość uzyskania przychodu wynikającego z tytułu rozliczeń pomiędzy 

pracodawcą a pracobiorcą. Typowymi przykładami uzyskania przychodu z tytułu rozliczeń 

mogą być następujące płatności wynikające:

1) z dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, węgla,

2) ze  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych,  radiokomunikacyjnych,  z  wyjątkiem 

usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych,

3) z usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania 

odpadów  – za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury 

termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym 

wystawiono fakturę.
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Istnieje  również  możliwość  otrzymania  przychodów  będących  wynikiem  zbycia 

majątku na rzecz pracodawcy, które ujęte są w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych  i  prawnych.  Zalicza  się  do  tego  także  przychody  z  odpłatnego  zbycia 

składników  majątku,  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  użytkowego  lub 

udziału  w  takim  prawie  nieujętych  w  ewidencji  środków  trwałych  oraz  wartości 

niematerialnych i prawnych.

Za przychód uznaje się dotacje, subwencje,  dopłaty i  inne nieodpłatne świadczenia 

otrzymane  na  pokrycie  kosztów  albo  jako  zwrot  wydatków,  z  wyjątkiem  sytuacji,  gdy 

przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z odrębnymi 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia za obsługę pracowniczego programu 

emerytalnego  uczestnika,  w  związku  ze  zwrotem  środków  pochodzących  ze  składki 

dodatkowej.

Pracownik  otrzymywać  będzie  przychody  również  w  sytuacji,  gdy  jest  on  stroną 

umowy  – dotyczącej  najmu,  podnajmu,  dzierżawy,  poddzierżawy  oraz  innych  umów 

o podobnym charakterze.

Ustawa określa również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników 

majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów 

specjalnych produkcji rolnej.

Ustawa  określa  również,  co  nie  zalicza  się  do  źródeł  przychodów  z  działalności 

gospodarczej – są to przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane 

z  działalnością  gospodarczą  oraz  przy prowadzeniu  działów specjalnych produkcji  rolnej: 

budynku  mieszkalnego,  jego  części  lub  udziału  w  takim  budynku,  lokalu  mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie 

albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym 

budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 

lub udziału w takim prawie.

Jak można zauważyć,  każdy z przedstawionych dokumentów w nieco inny sposób 

określa poszczególne składniki wynagrodzeń. Różnice w prezentowanych ujęciach zostały 

przedstawione w tabeli 4.1.
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Tabela 4.1

Zróżnicowanie poszczególnych składników przychodów w zależności od źródeł stanowienia

Lp. Tytuły świadczeń GUS Kodeks pracy Ustawa 

o podatku 

dochodowym
1 Wynagrodzenia zasadnicze X X X
2 Wynagrodzenia wypłacane na 

podstawie umowy zlecenia lub 

umowy o dzieło

X X X

3 Dodatki X X X
4 Premie i nagrody X X X
5 Wynagrodzenia dodatkowe X X X
6 Wyrównanie do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia

X O O

7 Wynagrodzenia za czas 

niewykonywania pracy

X O O

8 Nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne i rentowe

X X X

9 Wynagrodzenia dla zawodów 

regulowanych odrębnymi 

przepisami

X O O

10 Świadczenia o charakterze 

deputatowym

X O O

11 Świadczenia odszkodowawcze X X X
12 Honoraria X X O
13 Najem i podobne O X X
14 Odprawa pośmiertna O X X
15 Działalność rolnicza O O X
16 Najem, podnajem itp. O O X
17 Usługi O O X

Źródło: opracowanie własne.

Niezwykle  istotnym  elementem,  o  którym  nie  można  zapomnieć  w  kontekście 

rozważań dotyczących obligatoryjnych składników wynagrodzeń obowiązujących nie tylko 

w analizowanych  zakładach  wydobywczych,  ale  we  wszystkich  kopalniach  węgla 

kamiennego, jest odniesienie się do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karty 

górnika205.  Karta  reguluje  specjalne  przywileje  w zakresie  praw honorowych,  płac,  czasu 

pracy,  wypoczynku,  świadczeń  socjalnych  i  zaopatrzenia  emerytalnego  oraz  określa 

stanowiska, które mogą z niej korzystać. Zgodnie z § 2 pierwszego rozdziału tego dokumentu 

205 Dz.U. 1982, nr 2, poz. 13. 
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uprawnienia  przewidziane  w  omawianym  rozporządzeniu  przysługują  między  innymi 

pracownikom  kopalń  węgla  kamiennego  i  brunatnego,  piasku  podsadzkowego,  soli 

kamiennej,  rud,  kruszców,  glinki  ogniotrwałej,  glin  szlachetnych,  barytów,  anhydrytów, 

kaolinów, magnezytów, gipsów, dolomitów, kwarcytów oraz siarki. 

1) uprawnienia w zakresie praw honorowych:

• Dzień Górnika, 4 grudnia, jest świętem górniczym wolnym od pracy,

• z okazji Dnia Górnika przysługuje nagroda w wysokości miesięcznego wynagrodzenia 

obliczona jak za urlop wypoczynkowy,

• pracownikom  górnictwa  przysługuje  „barbórkowe”  w  naturze  lub  ekwiwalencie 

pieniężnym stanowiącym równowartość świadczenia w naturze; 

2) przywileje w zakresie płac:

• pracownikom zatrudnionym pod  ziemią  przysługuje  od  20% płacy  zasadniczej  po 

przepracowaniu 1 miesiąca do 60% płacy zasadniczej po przepracowaniu 15 lat,

• pracownikom  zatrudnionym  w  zakładach  przeróbczych  w  ciągu  technologicznym 

w kopalniach przysługuje od 10% płacy zasadniczej  po przepracowaniu 1 roku do 

40% płacy zasadniczej po przepracowaniu 15 lat,

• pozostałym pracownikom zatrudnionym na powierzchni  przysługuje od 10% płacy 

zasadniczej  po  przepracowaniu  1  miesiąca  do  25%  płacy  zasadniczej  po 

przepracowaniu 15 lat,

• specjalne wynagrodzenie nie podlega podatkowi wyrównawczemu,

• pracownikom górnictwa za wieloletnią pracę przysługują nagrody jubileuszowe:

◦ za 15 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 20 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 25 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 30 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 35 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 45 lat pracy – 350% wynagrodzenia miesięcznego,

◦ za 50 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego,

• po przepracowaniu 25,  35 oraz 50 lat  pracownikowi przysługuje kolejno brązowa, 

srebrna oraz złota odznaka honorowa oraz dyplom honorowy; dodatkowo pracownik, 

który przepracował co najmniej 25 lat, otrzymuje zegarek pamiątkowy; 

3) przywileje w zakresie czasu pracy, wypoczynku, świadczeń socjalnych i zaopatrzenia 

emerytalnego:
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• dla  pracowników  zatrudnionych  w  kopalniach  głębinowych,  oprócz  niedziel 

i innych dni ustawowo wolnych od pracy, wszystkie soboty są dniami wolnymi od 

pracy,

• czas  pracy pracowników zatrudnionych  w kopalniach  głębinowych  pod  ziemią 

wynosi 7,5 godziny na dobę i 37,5 godziny przy pięciodniowym tygodniu pracy. 

• ze  względu  na  szczególnie  uciążliwe  lub  szkodliwe  warunki  dla  zdrowia  czas 

pracy pracowników zatrudnionych w kopalniach głębinowych pod ziemią wynosi 

7 lub 6 godzin na dobę,

• czas pracy pracowników zatrudnionych w kopalniach głębinowych pracujących na 

powierzchni wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu przy pięciodniowym 

tygodniu pracy, 

• pracownikom zatrudnionym w kopalniach pod ziemią przy pracach przodkowych, 

pracownikom dozoru ruchu pod ziemią oraz pracownikom zakładów przeróbczych 

zatrudnionym  w  ciągu  technologicznym  przysługuje  dodatkowy  płatny  urlop 

wypoczynkowy w  takim wymiarze,  aby  łączny  wymiar  urlopu  podstawowego 

i dodatkowego wynosił:

◦ 21 dni roboczych dla pracowników zatrudnionych ponad 1 rok,

◦ 25 dni roboczych dla pracowników zatrudnionych ponad 5 lat,

• pozostali pracownicy zatrudnieni pod ziemią po przepracowaniu 5 lat otrzymują 

dodatkowy urlop w wymiarze 18 dni roboczych,

• pracownikom  niekorzystającym  z  wczasów  zorganizowanych  i  finansowanych 

przez zakład pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny,

• pracownikom zatrudnionym pod  ziemią  po  nienagannym przepracowaniu  3  lat 

przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego,

• pracownikom  górnictwa  przysługują  szczególne  przywileje  w  zakresie 

wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, 

• pracownicy objęci przepisami Karty górnika mają prawo do deputatu węglowego 

w naturze i ekwiwalencie pieniężnym lub tylko ekwiwalencie pieniężnym,

• pracownikom mającym dzieci  uczęszczające  do  szkoły przysługuje  raz  w roku 

dodatek  na  zakup  pomocy naukowych,  wypłacany na  każde  dziecko,  na  które 

pracownik pobiera zasiłek rodzinny. 

Mimo że Karta górnika została ustanowiona w latach 80., nadal pełni istotną funkcję 

jako element  zapewniający dodatkową motywację do podjęcia  pracy w zawodzie  górnika 
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(choć niektóre przepisy straciły swoje znaczenie – jak np. pożyczka na zagospodarowanie, 

której wysokość po denominacji wynosi 10 zł).

Konkludując,  można  uznać,  że  motywacja  odgrywa  istotną  rolę  w  życiu  każdego 

człowieka,  ale  również w życiu organizacji.  Ludzie zmotywowani do działania  zazwyczaj 

osiągają lepsze rezultaty od tych, którzy wykonują przydzielone zadania bez zapału. Można 

nawet stwierdzić, że motywacja była kołem zamachowym postępu oraz ewolucji cywilizacji. 

Ludzie od zawsze dążyli do odkrywania prawd podstawowych i wykorzystywali umiejętności 

oraz  intelekt  do  systematycznej  poprawy swojego  bytu.  Z  czasem chęć  posiadania  coraz 

większych umiejętności oraz coraz bardziej rozległej wiedzy pozwoliła na powstanie zupełnie 

nowych dziedzin nauki  (jak chociażby chemia,  która wyodrębniła się  z pełnej  magii  oraz 

mistycyzmu  alchemii).  Z  całą  pewnością  chęć  samorozwoju,  doskonalenia  własnych 

umiejętności  oraz  świadomość,  że  poświęcenie  przyjemności  na  rzecz  pracy  będzie 

procentować  w  przyszłości,  zdecydowanie  odróżniają  człowieka  od  innych  istot  żywych. 

Gdyby  ludzie  pierwotni  nie  byli  zdeterminowani,  aby  polepszyć  swój  byt,  by  walczyć 

o przetrwanie  i  zwiększać  swoje  szanse,  dzisiejszy  świat  z  całą  pewnością  wyglądałby 

zupełnie inaczej.

169



4.3. Fakultatywne składniki wynagrodzeń w analizowanych 

zakładach wydobywczych

Istotnym  elementem  racjonalizacji  kosztów  pracy  jest  system  wynagrodzeń, 

stanowiący  ogół  zasad,  narzędzi  i  rozwiązań  instytucjonalnych  oraz  mechanizmów 

regulujących wynagrodzenia całkowite206. W systemie wynagrodzeń zróżnicowanie systemu 

płac jest istotnym elementem wpływającym na jego jakość.

Zróżnicowanie  wynagrodzeń powinno być  uzależnione  od  stopnia  trudności  pracy, 

odpowiedzialności, warunków środowiska, a zatem od zbiorów czynników zróżnicowanych, 

zarówno  pod  względem  umysłowym,  jak  i  fizycznym.  Błędy  w  ustalaniu  wysokości 

wynagrodzenia,  a  także  zachwianie  proporcji  pomiędzy  składnikami  obligatoryjnymi 

i fakultatywnymi mogą przynieść negatywne skutki, takie jak zniechęcenie do wykonywanej 

pracy  czy  brak  odpowiedniej  motywacji.  Zróżnicowanie  wynagrodzeń  powinno 

charakteryzować  się  wysokim  stopniem  dostosowania  do  potrzeb  poszczególnych  grup 

pracowniczych,  takich  jak  kadra  kierownicza,  pracownicy  administracji  oraz  bezpośredni 

wykonawcy.  W  przypadku  kopalń  węgla  kamiennego  jest  to  kadra  kierownicza 

z uprawnieniami  górniczymi  (sztygarzy,  nadsztygarzy),  a  w  przypadku  bezpośrednich 

wykonawców – górnicy. Szczególnie w tym drugim przypadku niezwykle ważne jest unikanie 

błędów związanych z zaufaniem do kwalifikacji współpracowników oraz z bezpieczeństwem 

przy wykonywaniu  pracy o  szczególnie  wysokim ryzyku.  Ponadto  błędy w różnicowaniu 

wynagrodzeń niosą ze sobą inne konsekwencje, np. zahamowanie rozwoju pracowników, a co 

się z tym wiąże – przedsiębiorstwa. Z całą pewnością pojawia się w takiej sytuacji również 

stan zniechęcenia, braku chęci do pracy czy znudzenia wykonywanymi obowiązkami. Jest to 

zjawisko  trudne  do  zaobserwowania  dla  przełożonych,  ponieważ  objawia  się  niezwykle 

wolno, natomiast skutki widoczne są dopiero po dłuższym okresie pracy. Jednocześnie bardzo 

trudno jest wrócić do poprawnych działań pracowniczych.

Aby  nie  dopuścić  do  takiego  stanu,  należy  mieć  świadomość,  że  wynagrodzenie 

powinno być pojmowane na dwa sposoby: w rozumieniu wąskim oraz szerokim. W wąskim 

rozumieniu wynagrodzenie obejmuje składniki określone przez Główny Urząd Statystyczny 

i ma ono charakter pieniężny. W ujęciu szerokim zalicza się do niego także otrzymywane 

dodatki  powiązane  z  pracą,  czyli  dochody pozapłacowe (np.  premie,  dodatki,  dodatkowe 

ubezpieczenie, subsydia mieszkaniowe, samochód służbowy, pomoc prawną i finansową).

Wynagrodzenie  w ujęciu  wąskim w połączeniu  z  dochodami  pozapłacowymi  daje 

206  S. Borkowska, op. cit.
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łączny dochód z pracy zwany również wynagrodzeniem całkowitym207.

Dodatki fakultatywne są rozumiane jako nieobowiązkowe dodatki do wynagrodzenia, 

ustalane  przez  pracodawcę na podstawie  zapisów do dokumentów wewnątrzzakładowych, 

czyli  do  zakładowego  lub  ponadzakładowego  układu  zbiorowego  pracy,  regulaminu 

wynagradzania  lub  umowy  o  pracę.  Do  najpopularniejszych  składników  fakultatywnych 

należą:

• premie – ich warunki powinny być ustalone w obowiązującej umowie o pracę, aktach 

normatywnych  z  pracodawcą  lub  w innych aktach  normatywnych obowiązujących 

u danego pracodawcy;

• dodatki  funkcyjne  – wypłacane  są  one  zazwyczaj  pracownikom  pracującym  na 

stanowiskach kierowniczych;   

• dodatki stażowe (za wysługę lat) – przysługują pracownikowi po przepracowaniu u 

 pracodawcy  określonego  czasu;  wysokość  dodatku  stażowego  jest  zazwyczaj 

określana procentowo i wzrasta wraz z wysługą lat;

• dodatki  zmianowe  – wypłacane  są  pracownikom zatrudnionym  w  systemie  pracy 

zmianowej;  należy  podkreślić,  że  najczęściej  pracodawcy  przyznają  prawo  do 

uzyskania tego świadczenia pracownikom zatrudnionym na drugiej i trzeciej zmianie;

• dodatki  za  pracę  w  szkodliwych  warunkach  – przysługują  osobom wykonującym 

prace szkodliwe dla zdrowia;

• dodatki  za  szczególne  umiejętności  –  zazwyczaj  są  przyznawane  pracownikom 

o najwyższych kwalifikacjach zawodowych;

• deputaty – czyli wynagrodzenia rzeczowe. 

Aby  skutecznie  wykorzystywać  wynagrodzenia  jako  czynnik  motywujący,  należy 

zdawać sobie sprawę z tego, jakie są oczekiwania wobec tego systemu, jakie funkcje mogą 

pełnić wynagrodzenia,  a w szczególności skupić się na zagadnieniu motywacyjnej funkcji 

wynagrodzeń.

Wynagrodzenia  są  kategorią  niezwykle  złożoną,  co  wynika  z  charakteru  czterech 

podstawowych funkcji, jakie pełnią:

 funkcji dochodowej,

 funkcji kosztowej,

 funkcji motywacyjnej,

 funkcji społecznej208.

207 Ibidem, s. 13.
208 K. Sedlak, Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
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Premiowanie  to  w  pierwszej  kolejności  premie  i  nagrody,  których  znaczenie 

motywacyjne  jest  wyjątkowo  istotne.  Połączenie  ich  z  otrzymywanymi  wynikami  pracy 

powoduje, że są one doskonałą zachętą do poprawy efektywności pracy, co z kolei zwiększa 

częstotliwość ich otrzymywania. Premie bardzo często nie mają stałego, sztywnego poziomu, 

to  właśnie ich elastyczność i  możliwość stopniowania uzależnionego od jakości  wyników 

pracowników sprawia, że są one bardzo skuteczną motywacją. Zmienność wysokości premii 

wywiera  na  pracowników  specyficzną  presję,  powodując  obawę,  że  niewystarczające 

zaangażowanie  w  wykonywanie  czynności  służbowych  może  skutkować  otrzymaniem 

mniejszej premii, niż zakładano, a nawet – w szczególnych przypadkach – pozbawieniem jej. 

Z punktu widzenia  pracodawcy jako największe zalety tej formy wynagradzania wymienia 

się:

• zmniejszenie presji na wzrost wynagrodzeń obligatoryjnych, 

• zmniejszenie  ryzyka  nieuzyskania  wystarczającego  zwrotu  z  tytułu  płac 

stałych,

• wzbudzanie  zainteresowania  pracowników  poprawą  efektywności  działań 

własnych oraz zespołu, 

• elastyczność,

• możliwość różnicowania zadań oraz mierników oceny efektów w zależności od 

aktualnego zapotrzebowania firmy,

• możliwość budowania kompleksowych mierników efektów pracy.

Ponieważ  premie  są  formą  zapłaty  za  efekt  pracy,  powinny  być  do  niego 

proporcjonalne.  Uważa  się,  że  skuteczność  premiowania  uzależniona  jest  od  ścisłości 

powiązania poziomu premii oraz częstotliwości jej wypłacania z wielkością otrzymywanych 

efektów.  Premie,  nawet  niezbyt  wysokie,  często  mają  większe  znaczenie  dla  motywacji 

i efektowności działań pracowników niż płace zasadnicze. Dzieje się tak, ponieważ w premii 

ukryty  jest  również  element  oceny  konkretnych  pracowników  lub  też  opis  jakości 

funkcjonowania różnych zespołów. Można stwierdzić,  że premiowanie w sposób pośredni 

wyraża  opinie  o  pracownikach.  Co  niezwykle  istotne,  możliwości  dostosowania  systemu 

premiowania do oczekiwań pracowników stoją w zgodzie z koniecznością tworzenia źródeł 

identyfikacji  pomiędzy  pracownikami  a  organizacją.  Każda  organizacja,  tak  jak  odciski 

palców  czy  płatki  śniegu,  powinna  być  niepowtarzalna,  mieć  swoją  filozofię,  historię, 

wewnętrzne procedury209.  Niepowtarzalność ta  z  całą  pewnością  musi  mieć swoje odbicie 

209 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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w systemie wynagrodzeń, który powinien być dostosowany z jednej strony do możliwości 

organizacji, a z drugiej – do oczekiwań pracowników. 

Zarówno  w  teorii,  jak  i  w  praktyce  gospodarczej  wykształconych  zostało  kilka 

podstawowych zasad tworzenia systemów premiowych:

• Premiowanie  jest  jedynie  uzupełnieniem  płacy  zasadniczej  –  mimo  wielu 

niezaprzeczalnych  atutów  stosowania  premii  w  praktyce  gospodarczej  większość 

pracowników  większą  wagę  przywiązuje  do  zabezpieczenia  swego  bytu,  co 

zdecydowanie skuteczniej zapewnia płaca zasadnicza.

• Dobór  zadań  i  stawki  premiowej  nie  może  zaburzać  proporcji  płacy  zasadniczej. 

Z tego  powodu  przyjmuje  się  zasadę  obliczania  premii  jako  procentu  płacy 

zasadniczej, co w dodatkowy sposób podkreśla jej istotność.

• Płace  zasadnicze  jako  punkt  wyjścia  do  tworzenia  systemu  premiowego  muszą 

tworzyć  spójny  i  możliwie  elastyczny  system  wynagrodzeń,  który  wspierany  jest 

działającym mechanizmem wzrostu płac. 

• Premia powinna mieć charakter przejściowy, uzależniony od rzeczywistych rezultatów 

pracy. Często spotykanym błędem jest przyznawanie premii w sposób automatyczny, 

bez  powiązania  jej  z  rzeczywistymi  wynikami  pracy.  Takie  postępowanie  niweczy 

praktycznie  cały  aspekt  motywacyjny,  zmieniając  premię  w  dodatek  do  płacy 

zasadniczej.

• Premia powinna odwoływać się do odczuć pozytywnych. Elementem zachęcającym 

pracowników  do  lepszej,  bardziej  efektywnej  pracy  powinna  być  świadomość 

możliwości  otrzymania  dodatkowego  wynagrodzenia.  Jest  to  ściśle  powiązane 

z wcześniej  omawianym  założeniem  przejściowości  i  uzależniania  premii  od 

rzeczywistych rezultatów. Stosowanie premii niejako gwarantowanych opiera się na 

straszeniu  pracownika  groźbą  ich  niewypłacenia.  Takie  działanie  w  dłuższej 

perspektywie  zawsze  sprowadzać  się  będzie  do  negowania  działań  o  charakterze 

ponadprzeciętnym. 

• Skuteczność  premii  jest  uzależniona  od  jej  rodzaju,  czyli  w  głównej  mierze  od 

dostosowania  środków  premiowania  do  oczekiwań  pracowników.  Mimo  że 

zdecydowanie  najczęściej  premia  wypłacana  jest  z  dodatkowych  środków 

pieniężnych,  możliwe  jest  również  wykorzystywanie  ich  odpowiedników  poprzez 

stosowanie premiowania kafeteryjnego. 

• Zadania, za które przyznawana jest  premia, powinny dotyczyć głównych obszarów 

działalności przedsiębiorstwa oraz stanowić spójny, wewnętrznie zwarty system, który 

1999, s. 35.
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pozwoli na budowanie podstaw osiągania zarówno bieżących, jak i długookresowych 

celów przedsiębiorstwa.

• Podstawowe znaczenie dla skuteczności premiowania ma okresowa pełna i rzetelna 

ocena efektów pracy. Częstotliwość i wysokość wypłat premii powinny być zgodne 

z osiąganymi wynikami. 

• Aby  uwypuklić  zależność  pomiędzy  wypłatą  premii  i  efektem  wykonanej  pracy, 

termin  wypłaty  premii  nie  powinien  być  zbyt  odległy  w  czasie  od  momentu 

zrealizowania zadania. 

• Ze względu na podmiot premiowana wyróżnia się premie:

◦ indywidualne – uzależnione od osiąganych indywidualnie wyników,

◦ grupowe i zespołowe – uzależnione od wyników, które osiąga grupa osób,

◦ zależne  od  efektów  organizacyjnych  (organizacji  jako  całości  lub  jej  ogniw 

wewnętrznych),

◦ kombinowane – łączące premie indywidualne  z  grupowymi oraz zależnymi od 

efektów organizacyjnych.

• Ze względu na relację premii do płacy zasadniczej wyróżnia się premie:

◦ wbudowane w płacę zasadniczą,

◦ uzupełniające płacę zasadniczą, występujące z nią równolegle.

• Charakter efektów określających wypłatę oraz wysokość premii stanowi podstawę do 

wyróżnienia premii:

◦ wyspecjalizowanych – wypłacanych za osiągnięcie efektów cząstkowych, 

◦ kompleksowych – za całościowy efekt pracy.

• Wyróżnia się również możliwość powiązania premii z osiąganymi efektami pracy, co 

stanowi podstawę wyróżnienia premii:

◦ zadaniowych  –  uzależnionych  od stopnia  osiągnięcia  zakładanych  celów przez 

indywidualnych pracowników lub przez zespoły pracownicze,

◦ udziałowych  –  opartych  na  podziale  wypracowanych  korzyści  pomiędzy 

pracowników i kierownictwo firmy.  

Oprócz premii często spotykaną formą fakultatywnych składników wynagrodzenia są 

dodatki  stażowe,  nagrody jubileuszowe,  wyższe  zasiłki  chorobowe i  inne.  Należy  jednak 

wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku pracowników zakładów wydobywczych część z tych 

zwyczajowo  fakultatywnych  elementów  traktowana  jest  jako  składniki  obligatoryjne,  co 

wynika ze stosowania Karty górnika. 

Kwestia dodatków stażowych jest stosunkowo skomplikowana, nawet bez stosowania 
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zapisów  Karty  górnika.  Niejednokrotnie  utożsamia  się  dodatki  stażowe  z  efektem 

zwiększającej  się  efektywności  pracy.  Jest  to  szczególnie  często  spotykane  w  przypadku 

zawodów, w których efektywność pracy jest trudno mierzalna. Przyjmuje się wtedy, że im 

dłuższy staż pracy, tym wyższa jest efektywność pracownika. Jednakże w takim przypadku 

pozbawione  sensu  wydaje  się  wyodrębnianie  jeszcze  nagrody  jubileuszowej  czy  innych 

dodatków stażowych. Zdarza się, że dodatki stażowe mają pełnić funkcję stabilizującą załogę 

w przedsiębiorstwie. W takiej sytuacji wydaje się jednak, że wyższy poziom przywiązania 

pracownika  uda  się  osiągnąć  poprzez  wprowadzanie  okresowych  podwyżek  płacy 

zasadniczej. Można przyjąć założenie, że jeżeli dany pracownik lubi swoją pracę, która jest 

dobrze płatna,  to  nie  wymaga ona już dodatkowej gratyfikacji.  Jeżeli  z jakichś powodów 

płaca nie była podnoszona, może pojawić się dążenie do wyrównania pracownikowi  „strat” 

poprzez specjalne dodatki, które w takim wypadku przyjmują raczej charakter socjalny niż 

ekonomiczny. 

W literaturze przedmiotu można spotkać się ze stwierdzeniem, że dodatki funkcyjne 

były bardziej popularne przed rokiem 1991, ponieważ – w odróżnieniu od innych składników 

wynagrodzenia – nie podlegały wtedy podatkowi wyrównawczemu. Uważa się, że utrzymanie 

dodatków funkcyjnych jest zbędne, jeżeli stanowisko kierownicze zostało wyodrębnione na 

stałe  z  hierarchii  stanowisk,  ponieważ  ich  utrzymanie  sugerowałoby,  że  możliwe  jest 

piastowanie  stanowiska  kierowniczego  bez  pełnienia  funkcji  kierowniczych210.  Dodatki 

funkcyjne  są  najwłaściwsze,  gdy  stanowią  wynagrodzenie  za  pracę  o  charakterze 

przejściowym,  wykraczającą  poza  zwykłe  obowiązki  związane  z  zajmowanym  przez 

pracownika stanowiskiem. 

Sytuacja  pracowników  analizowanych  zakładów  wydobywczych  jest  specyficzna, 

gdyż  na  ich  system premiowania  wpływają  dodatkowe akty normatywne,  takie  jak Karta 

górnika  oraz  zakładowe  i  ponadzakładowe  układy  zbiorowe  pracy.  Na  podstawie 

dokumentacji  wewnętrznej  analizowanych zakładów wydobywczych można przeprowadzić 

zestawienie  elementów  wspólnych  dla  zakładowych  i  ponadzakładowych  układów 

zbiorowych pracy.

Jako  najistotniejsze  punkty  ponadzakładowego  układu  zbiorowego  pracy  dla 

pracowników górnictwa węgla kamiennego wymienić można następujące:

• Układ  gwarantuje  podstawowe  prawa  i  uprawnienia  dla  pracowników  górnictwa 

węgla  kamiennego.  Szczegółowe zasady wynagradzania  oraz  przyznawania  innych 

świadczeń związanych z pracą określają przepisy obowiązujące u pracodawcy.

• Dniami  wolnymi od pracy są niedziele  i  święta,  określone w przepisach o dniach 

210  S. Borkowska, op. cit., s. 114.
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wolnych od pracy, oraz dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dniem wolnym 

wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym może być sobota lub inny dzień tygodnia. 

• Dzień św. Barbary,4 grudnia, jest świętem górniczym – Dniem Górnika, wolnym od 

pracy.

• Czas  pracy  pracowników  zatrudnionych  pod  ziemią  w  warunkach  szczególnie 

szkodliwych lub szczególnie uciążliwych dla zdrowia wynosi:

◦ 7  godzin  na  dobę  dla  wykonujących  pracę  przy  głębieniu,  pogłębianiu  szybu, 

naprawie  i  konserwacji  szybów  i  szybików  oraz  urządzeń  szybowych 

i przyszybowych,

◦ 6 godzin  na  dobę dla  wykonujących  pracę:  przy czyszczeniu  rząpi  w szybach 

i osadnikach  wodnych,  przy  głębieniu,  pogłębianiu,  naprawie  i  konserwacji 

szybów  i  szybików  oraz  urządzeń  szybowych  i  przyszybowych  w  przypadku 

przekroczenia  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników 

szkodliwych  dla  zdrowia,  w  wyrobiskach  o  wysokości  poniżej  0,7  m, 

w wyrobiskach  zabierkowych  o  wysokości  powyżej  6  m,  przy  robotach 

wiertniczych z płuczką wodną o nachyleniu otworu powyżej 45º, w wyrobiskach 

o temperaturze powyżej 28º C mierzonej termometrem suchym, w podziemnych 

ładowniach akumulatorów, w przodkach, gdzie woda leje się gęstą strugą,  przy 

głębieniu szybów zamrażanych.

• Pracownikowi  przysługuje  w  każdej  dobie  prawo  do  co  najmniej  11  godzin 

nieprzerwanego odpoczynku na zasadach określonych kodeksem pracy.

•  Pracownikom – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 – przysługują następujące świadczenia:

◦ dodatek stażowy wynikający z Karty górnika,

◦ nagroda z okazji Dnia Górnika, 

◦ tradycyjne  „barbórkowe”  w  wysokości  5%  przeciętnego  miesięcznego 

wynagrodzenia  brutto  w  sektorze  przedsiębiorstw  bez  wypłat  nagród  z  zysku 

i nadwyżki bilansowej – za październik danego roku,

◦ deputat węglowy, 

◦ odprawa emerytalno-rentowa,

◦ odprawa i świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

• W  przypadku  przeznaczenia  części  zysku  do  podziału  dla  załogi  przyznawane 

i wypłacane mogą być  nagrody oraz prowizje  na zasadach określonych przepisami 
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obowiązującymi u pracodawcy.

• Pracownikom  zatrudnionym  u  pracodawców  przysługuje  deputat  węglowy 

w wymiarze 6 ton rocznie.

• Członkom  rodziny  pracownika  zmarłego  w  następstwie  wypadku  przy  pracy  lub 

choroby  zawodowej  przysługuje  odprawa  pośmiertna  w  wysokości  12-krotnego 

miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego pełnego miesiąca, niezależnie od odprawy 

pośmiertnej przysługującej na podstawie kodeksu pracy.

• Pracownikom zatrudnionym pod ziemią,  a także pracownikom zakładów przeróbki 

mechanicznej węgla przysługuje urlop wypoczynkowy w następującym wymiarze:

• 21 dni roboczych – po roku pracy,

• 26 dni roboczych – po 5 latach pracy.

• Pracodawca  jest  obowiązany  zapewnić  pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach 

szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:

◦ posiłki profilaktyczne według zasad określonych w odrębnych przepisach,

◦ napoje dostosowane rodzajem i temperaturą do warunków wykonywanej pracy. 

Jako  najistotniejsze  punkty  zakładowego  układu  zbiorowego  pracy  analizowanych 

zakładów wydobywczych wymienić można następujące:

• Za czas pracy uznaje się  czas  pozostawania pracownika w dyspozycji  pracodawcy 

w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

• Dla pracowników zatrudnionych pod ziemią czas pracy wynosi 7,5 godziny na dobę, 

tj. 37,5 godziny na tydzień, przy pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym.

• Dla pozostałych pracowników czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, tj. 40 godzin na 

tydzień, przy pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

• Dla pracowników objętych ZUZP oprócz niedziel i innych dni ustawowo wolnych od 

pracy wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

• Dzień św. Barbary, 4 grudnia, jest świętem górniczym – Dniem Górnika, wolnym od 

pracy.

• Pracownikom przysługuje dodatkowa nagroda roczna – tzw. 14. pensja według zasad 

określonych w załączniku.

• Pracownikom  przysługuje  jednorazowa  odprawa  pieniężna  w  razie  rozwiązania 

stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury.

• Stawka  wynagrodzenia  zasadniczego  w  najniższej  kategorii  dla  pracowników 
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zatrudnionych  pod  ziemią  i  na  powierzchni  jest  nie  niższa  niż  40%  najniższego 

wynagrodzenia.

• Wzrost  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  następuje  w  miarę  możliwości 

finansowych pracodawcy.

• Pracownikom  zatrudnionym  na  stanowiskach  robotniczych  przy  robotach 

zaszeregowanych  do  wyższej  kategorii  od  osobistego  zaszeregowania  przysługuje 

wynagrodzenie  obliczone  według  stawki  odpowiadającej  kategorii  zaszeregowania 

wykonywanej pracy.

• Wynagrodzenie  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych  przy 

robotach w systemie udziałowym nie może być niższe od wynikającego z kategorii 

osobistego zaszeregowania.

• Pracownikom pełniącym dyżury domowe przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

• Na stanowiskach nierobotniczych: 

◦ pracownikom  zatrudnionym  według  systemu  czasowo-premiowego  przysługuje 

wynagrodzenie  zasadnicze  miesięczne  ustalone  na  podstawie  taryfikatora 

osobistego  zaszeregowania  i  tabel stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz 

premia według zasad określonych w załączniku do układu;

◦ pracownikom  zatrudnionym  według  systemu  motywacyjnego przysługuje 

wynagrodzenie oraz dodatek produkcyjny, którego wysokość powiązana jest  ze 

stopniem  realizacji  zadania  produkcyjnego;  system  ten  stosowany  jest  dla 

pracowników  dozoru  oddziałowego  oddziałów  górniczych  w  podstawowych 

robotach  dotyczących  wydobycia  węgla,  postępu  wyrobisk  górniczych  oraz 

zbrojenia i likwidacji ścian.

• Na stanowiskach robotniczych:

◦ pracownikom  zatrudnionym  według  systemu  czasowo-premiowego  przysługuje 

wynagrodzenie  zasadnicze  dniówkowe  ustalone  na  podstawie  taryfikatora 

osobistego  zaszeregowania  i  tabel  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  premia 

ustalona według zasad określonych w załączniku nr 4 do układu;

◦ pracownikom  zatrudnionym  według  systemu  motywacyjnego przysługuje  nie 

tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wynikające z zaszeregowania roboty, 

ustalone  na  podstawie  taryfikatora  stanowiskowego  i  tabel  wynagrodzenia 

zasadniczego, a wykonanie ustalonych parametrów i ich przekroczenie powoduje 

naliczenie  nadwyżki;  system ten  jest  stosowany na  stanowiskach  robotniczych 

w podstawowych  robotach  górniczych  dotyczących  wydobycia  węgla,  postępu 
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wyrobisk górniczych oraz zbrojenia i likwidacji ścian;

◦ pracownikom  zatrudnionym  według  systemu  udziałowego przysługuje  zarobek 

ustalony  według  systemu  motywacyjnego,  stanowiącego  bazę  do  wyliczenia 

zarobków  pracowników mających  bezpośredni  wpływ  na  realizację  ustalonych 

zadań.

• W ramach  środków na  wynagrodzenia  wydziela  się  do  0,6% funduszu na  premię 

specjalną, pozostającą w dyspozycji pracodawcy, z przeznaczeniem na premiowanie 

pracowników  za  wykonanie  zadań  wynikających  ze  szczególnych  potrzeb 

pracodawcy.

• Pracownikom wykonującym prace  w godzinach nadliczbowych przysługuje oprócz 

normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

◦ 50% stawki godzinowej wynikającej ze stawki wynagrodzenia zasadniczego lub 

zaszeregowania roboty za prace w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na 

dobę;

◦ 100% stawki godzinowej wynikającej ze stawki wynagrodzenia zasadniczego lub 

zaszeregowania  roboty  za  prace  w  dalszych  godzinach  nadliczbowych  oraz 

godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej,  w niedziele i  święta 

oraz inne dni wolne od pracy.

• Za  każdą  godzinę  pracy  w  porze  nocnej  pracownikom  przysługuje  dodatek 

w wysokości 55% najniższej stawki godzinowej na powierzchni, nie mniej jednak niż 

20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

• Pracownikowi  pełniącemu  funkcję  przodowego  (brygadzisty)  przysługuje  dodatek 

w wysokości 10% w zależności od wykonywanego zadania.

• Pracownik dołowy za każdy dzień, w którym pobrał materiał wybuchowy, otrzymuje 

dodatek w wysokości 25% najniższej stawki dniówkowej na powierzchni.

• Pracownik dołowy za każdy dzień pełnienia funkcji sanitariusza otrzymuje dodatek na 

podstawie ewidencji  pobranej  torby sanitarnej  w wysokości  21% najniższej  stawki 

dniówkowej na powierzchni.

• Pracownik  pełniący  funkcję  opiekuna  uczniowskich  praktyk  zawodowych  lub 

instruktora  szkolącego  pracowników  nowo  przyjętych  i  młodocianych  otrzymuje 

dodatek w wysokości 15% najniższej stawki dniówkowej na powierzchni za jednego 

szkolonego – jednak nie więcej niż za trzech szkolonych.

• Pracownikom objętym układem przysługują następujące składniki wynagrodzenia:

◦ deputat węglowy, 
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◦ dodatek za staż pracy wynikający z Karty górnika, 

◦ nagroda z okazji Dnia Górnika oraz tradycyjne „barbórkowe”, 

◦ nagroda roczna, 

◦ nagroda jubileuszowa, 

◦ jednorazowa odprawa pieniężna.

• Pracodawca jest zobowiązany wydawać posiłki profilaktyczne pracownikom. 

Przedstawione informacje  pozwalają  stwierdzić,  że  sytuacja  obecnie  zatrudnionych 

górników poprawia się z roku na rok, o czym świadczą wzrastające pensje, coraz większa 

wydajność pracy oraz coraz lepsze wyniki finansowe niektórych zakładów wydobywczych. 

Nie  można  jednak  zapomnieć,  że  rządowe  plany  nadal  zakładają  redukcję  zatrudnienia. 

Należy  zadać  pytanie,  czy  zwolnienia  te  przełożą  się  na  wzrost  wydajności,  czy  też 

spowodują jedynie spadek wydobycia. Nawet jeżeli zwolnienia te nie będą tak duże, jak miało 

to miejsce w latach 90., gdy w ciągu 10 lat  zwolnionych z pracy zostało prawie 235 000 

pracowników, to niepewność oraz poczucie braku stabilizacji  będą odgrywały istotną rolę 

w percepcji własnego bezpieczeństwa. W sytuacji gdy dochodzi do zwolnień pracowniczych, 

szczególnie  ważna  jest  stabilizacyjna  funkcja  wynagrodzeń,  która  powoduje  względne 

poczucie bezpieczeństwa, zaś zagrożenie zwolnieniami skutkuje większą dyscypliną pracy. 

W takiej sytuacji zmienne czynniki wynagrodzenia osiągają dodatkowy efekt, ponieważ ich 

uzyskanie jest pozytywnym elementem oceny indywidualnego wkładu pracy poszczególnych 

zatrudnionych.

Ponadto,  ponieważ wyniki  finansowe wielu  zakładów wydobywczych są  dodatnie, 

można się spodziewać wzrostu wydatków na potrzeby, które w poprzednich latach nie były 

zaspokojone211. 

W  polskich  warunkach  należy  skupić  się  przede  wszystkim  na  racjonalizacji 

prowadzonych działań, tak aby wprowadzane reformy przynosiły wymierne efekty w postaci 

znacznego  wzrostu  wydajności  pracy  oraz  poprawy  jakości  życia  górników.  Istotą 

wprowadzanych  rozwiązań  powinno  być  porozumienie  związków  zawodowych  ze  stroną 

rządową oraz opracowanie planu, który w możliwie wysokim stopniu zadowalałby obie te 

strony.  Należy  więc  skupiać  się  na  poszukiwaniu  kompromisu  gwarantującego  stabilny 

rozwój,  tak  ważnego z  punktu  widzenia  stabilności  państwa polskiego,  sektora  górnictwa 

i kopalnictwa. 

211 L. Gawlik, Koszty produkcji węgla w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, „Gospodarka Surowcami 
Naturalnymi”, t. 22, z. 1.
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V.Analiza składników wynagrodzeń w dyspersyjnym modelu 

wynagrodzeń

5.1. Charakterystyka modelu dyspersyjnego pierwszego obiektu 

badań empirycznych

Podstawową  kwestią,  do  której  autor  odwołuje  się  podczas  badań  nad  tematem 

dysertacji,  jest  próba  zbliżenia  rozwiązań  teoretycznych  do  możliwości  zastosowania  ich 

w praktyce  gospodarczej.  Stąd  też  stosunkowo  blisko  jest  do  podstawowych  założeń 

i paradygmatów szkoły empirycznej (neoklasycznej), której początki sięgają lat 70. XIX w., 

a jako  jej  założycieli  wymienia  się  C  Mengera,  L.  Walrasa  oraz  W.S.  Jevonsa,  a  za 

najznamienitszego przedstawiciela uznaje się P.F. Druckera. 

Ekonomia neoklasyczna,  w jednoznaczny sposób nawiązując do dorobku ekonomii 

klasycznej, głosi, że pomiędzy poszczególnymi czynnikami działalności gospodarczej istnieje 

ścisła  współzależność.  Ponadto  w  procesie  gospodarczym  dochodzi  do  harmonijnego 

dopasowania się  poszczególnych wielkości,  co prowadzi  do zapewnienia  równowagi  przy 

założeniu pełnego wykorzystania czynników produkcji.

Szkoła  neoklasyczna,  nazywana  często  empiryczną,  grupuje  głównie  wybitnych 

praktyków zarządzania,  którzy,  jako dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw lub popularni na 

całym świecie doradcy organizacyjni, mają bogate doświadczenie. W prowadzonych przez 

nich na szeroką skalę badaniach uczestniczą inżynierowie organizacji produkcji, ekonomiści, 

socjologowie  i  psychologowie.  Przy  całej  różnorodności  poglądów  cechujących 

przedstawicieli szkoły neoklasycznej wyróżnia ich podejście pragmatyczne i konsekwentne 

dążenie, aby na podstawie badań sformułować uogólnione zalecenia i reguły, które mogłyby 

być  stosowane  w  praktyce.  Reprezentując  różne  podejścia  (inżyniersko-techniczne, 

ekonomiczne, psychosocjologiczne), neoklasycy postulują przyspieszenie procesu tworzenia 

jednolitej  nauki  zarządzania  jako  samodzielnej  dyscypliny  naukowej,  gdyż  współczesny 

kierownik  nie  może  już  dłużej  opierać  się  na  jednostronnych  koncepcjach,  wynikających 

z badań  prowadzonych  w  ramach  tradycyjnych  dyscyplin  naukowych.  Potrzebuje  on 

kompleksowej teorii, ponieważ ma do czynienia nie z poszczególnymi, izolowanymi od siebie 

aspektami zarządzania, lecz z całym złożonym systemem funkcji kierowniczych.

Celem tej nauki było zmniejszenie dystansu między kierownikiem przedsiębiorstwa 

i specjalistami  w  zakresie  organizacji.  Na  podstawie  badań  przedstawiciele  tej  szkoły 

próbowali  sformułować  uogólnione  założenia  i  reguły,  które  mogłyby  być  bezpośrednio 
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wykorzystywane w zarządzaniu. 

Analizując  dorobek  szkoły  neoklasycznej,  można  wyróżnić  podejście  empiryczne 

i normatywne.  Empiryzm  neoklasyków  jest  efektem  wpływu  matematyki,  psychologii 

i socjologii  na naukę organizacji  i  zarządzania.  Aby znaleźć  swoistą  autonomię tej  nauki, 

neoklasycy odwołują się do doświadczenia kierowniczego, do praktyki zarządzania.

Podejście normatywne neoklasyków wyraża się w przyjęciu szeregu zasad zarządzania, wśród 

których na szczególną uwagę zasługują:

• maksymalizacja zysku,

• decentralizacja decyzji i odpowiedzialności,

• rozszerzenie zasięgu kierowania,

• zarządzanie przez cele,

• kontrola przez wyjątki i autokontrola jednostek autonomicznych,

• motywowanie poprzez współuczestnictwo. 

Do największych osiągnięć szkoły neoklasycznej należy zaliczyć opracowanie wielu 

nowych koncepcji  zarządzania,  takich jak zarządzanie przez cele  czy motywowanie przez 

współuczestnictwo. Pewne dawne koncepcje szkoła neoklasyczna ukazała w nowym świetle, 

na przykład:

• uspołecznienie procesu zarządzania,

• decentralizację procesu decyzyjnego,

• integrację ludzi uczestniczących w procesach zarządzania.

Poszukując rozwiązania zagadnienia dyspersji systemów motywacyjnych w procesie 

restrukturyzacji  kopalń węgla kamiennego w Polsce,  nie sposób w trakcie analizy danych 

empirycznych nie odnieść się do różnych okresów, w których była ona realizowana. Okresy te 

szczegółowo  scharakteryzowane  zostały  w  podrozdziale  3.3.  Restrukturyzacja  zakładów 

wydobywczych  węgla  kamiennego  po  1989  r. Pierwszy  z  analizowanych  zakładów 

wydobywczych charakteryzuje  się  wysoką  rentownością.  Dane dotyczące  obowiązujących 

w pierwszym obiekcie analizy składników wynagrodzeń zostały zamieszczone w tabeli 5.1.

Niestety ze względów niezależnych od autora niniejszego opracowania oraz władz 

pierwszego  obiektu  analizy  empirycznej  niemożliwe  było  zdobycie  pełnych  danych 

dotyczących  składników  wynagrodzenia  w  1993  r.  W związku  z  tym  autor  zdecydował 

o usunięciu pozostałych informacji, ponieważ podawanie danych cząstkowych z pominięciem 

istotnych elementów w sposób oczywisty mogłoby zaburzyć analizę i w efekcie doprowadzić 

do błędnych wniosków końcowych. 
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Tabela 5.1

Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.  

ROK 1989 1990 1991 1992

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Pensja podstawowa 44,57% 66,25% 76,10%
2 Płaca zasadnicza 17,7% 27,7% 38,9%
3 Nadwyżka akordowa 6,1% 6,2% 4,6%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,2% 0,1% 0,2%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,0% 1,8% 3,3%
6 Wynagrodzenie za urlop 4,4% 5,4% 6,1%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,9% 3,3% 4,2%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 9,4% 15,5% 14,9%
9 Deputat węglowy 2,8% 6,3% 3,8%

10 16,95% 14,92% 6,84%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 10,2% 12,8% 6,3%
12    Premia regulaminowa akordowa 1,2% 2,0% 0,5%
13    Premia zadaniowa 5,5% 0,0% 0 0,0%
14    Premie inne 775 0,0% 0,1% 0,0%
15 Inne dodatki 9,55% 3,76% 2,56%
16    Dodatek funkcyjny 0,5% 0,6% 0,3%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,3% 0,4% 0,0%
18    Dodatek nocny 0,7% 0,7% 0,7%
19    Dodatek za II zmianę 0,1% 0,2% 0,2%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,5% 0,6% 1,0%
21    Wynagrodzenia z uchwały 7,3% 1,2% 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,1% 0,1% 0,3%
23 Inne wynagrodzenia 28,93% 15,07% 14,51%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 1,3% 1,1% 3,2%
25    Nagrody jubileuszowe 0,9% 1,5% 1,2%
26    Odprawy emerytalne 0,2% 1,0% 0,5%
27    Nagroda Barbórkowa 8,1% 8,3% 8,5%
28    13. pensja 6,4% 1,3% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,1% 0,1% 7 0,0%
30    Bilety z KG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
31    Inne niewymienione 11,9% 1,7% 1,0%
32 Razem 100,00% 100,00% 100,00%

Wynagrodz
enie    (w 
tys. zł)

Wynagrodze
nie    (w tys 

zł)

Wynagrodze
nie    (w tys. 

zł)

Wynagrodze
nie    (w tys. 

zł)
945 231 5 871 526 10 836 723

375 758 2 452 517 5 543 022
129 324 546 630 662 133

4 413 9 287 23 996
21 337 157 735 469 535
93 001 475 311 869 921
61 827 296 397 595 647

199 365 1 375 111 2 128 361
60 207 558 538 544 108

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 359 427 1 322 263 973 559

215 372 1 133 923 903 520 brak
danych26 447 178 663 66 576

116 833 3 054
6 623 3 463

202 430 332 911 364 101
10 161 53 381 42 145
6 108 33 777 2 858

14 046 60 859 99 433
3 048 14 493 33 337

11 250 54 591 147 359
155 020 103 398 2 633

2 799 12 412 36 336
613 455 1 335 658 2 066 046

27 476 94 549 453 909
19 422 136 200 176 103
4 582 89 246 70 768

172 500 737 677 1 216 730
135 553 118 912

1 285 10 420

252 638 148 656 148 529
2 120 543 8 862 358 14 240 429



W pierwszej  kolejności  należy  zwrócić  uwagę  na  strukturę  wynagrodzeń  oraz  jej 

kształtowanie się wraz z upływem lat. Warto zauważyć, że w roku 1989 r. globalny fundusz 

płac  wynosił  zaledwie  21 205 430  zł  (kwoty  zostały  wyrównane  do  wartości,  którą 

posiadałyby po denominacji złotówki, przeprowadzonej w 1995 r.). Co zastanawiające, płaca 

zasadnicza  stanowiła  w 1989 r.  zaledwie  17,7% środków przeznaczanych na  wypłaty dla 

pracowników i  była  najniższa w całym analizowanym okresie.  Jednocześnie udział  pensji 

podstawowej (na którą składa się płaca zasadnicza, nadwyżka akordowa, dodatek za godziny 

nadliczbowe od poniedziałku do piątku, dodatek za godziny nadliczbowe w sobotę i niedzielę, 

wynagrodzenie  za  urlop,  wynagrodzenie  chorobowe,  wynagrodzenie  wynikające  z  Karty 

górnika  oraz  deputat  węglowy)  wynosiło  945 231  zł,  co  stanowiło  44,57%  globalnego 

funduszu  płac.  Suma  składników  stałych (pensji  podstawowej  i  innych  wynagrodzeń) 

wynosiła w tym okresie 1 558 685,7 zł, co stanowiło 73,5% globalnego funduszu płac. Na 

składniki  zmienne (premie  oraz  dodatki)  przypadało  561 857,3  zł  czyli  26,5% funduszu. 

W ciągu roku wartość globalnego funduszu płac wzrastała w sposób bardzo gwałtowny  – 

o 417,93%. Wzrost ten był jednak spowodowany w większym stopniu trwającą w tym okresie 

inflacją  (która  w  1989  r.  wyniosła  639,6%)  niż  rzeczywistymi  zmianami  w  strukturze 

globalnego funduszu płac. Zmiany w udziale składników  stałych w I okresie transformacji 

gospodarczej przedstawiono w tabeli 5.2.

Tabela 5.2

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu) 

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

analizy.  

Jak można zaobserwować, w pierwszym okresie restrukturyzacji zdecydowanie rosło 

znaczenie składników stałych o 7,82% w 1990 r., 9,28% w 1991 r.; w tym samym roku udział 

składników  stałych w  globalnym funduszu  płac  wyniósł  90,61%,  czyli  wzrósł  o  17,11% 

w ciągu zaledwie 3 lat. Aby stwierdzić, jakie czynniki wywołały taki stan, należy dokładnie 

zbadać  delty  poszczególnych  składników  wynagrodzeń  w  tym  okresie.  Zostało  to 

zaprezentowane w tabeli 5.3.
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1989 1990 1991

73,50% 26,50% 81,32% 18,68% 90,61% 9,39%

2,80 4,40 9,60

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

1 558 685,70 zł 561 857,30 zł 7 207 183,80 zł 1 655 174,20 zł 12 902 768,60 zł 1 337 660,20 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.3

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1989–1992 

(okres głębokiego kryzysu)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.  

Jak  można  zaobserwować,  na  zaistniałą  sytuację  największy  wpływ  miała  stała 

dodatnia zmiana wielkości płacy zasadniczej, która wyniosła w analizowanym okresie 21,2%, 

a  także  wynagrodzenia  wynikającego  z  Karty  górnika,  którego  wzrost  wyniósł  5,54%. 

Z drugiej  strony należy podkreślić ujemne zmiany w zakresie premii zadaniowej:  –5,51%, 

wynagrodzenia  z  uchwały:  –7,29%  oraz  13.  pensji:  –6,39%.  Jak  można  zaobserwować, 

wzrost nastąpił w zakresie pensji podstawowej, a większość spadków dotyczyła  zmiennych 

elementów  wynagrodzenia  (jedyny  wyraźny  spadek,  który  można  zaobserwować  wśród 

składników zmiennych, dotyczy 13. pensji).
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Lp. Pierwszy obiekt analizy empirycznej 1990-1989 1991-1990
1 Pensja podstawowa 21,68% 9,85%

2 Płaca zasadnicza 9,95% 11,25%
3 Nadwyżka akordowa 0,07% -1,52%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -0,10% 0,06%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,77% 1,52%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,98% 0,75%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 0,43% 0,84%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 6,11% -0,57%
9 Deputat węglowy 3,46% -2,48%

10 -2,03% -8,08%
11    Premia regulaminowa dniówkowa 2,64% -6,45%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,77% -1,55%
13    Premia zadaniowa -5,48% -0,03%
14    Premie inne 0,04% -0,05%
15 Inne dodatki -5,79% -1,20%
16    Dodatek funkcyjny 0,12% -0,31%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,09% -0,36%
18    Dodatek nocny 0,02% 0,01%
19    Dodatek za II zmianę 0,02% 0,07%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,09% 0,42%
21    Wynagrodzenia z uchwały -6,14% -1,15%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,01% 0,12%
23 Inne wynagrodzenia -13,86% -0,56%
24    Nagroda roczna (14. pensja) -0,23% 2,12%
25    Nagrody jubileuszowe 0,62% -0,30%
26    Odprawy emerytalne 0,79% -0,51%
27    Nagroda Barbórkowa 0,19% 0,22%
28    13. pensja -5,05% -1,34%
29    Pomoce szkolne 0,06% -0,12%
30    Bilety z KG 0,00 0,00% 0,00 0,00%
31    Inne niewymienione -10,24% -126,90 -0,63%

4 926 294,80 4 965 197,30
2 076 759,20 3 090 505,10

417 306,50 115 502,20
4 874,60 14 709,30

136 398,10 311 800,40
382 309,10 394 610,80
234 570,50 299 249,40

1 175 745,20 753 250,30
498 331,60 -14 430,20

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 962 835,60 -348 703,80

918 550,70 -230 403,00
152 216,10 -112 087,00

-113 779,30 -3 053,90
5 848,10 -3 159,90

130 481,30 31 189,80
43 220,60 -11 236,40
27 668,60 -30 919,00
46 813,00 38 574,40
11 445,20 18 844,00
43 341,70 92 767,70

-51 621,70 -100 764,70
9 613,90 23 923,80

722 203,30 730 387,50
67 072,90 359 360,60

116 778,00 39 903,00
84 664,20 -18 478,30

565 176,50 479 053,30
-16 640,90 -118 911,90

9 134,80 -10 412,30

-103 982,20



Tabela 5.4

Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 1993–1995 (okres destabilizacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.

Rok 1993 1994 1995

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział

1 Pensja podstawowa 61,66% 84,86% 75,52%
2 Płaca zasadnicza 26,0% 45,7% 38,2%
3 Nadwyżka akordowa 4,9% 1,9% 5,1%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,2% 0,1%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,6% 1,6% 1,3%
6 Wynagrodzenie za urlop 6,3% 8,1% 7,2%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,8% 6,2% 3,7%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 17,3% 16,4% 14,3%
9 Deputat węglowy 1,7% 4,7% 5,6%

10 8,5% 1,1% 0,6%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 7,9% 0,9% 0,1%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,6% 0,2% 0,5%
13    Premia zadaniowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
14    Premie inne 0,0% 0,0% 0,0%
15 Inne dodatki 4,7% 3,8% 3,7%
16    Dodatek funkcyjny 0,7% 0,1% 0 0,0%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,4% 1,4% 1,3%
19    Dodatek za II zmianę 0,5% 0,3% 0,3%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 1,8% 1,6% 1,6%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,2% 0,3% 0,4%
23 Inne wynagrodzenia 25,1% 10,2% 20,1%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 4,9% 6,3% 5,9%
25    Nagrody jubileuszowe 1,9% 2,0% 1,8%
26    Odprawy emerytalne 0,3% 0,8% 0,8%
27    Nagroda Barbórkowa 9,2% 0,0% 10,6%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,4% 0,4% 0,6%
30    Bilety z KG 0 0,0% 0 0,0% 0,3%
31    Inne niewymienione 8,4% 0,6% 0,2%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie  
  (w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

Wynagrodzenie  
  (w tys. zł)

21 844 591 36 784 765 75 480 993
9 212 417 19 811 018 38 140 269
1 726 326 843 990 5 126 096

48 187 88 940 148 435
564 754 697 510 1 303 960

2 226 555 3 490 559 7 237 070
1 340 742 2 692 743 3 661 152
6 130 298 7 113 706 14 262 736

595 311 2 046 300 5 601 275
Premia (akordowa +dniówka 

+zadaniowa +inne) 3 019 293 489 671 624 517

2 807 271 408 114 126 442
208 703 70 246 488 309

3 318 11 311 9 766
1 658 451 1 632 059 3 711 058

255 532 25 001

505 673 620 848 1 303 667
178 166 150 825 330 707
646 356 709 586 1 647 803

72 725 125 799 428 881
8 907 678 4 443 287 20 125 258

1 738 348 2 746 389 5 865 151
661 166 879 384 1 791 150
106 962 352 986 809 108

3 263 494 4 525 10 572 505

146 330 189 602 561 708
320 550

2 991 378 270 401 205 086
35 430 012 43 349 781 99 941 826



W drugim okresie restrukturyzacji w latach 1993–1996 (okres destabilizacji) można 

obserwować  pogłębianie  się  większości  zjawisk,  które  wystąpiły  w  latach  1989–1992, 

jednakże  ich  natężenie  nie  było  już  tak  intensywne.  Podczas  analizowania  wynagrodzeń 

przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zmiany wielkości globalnego funduszu, a także 

jego  poszczególnych  składników.  Wartość  globalnego  funduszu  płac  w  1993  r.  wyniosła 

35 430 012 zł i wzrosła w ciągu dwóch lat o 21 189 583 zł, czyli o 248,8%. Wielkość płacy 

zasadniczej spadła z 38,9% w 1991 r. do 26,66% w 1993 r. Zmiana może wydawać się bardzo 

znacząca, należy jednak przypomnieć, że z powodu braku podstawowych danych nie można 

odwołać się do roku poprzedzającego analizowany okres. Dalsze okresy mogą jednak być 

analizowane bez obiektywnych przeszkód. Obserwowany spadek w 1993 r. nie był jednak 

trendem  długookresowym,  ponieważ  już  w  1994  r.  zaobserwować  można  wzrost  tego 

składnika wynagrodzeń o 19,7%. W tym samym czasie udział  pensji podstawowej wzrósł 

z 21 844 590,6  zł  do  36 784 764,7  zł,  co  stanowiło  wzrost  o  23,2%.  Zmiany  wielkości 

globalnego  funduszu  płac  były  w  tym  okresie  stosunkowo  duże,  szczególnie  pomiędzy 

rokiem 1994 a 1995, gdy jego wysokość wzrosła ponad dwukrotnie – aż o 230,55%. Zmiany 

w udziale składników stałych w II okresie transformacji gospodarczej przedstawiono w tabeli 

5.5.

Tabela 5.5

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1993–1995 (okres destabilizacji)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Jak  można  zaobserwować,  różnica  pomiędzy poprzednim obserwowanym okresem 

głębokiego kryzysu (rok 1991) a pierwszym okresem destabilizacji  jest  wyraźna i  wynosi 

17 849 499,4 zł,  co  przekłada  się  na wzrost  o  wartości  13,3%.  W przypadku składników 

zmiennych wzrost wyniósł zaledwie 4 115 886,5 zł, co skutkuje spadkiem o 13,3%. Różnice 

pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń przedstawia tabela 5.6.
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1993 1994 1995

86,80% 13,20% 95,11% 4,89% 95,66% 4,34%

6,57 19,43 22,05

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

30 752 268,40 zł 4 677 743,80 zł 41 228 051,39 zł 2 121 730,00 zł 95 606 251,00 zł 4 335 575,00 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.6

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1993–1995 

(okres destabilizacji)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Stopniową  poprawę  w  warunkach  zewnętrznych  można  potwierdzić  na  podstawie 

zmian zachodzących w podstawowych składnikach struktury wynagrodzeń. Zmiany te nie są 

już tak chaotyczne i  gwałtowne,  jak miało to  miejsce w poprzednim okresie.  Największe 

wahanie można zaobserwować pomiędzy rokiem 1993 a 1994. W okresie tym nastąpił wzrost 

składników  zmiennych o  10 475 782,99  zł  dla  zmiennych i  spadek  udziału  składników 

zmiennych o 2 556 013,8 zł,  co przełożyło się na zmianę o 8,31%. Jako składniki mające 

największy  wpływ  na  wystąpienie  wahania  należy  wymienić  wzrost  płacy  zasadniczej 

o 19,7%  oraz  spadek  nagrody  barbórkowej  o  9,2%.  W  dalszych  okresach  fundusz 

wynagrodzeń  zaczął  ulegać  stabilizacji.  Pomiędzy  rokiem  1995  i  1994  w  strukturze 

składników wynagrodzeń  stałych zanotowano różnicę na poziomie 0,56%, a  duża różnica 

w kwocie  na  poziomie  54 378 199,61 zł  wynika  z  bardzo  wysokiego  wzrostu  globalnego 

funduszu płac, o którym była mowa we wcześniejszej części rozdziału.
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Lp. Pierwszy obiekt analizy empirycznej 1994-1993 1995-1994 1996-1995
1 Pensja podstawowa 23,20% -9,33% 0,94%
2 Płaca zasadnicza 19,70% -7,54% -13,71%
3 Nadwyżka akordowa -2,93% 3,18% 14,02%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,07% -0,06% 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,02% -0,30% -0,12%
6 Wynagrodzenie za urlop 1,77% -0,81% 0,76%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,43% -2,55% -0,57%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG -0,89% -2,14% 0,25%
9 Deputat węglowy 3,04% 0,88% 0,31%

10 -7,39% -0,50% 1,22%
11    Premia regulaminowa dniówkowa -6,98% -0,81% 0,58%
12    Premia regulaminowa akordowa -0,43% 0,33% 0,64%
13    Premia zadaniowa 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
14    Premie inne 0,02% -0,02% 0,00%
15 Inne dodatki -0,92% -0,05% 0,08%
16    Dodatek funkcyjny -0,66% -0,06% 0,0 0,00%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
18    Dodatek nocny 0,00% -0,13% 0,08%
19    Dodatek za II zmianę -0,15% -0,02% -0,02%
20    Dodatek za warunki szkodliwe -0,19% 0,01% -0,01%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,08% 0,14% 0,03%
23 Inne wynagrodzenia -14,89% 9,89% -2,24%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 1,43% -0,47% 0,28%
25    Nagrody jubileuszowe 0,16% -0,24% 0,03%
26    Odprawy emerytalne 0,51% 0,00% 0,13%
27    Nagroda Barbórkowa -9,20% 10,57% -2,36%
28    13. pensja 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
29    Pomoce szkolne 0,02% 0,12% 0,03%
30    Bilety z KG 0,0 0,00% 0,32% -0,31%
31    Inne niewymienione -7,82% -0,42% -0,03%

14 940 174,1 38 696 228,3 15 388 684,0
10 598 600,5 18 329 251,4 -9 083 316,0

-882 336,2 4 282 105,8 17 628 366,0
40 752,9 59 494,7 22 459,0

132 755,9 606 450,4 100 569,0
1 264 004,0 3 746 511,4 2 273 185,0
1 352 000,4 968 409,4 20 472,0

983 407,6 7 149 030,5 2 994 629,0
1 450 989,0 3 554 974,7 1 432 320,0

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) -2 529 621,8 134 846,2 1 568 916,0

-2 399 157,7 -281 671,7 718 767,0
-138 457,1 418 062,8 853 877,0

7 993,0 -1 544,9 -3 728,0
-26 392,0 2 078 998,8 794 782,0
-230 530,1 -25 001,4

115 174,2 682 819,5 336 103,0
-27 340,7 179 881,8 42 206,0
63 230,6 938 216,7 301 637,0

53 074,0 303 082,2 114 836,0
-4 464 391,1 15 681 971,3 1 140 502,0

1 008 041,1 3 118 761,6 1 439 731,0
218 217,7 911 766,5 372 370,0
246 024,4 456 122,1 302 019,0

-3 258 969,5 10 567 980,2 -807 464,0

43 272,0 372 106,0 140 404,0
320 550,0 -304 192,0

-2 720 976,8 -65 315,1 -2 366,0



Tabela 5.7

Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 1996–1997 (okres stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.

ROK 1996 1997

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział

1 Pensja podstawowa 76,47% 72,50%
2 Płaca zasadnicza 24,5% 22,4%
3 Nadwyżka akordowa 19,1% 18,8%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,1%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,2% 0,8%
6 Wynagrodzenie za urlop 8,0% 7,9%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,1% 3,2%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 14,5% 13,6%
9 Deputat węglowy 5,9% 5,7%

10 1,8% 2,3%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 0,7% 1,0%
12    Premia regulaminowa akordowa 1,1% 1,3%
13    Premia zadaniowa 0 0,0% 0 0,0%
14    Premie inne 0,0% 0,0%
15 Inne dodatki 3,8% 4,0%
16    Dodatek funkcyjny 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,4% 1,4%
19    Dodatek za II zmianę 0,3% 0,3%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 1,6% 1,7%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,5% 0,6%
23 Inne wynagrodzenia 17,9% 21,2%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 6,1% 8,2%
25    Nagrody jubileuszowe 1,8% 1,6%
26    Odprawy emerytalne 0,9% 0,9%
27    Nagroda Barbórkowa 8,2% 9,3%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,6% 0,6%
30    Bilety z KG 0,0% 0,3%
31    Inne niewymienione 0,2% 0,2%
32 Razem 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie  
  (w tys zł)

90 869 677 97 958 928
29 056 953 30 230 440
22 754 462 25 448 683

170 894 125 478
1 404 529 1 067 646
9 510 255 10 638 806
3 681 624 4 363 111

17 257 365 18 343 231
7 033 595 7 741 533

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 2 193 433 3 064 512

845 209 1 297 788
1 342 186 1 762 341

6 038 4 383
4 505 840 5 457 708

1 639 770 1 910 317
372 913 439 789

1 949 440 2 342 172

543 717 765 430
21 265 760 28 628 259

7 304 882 11 055 788
2 163 520 2 228 182
1 111 127 1 191 327
9 765 041 12 540 321

702 112 813 252
16 358 463 807

202 720 335 582
118 834 710 135 109 407



W kolejnym okresie restrukturyzacji, czyli w latach 1996–1997, nazwanych okresem 

stagnacji,  nie  zaobserwowano  żadnych  znacznych  zmian  w  strukturze  składników 

wynagrodzeń. Wartość globalnego funduszu wynagrodzeń wzrosła o 18 892 884 zł w roku 

1996 i o 16 274 697 zł w kolejnym roku, co przekładało się na wzrost o odpowiednio 13,7% 

i 5,77%.  W  okresie  tym  kontynuowano  działania  podjęte  w  1995  r.,  mające  na  celu 

zmniejszenie procentowego udziału płacy zasadniczej. Udział  tej  wartości malał i wyniósł 

24,5% w 1996 r.  i  22,4% w roku kolejnym.  Procentowy spadek przełożył  się  na  spadek 

kwotowy,  ponieważ  suma  wydatków  ponoszonych  na  ten  element  systemu  wynagrodzeń 

zmniejszyła  się  w pierwszym okresie  o  9 083 316 zł,  by następnie  nieznacznie  wzrosnąć 

w 1997 r. o 1 175 487 zł. Zmiany w udziale składników stałych w III okresie transformacji 

gospodarczej przedstawiono w tabeli 5.8.

Tabela 5.8

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1996–1997 (okres stagnacji)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Jak można zauważyć, w 1996 r. suma składników  stałych wzrosła o 16 529 186 zł, 

wzrost  ten  jednak  przełożył  się  na  spadek  udziału  składników  stałych w  strukturze 

wynagrodzeń  o  1,3%.  W  tym  samym  okresie  suma  wynagrodzeń  zmiennych wzrosła 

o 2 363 698  zł,  co  przełożyło  się  na  analogiczny  wzrost.  Ten  trend  potwierdza  również 

stosunek składników stałych do zmiennych, który spadł z 22,05 w 1995 r. do 16,74 w 1996 r., 

by  osiągnąć  wartość  14,85  w  1997  r.  Było  to  spowodowane  kontynuacją  zmniejszania 

znaczenia składników  stałych na rzecz  zmiennych w ostatnim roku badanego okresu.  Jak 

można  zaobserwować,  w roku 1997 suma składników  zmiennych wzrosła  o  0,67%.  Aby 

dobrze zrozumieć mechanizm zachodzącego zjawiska, należy przeanalizować dane zawarte 

w tabeli 5.9.
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1996 1997

94,36% 5,64% 93,69% 6,31%

16,74 14,85

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

112 135 437,00 zł 6 699 273,00 zł 126 587 187,00 zł 8 522 220,00 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.9

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1995–1997 

(okres stagnacji)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Tabela 5.9 przedstawia różnice w poszczególnych latach III okresu restrukturyzacji. 

Jak można zaobserwować,  wydaje  się  ona kontynuacją zmian,  które  zaczęto wprowadzać 

w poprzednim okresie. We wszystkich latach widoczne jest zmniejszanie udziału składników 

stałych na rzecz składników zmiennych. Zmiany te wynosiły –1,30% w 1996 r. oraz –0,67% 

w roku kolejnym. Co warte podkreślenia, w roku 1996 aż o 13,71% (9 083 316 zł) spadła 

kwota płacy zasadniczej, jednak duży wzrost – bo aż o 14,02% (czyli o 17 628 366 zł) – stał 

się  udziałem  nadwyżki  akordowej,  która  zajmowała  coraz  istotniejsze  miejsce  w  grupie 

elementów zmiennych. W kolejnym roku żaden ze składników nie przekroczył progu 2,5%, 

co po raz kolejny potwierdza tezę zwiększania stabilizacji systemu wynagrodzeń. Największe 

wahania zaobserwowano w przypadku dalszego zmniejszania znaczenia płacy zasadniczej o –

2,08% oraz wzrostu wartości wypłat 14. pensji o 2,04%.
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Lp. Pierwszy obiekt analizy empirycznej 1996-1995 1997-1996 1998-1997
1 Pensja podstawowa 0,94% -3,96% -0,69%
2 Płaca zasadnicza -13,71% -2,08% 0,69%
3 Nadwyżka akordowa 14,02% -0,31% -2,01%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,00% -0,05% -0,01%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. -0,12% -0,39% -0,03%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,76% -0,13% 0,26%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,57% 0,13% -0,07%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 0,25% -0,95% 0,76%
9 Deputat węglowy 0,31% -0,19% -0,28%

10 1,22% 0,42% 1,18%
11    Premia regulaminowa dniówkowa 0,58% 0,25% 1,33%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,64% 0,17% -0,15%
13    Premia zadaniowa 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
14    Premie inne 0,00% 0,00% 2,0 0,00%
15 Inne dodatki 0,08% 0,25% 0,12%
16    Dodatek funkcyjny 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
18    Dodatek nocny 0,08% 0,03% 0,06%
19    Dodatek za II zmianę -0,02% 0,01% 0,01%
20    Dodatek za warunki szkodliwe -0,01% 0,09% 0,00%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,03% 0,11% 0,03%
23 Inne wynagrodzenia -2,24% 3,29% -0,61%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 0,28% 2,04% 0,04%
25    Nagrody jubileuszowe 0,03% -0,17% 0,10%
26    Odprawy emerytalne 0,13% -0,05% 0,17%
27    Nagroda Barbórkowa -2,36% 1,06% -0,63%
28    13. pensja 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
29    Pomoce szkolne 0,03% 0,01% -0,51%
30    Bilety z KG -0,31% 0,33% -0,03%
31    Inne niewymienione -0,03% 0,08% 0,26%

15 388 684,0 7 089 251,0 4 668 566,0
-9 083 316,0 1 173 487,0 2 733 871,0
17 628 366,0 2 694 221,0 -1 408 153,0

22 459,0 -45 416,0 -6 466,0
100 569,0 -336 883,0 22 010,0

2 273 185,0 1 128 551,0 984 639,0
20 472,0 681 487,0 153 239,0

2 994 629,0 1 085 866,0 2 146 938,0
1 432 320,0 707 938,0 42 488,0

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 1 568 916,0 871 079,0 1 862 128,0

718 767,0 452 579,0 1 972 010,0
853 877,0 420 155,0 -109 884,0

-3 728,0 -1 655,0
794 782,0 951 868,0 480 079,0

336 103,0 270 547,0 201 343,0
42 206,0 66 876,0 42 337,0

301 637,0 392 732,0 142 232,0

114 836,0 221 713,0 94 167,0
1 140 502,0 7 362 499,0 782 714,0

1 439 731,0 3 750 906,0 688 399,0
372 370,0 64 662,0 265 355,0
302 019,0 80 200,0 317 458,0

-807 464,0 2 775 280,0 -178 040,0

140 404,0 111 140,0 -688 852,0
-304 192,0 447 449,0 -14 694,0

-2 366,0 132 862,0 393 088,0



Tabela 5.10

Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.

ROK 1998 1999 2000 2001

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Pensja podstawowa 71,82% 72,29% 68,80% 68,41%
2 Płaca zasadnicza 23,1% 25,5% 24,7% 23,0%
3 Nadwyżka akordowa 16,8% 14,2% 13,9% 16,4%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,1% 0,0% 292 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,8% 1,0% 0,9% 0,9%
6 Wynagrodzenie za urlop 8,1% 8,3% 7,7% 8,0%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,2% 2,9% 2,5% 2,5%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 14,3% 15,9% 15,5% 14,4%
9 Deputat węglowy 5,4% 4,5% 3,6% 3,3%

10 3,4% 2,4% 3,7% 6,0%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 2,3% 1,1% 2,4% 4,6%
12    Premia regulaminowa akordowa 1,2% 1,2% 1,3% 1,4%
13    Premia zadaniowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
14    Premie inne 0,0% 0,0% 304 0,0% 0 0,0%
15 Inne dodatki 4,2% 5,0% 4,7% 4,6%
16    Dodatek funkcyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,5% 1,8% 1,5% 1,6%
19    Dodatek za II zmianę 0,3% 0,4% 0,3% 0,3%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 1,7% 2,0% 2,1% 1,9%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,6% 0,8% 0,8% 0,8%
23 Inne wynagrodzenia 20,6% 20,4% 22,8% 21,0%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 8,2% 8,6% 8,8% 8,7%
25    Nagrody jubileuszowe 1,7% 1,5% 1,3% 1,4%
26    Odprawy emerytalne 1,1% 1,1% 0,4% 0,3%
27    Nagroda Barbórkowa 8,7% 8,0% 11,2% 9,5%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,1% 0,5% 0,5% 0,5%
30    Bilety z KG 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
31    Inne niewymienione 0,5% 0,5% 0,2% 0,3%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

Wynagrodzenie  
  (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

102 627 494 117 922 311 107 613 649 110 455 348
32 964 311 41 588 662 38 696 333 37 078 557
24 040 530 23 135 129 21 694 294 26 428 155

119 012 155 020 9 005
1 089 656 1 601 727 1 451 321 1 486 690

11 623 445 13 616 466 11 997 874 12 851 672
4 516 350 4 660 440 3 924 363 3 995 607

20 490 169 25 859 361 24 171 121 23 276 118
7 784 021 7 305 506 5 669 338 5 338 257

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 4 926 640 3 874 275 5 836 108 9 663 009

3 269 798 1 841 459 3 735 398 7 479 560
1 652 457 2 031 628 2 100 406 2 183 449

4 385 1 188
5 937 787 8 081 164 7 371 328 7 372 021

2 111 660 2 914 024 2 378 127 2 524 223
482 126 643 884 490 911 518 730

2 484 404 3 278 279 3 286 826 3 102 301

859 597 1 244 977 1 215 464 1 226 767
29 410 973 33 257 127 35 603 871 33 975 032
11 744 187 14 105 506 13 811 620 14 005 781
2 493 537 2 460 613 2 106 066 2 287 464
1 508 785 1 714 674 648 922 523 279

12 362 281 12 969 530 17 561 704 15 356 828

124 400 829 549 824 857 881 228
449 113 386 452 357 929 363 731
728 670 790 803 292 773 556 721

142 902 894 163 134 877 156 424 956 161 465 410



W trakcie IV etapu restrukturyzacji, trwającego w latach 1998–2002, po raz pierwszy 

można  było  zaobserwować  spadek  wartości  globalnego  funduszu  płac,  który  nastąpił 

w 2000 r. Było to efektem ciągłego prowadzenia polityki racjonalizacji zatrudnienia oraz płac. 

W okresie poprzedzającym spadek zanotowano wzrost funduszu o 5,77% oraz 14,16%, co 

przekładało  się  na  zwiększenie  kosztów  pracy  kolejno  o  7 793 487  zł  w  1998  r.  oraz 

20 231 983 zł w następnym roku. Jak już nadmieniono, w roku 2000 po raz pierwszy doszło 

do spadku wielkości globalnego funduszu płac do poziomu 156 424 956 zł, co wiązało się ze 

spadkiem kosztów o  6 709 921 zł.  Wydaje  się,  że  udało  się  znaleźć  optymalną  wielkość 

globalnego funduszu płac, ponieważ w kolejnych okresach zmiany zachodzące w funduszu 

były już stosunkowo niewielkie. Choć w 2001 r. pojawił się jeszcze nieco większy wzrost 

o 3,22%, co przełożyło się na 5 040 454 zł, w kolejnych latach wielkość globalnego funduszu 

płac uległa już właściwej stabilizacji.  Zmiany w udziale składników  stałych w IV okresie 

transformacji gospodarczej obrazuje tabela 5.11.

Tabela 5.11

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych 

rozwiązań)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Jak  można zaobserwować,  jedynie  w pierwszym okresie  nastąpił  wzrost  wielkości 

składników  stałych, lecz wynosił on zaledwie 0,27%, a w roku 1999 stosunek składników 
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1998 1999

92,40% 7,60% 92,67% 7,33%

12,15 12,65

2000 2001

91,56% 8,44% 89,45% 10,55%

10,84 8,48

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

132 038 467 zł 10 864 427 zł 151 179 438 zł 11 955 439 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

143 217 520 zł 13 207 436 zł 144 430 380 zł 17 035 030 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



stałych do  zmiennych wyniósł 12,65. Kolejne dwa lata przyniosły jednak stosunkowo dużą 

zmianę w kształtowaniu się składników systemu wynagrodzeń, w którym można zauważyć 

stały spadek wagi składników stałych na rzecz składników zmiennych. Różnica ta wynosiła 

kolejno 1,11% oraz 2,11%. Dane zawarte w tabeli 5.10 potwierdzają słuszność poprzednich 

stwierdzeń.  Wyraźnie  widać  stabilizację  w  zakresie  modyfikacji  składników  globalnego 

funduszu płac oraz odwrócenie tendencji,  która do tej pory powodowała stałe zwiększanie 

udziału  składników  stałych w funduszu globalnym.  W pierwszej  kolejności  autor  pragnie 

zwrócić  uwagę  na  pensję  podstawową  oraz  zmiany  jej  wielkości  w  trakcie  IV  okresu 

restrukturyzacji. W pierwszych latach zaobserwować można było drobne wahania wielkości 

pensji podstawowej – kolejno spadek o 0,69% oraz wzrost o 0,47%. Szczególnie interesujący 

jednak  jest  okres  pomiędzy  1999  a  2000  r.,  kiedy  nastąpił  dosyć  wyraźny  spadek  tego 

składnika  o  3,49%,  co  przełożyło  się  na  zmniejszenie  wydatków  na  pokrycie  płacy 

zasadniczej o 2 892 329 zł. Naturalnie taka zmiana w układzie składników stałych powinna 

znaleźć  odbicie  w  zmianie  składników  zmiennych.  Zastanawiając  się  nad  tym,  co  miało 

wpływ na taki układ poszczególnych składników wynagrodzeń, nie sposób nie zwrócić uwagi 

na najwyższe obserwowane w trakcie IV okresu restrukturyzacji spadki i wzrosty elementów 

systemu  wynagrodzeń.  Przede  wszystkim istotne  są  występujące  w  pierwszych  okresach 

wyraźne spadki wielkości nadwyżki akordowej kolejno o 2,01% w pierwszym okresie, 2,64% 

w drugim oraz 0,31% w trzecim. Jednak na przełomie 2000 i 2001 r. nadwyżka akordowa 

wzrosła o kolejne 2,5% oraz 1,51% w ostatnim roku, w związku z czym różnica w wielkości 

nadwyżki akordowej w ciągu całego okresu wynosi 2 387 625 zł, czyli cechuje się wzrostem. 
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Tabela 5.12

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.

Lp. Pierwszy obiekt analizy empirycznej 1998-1997 1999-1998 2000-1999 2001-2000 2002-2001
1 Pensja podstawowa -0,69% 0,47% -3,49% -0,39% 0,76%
2 Płaca zasadnicza 0,69% 2,43% -0,76% -1,77% -0,74%
3 Nadwyżka akordowa -2,01% -2,64% -0,31% 2,50% 1,51%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -0,01% 0,01% -0,09% -0,01% 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. -0,03% 0,22% -0,05% -0,01% 0,01%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,26% 0,21% -0,68% 0,29% 0,53%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,07% -0,30% -0,35% -0,03% -0,13%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 0,76% 1,51% -0,40% -1,04% -0,27%
9 Deputat węglowy -0,28% -0,97% -0,85% -0,32% -0,15%

10 1,18% -1,07% 1,36% 2,25% -0,72%
11    Premia regulaminowa dniówkowa 1,33% -1,16% 1,26% 2,24% -3,86%
12    Premia regulaminowa akordowa -0,15% 0,09% 0,10% 0,01% 0,14%
13    Premia zadaniowa 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
14    Premie inne 2,0 0,00% 0,00% -884,0 0,00% -304,0 0,00% 3,00%
15 Inne dodatki 0,12% 0,80% -0,24% 693,0 -0,15% 0,23%
16    Dodatek funkcyjny 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
18    Dodatek nocny 0,06% 0,31% -0,27% 0,04% -0,07%
19    Dodatek za II zmianę 0,01% 0,06% -0,08% 0,01% -0,01%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,00% 0,27% 0,09% -0,18% 0,36%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,03% 0,16% 0,01% -0,02% -0,04%
23 Inne wynagrodzenia -0,61% -0,19% 2,37% -1,72% -0,27%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 0,04% 0,43% 0,18% -0,16% 0,24%
25    Nagrody jubileuszowe 0,10% -0,24% -0,16% 0,07% 0,18%
26    Odprawy emerytalne 0,17% 0,00% -0,64% -0,09% 0,13%
27    Nagroda Barbórkowa -0,63% -0,70% 3,28% -1,72% -0,70%
28    13. pensja 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
29    Pomoce szkolne -0,51% 0,42% 0,02% 0,02% -0,01%
30    Bilety z KG -0,03% -0,08% -0,01% 0,00% 0,03%
31    Inne niewymienione 0,26% -0,03% -0,30% 0,16% -0,15%

4 668 566,0 15 294 817,0 -10 308 662,0 2 841 699,0 2 860 147,0
2 733 871,0 8 624 351,0 -2 892 329,0 -1 617 776,0 -676 200,0

-1 408 153,0 -905 401,0 -1 440 835,0 4 733 861,0 2 859 254,0
-6 466,0 36 008,0 -146 015,0 -8 713,0 1 040,0
22 010,0 512 071,0 -150 406,0 35 369,0 41 241,0

984 639,0 1 993 021,0 -1 618 592,0 853 798,0 1 060 346,0
153 239,0 144 090,0 -736 077,0 71 244,0 -152 016,0

2 146 938,0 5 369 192,0 -1 688 240,0 -895 003,0 -110 551,0
42 488,0 -478 515,0 -1 636 168,0 -331 081,0 -162 967,0

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 1 862 128,0 -1 052 365,0 1 961 833,0 3 826 901,0 -1 046 057,0

1 972 010,0 -1 428 339,0 1 893 939,0 3 744 162,0 -6 219 364,0
-109 884,0 379 171,0 68 778,0 83 043,0 263 452,0

-3 197,0 4 909 855,0
480 079,0 2 143 377,0 -709 836,0 490 671,0

201 343,0 802 364,0 -535 897,0 146 096,0 -81 750,0
42 337,0 161 758,0 -152 973,0 27 819,0 -6 230,0

142 232,0 793 875,0 8 547,0 -184 525,0 628 413,0

94 167,0 385 380,0 -29 513,0 11 303,0 -49 762,0
782 714,0 3 846 154,0 2 346 744,0 -1 628 839,0 50 183,0
688 399,0 2 361 319,0 -293 886,0 194 161,0 603 382,0
265 355,0 -32 924,0 -354 547,0 181 398,0 323 158,0
317 458,0 205 889,0 -1 065 752,0 -125 643,0 227 056,0

-178 040,0 607 249,0 4 592 174,0 -2 204 876,0 -915 925,0

-688 852,0 705 149,0 -4 692,0 56 371,0 4 133,0
-14 694,0 -62 661,0 -28 523,0 5 802,0 52 605,0
393 088,0 62 133,0 -498 030,0 263 948,0 -244 226,0



Tabela 5.13

Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 2002–2005 (okres dynamicznych zmian)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych 2002 2003 2004 2005

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Pensja podstawowa 69,17% 67,97% 67,47% 71,52%
2 Płaca zasadnicza 22,2% 21,8% 21,2% 27,4%
3 Nadwyżka akordowa 17,9% 17,7% 18,2% 10,1%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,9% 0,9% 1,0% 1,3%
6 Wynagrodzenie za urlop 8,5% 8,1% 7,9% 10,1%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,3% 2,4% 2,5% 3,0%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 14,1% 14,0% 13,8% 16,9%
9 Deputat węglowy 3,2% 3,1% 3,0% 2,8%

10 5,3% 6,1% 7,6% 4,4%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 0,8% 2,4% 6,0% 1,0%
12    Premia regulaminowa akordowa 1,5% 1,5% 1,6% 1,8%
13    Premia zadaniowa 0 0,0% 1,9% 0 0,0% 0 0,0%
14    Premie inne 3,0% 0,2% 0 0,0% 1,7%
15 Inne dodatki 4,8% 4,9% 4,8% 4,7%
16    Dodatek funkcyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
19    Dodatek za II zmianę 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 2,3% 2,3% 2,2% 2,1%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%
23 Inne wynagrodzenia 20,8% 21,0% 20,1% 19,4%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 8,9% 9,1% 8,8% 8,5%
25    Nagrody jubileuszowe 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%
26    Odprawy emerytalne 0,5% 0,6% 0,4% 0,4%
27    Nagroda Barbórkowa 8,8% 8,7% 8,4% 8,0%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
30    Bilety z KG 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
31    Inne niewymienione 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie  
  (w tys. zł)

Wynagrodzenie 
   (w tys zł)

Wynagrodzenie 
   (w tys. zł)

Wynagrodze
nie    (w tys. 

zł)
113 315 495 111 082 941 108 183 054 117 430 820

36 402 357 35 555 020 33 919 354 44 956 166
29 287 409 28 999 733 29 156 676 16 639 212

1 332 5 575 12 658 28 811
1 527 931 1 459 449 1 559 504 2 111 018

13 912 018 13 279 525 12 680 555 16 582 644
3 843 591 3 903 927 4 008 280 4 858 886

23 165 567 22 846 852 22 098 624 27 722 845
5 175 290 5 032 860 4 747 403 4 531 238

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) 8 616 952 9 995 349 12 123 159 7 242 032

1 260 196 4 001 696 9 632 149 1 564 369
2 446 901 2 463 811 2 491 010 2 930 163

3 123 100
4 909 855 406 742 2 747 500
7 862 692 7 998 067 7 743 771 7 726 574

2 442 473 2 515 761 2 437 841 2 461 388
512 500 529 399 526 912 515 913

3 730 714 3 688 643 3 566 751 3 509 198

1 177 005 1 264 264 1 212 267 1 240 075
34 025 215 34 359 442 32 293 624 31 800 259
14 609 163 14 942 184 14 074 765 13 884 366
2 610 622 2 688 023 2 517 550 2 531 773

750 335 977 649 665 199 699 624
14 440 903 14 190 563 13 484 766 13 102 886

885 361 892 608 842 190 824 895
416 336 426 375 449 631 413 057
312 495 242 040 259 523 343 658

163 820 354 163 435 799 160 343 608 164 199 685



V okres  restrukturyzacji,  który  został  scharakteryzowany  jako  czas  dynamicznych 

zmian,  jest  ostatnim okresem,  dla  którego  prowadzona  jest  analiza  danych empirycznych 

poszczególnych  zakładów  wydobywczych.  Choć  był  on  nacechowany  dużą  dynamiką 

w otoczeniu  organizacji,  gdzie  obserwować  można  było  dużą  ilość  zmian  organizacyjno-

prawnych, w samej organizacji, a w szczególności w składnikach globalnego funduszu płac, 

nie można dostrzec żadnych gwałtownych zmian. W 2002 r. wartość globalnego funduszu 

płac wzrosła o 2 354 944 zł, czyli o 1,46%, jednak w kolejnych dwóch latach systematycznie 

spadała odpowiednio o 0,23% oraz 1,89%, by w ostatnim analizowanym roku po raz kolejny 

wzrosnąć o 2,4% i ostatecznie ustabilizować się na poziomie 164 199 685 zł. Jednocześnie 

nadal wyraźnie widoczna jest tendencja obniżania wartości składników pensji podstawowej 

i przenoszenia składników wynagrodzeń między innymi na premie. Dokładną analizę zmian 

w stałych i zmiennych składnikach wynagrodzeń przedstawia tabela 5.12.

Tabela 5.14

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych 

rozwiązań)

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

W  zaprezentowanej  tabeli  można  znaleźć  potwierdzenie  twierdzenia  dotyczącego 

wysokiego  stopnia  stabilizacji  zarówno  składników  stałych,  jak  i  zmiennych.  Największe 

wahanie  zaobserwować  można  w  ostatnim  roku  badania,  gdy  suma  składników  stałych 
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2002 2003

89,94% 10,06% 88,99% 11,01%

8,94 8,08

2004 2005

87,61% 12,39% 90,88% 9,12%

7,07 9,97

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

147 340 710 zł 16 479 644 zł 145 442 383 zł 17 993 416 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

140 476 678 zł 19 866 930 zł 149 231 079 zł 14 968 606 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



wzrosła o 3,27%. Patrząc z szerszej perspektywy, można jednak z całą pewnością zauważyć, 

że  w ciągu  17  lat,  które  obejmuje  analiza,  po  początkowym okresie  wzrostu  od  1995  r. 

zauważa się stałą tendencję zmniejszania udziału składników stałych w globalnym funduszu 

płac;  wzrost  o  którym  mowa,  wydaje  się  raczej  chwilowym  wahaniem  niż  zmianą 

wcześniejszego trendu. Co również istotne i warte podkreślenia, stosunek składników stałych 

do zmiennych w roku 2004 wyniósł 7,07, co jest najniższą wartością od 1993 r. W ostatnim 

roku przeprowadzonej analizy suma składników stałych wyniosła 149 231 079 zł, natomiast 

zmiennych 14 968 606 zł. Dokłada analiza poszczególnych składników systemu wynagrodzeń 

została przeprowadzona na podstawie danych zawartych w tabeli 5.13. Warta podkreślenia 

jest  przede wszystkim duża stabilność wszystkich składników wynagrodzeń w pierwszych 

trzech  okresach  analizy.  Jedynym  składnikiem  ulegającym  stosunkowo  intensywnym 

wahaniom jest premia regulaminowa dniówkowa, której wartości zmieniały się kolejno o  –

3,86%, 1,68%, 3,56% oraz –5,05% w ostatnim okresie analizy. Jak już zostało wspomniane, 

bardzo duże wahanie wystąpiło w 2005 r.  w przypadku płacy zasadniczej,  której  wartość 

wzrosła o 11 036 812 zł, co przekłada się na 6,22%. 

Podsumowując zmiany, które zachodziły w analizowanym okresie, można stwierdzić, 

że najbardziej dynamiczne miały miejsce na I oraz II etapie restrukturyzacji,  natomiast od 

okresu III rozpoczęła się stopniowa stabilizacja poszczególnych składników wynagrodzeń. 

Aby zrozumieć sposób kształtowania się poszczególnych składników wynagrodzeń, 

należy  spojrzeć  na  poszczególne  elementy  w  sposób  globalny,  uwzględnieniem  całego 

analizowanego  okresu.  Konieczna  jest  analiza  elastyczności  wynagrodzeń,  a  także  ich 

podstawowych  elementów.  Analizę  tę  przeprowadzono  na  podstawie  danych  zawartych 

w tabeli 5.14 oraz na rys. 5.1 i 5.2. 

198



Tabela 5.15

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 2002–2007 (okres dynamicznych zmian)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej pierwszy obiekt badań.

Lp. Pierwszy obiekt analizy empirycznej 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004
1 Pensja podstawowa 0,76% -1,20% -0,50% 4,05%
2 Płaca zasadnicza -0,74% -0,47% -0,60% 6,22%
3 Nadwyżka akordowa 1,51% -0,13% 0,44% -8,05%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,01% -0,04% 0,08% 0,31%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,53% -0,37% -0,22% 2,19%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,13% 0,04% 0,11% 0,46%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG -0,27% -0,16% -0,20% 3,10%
9 Deputat węglowy -0,15% -0,08% -0,12% -0,20%

10
-0,72% 0,86% 1,44% -3,15%

11    Premia regulaminowa dniówkowa -3,86% 1,68% 3,56% -5,05%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,14% 0,01% 0,05% 0,23%
13    Premia zadaniowa 0 0,00% 1,91% -1,91% 0 0,00%
14    Premie inne 3,00% -2,75% -0,25% 1,67%
15 Inne dodatki 0,23% 0,09% -0,06% -0,12%
16    Dodatek funkcyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18    Dodatek nocny -0,07% 0,05% -0,02% -0,02%
19    Dodatek za II zmianę -0,01% 0,01% 0,00% -0,01%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,36% -0,02% -0,03% -0,09%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione -0,04% 0,06% -0,02% 0,00%
23 Inne wynagrodzenia -0,27% 0,25% -0,88% -0,77%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 0,24% 0,22% -0,36% -0,32%
25    Nagrody jubileuszowe 0,18% 0,05% -0,07% -0,03%
26    Odprawy emerytalne 0,13% 0,14% -0,18% 0,01%
27    Nagroda Barbórkowa -0,70% -0,13% -0,27% -0,43%
28    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29    Pomoce szkolne -0,01% 0,01% -0,02% -0,02%
30    Bilety z KG 0,03% 0,01% 0,02% -0,03%
31    Inne niewymienione -0,15% -0,04% 0,01% 0,05%

2 860 147 -2 232 554 -2 899 887 9 247 766
-676 200 -847 337 -1 635 666 11 036 812

2 859 254 -287 676 156 943 -12 517 464
1 040 4 243 7 083 16 153

41 241 -68 482 100 055 551 514
1 060 346 -632 493 -598 970 3 902 089
-152 016 60 336 104 353 850 606
-110 551 -318 715 -748 228 5 624 221
-162 967 -142 430 -285 457 -216 165

Premia (akordowa +dniówka 
+zadaniowa +inne) -1 046 057 1 378 397 2 127 810 -4 881 127

-6 219 364 2 741 500 5 630 453 -8 067 780
263 452 16 910 27 199 439 153

3 123 100 -3 123 100
4 909 855 -4 503 113 -406 742 2 747 500

490 671 135 375 -254 296 -17 197

-81 750 73 288 -77 920 23 547
-6 230 16 899 -2 487 -10 999

628 413 -42 071 -121 892 -57 553

-49 762 87 259 -51 997 27 808
50 183 334 227 -2 065 818 -493 365

603 382 333 021 -867 419 -190 399
323 158 77 401 -170 473 14 223
227 056 227 314 -312 450 34 425

-915 925 -250 340 -705 797 -381 880

4 133 7 247 -50 418 -17 295
52 605 10 039 23 256 -36 574

-244 226 -70 455 17 483 84 135



Tabela 5.16

Elastyczność składników wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 

1989–2005

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.
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1990-1989 1991-1990 1992-1991

BRAK DANYCH7,82% -7,82% 9,28% -9,28%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

5,17 -17,94

1993-1992 1994-1993 1995-1994

BRAK DANYCH 8,31% -8,31% 0,56% -0,56%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

-4,10 24,56

1996-1995 1997-1996 1998-1997

-1,30% 1,30% -0,67% 0,67% -1,30% 1,30%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

6,99 7,93 2,33

1999-1998 2000-1999 2001-2000

0,27% -0,27% -1,11% 1,11% -2,11% 2,11%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

17,54 -6,36 0,32

2002-2001 2003-2002 2004-2003

0,49% -0,49% -0,95% 0,95% -1,38% 1,38%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

-5,24 -1,25 -2,65

2005-2004

3,27% -3,27%
iloraz ▲WS i ▲WZ

-1,79

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

5 648 498,10 zł 1 093 316,90 zł 5 695 584,80 zł -317 514,00 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

10 475 782,99 zł -2 556 013,80 zł 54 378 199,61 zł 2 213 845,00 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

16 529 186,00 zł 2 363 698,00 zł 14 451 750,00 zł 1 822 947,00 zł 5 451 280,00 zł 2 342 207,00 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

19 140 971,00 zł 1 091 012,00 zł -7 961 918,00 zł 1 251 997,00 zł 1 212 860,00 zł 3 827 594,00 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

2 910 330,00 zł -555 386,00 zł -1 898 327,00 zł 1 513 772,00 zł -4 965 705,00 zł 1 873 514,00 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

8 754 401,00 zł -4 898 324,00 zł



Rys. 5.1. Elastyczność składników wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej 

na tle poszczególnych etapów restrukturyzacji górnictwa w latach 1989–2005
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Rys. 5.2. Elastyczność wynagrodzeń zmiennych i stałych
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wprowadzanie poszczególnych etapów 
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restrukturyzacji  górnictwa  w  wyraźny  sposób  wpływało  na  dynamikę  elastyczności 

wynagrodzeń  w  latach  1989–2005.  Wraz  z  upływem  czasu  i  wprowadzaniem  kolejnych 

rządowych  programów  amplituda  elastyczności  malała,  by  w  trakcie  V etapu  oscylować 

w okolicach  równowagi.  Podsumowując  omawianie  poszczególnych  elementów  systemu 

wynagrodzeń,  nie  sposób  pominąć  porównania  wielkości  składników  globalnych 

i zmiennych, co obrazuje rys. 5.3.

Rys. 5.3. Zestawienie wielkości składników stałych i zmiennych w pierwszym obiekcie 

analizy empirycznej w latach 1989–2005
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  materiałów  wewnętrznych  kopalni  stanowiącej  pierwszy  obiekt 

badań.

Na wykresie wyraźnie widać ogromną przewagę składników stałych nad zmiennymi. 

Warto zwrócić jednak uwagę na niewielki, lecz stosunkowo stały wzrost udziału składników 

zmiennych w globalnym funduszu płac. Wiele wskazuje, że tendencja ta zostanie zachowana 

również w latach następujących po okresie analizy empirycznej. 
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5.2. Charakterystyka modelu dyspersyjnego drugiego 

obiektu badań empirycznych

Drugi obiekt badań empirycznych charakteryzuje się średnim poziomem rentowności. 

Podobnie  jak  w  przypadku  podrozdziału  5.1  autor,  poszukując  elementów  składowych 

dyspersyjnego  modelu  motywacyjnego,  skupił  się  na  analizie  poszczególnych  składników 

wynagrodzeń globalnego funduszu płac na tle zaprezentowanego w rozdziale 3.3 podziału 

poszczególnych etapów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

W  pierwszej  kolejności  zaprezentowano  wielkości  poszczególnych  składników 

systemu wynagrodzeń w I okresie restrukturyzacji, który został opisany jako czas głębokiego 

kryzysu.  Wartości  te  zostały  podane  w  tabeli  5.17.  Przede  wszystkim  uwagę  zwraca 

niezwykle wysoki wzrost globalnego funduszu płac w I okresie restrukturyzacji, wynoszący 

w kolejnych latach 383,39% (wzrost o 12 262 436,5 zł), 158,77% (wzrost o 9 749 189,7 zł), 

150,91% (wzrost o 13 408 640,4 zł) oraz 141,76% (wzrost o 16 598 780,6 zł). Podobnie jak w 

przypadku pierwszego obiektu badań empirycznych należy pamiętać o niezwykle wysokiej 

inflacji  początku  lat  90.  Szczególnie  istotny  jest  fakt  systematycznego  i  dynamicznego 

wzrostu udziału płacy podstawowej w globalnym funduszu płac,  co jednocześnie skutkuje 

wzrostem  udziału  elementów  stałych.  Pełniejsza  analiza  tego  zjawiska  przeprowadzona 

została  na  podstawie  danych  zawartych  w  tabeli  5.18,  potwierdzających  wcześniejszą 

obserwację. Suma składników stałych rosła w szybkim tempie, w ciągu czterech lat osiągając 

wzrost  na  poziomie  19,64%  – co  jednocześnie  powodowało  wyraźny  spadek  udziału 

składników zmiennych z 28,55% w 1989 r. do zaledwie 8,91% w 1992 r. Przełożyło się to na 

wzrost  sumy składników  zmiennych w ciągu 4 lat  o  33 113 541,8 zł.  Z  przedstawionych 

danych wynika, że 93,49% całej  kwoty,  o którą zwiększony został globalny fundusz płac, 

zostało przeznaczone na zwiększenie elementów należących do grupy składników  stałych, 

a zaledwie  6,51%  wykorzystano  na  składniki  zmienne.  Kolejnym  elementem 

potwierdzającym  występowanie  zjawiska  był  stały  i  wyraźny  coroczny  wzrost  stosunku 

składników stałych do składników zmiennych, który wynosił: 2,50 w 1989 r., 6,45 w 1990 r., 

8,12  w  1991  r.  oraz  10,22  w  ostatnim  okresie  badania.  Dokładna  analiza  zmian 

poszczególnych składników globalnego funduszu płac dokonana została na podstawie danych 

przedstawionych w tabeli 5.17.

203



Tabela 5.17

Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych 1989 1990 1991 1992

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Płaca zasadnicza 44,28% 64,54% 74,52% 66,01%
2 Pensja podstawowa 17,3% 26,4% 32,6% 28,3%
3 Nadwyżka akordowa 5,7% 6,1% 6,2% 5,1%
3a Progresja akordowa 1,0% 1,0% 0,7% 0,00 0,0%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,3% 1,6% 1,6% 1,0%
6 Wynagrodzenie za urlop 4,7% 6,0% 6,4% 6,2%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,6% 3,6% 4,5% 3,8%
8 KG 8,2% 13,4% 17,1% 15,4%
9 Fundusz produkcyjny 0,7% 818,70 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
10 Deputat węglowy 2,7% 6,1% 5,4% 6,1%

11 18,7% 9,7% 6,9% 5,7%

12    Premia regulaminowa dniówkowa 10,8% 8,0% 6,9% 5,7%
13    Premia regulaminowa akordowa 3,0% 1,7% 0,00 0,0% 0,0%
14    Premia zadaniowa 5,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
15    Premie inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
16 Inne dodatki 9,8% 3,7% 4,1% 3,2%
17    Dodatek funkcyjny 0,4% 0,5% 0,9% 0,6%
18    Dodatek stabilizacyjny 0,3% 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
19    Dodatek nocny 0,9% 1,0% 1,7% 1,5%
20    Dodatek za II zmianę 0,1% 0,1% 0,3% 0,1%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,4% 0,6% 1,0% 0,8%
22    Wynagrodzenia z uchwały 7,6% 1,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
24 Inne wynagrodzenia 27,2% 22,0% 14,5% 25,1%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 1,3% 1,2% 3,2% 3,4%
26    Nagrody jubileuszowe 0,8% 1,2% 1,0% 1,0%
27    Odprawy emerytalne 0,1% 1,0% 0,9% 0,4%
28    Nagroda barbórkowa 7,6% 7,9% 8,1% 8,9%
29    13. pensja 6,1% 6,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,1% 0,1% 0,3% 0,4%
31    Bilety z KG 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
32    Inne niewymienione 11,2% 4,4% 1,1% 11,0%
33 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

1 916 117,90 10 707 644,30 19 628 413,60 26 238 997,70
750 472,50 4 386 394,00 8 576 265,30 11 267 354,00
246 577,20 1 010 947,70 1 620 284,30 2 041 351,00
44 720,60 173 585,00 184 820,60
3 492,00 16 680,30 18 798,80 20 055,40
56 411,80 271 102,80 431 589,80 398 654,60

202 630,50 1 001 570,90 1 675 735,00 2 474 084,60
110 844,30 603 729,00 1 176 453,10 1 529 201,30
354 389,00 2 230 461,30 4 510 781,60 6 101 483,10
31 299,60

115 280,40 1 012 354,60 1 433 685,10 2 406 813,70
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 811 270,80 1 616 164,20 1 817 187,40 2 270 232,40

466 055,60 1 329 411,90 1 809 178,50 2 257 364,40
129 525,20 281 531,60 5 630,70
214 570,30
1 119,70 5 220,70 8 008,90 7 237,30

424 109,30 612 053,90 1 070 148,30 1 271 872,50
16 889,00 80 684,00 240 503,30 251 643,90
12 377,90 41 386,70
40 373,90 161 840,20 439 358,10 582 630,70
5 613,60 24 149,20 70 158,50 53 839,10
19 002,10 91 577,20 276 229,40 318 676,90

326 766,80 194 004,10
3 086,00 18 412,50 43 899,00 65 081,90

1 175 607,00 3 653 679,10 3 822 981,90 9 966 269,00
55 904,70 193 252,40 831 574,40 1 356 189,30
36 199,80 192 448,50 262 134,00 392 083,30
6 171,40 165 011,60 231 188,20 156 180,10

327 415,70 1 303 318,40 2 126 616,70 3 539 069,30
264 412,50 1 056 365,10
2 636,70 13 881,60 75 990,70 161 404,10

482 866,20 729 401,50 295 477,90 4 361 342,90
4 327 105,00 16 589 541,50 26 338 731,20 39 747 371,60



Tabela 5.18

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1989–1992 (głęboki kryzys) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Jak  można  zaobserwować,  we  wszystkich  zagregowanych  składnikach  w  każdym 

z analizowanych okresów występują niezwykle silne wahania ilościowe. W pierwszym z tych 

okresów możemy zaobserwować wzrost pensji podstawowej o 20,26%, czyli o 8 791 526,4 zł. 

Na taką sytuację w głównej mierze miał wpływ wzrost kosztów płacy zasadniczej o 9,1%, 

wzrost  wydatków na  elementy wynagrodzenia  wynikające  z  Karty górnika  o  5,33% oraz 

wzrost  deputatu  węglowego  o  3,44%.  Naturalnie  tak  wysoki  wzrost  udziału  pensji 

podstawowej nie mógł nie pociągnąć za sobą zmian w pozostałych składnikach globalnego 

funduszu płac. W pierwszej kolejności należy wymienić spadek o 9,01% wartości premii – 

w szczególności premii zadaniowej – o 214 570,3 zł oraz wynagrodzenia z uchwały o 6,38%, 

co  przełożyło  się  na  zmniejszenie  wartości  tego  składnika  o  132 762,7  zł.  Tendencja 

z pierwszego okresu została utrzymana w kolejnych latach, chociaż nie była ona już aż tak 

dominująca  jak w pierwszym analizowanym okresie.  Wzrost  pensji  podstawowej  wyniósł 

9,98%, czego głównym składnikiem był  wzrost  płacy zasadniczej  o  6,12% oraz wyraźny 

spadek  o  1 056 365,1  zł  13.  pensji.  W latach  1991–1992  nastąpił  dosyć  niespodziewany 

spadek  udziału  pensji  podstawowej  o  8,51%  przy  jednoczesnym  wzroście  jej  wartości 

o 6 610 584,1 zł i wysokim wzroście innych wynagrodzeń o 10,56%, co przekładało się na 

kwotę 6 143 287,1 zł.
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1989 1990

71,45% 28,55% 86,57% 13,43%

2,50 6,45

1991 1992

89,04% 10,96% 91,09% 8,91%

8,12 10,22

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

3 091 725 zł 1 235 380 zł 14 361 323 zł 2 228 218 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

23 451 396 zł 2 887 336 zł 36 205 267 zł 3 542 105 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.19

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1989–1992 (głęboki kryzys)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Lp. Składnik wynagrodzeń 1990-1989 1991-1990 1992-1991 1993-1992

1 Płaca zasadnicza 20,26% 9,98% -8,51% 1,16%
2 Pensja podstawowa 9,10% 6,12% -4,21% -0,27%
3 Nadwyżka akordowa 0,40% 0,06% -1,02% 0,04%

3a Progresja akordowa 0,01% -0,34% -0,70% 0 0,00%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,02% -0,03% -0,02% 0,01%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,33% 0,00% -0,64% 0,92%
6 Wynagrodzenie za urlop 1,35% 0,32% -0,14% 1,39%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 1,08% 0,83% -0,62% -0,14%
8 KG 5,26% 3,68% -1,78% 0,62%
9 Fundusz produkcyjny -0,72% -819 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

10 Deputat węglowy 3,44% -0,66% 0,61% -1,41%

11 -9,01% -2,84% -1,19% 3,49%
12    Premia regulaminowa dniówkowa -2,76% -1,14% -1,19% 0,88%
13    Premia regulaminowa akordowa -1,30% -1,70% 0,01% -0,01%
14    Premia zadaniowa -4,96% 0 0,00% 0 0,00% 2,62%
15    Premie inne 0,01% 0,00% -772 -0,01% 0,00%
16 Inne dodatki -6,11% 0,37% -0,86% 0,11%
17    Dodatek funkcyjny 0,10% 0,43% -0,28% -0,19%
18    Dodatek stabilizacyjny -0,04% -0,25% 0 0,00% 0 0,00%
19    Dodatek nocny 0,04% 0,69% -0,20% 0,37%
20    Dodatek za II zmianę 0,02% 0,12% -0,13% -0,14%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,11% 0,50% -0,25% 0,06%
22    Wynagrodzenia z uchwały -6,38% -1,17% 0 0,00% 0 0,00%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,04% 0,06% 0,00% 0,00%
24 Inne wynagrodzenia -5,14% -7,51% 10,56% -4,76%
25    Nagroda roczna (14. pensja) -0,13% 1,99% 0,25% 1,29%
26    Nagrody jubileuszowe 0,32% -0,16% -0,01% 0,04%
27    Odprawy emerytalne 0,85% -0,12% -0,48% 0,11%
28    Nagroda barbórkowa 0,29% 0,22% 0,83% -0,13%
29    13. pensja 0,26% -6,37% 0 0,00% 0 0,00%
30    Pomoce szkolne 0,02% 0,20% 0,12% 0,01%
31    Bilety z KG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32    Inne niewymienione -6,76% -3,27% 9,85% -6,08%

8 791 526 8 920 769 6 610 584 11 611 990
3 635 922 4 189 871 2 691 089 4 554 938
764 371 609 337 421 067 874 308
128 864 11 236 -184 821
13 188 2 119 1 257 14 598

214 691 160 487 -32 935 684 410
798 940 674 164 798 350 1 815 552
492 885 572 724 352 748 559 940

1 876 072 2 280 320 1 590 702 2 899 092
-30 481
897 074 421 331 973 129 209 153

Premia (akordowa +dniówka 
+zadniowa +inne) 804 893 201 023 453 045 2 912 890

863 356 479 767 448 186 1 440 578
152 006 -281 532 5 631 -5 631
-214 570 1 475 341

4 101 2 788 2 602
187 945 458 094 201 724 591 346
63 795 159 819 11 141 -2 454
29 009 -41 387

121 466 277 518 143 273 453 767
18 536 46 009 -16 319 -53 839
72 575 184 652 42 448 166 858

-132 763 -194 004
15 327 25 487 21 183 27 014

2 478 072 169 303 6 143 287 1 482 554
137 348 638 322 524 615 1 295 163
156 249 69 686 129 949 184 605
158 840 66 177 -75 008 126 344
975 903 823 298 1 412 453 1 406 332
791 953 -1 056 365
11 245 62 109 85 413 75 646

246 535 -433 924 4 065 865 -1 605 536



W  ostatnim  okresie  restrukturyzacji  nastąpiło  zmniejszenie  gwałtowności 

występujących  zjawisk.  Zmiana  pensji  podstawowej  wyniosła  zaledwie  1,16%,  na  co 

w głównej mierze składało się zwiększenie wynagrodzenia za urlop o 1,39% (wzrost o 1 815 

552,2). Jeżeli chodzi o drugi agregat składników stałych, inne wynagrodzenia zmniejszyły się 

o 4,76% przy jednoczesnym wzroście wartości składnika o 1 482 554,2 zł. Przyczyniło się do 

takiego  stanu  rzeczy  w  głównej  mierze  zmniejszenie  pozostałych  składników  o  6,08%, 

oznaczające zmniejszenie wartości tego składnika o 1 605 536 zł.

W przypadku zagregowanych wartości składników zmiennych można zaobserwować 

wzrost premii o 3,49%, czyli  2 912 890,3 zł,  na co główny wpływ miał wzrost znaczenia 

premii zadaniowej, która zwiększyła się o 1 475 341 zł, czyli 2,62%. 

II  okres restrukturyzacji  przypadający na lata  1993–1995 przyniósł kolejne zmiany 

w strukturze  wynagrodzeń,  które  zostały  przedstawione  w  tabeli  5.20.  W  trakcie  całego 

analizowanego  okresu  obserwowano  ciągły  wzrost  wartości  globalnego  funduszu  płac 

w kolejnych latach o 141,76% (16 598 780,6 zł),  137,77% (21 282 271,5 zł) oraz 121,04% 

(16 330 072 zł). W porównaniu z okresem poprzednim zagregowane składniki wynagrodzeń 

nie  uległy  znaczącym  wahaniom.  Zmiany  zachodzące  pomiędzy  składnikami  zmiennymi 

a stałymi obrazuje  tabela  5.21.  Analiza  danych  w  niej  przedstawionych  potwierdza 

wcześniejsze ogólne spostrzeżenia. Procentowe udziały składników  stałych oraz  zmiennych 

w globalnym funduszu płac praktycznie nie uległy zmianie pomiędzy rokiem 1993 a 1994. 

W okresie  tym  wahanie  wyniosło  zaledwie  0,30%,  co  przełożyło  się  na  wzrost 

o 18 855 191,4 zł  wartości  składników  stałych oraz  6 377 163,1  zł  wartości  składników 

zmiennych.  Różnica  pomiędzy  rokiem  1994  a  1995  była  już  nieco  większa,  ponieważ 

wystąpił  2,08% spadek udziału  składników  stałych o 2,08%  – osiągnęły one sumaryczną 

wartość 85,71%. Stan ten wynikał ze wzrostu sumy składników  stałych o 12 379 989,3 zł; 

koszt  składników  zmiennych zwiększył  się o 3 950 083 zł.  Warto nadmienić,  że w ujęciu 

sumarycznym całego II  okresu restrukturyzacji  83,05% wzrostu globalnego funduszu płac 

zostało wykorzystane na zwiększenie wartości składników zmiennych. Szczegółowa analiza 

zjawiska dokonana została na podstawie danych przedstawionych w tabeli 5.22.
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Tabela 5.20

Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 1993–1995 (okres destabilizacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych 1993 1994 1995

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział

1 Płaca zasadnicza 67,18% 67,70% 66,50%
2 Pensja podstawowa 28,1% 29,7% 30,1%
3 Nadwyżka akordowa 5,2% 1,1% 0 0,0%
3a Progresja akordowa 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,1% 0,1%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,9% 2,1% 2,2%
6 Wynagrodzenie za urlop 7,6% 6,7% 7,2%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,7% 3,8% 2,7%
8 KG 16,0% 18,3% 17,9%
9 Fundusz produkcyjny 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0%
10 Deputat węglowy 4,6% 5,8% 6,4%

11 9,2% 9,0% 10,8%

12    Premia regulaminowa dniówkowa 6,6% 6,3% 7,2%
13    Premia regulaminowa akordowa 0,00 0,0% 2,0% 3,6%
14    Premia zadaniowa 2,6% 0,6% 0 0,0%
15    Premie inne 0,0% 0,0% 0,0%
16 Inne dodatki 3,3% 3,2% 3,4%
17    Dodatek funkcyjny 0,4% 0,1% 0,1%
18    Dodatek stabilizacyjny 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,4%
19    Dodatek nocny 1,8% 1,9% 2,0%
20    Dodatek za II zmianę 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,9% 1,0% 0,8%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,2% 0,2% 0,2%
24 Inne wynagrodzenia 20,3% 20,1% 19,2%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 4,7% 7,4% 7,3%
26    Nagrody jubileuszowe 1,0% 2,4% 1,4%
27    Odprawy emerytalne 0,5% 0,3% 0,3%
28    Nagroda barbórkowa 8,8% 9,3% 9,3%
29    13. pensja 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,4% 0,4% 0,5%
31    Bilety z KG 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,2%
32    Inne niewymienione 4,9% 0,3% 0,2%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

37 850 988,10 52 553 804,40 62 480 127,00
15 822 291,90 23 057 910,60 28 246 089
2 915 659,00 857 876,50

34 652,90 116 256,80 62 046
1 083 064,20 1 612 547,70 2 030 785
4 289 636,80 5 204 942,90 6 738 405
2 089 141,10 2 964 372,60 2 551 435
9 000 575,50 14 218 526,90 16 845 154

2 615 966,70 4 521 370,40 6 006 213
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 5 183 122,70 6 951 192,20 10 184 836

3 697 942,80 4 922 145,10 6 778 682
1 545 895,00 3 388 903

1 475 341,00 466 341,30
9 838,90 16 810,80 17 251

1 863 218,20 2 522 228,80 3 238 668
249 189,90 115 051,90 113 412

347 590
1 036 397,20 1 470 763,20 1 841 762

485 535,20 798 068,40 788 609

92 095,90 138 345,30 147 295
11 448 823,20 15 601 198,30 18 054 865
2 651 352,70 5 764 317,00 6 816 662
576 688,40 1 866 009,30 1 356 804
282 524,40 210 765,70 303 047

4 945 400,80 7 200 193,60 8 723 978

237 050,00 321 882,00 461 353
189 214

2 755 806,90 238 030,70 203 807



Tabela 5.21

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1993–1995 (okres destabilizacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Z  analizy  poszczególnych  elementów  zagregowanych  składników  wynagrodzeń 

wynika,  że pierwszy i  ostatni okres omawianego przedziału czasowego charakteryzują się 

największymi wahaniami składników. Może to sugerować występowanie histerezy zjawiska, 

ponieważ  okresy te  odwołują  się  zarówno  do  I,  jak  i  do  III  okresu  restrukturyzacji.  Na 

przełomie  lat  1992 oraz  1993  nastąpiło  wyraźne  przeniesienie  części  udziału  składników 

zmiennych globalnego funduszu płac na składniki  zmienne.  Największa różnica wystąpiła 

w przypadku spadku udziału innych wynagrodzeń o 4,76%, w szczególności wynagrodzeń 

niewymienionych, których spadek wyniósł 6,08%, czyli 1 605 536 zł. Zmiana ta przełożyła 

się  na  wzrost  o  3,49% udziału  premii,  w  którym największy  udział  miał  wzrost  premii 

zadaniowej  –  o  2,62%,  co  przełożyło  się  na  1 475 341 zł.  W kolejnych dwóch okresach 

analizowanego  fragmentu  czasu  wahania  agregowanych  składników  nie  przekroczyły  2% 

w skali  roku.  W latach 1993–1994 warto zauważyć spadek nadwyżki  akordowej o 4,07% 

(2 057 782,5zł), należy odnotować również spadek o 2,02% składnika, który w poprzednim 

okresie wykazał najwyższy wzrost, czyli premii zadaniowej (spadek o 1 008 999,7 zł). Lata 

1994–1995  to  czas  stabilizacji,  potwierdzeniem  może  być  fakt,  że  największa  zmiana 

dotyczyła wzrostu premii akordowej o 1,62% (1 843 008 zł). W ostatnim okresie zauważyć 

można jednak spadek udziału pensji podstawowej o 4,91%, na co złożył się w głównej mierze 

spadek  udziału  pensji  zasadniczej  o  2,20%:  było  to  spowodowane  przeniesieniem części 

zobowiązań na składniki premiujące, a w przede wszystkim na premię akordową, w której 

odnotowano  wzrost  o  2,40%.  Aby jednoznacznie  stwierdzić,  czy w analizowanym czasie 

wystąpiło zjawisko histerezy, niezbędne jest odwołanie się do kolejnego okresu badania, co 

zaprezentowano w tabeli 5.22.
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1989 1990 1992

87,49% 12,51% 87,80% 12,20% 85,71% 14,29%

7,00 7,19 6,00

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

49 299 811,3 zł 7 046 340,9 zł 68 155 002,7 zł 9 473 421,0 zł 80 534 992,0 zł 13 423 504,0 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.22

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1989–1992 (głęboki kryzys)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Lp. Składnik wynagrodzeń
1993-1992 1994-1993 1995-1994 1996-1995

1 Płaca zasadnicza 1,16% 0,52% -1,20% -4,91%
2 Pensja podstawowa -0,27% 1,62% 0,36% -2,20%
3 Nadwyżka akordowa 0,04% -4,07% -1,11% 0 0,00%
3a Progresja akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,01% 0,09% -0,08% -0,01%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,92% 0,16% 0,08% -0,24%
6 Wynagrodzenie za urlop 1,39% -0,91% 0,47% 0,31%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,14% 0,11% -1,10% -0,61%
8 KG 0,62% 2,34% -0,39% -1,35%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 Deputat węglowy -1,41% 1,18% 0,57% -0,81%

11 3,49% -0,24% 1,89% 3,34%
12    Premia regulaminowa dniówkowa 0,88% -0,22% 0,87% 0,95%
13    Premia regulaminowa akordowa -0,01% 1,99% 1,62% 2,40%
14    Premia zadaniowa 2,62% -2,02% -0,60% 0 0,00%
15    Premie inne 0,00% 0,00% 440 0,00% 648 0,00%
16 Inne dodatki 0,11% -0,06% 0,20% 0,08%
17    Dodatek funkcyjny -0,19% -0,29% -0,03% -0,03%
18    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0,37% -0,04%
19    Dodatek nocny 0,37% 0,06% 0,07% 0,07%
20    Dodatek za II zmianę -0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,06% 0,17% -0,19% 0,07%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,00% 0,01% -0,02% 0,02%
24 Inne wynagrodzenia -4,76% -0,22% -0,88% 1,49%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 1,29% 2,72% -0,17% 1,74%
26    Nagrody jubileuszowe 0,04% 1,38% -0,96% 0,14%
27    Odprawy emerytalne 0,11% -0,23% 0,05% -0,03%
28    Nagroda barbórkowa -0,13% 0,50% 0,01% -0,30%
29    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30    Pomoce szkolne 0,01% -0,01% 0,08% 0,03%
31    Bilety z KG 0 0,00% 0 0,00% 0,20% 0,02%
32    Inne niewymienione -6,08% -4,58% -0,09% -0,09%

11 611 990 14 702 816 9 926 323 8 367 911
4 554 938 7 235 619 5 188 178 3 803 247
874 308 -2 057 783 -857 877

14 598 81 604 -54 211 5 909
684 410 529 484 418 237 175 640
1 815 552 915 306 1 533 462 1 865 918
559 940 875 232 -412 938 -129 966
2 899 092 5 217 951 2 626 627 2 228 503

209 153 1 905 404 1 484 843 418 660
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 2 912 890 1 768 070 3 233 644 6 128 751
1 440 578 1 224 202 1 856 537 2 611 000
-5 631 1 545 895 1 843 008 3 517 103
1 475 341 -1 009 000 -466 341
2 602 6 972

591 346 659 011 716 439 819 003
-2 454 -134 138 -1 640 -6 113

347 590 26 310
453 767 434 366 370 999 492 670
-53 839
166 858 312 533 -9 459 255 248

27 014 46 249 8 950 50 888
1 482 554 4 152 375 2 453 667 5 771 391

1 295 163 3 112 964 1 052 345 3 534 524
184 605 1 289 321 -509 205 462 471
126 344 -71 759 92 281 29 795
1 406 332 2 254 793 1 523 784 1 608 725

75 646 84 832 139 471 137 670
189 214 61 068

-1 605 536 -2 517 776 -34 224 -62 862



Tabela 5.23

Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 1996–1997 (okres stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych 1996 1997

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział

1 Płaca zasadnicza 61,58% 60,80%
2 Pensja podstawowa 27,9% 26,7%
3 Nadwyżka akordowa 0 0,0% 0 0,0%

3a Progresja akordowa 0 0,0% 0 0,0%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,9% 1,6%
6 Wynagrodzenie za urlop 7,5% 7,6%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,1% 2,6%
8 KG 16,6% 16,3%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,0% 0 0,0%

10 Deputat węglowy 5,6% 5,8%

11 14,2% 15,0%

12    Premia regulaminowa dniówkowa 8,2% 7,9%
13    Premia regulaminowa akordowa 6,0% 6,4%
14    Premia zadaniowa 0 0,0% 0,6%
15    Premie inne 0,0% 0,0%
16 Inne dodatki 3,5% 3,4%
17    Dodatek funkcyjny 0,1% 0,1%
18    Dodatek stabilizacyjny 0,3% 0 0,0%
19    Dodatek nocny 2,0% 2,1%
20    Dodatek za II zmianę 0 0,0% 0 0,0%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,9% 1,0%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,2% 0,2%
24 Inne wynagrodzenia 20,7% 20,8%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 9,0% 8,6%
26    Nagrody jubileuszowe 1,6% 1,6%
27    Odprawy emerytalne 0,3% 0,3%
28    Nagroda barbórkowa 9,0% 8,8%
29    13. pensja 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,5% 0,6%
31    Bilety z KG 0,2% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,1% 0,8%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys zł)

70 848 038,00 78 433 164,00
32 049 336 34 493 267

67 955 42 625
2 206 425 2 118 051
8 604 323 9 796 206
2 421 469 3 414 885

19 073 657 21 043 626

6 424 873 7 524 504
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 16 313 587 19 289 237

9 389 682 10 232 408
6 906 006 8 263 344

773 782
17 899 19 703

4 057 671 4 392 506
107 299 123 923
373 900

2 334 432 2 704 727

1 043 857 1 304 218

198 183 259 638
23 826 256 26 888 707
10 351 186 11 054 658
1 819 275 2 055 833
332 842 438 911

10 332 703 11 327 886

599 023 727 785
250 282 282 356
140 945 1 001 278



III okres restrukturyzacji przypadający na przełom lat 1996 i  1997 określony został 

mianem stagnacji. Jednak w przypadku zmian w globalnym funduszu płac drugiego obiektu 

badań  empirycznych  to  określenie  nie  znajduje  potwierdzenia.  Zmiany  zachodzące 

w zagregowanych  składnikach  stałych oraz  zmiennych były  wtedy  znacznie  bardziej 

dynamiczne  niż  w  okresie  wcześniejszym.  Przede  wszystkim  należy  zwrócić  uwagę  na 

zmniejszenie wielkości wzrostu globalnego funduszu płac w okresie 1996–1997 w stosunku 

do poprzednich okresów. W pierwszym roku zaobserwowano wzrost na poziomie 122,44%, 

oznaczającym  21 087 056  zł,  natomiast  w  ostatnim  okresie  wzrost  wyniósł  112,13% 

(13 958 062 zł) i był najniższy od początku prowadzonej analizy. Pierwszy rok omawianego 

okresu  charakteryzował  się  również  dynamicznymi  zmianami  w  zakresie  zagregowanych 

składników zmiennych oraz stałych, co przedstawiono w tabeli 5.24.

Tabela 5.24

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1996–1997 (okres stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Zagregowane  składniki  stałe w  1996  r.  stanowiły  82,29%  globalnego  funduszu 

płac(wartość 94 674 294 zł),  co oznacza spadek wartości  tego składnika o 3,42%. W tym 

samym  czasie  udział  składników  zmiennych wynosił  17,71%  (20 371 258  zł).  Stosunek 

udziału  składników  stałych do  zmiennych wyniósł  4,65.  Drugi  analizowany  rok 

charakteryzował się zmniejszeniem dynamiki i zapoczątkowaniem pewnych stałych tendencji 

utrzymujących  się  w  kolejnych  okresach  badań.  Nadal  można  było  obserwować  spadek 

udziału składników stałych i związany z tym wzrost składników zmiennych. Stosunek tych 

dwóch  elementów  wyniósł  4,45,  zmniejszenie  wartości  było  wynikiem  stosunkowo 

niewielkiej  korekty wielkości  składników  stałych,  których udział  zmniejszył  się  o  0,65%. 

Analiza  czynników  wpływających  na  zagregowane  wielkości  składników  globalnego 

funduszu płac przeprowadzona została na podstawie danych przedstawionych w tabeli 5.25.
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1996 1997

82,29% 17,71% 81,64% 18,36%

4,65 4,45

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

94 674 294 zł 20 371 258 zł 105 321 871 zł 23 681 743 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.25

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1995–1997 

(okres stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Szczegółowa analiza składników  stałych i  zmiennych w pełni potwierdza pierwsze 

spostrzeżenia.  Wahania o najwyższych wartościach miały miejsce na przełomie 1995 oraz 

1996  r.  Największy  spadek  został  zanotowany  w  przypadku  pensji  podstawowej,  której 

wartość zmniejszyła się o 8 367 911 zł (spadek o 4,91%). Największy udział miały tu spadki 

płacy zasadniczej  o  2,2% (3 803 247 zł),  a  wynagrodzenia wynikającego z Karty górnika 

o 1,35%.  Odbiciem  tej  zmiany  był  jednoczesny  wzrost  składników  premii  o  3,34% 

(6 128 751 zł), a w szczególności premii akordowej o 2,40%, czyli 3 517 103 zł. W dwóch 

następnych okresach żaden z zagregowanych składników nie przekroczył poziomu 1%. Na 

uwagę  jednakże  zasługuje  utrzymujący się  trend spadku pensji  podstawowej  o  0,78% na 

przełomie  lat  1996 i  1997 oraz  1-procentowy spadek udziału  tej  pensji  w ostatnim roku 

analizy.  Wstępna  analiza  danych  może  sugerować,  że  po  burzliwym  pierwszym  okresie 

możliwe  było  uzyskanie  dłuższej  stabilizacji.  Aby  potwierdzić  taką  hipotezę,  należy 

przeanalizować dane zawarte w tabeli 5.26.
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Składnik wynagrodzeń
1996-1995 1997-1996 1998-1997

1 Płaca zasadnicza -4,91% -0,78% -0,98%
2 pensja podstawowa -2,20% -1,12% -1,00%
3 Nadwyżka akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3a Progresja akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -0,01% -0,03% 0,00%
5 -0,24% -0,28% 0,12%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,31% 0,11% -0,03%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,61% 0,54% 0,04%
8 KG -1,35% -0,27% -0,39%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

10 Deputat węglowy -0,81% 0,25% 0,28%

11 3,34% 0,77% 0,36%
12    Premia regulaminowa dniówkowa 0,95% -0,23% 0,02%
13    Premia regulaminowa akordowa 2,40% 0,40% -0,10%
14    Premia zadaniowa 0 0,00% 0,60% 0,45%
15    Premie inne 648 0,00% 0,00% -0,01%
16 Inne dodatki 0,08% -0,12% 0,30%
17    Dodatek funkcyjny -0,03% 0,00% 0,00%
18    Dodatek stabilizacyjny -0,04% -0,33% 0 0,00%
19    Dodatek nocny 0,07% 0,07% -0,05%
20    Dodatek za II zmianę 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,07% 0,10% 0,29%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,02% 0,03% 0,06%
24 Inne wynagrodzenia 1,49% 0,13% 0,32%
25    Nagroda Roczna (14. pensja) 1,74% -0,43% 0,54%
26    Nagrody jubileuszowe 0,14% 0,01% 0,28%
27    Odprawy emerytalne -0,03% 0,05% -0,15%
28    Nagroda Barbórkowa -0,30% -0,20% -0,40%
29    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30    Pomoce szkolne 0,03% 0,04% 0,01%
31    Bilety z KG 0,02% 0,00% 0,00%
32    Inne niewymienione -0,09% 0,65% 0,04%

Lp.

8 367 911 7 585 126 836 842
3 803 247 2 443 931 -388 788

5 909 -25 330 -3 086
Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 175 640 -88 374 220 393

1 865 918 1 191 883 223 497
-129 966 993 416 146 562
2 228 503 1 969 969 60 361

418 660 1 099 631 577 903
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 6 128 751 2 975 650 1 008 132
2 611 000 842 726 303 740
3 517 103 1 357 338 95 593

773 782 615 138
1 804 -6 339

819 003 334 835 512 716
-6 113 16 624 5 507
26 310 -373 900
492 670 370 295 6 528

255 248 260 361 415 239

50 888 61 455 85 442
5 771 391 3 062 451 1 158 318

3 534 524 703 472 1 014 409
462 471 236 558 427 496
29 795 106 069 -186 645
1 608 725 995 183 -226 753

137 670 128 762 33 015
61 068 32 074 10 233
-62 862 860 333 86 563



Tabela 5.26

Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych 1998 1999 2000 2001

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Płaca zasadnicza 59,82% 60,18% 60,14% 58,85%
2 Pensja podstawowa 25,7% 26,5% 27,0% 26,3%
3 Nadwyżka akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3a Progresja akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,8% 1,7% 1,7% 1,7%
6 Wynagrodzenie za urlop 7,6% 7,7% 7,6% 7,5%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,7% 2,2% 2,0% 2,1%
8 KG 15,9% 16,3% 16,5% 16,3%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

10 Deputat węglowy 6,1% 5,7% 5,4% 5,0%

11 15,3% 14,2% 14,5% 14,0%

12    Premia regulaminowa dniówkowa 8,0% 8,2% 8,6% 8,3%
13    Premia regulaminowa akordowa 6,3% 6,0% 5,9% 5,6%
14    Premia zadaniowa 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
15    Premie inne 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
16 Inne dodatki 3,7% 4,1% 4,8% 5,1%
17    Dodatek funkcyjny 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
18    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19    Dodatek nocny 2,0% 2,1% 2,0% 2,0%
20    Dodatek za II zmianę 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 1,3% 1,6% 2,3% 2,6%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
24 Inne wynagrodzenia 21,2% 21,5% 20,6% 22,1%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 9,1% 9,2% 7,4% 9,6%
26    Nagrody jubileuszowe 1,9% 1,6% 1,4% 1,6%
27    Odprawy emerytalne 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
28    Nagroda barbórkowa 8,4% 8,7% 9,6% 8,7%
29    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%
31    Bilety z KG 0,2% 0,3% 0,2% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,8% 1,0% 1,2% 1,1%
33 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

79 270 006,00 90 338 368,00 86 404 996,00 89 895 861,00
34 104 479 39 823 579 38 792 635 40 187 782

39 539 59 713 26 109 9 467
2 338 444 2 493 101 2 372 555 2 571 197

10 019 703 11 612 014 10 880 832 11 507 048
3 561 447 3 251 574 2 874 680 3 137 809

21 103 987 24 511 454 23 690 329 24 905 018

8 102 407 8 586 933 7 767 856 7 577 540
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 20 297 369 21 335 298 20 799 672 21 350 560

10 536 148 12 300 475 12 381 477 12 741 300
8 358 937 9 034 823 8 418 195 8 609 260
1 388 920

13 364
4 905 222 6 215 148 6 928 868 7 784 275
129 430 160 271 156 765 85 531

2 711 255 3 155 453 2 921 383 3 068 006

1 719 457 2 440 613 3 269 532 3 903 401

345 080 458 811 581 188 727 337
28 047 025 32 212 333 29 546 466 33 736 432
12 069 067 13 742 293 10 629 009 14 684 905
2 483 329 2 375 111 1 951 273 2 368 189
252 266 386 100 419 157 448 376

11 101 133 13 133 385 13 743 718 13 358 915

760 800 702 880 857 640 950 760
292 589 402 508 266 233 271 694

1 087 841 1 470 056 1 679 436 1 653 593
132 519 622 150 101 147 143 680 002 152 767 128



IV  okres  restrukturyzacji,  który  trwał  pomiędzy  1998  a  2001  r.,  w  drugim 

analizowanym  zakładzie  wydobywczym  charakteryzował  się  niewielką  amplitudą  wahań 

składników  wynagrodzeń.  W pierwszym roku  wartość  globalnego  funduszu  płac  wzrosła 

zaledwie o 102,73%, czyli o 3 516 008 zł, co na tle poprzednich lat jest kwotą bardzo małą. 

W kolejnym okresie  wzrost  ten  był  już  bardziej  zauważalny i  wyniósł  17 581 525 zł;  po 

przeliczeniu  spowodowało  to  zwiększenie  się  funduszu  globalnego  o  113,27%.  Jednakże 

najistotniejszym momentem w tym okresie wydaje się przełom lat 1999 oraz 2000, kiedy to 

po raz pierwszy w analizowanym przedziale czasu wartość globalnego funduszu zmniejszyła 

się  z  poziomu  150 101 147  zł  do  143 680 002  zł,  co  oznacza  spadek  o  6 421 145  zł 

przekładający  się  na  wartość  zaledwie  95,72%  funduszu  roku  poprzedniego  (spadek 

o 4,28%).  Dalsza  analiza  nie  wskazuje  jednak,  by  miał  to  być  długotrwały  trend.  Już 

w następnym roku zaobserwować można wzrost kosztów poniesionych przez kopalnię będącą 

drugim  obiektem  badań  na  wypłatę  wynagrodzeń;  wyniósł  on  106,32%  wartości  roku 

poprzedniego (wzrost o 9 087 126 zł). Jak można zaobserwować, wzrost ten był wyższy niż 

wcześniej omawiany spadek, w związku z czym globalny fundusz płac przekroczył wartość 

z roku 1999 o 2 665 981 zł i okazał się najwyższym we wszystkich analizowanych do tej pory 

okresach.  Zmiany  zachodzące  w  zagregowanych  składnikach  wynagrodzeń  zostały 

przedstawione w tabeli 5.27. 

Tabela 5.27

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych 

rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Przedstawiona  tabela  wskazuje  na  względną  stabilizację  zarówno  zagregowanych 

215

1998 1990

80,98% 19,02% 81,65% 18,35%

4,26 4,45

2000 2001

80,70% 19,30% 80,93% 19,07%

4,18 4,24

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

107 317 031 zł 25 202 591 zł 122 550 701 zł 27 550 446 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

115 951 462 zł 27 728 540 zł 123 632 293 zł 29 134 835 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



składników  stałych,  jak  i  składników  zmiennych systemu wynagrodzeń  w  analizowanym 

zakładzie  wydobywczym.  W  1998  r.  suma  składników  wynagrodzeń  stałych wyniosła 

107 317 031 zł, co stanowiło 80,98% globalnego funduszu płac. Oznaczało to wzrost wartości 

funduszu  o  1 995 160  zł,  lecz  spowodowało  spadek  udziału  w  globalnym funduszu  płac 

o 0,66%.  Jednak  już  w  kolejnym  roku  zaobserwować  można  ponowny  wzrost  udziału 

składników stałych o 0,66%, co przekłada się na 15 233 670 zł; w tym samym czasie suma 

składników  zmiennych wzrosła  o  2 317 855 zł.  W trzecim kolejnym roku analizowanego 

okresu  ponownie  zanotowano  spadek  udziału  składników  zmiennych.  W  tym  wypadku 

wyniósł on 0,94%. Spadek ten wraz ze zmniejszeniem się globalnego funduszu płac w 2000 r. 

po raz pierwszy w analizowanym zakładzie  wydobywczym doprowadził  do spadku sumy 

zagregowanych składników stałych o 6 599 239 zł. Jednocześnie wart podkreślenia jest fakt, 

że suma składników zmiennych wzrosła o 178 094 zł. Jak już zostało wspomniane, nie był to 

jednak  trwały  trend,  lecz  jedynie  stan  przejściowy,  ponieważ  w  ostatnim  roku  analizy 

zauważyć  można  ponowny wzrost  w  ujęciu  ilości  środków  przekazywanych  zarówno  na 

składniki stałe, jak i  zmienne. W połączeniu z zauważalnym wzrostem globalnego funduszu 

płac  spowodowało  to  wzrost  sumy  składników  stałych o  7 680 831  zł  (0,23%)  oraz 

składników zmiennych o 1 406 295 zł.

Warto  nadmienić,  że  w  całym IV okresie  restrukturyzacji  środki  przeznaczone  na 

globalny fundusz płac wzrosły o 20 247 506 zł,  z czego 80,58% zostało przeznaczone na 

wypłaty  o  charakterze  stałym.  Pełna  analiza  składników  wynagrodzeń  została 

przeprowadzona na podstawie danych zawartych w tabeli 5.28. 

Przeprowadzona  analiza  potwierdza  wstępne  wnioski,  które  przedstawiono  we 

wcześniejszej  części  rozdziału.  W zdecydowanej  większości  wahania składników systemu 

wynagrodzeń  nie  przekraczają  progu  0,5%,  co  świadczy  o  stabilności  wypracowanego 

systemu.  Oczywiście  zagregowane  składniki  w  kilku  przypadkach  wykazują  się  nieco 

większą amplitudą,  lecz jest to w pełni zrozumiałe. Za najciekawsze zjawisko pierwszego 

okresu  z  całą  pewnością  uznać  można  1-procentowy spadek  udziału  pensji  podstawowej 

w globalnym  funduszu  płac,  co  zmniejszyło  między  innymi  koszty  płacy  zasadniczej 

o 388 788 zł. Można zaobserwować, że nastąpiło wyraźne ustabilizowanie działań mających 

wpływ na modyfikację systemu wynagrodzeń; z wyjątkiem omówionej płacy zasadniczej oraz 

14. pensji żaden z pozostałych składników nie zanotował zmiany przekraczającej 0,5%.  
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Tabela 5.28

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych

1998-1997 1999-1998 2000-1999 2001-2000 2002-2001
Lp. Składnik wynagrodzeń

1 Płaca zasadnicza -0,98% 0,37% -0,05% -1,29% 1,04%
2 Pensja podstawowa -1,00% 0,80% 0,47% -0,69% 0,13%
3 Nadwyżka akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3a Progresja akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,00% 0,01% -0,02% -0,01% 946 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,12% -0,10% -0,01% 0,03% 0,04%
6 Wynagrodzenie za urlop -0,03% 0,18% -0,16% -0,04% 0,13%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 0,04% -0,52% -0,17% 0,05% 0,11%
8 KG -0,39% 0,40% 0,16% -0,19% 0,19%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 Deputat węglowy 0,28% -0,39% -0,31% -0,45% 0,43%

11 0,36% -1,10% 0,26% -0,50% -0,19%
12    Premia regulaminowa dniówkowa 0,02% 0,24% 0,42% -0,28% -0,14%
13    Premia regulaminowa akordowa -0,10% -0,29% -0,16% -0,22% -0,04%
14    Premia zadaniowa 0,45% -1,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15    Premie inne -0,01% -0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 Inne dodatki 0,30% 0,44% 0,68% 0,27% -0,05%
17    Dodatek funkcyjny 0,00% 0,01% 0,00% -0,05% -0,03%
18    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19    Dodatek nocny -0,05% 0,06% -0,07% -0,02% -0,04%
20    Dodatek za II zmianę 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,29% 0,33% 0,65% 0,28% -88 -0,03%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,06% 0,05% 0,10% 0,07% 0,04%
24 Inne wynagrodzenia 0,32% 0,30% -0,90% 1,52% -0,80%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 0,54% 0,05% -1,76% 2,21% -0,84%
26    Nagrody jubileuszowe 0,28% -0,29% -0,22% 0,19% 0,17%
27    Odprawy emerytalne -0,15% 0,07% 0,03% 0,00% 0,13%
28    Nagroda barbórkowa -0,40% 0,37% 0,82% -0,82% -0,15%
29    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30    Pomoce szkolne 0,01% -0,11% 0,13% 0,03% -0,03%
31    Bilety z KG 0,00% 0,05% -0,08% -0,01% 0,02%
32    Inne niewymienione 0,04% 0,16% 0,19% -0,09% -0,11%

836 842 11 068 362 -3 933 372 3 490 865 2 779 349
-388 788 5 719 100 -1 030 944 1 395 147 727 342

-3 086 20 174 -33 604 -16 642
220 393 154 657 -120 546 198 642 95 942
223 497 1 592 311 -731 182 626 216 352 528
146 562 -309 873 -376 894 263 129 209 247
60 361 3 407 467 -821 125 1 214 689 622 375

577 903 484 526 -819 077 -190 316 770 969
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 1 008 132 1 037 929 -535 626 550 888 -15 237
303 740 1 764 327 81 002 359 823 -58 835
95 593 675 886 -616 628 191 065 43 598
615 138 -1 388 920
-6 339 -13 364

512 716 1 309 926 713 720 855 407 17 746
5 507 30 841 -3 506 -71 234 -40 746

6 528 444 198 -234 070 146 623 -17 128

415 239 721 156 828 919 633 869

85 442 113 731 122 377 146 149 75 708
1 158 318 4 165 308 -2 665 867 4 189 966 -800 303

1 014 409 1 673 226 -3 113 284 4 055 896 -1 116 265
427 496 -108 218 -423 838 416 916 300 756
-186 645 133 834 33 057 29 219 214 430
-226 753 2 032 252 610 333 -384 803 -54 996

33 015 -57 920 154 760 93 120 -27 360
10 233 109 919 -136 275 5 461 38 546
86 563 382 215 209 380 -25 843 -155 414



Nagroda  jubileuszowa  jest  również  jedynym  składnikiem,  którego  wartość 

przekroczyła  poziom 1 000 000  zł.  W kolejnym  roku  trwał  zastój  dotyczący  składników 

systemu  wynagrodzeń.  Najistotniejszą  obserwowaną  zmianą  jest  spadek  udziału  premii 

w globalnym funduszu płac  o 1,1%, spowodowany w głównej  mierze  przez  zmniejszenie 

finansowania środków na premię zadaniową o 1 388 920 zł. Warte odnotowania jest również 

ponowne zwiększenie udziału pensji zasadniczej o 0,8%, co oznacza wzrost o 5 719 100 zł. 

Wydaje się, że najbardziej interesujące zmiany miały miejsce na przełomie lat 1999 i 2000, 

gdy w  wartościach  kwotowych  odnotowano  niespotykanie  dużą  liczbę  spadków.  Jak  już 

zostało  wspomniane,  było  to  skutkiem  spadku  wartości  globalnego  funduszu  płac. 

W wartościach  zagregowanych  kwota  przeznaczana  na  pensje  podstawowe  spadła 

o 3 933 372 zł, premie zostały zmniejszone o 535 626 zł, a inne wynagrodzenia o 2 665 867 

zł. Jedyny wzrost zanotowano w przypadku innych dodatków, na co w głównej mierze wpływ 

miały dodatki za pracę w warunkach szkodliwych – wzrost ten wynosił 828 919 zł. Zgodnie 

z wcześniejszymi  wnioskami  nie  można  jednak  uznać  tego  roku  za  wyznacznik  nowych 

rozwiązań w systemie wynagrodzeń,  lecz raczej  za pojedynczy i  odosobniony przypadek. 

Potwierdza  to  kolejny  okres  zmian  zachodzących  pomiędzy  rokiem  2000  a  2001,  gdy 

w kwotach będących składnikami globalnego funduszu płac zaobserwować można ponowne 

wzrosty,  jak w przypadku płacy zasadniczej,  która wzrosła  o 34 900 865 zł.  Warta  uwagi 

sytuacja  miała  również  miejsce  w  innych  wynagrodzeniach  – stosunkowo  duży  wzrost 

udziału dotyczył 14. pensji i wynosił 2,21%, czyli 4 055 896 zł. W ostatnim okresie badanego 

przedziału  czasu  przede  wszystkim  należy  skupić  się  na  sumie  składników  zmiennych. 

Niezwykle  rzadkim  i  ciekawym  zjawiskiem  jest  zrównanie  się  agregowanej  kwoty 

składników  zmiennych poprzez  wzrost  innych  dodatków o  kwotę  17 764  zł  oraz  spadek 

premii  o  15 237  zł.  Zagregowana  różnica  składników  zmiennych pomiędzy rokiem 2001 

a 2002 wyniosła zaledwie 2 509 zł. 

Ogólne  informacje  dotyczące  drugiego  obiektu  analizy  empirycznej  w  trakcie 

ostatniego okresu restrukturyzacji przedstawione zostały w tabeli 5.29.
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Tabela 5.29

Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 2002–2007 (okres dynamicznych zmian)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych 2002 2003 2004 2005

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Płaca zasadnicza 59,89% 60,12% 58,71% 67,62%
2 Pensja podstawowa 26,4% 26,5% 25,7% 30,2%
3 Nadwyżka akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3a Progresja akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,7% 2,1% 2,2% 2,7%
6 Wynagrodzenie za urlop 7,7% 7,6% 7,6% 8,7%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,2% 2,0% 2,1% 2,4%
8 KG 16,5% 16,5% 16,1% 19,0%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
10 Deputat węglowy 5,4% 5,3% 5,1% 4,7%

11 13,8% 13,9% 14,6% 6,6%

12    Premia regulaminowa dniówkowa 8,2% 7,3% 6,4% 2,1%
13    Premia regulaminowa akordowa 5,6% 5,5% 5,4% 2,6%
14    Premia zadaniowa 0 0,0% 1,1% 2,8% 1,9%
15    Premie inne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
16 Inne dodatki 5,0% 5,5% 5,6% 6,0%
17    Dodatek funkcyjny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19    Dodatek nocny 2,0% 2,0% 1,9% 2,2%
20    Dodatek za II zmianę 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 2,5% 2,9% 3,2% 3,2%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
24 Inne wynagrodzenia 21,3% 20,5% 21,1% 19,8%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 8,8% 8,0% 8,7% 8,2%
26    Nagrody jubileuszowe 1,7% 1,9% 1,8% 1,8%
27    Odprawy emerytalne 0,4% 0,4% 0,3% 0,6%
28    Nagroda barbórkowa 8,6% 8,5% 8,6% 8,1%
29    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%
31    Bilety z KG 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
32    Inne niewymienione 1,0% 0,9% 0,9% 0,5%
33 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

Wynagrodzenie   
 (w tys. zł)

92 675 210,00 93 163 328,00 91 893 829,00 108 101 497,00
40 915 124 41 053 593 40 249 320 48 219 640

10 413 11 011 9 678 9 465
2 667 139 3 316 044 3 417 684 4 280 148

11 859 576 11 809 396 11 833 638 13 956 023
3 347 056 3 138 328 3 298 653 3 778 018

25 527 393 25 620 640 25 144 208 30 383 032

8 348 509 8 214 316 7 940 648 7 475 171
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 21 335 323 21 603 417 22 827 554 10 501 806

12 682 465 11 366 035 10 083 606 3 425 366
8 652 858 8 531 988 8 389 887 4 109 361

1 705 394 4 354 061 2 967 079

7 802 021 8 482 596 8 822 096 9 604 296
44 785 42 933 41 555 40 609

3 050 878 3 109 300 3 005 937 3 547 939

3 903 313 4 521 527 4 947 285 5 100 778

803 045 808 836 827 319 914 970
32 936 129 31 704 781 32 980 267 31 666 961
13 568 640 12 361 810 13 646 657 13 073 546
2 668 945 2 894 420 2 826 039 2 830 488
662 806 694 573 441 718 909 200

13 303 919 13 205 898 13 429 252 12 964 101

923 400 904 476 864 804 795 488
310 240 310 802 303 309 283 184

1 498 179 1 332 802 1 468 488 810 954
154 748 683 154 954 122 156 523 746 159 874 560



Podobnie  jak  w  przypadku  pierwszego  obiektu  analizy  empirycznej,  również 

w analizowanym zakładzie zmiany zachodzące podczas V okresu restrukturyzacji sugerują 

znaczną  stabilizację  zakładowego  systemu  wynagrodzeń.  Przez  większą  część  badanego 

okresu  wzrosty  globalnego  funduszu  płac  nie  przekraczały  2%  i  wartość  funduszu 

kształtowała  się  następująco  (w  procentach  wartości  funduszu  w  roku  poprzedzającym): 

101,30% w 2002 r. (wzrost o 1 981 555 zł), 100,13% w 2003 r. (wzrost zaledwie o 205 439 zł, 

co  jest  najniższym  wynikiem  globalnego  funduszu  płac  w  ciągu  wszystkich  lat,  które 

obejmuje niniejsza analiza), 101,01% w 2004 r. (wzrost o 1 569 624 zł), 102,14% w ostatnim 

roku analizowanego okresu.  Pełna analiza  sumarycznych składników  stałych i  zmiennych 

przeprowadzona została na podstawie danych zawartych w tabeli 5.30.

Tabela 5.30

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych 

rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

W  pierwszym  roku  prowadzonej  analizy  suma  zagregowanych  składników 

wynagrodzeń stałych wzrosła o 16 136 165 zł, a stosunek składników stałych do zmiennych 

wynosił  4,31.  Jednocześnie  w  przypadku  składników  zmiennych nastąpił  spadek  udziału 

w globalnym funduszu płac o 0,24%. Był to początek nieco dłużej utrzymującego się trendu 
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2002 2003

81,17% 18,83% 80,58% 19,42%

4,31 4,15

2004 2005

79,78% 20,22% 87,42% 12,58%

3,95 6,95

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

125 611 339 zł 29 137 344 zł 124 868 109 zł 30 086 013 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

124 874 096 zł 31 649 650 zł 139 768 458 zł 20 106 102 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



obniżania udziału wielkości wynagrodzeń stałych na rzecz wynagrodzeń zmiennych. Kolejny 

okres to jednak spadek udziału składników stałych o 0,59%. Tendencja spadkowa utrzymała 

się  jeszcze  w  kolejnym  okresie,  kiedy  to  ponownie  udział  składników  stałych uległ 

zmniejszeniu, tym razem o 0,8%, co przełożyło się na kwotę dodatkowych 1 563 637 zł. Jest 

to  różnica  istotna  dlatego,  że  w tym samym okresie  wartość  składników  stałych wzrosła 

zaledwie o 5 987 zł. Ostatni rok analizowanego okresu był jednak czasem wyraźnego spadku 

udziału składników zmiennych – aż o 7,64%, co oznaczało rzadko spotykane obniżenie kwoty 

zagregowanej o 11 543 548 zł. Tak wyraźny spadek w ostatnim roku spowodował również, że 

w całym analizowanym okresie  wartość zagregowanych składników  zmiennych spadła  aż 

o 31% w stosunku do roku 2002. Aby lepiej zrozumieć, co spowodowało tak istotną zmianę, 

konieczne  jest  odwołanie  się  do  danych  zawartych w tabeli  5.31,  w której  ujęto  zmiany 

zachodzące w poszczególnych składnikach wynagrodzeń w całym badanym okresie. Zgodnie 

z przedstawionymi dotychczas wnioskami pierwsze trzy okresy analizowanego zakresu czasu 

cechowały  się  bardzo  niską  dynamiką  zmian.  Zdecydowana  większość  poszczególnych 

składników wynagrodzeń nie przekroczyła poziomu 0,5%. W latach 2001–2002 największa 

dodatnia zmiana dotyczyła płacy podstawowej, której wzrost udziału wyniósł 1,04%, czyli 

2 779 349  zł.  Na  wzrost  ten  największy  wpływ  miało  zwiększenie  udziału  deputatu 

węglowego o 770 969 zł. Natomiast jeśli chodzi o spadki, wyraźny był spadek wartości 14. 

pensji  o 1 116 265 zł  (0,84%). Kolejny okres wydaje się jeszcze spokojniejszy od okresu 

poprzedzającego;  jedynym  składnikiem,  którego  wartość  przekroczyła  1%,  była  premia 

zadaniowa,  której  wartość  wzrosła  o  1 705 394  zł.  W  latach  2003–2004  największe 

odchylenie w stosunku do lat poprzednich zaobserwowano w przypadku płacy podstawowej, 

której wielkość zmalała o 1,41% (spadek o 1 269 499 zł), na co złożyły się między innymi: 

spadki płacy zasadniczej (-0,78%), KG (-0,47%) oraz wartości deputatu węglowego (-0,23%). 

W  ostatnim  analizowanym  okresie  uwagę  zwraca  zwłaszcza  niezwykle  wysoki,  na  tle 

poprzednich lat,  wzrost płacy zasadniczej  – o 8,91% (16 207 668 zł),  na co złożyły się w 

głównej mierze wzrosty płacy zasadniczej (4,45%), KG (2,94%) oraz wynagrodzeń za urlop 

(1,17%). Naturalnie tak duży wzrost jednego z zagregowanych składników musiał odbić się 

na  pozostałych  elementach  systemu  wynagrodzeń.  Najpoważniejszy  spadek  dotyczył 

składników  premii  (-8,02%),  na  co  składały  się  wyraźne  spadki  premii  regulaminowej: 

dniówki (-4,30%), premii akordowej dniówkowej (-2,79%) oraz premii zadaniowej (-0,93%). 

Pełną analizę elastyczności w ciągu badanego okresu przedstawia tabela 5.32.
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Tabela 5.31

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 2002–2007 (okres dynamicznych zmian)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Drugi obiekt badań empirycznych

1998-1997 1999-1998 2000-1999 2001-2000 2002-2001
Lp. Składnik wynagrodzeń

1 Płaca zasadnicza -0,98% 0,37% -0,05% -1,29% 1,04%
2 Pensja podstawowa -1,00% 0,80% 0,47% -0,69% 0,13%
3 Nadwyżka akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3a Progresja akordowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,00% 0,01% -0,02% -0,01% 946 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,12% -0,10% -0,01% 0,03% 0,04%
6 Wynagrodzenie za urlop -0,03% 0,18% -0,16% -0,04% 0,13%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 0,04% -0,52% -0,17% 0,05% 0,11%
8 KG -0,39% 0,40% 0,16% -0,19% 0,19%
9 Fundusz produkcyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 Deputat węglowy 0,28% -0,39% -0,31% -0,45% 0,43%

11 0,36% -1,10% 0,26% -0,50% -0,19%
12    Premia regulaminowa dniówkowa 0,02% 0,24% 0,42% -0,28% -0,14%
13    Premia regulaminowa akordowa -0,10% -0,29% -0,16% -0,22% -0,04%
14    Premia zadaniowa 0,45% -1,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15    Premie inne -0,01% -0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 Inne dodatki 0,30% 0,44% 0,68% 0,27% -0,05%
17    Dodatek funkcyjny 0,00% 0,01% 0,00% -0,05% -0,03%
18    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19    Dodatek nocny -0,05% 0,06% -0,07% -0,02% -0,04%
20    Dodatek za II zmianę 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21    Dodatek za warunki szkodliwe 0,29% 0,33% 0,65% 0,28% -88 -0,03%
22    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23    Dodatki inne nie wymienione 0,06% 0,05% 0,10% 0,07% 0,04%
24 Inne wynagrodzenia 0,32% 0,30% -0,90% 1,52% -0,80%
25    Nagroda roczna (14. pensja) 0,54% 0,05% -1,76% 2,21% -0,84%
26    Nagrody jubileuszowe 0,28% -0,29% -0,22% 0,19% 0,17%
27    Odprawy emerytalne -0,15% 0,07% 0,03% 0,00% 0,13%
28    Nagroda barbórkowa -0,40% 0,37% 0,82% -0,82% -0,15%
29    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30    Pomoce szkolne 0,01% -0,11% 0,13% 0,03% -0,03%
31    Bilety z KG 0,00% 0,05% -0,08% -0,01% 0,02%
32    Inne niewymienione 0,04% 0,16% 0,19% -0,09% -0,11%

836 842 11 068 362 -3 933 372 3 490 865 2 779 349
-388 788 5 719 100 -1 030 944 1 395 147 727 342

-3 086 20 174 -33 604 -16 642
220 393 154 657 -120 546 198 642 95 942
223 497 1 592 311 -731 182 626 216 352 528
146 562 -309 873 -376 894 263 129 209 247
60 361 3 407 467 -821 125 1 214 689 622 375

577 903 484 526 -819 077 -190 316 770 969
Premia (akordowa +dniówka 

+zadniowa +inne) 1 008 132 1 037 929 -535 626 550 888 -15 237
303 740 1 764 327 81 002 359 823 -58 835
95 593 675 886 -616 628 191 065 43 598
615 138 -1 388 920
-6 339 -13 364

512 716 1 309 926 713 720 855 407 17 746
5 507 30 841 -3 506 -71 234 -40 746

6 528 444 198 -234 070 146 623 -17 128

415 239 721 156 828 919 633 869

85 442 113 731 122 377 146 149 75 708
1 158 318 4 165 308 -2 665 867 4 189 966 -800 303

1 014 409 1 673 226 -3 113 284 4 055 896 -1 116 265
427 496 -108 218 -423 838 416 916 300 756
-186 645 133 834 33 057 29 219 214 430
-226 753 2 032 252 610 333 -384 803 -54 996

33 015 -57 920 154 760 93 120 -27 360
10 233 109 919 -136 275 5 461 38 546
86 563 382 215 209 380 -25 843 -155 414



Tabela 5.32

Elastyczność składników wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 

1989–2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.
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1990-1989 1991-1990 1992-1991

15,12% -15,12% 2,47% -2,47% 2,05% -2,05%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

11,35 13,79 19,48

1993-1992 1994-1993 1995-1994

-3,59% 3,59% 0,30% -0,30% -2,08% 2,08%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

3,74 7,77 3,13

1996-1995 1997-1996 1998-1997

-3,42% 3,42% -0,65% 0,65% -0,66% 0,66%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

2,04 2,96 1,25

1999-1998 2000-1999 2001-2000

0,66% -0,66% -0,94% 0,94% 0,23% -0,23%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

6,49 -37,05 5,46

2002-2001 2003-2002 2004-2003

0,24% -0,24% -0,59% 0,59% -0,80% 0,80%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

788,78 -0,78 0,00

2005-2004

7,64% -7,64%
iloraz ▲WS i ▲WZ

-1,29

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

11 269 599 zł 992 838 zł 9 090 072 zł 659 118 zł 12 753 871 zł 654 769 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

13 094 545 zł 3 504 236 zł 18 855 191 zł 2 427 080 zł 12 379 989 zł 3 950 083 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

14 139 302 zł 6 947 754 zł 9 787 244 zł 3 310 485 zł 1 908 597 zł 1 520 848 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

15 233 670 zł 2 347 855 zł -6 599 239 zł 178 094 zł 7 680 831 zł 1 406 295 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

1 979 046 zł 2 509 zł -743 230 zł 948 669 zł 5 987 zł 1 563 637 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

14 894 362 zł -11 543 548 zł



W kwestii wielkości elastyczności wynagrodzeń uwagę najbardziej zwraca wyraźny 

podział  na  dwa  okresy:  pierwszy  ze  stosunkowo  niewielkimi  amplitudami  elastyczności 

w latach  1989–1998  oraz  drugi  od  przełomu  lat  1998–1999  aż  do  końca  badania,  gdy 

wystąpiły niezwykle silne wahania oscylujące w granicach od  –37,05 do 788,78. Ten efekt 

można  zaobserwować  na  przykładzie  rys.  5.4.  Zmierzając  do  pełniejszego  zrozumienia 

zjawisk  dotyczących  elastyczności  wynagrodzeń,  należy  również  przeanalizować 

elastyczność  poszczególnych  zagregowanych  składników  systemu  wynagrodzeń 

przedstawioną na rys. 5.5. 

Rys. 5.4. Elastyczność składników wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej na 

tle poszczególnych etapów restrukturyzacji górnictwa w latach 1989–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Rysunek ten potwierdza wcześniejszą obserwację dotyczącą widocznego podziału na 

okresy stabilizacji  oraz wysokiej  dynamiki.  Można zaobserwować,  że szczyt  omawianego 

zjawiska  przypada  na  IV  etap  restrukturyzacji  (poszukiwania  nowych  zmian)  i  ulega 

uspokojeniu już w trakcie trwania etapu V. 

Kolejnym niezwykle ważnym elementem analizowanym przez autora jest  wielkość 

wynagrodzeń stałych i  zmiennych oraz proces ich kształtowania się w czasie, co prezentuje 

rys. 5.6.
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Rys. 5.5. Elastyczność składników zmiennych oraz stałych w drugim obiekcie analizy 

empirycznej w latach 1989–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Rys. 5.6. Zestawienie wielkości składników stałych i zmiennych w drugim obiekcie analizy 

empirycznej w latach 1989–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej drugi obiekt badań.

Jak  można  zaobserwować  na  rys.  5.6,  dynamika  wzrostu  składników  stałych była 

wyraźnie wyższa niż składników zmiennych. Jednocześnie prawie przez cały okres badania 

225

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2
Elastyczność wynagrodzeń stałych i zmiennych

suma ▲ składników stałych
suma ▲ składników 
zmiennych

19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005
0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000
Wielkość wynagrodzeń stałych i zmiennych w latach 1989-2005

suma składników stałych
suma składników zmiennych



notowano  niezbyt  duże,  lecz  stałe  wzrosty  wartości  składników  zmiennych.  Wyjątkiem 

oczywiście  jest  omawiany  we  wcześniejszej  części  niniejszej  pracy  ostatni  rok  badania, 

w którym  zagregowane  składniki  zmienne zostały  w  znacznym  stopniu  pomniejszone. 

Posiadane dane nie pozwalają jednak udzielić odpowiedzi na pytanie, czy było to wahanie 

o charakterystyce efemerycznej, czy też raczej początek długookresowego trendu. 
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5.3. Charakterystyka modelu dyspersyjnego trzeciego 

obiektu badań empirycznych

Trzeci  z  analizowanych  zakładów  wydobywczych  został  scharakteryzowany  jako 

odznaczający się  niską  rentownością.  Zgodnie  z  metodyką  działań  przyjętą  w niniejszym 

rozdziale  w  analizie  trzeciego  obiektu  badań  wydzielono  pięć  okresów  tożsamych 

z poszczególnymi  okresami  restrukturyzacji  sektora  górniczego.  Każdy  z  okresów 

scharakteryzowano  za  pomocą  opisu  składników  wynagrodzeń  w  danym  okresie,  zmian 

zachodzących w zagregowanych składnikach  stałych i  zmiennych na tle zmian globalnego 

funduszu płac oraz dynamiki zmian poszczególnych składników wynagrodzeń. 

Struktura systemu wynagrodzeń w trakcie I okresu restrukturyzacji (okres głębokiego 

kryzysu) została zaprezentowana w tabeli 5.33. Pierwszy analizowany okres wydaje się mieć 

zbliżoną charakterystykę do omawianych wcześniej obiektów badań empirycznych. Cechował 

się  niezwykle  wysokim wzrostem globalnego funduszu płac  w pierwszych latach,  jednak 

dynamika  ta  zmniejszała  się  wraz  z  upływem lat.  Najbardziej  wyraźny wzrost  wielkości 

globalnego funduszu płac  został  zaobserwowany na  przełomie  1989 oraz  1990 r.  W tym 

okresie  suma  składników  wzrosła  o  14 741 270,4  zł,  czyli  o  404%.  W kolejnych  latach 

dynamika  wzrostu  globalnego  funduszu  płac  nadal  była  stosunkowo  wysoka,  jednak 

zdecydowanie mniejsza od zaobserwowanej w pierwszym okresie i wynosiła 10 899 710,8 zł 

(wzrost o 155,64%) w 1991 r. oraz 16 535 047,6 zł (wzrost o 154,23%) w 1992 r. Wart uwagi 

jest  fakt,  że  mimo  procentowego  spadku  dynamiki  wzrostu  globalnego  funduszu  płac 

w każdym  kolejnym  roku  zauważany  jest  wyraźny  wzrost  w  kwotach  pieniężnych. 

Interesujące  również  wydają  się  zmiany  w  poszczególnych  elementach  systemu 

wynagrodzeń. W szczególności interesujące są cechy pierwszego roku analizowanego okresu. 

Bardziej szczegółowa analiza zagregowanych składników  stałych oraz  zmiennych możliwa 

była dzięki danym przedstawionym w tabeli 5.34.
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Tabela 5.33

Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych 1989 1990 1991 1992

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Pensja podstawowa 48,33% 66,02% 63,19% 0,64
2 Płaca zasadnicza 16,7% 25,2% 22,8% 24,6%
3 Nadwyżka akordowa 10,8% 9,3% 8,9% 5,8%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,0% 2,1% 1,9% 1,5%
6 Wynagrodzenie za urlop 4,8% 6,2% 6,4% 6,9%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,9% 4,0% 5,4% 5,5%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 8,5% 13,5% 12,9% 13,6%
9 Deputat węglowy 2,5% 5,6% 4,8% 6,0%

10 12,8% 15,0% 16,5% 9,3%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 4,6% 5,6% 6,7% 4,7%
12    Premia regulaminowa akordowa 3,1% 5,4% 7,6% 2,6%
13    Premia zadaniowa 4,0% 2,5% 1,0% 2,0%
14    Premie inne 1,1% 1,5% 1,2% 0,0%
15 Inne dodatki 11,7% 5,2% 2,5% 10,1%
16    Dodatek funkcyjny 0,3% 0,5% 0,5% 0,8%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,3% 0,4% 0,2% 4,9%
18    Dodatek nocny 0,6% 0,7% 0,4% 1,0%
19    Dodatek za II zmianę 0,2% 0,2% 0,1% 0,3%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 1,5% 1,9% 1,1% 2,8%
21    Wynagrodzenia z uchwały 8,5% 1,4% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
23 Inne wynagrodzenia 27,2% 13,7% 17,8% 16,7%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 1,3% 1,1% 7,9% 6,3%
25    Nagrody jubileuszowe 0,8% 1,2% 1,1% 0,9%
26    Odprawy emerytalne 0,1% 0,7% 0,3% 0,4%
27    Nagroda barbórkowa 7,7% 8,4% 7,9% 8,6%
28    13. pensja 6,2% 1,3% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%
30    Bilety z KG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
31    Inne niewymienione 11,1% 1,0% 0,4% 0,5%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

2 343 842 12 934 148 19 265 796 30 057 844
809 620 4 929 330 6 940 198 11 552 046
521 337 1 823 748 2 710 385 2 707 784

5 793 21 860 13 779 17 087
49 614 418 313 594 514 715 103

232 211 1 212 427 1 959 185 3 228 938
187 953 779 622 1 638 928 2 602 153
414 517 2 649 736 3 933 868 6 402 833
122 798 1 099 111 1 474 938 2 831 900

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 619 406 2 942 704 5 042 654 4 366 760

225 242 1 102 221 2 049 066 2 214 550
148 188 1 056 274 2 326 580 1 214 920
194 863 488 958 291 000 921 056
51 114 295 252 376 009 16 234

568 152 1 022 633 756 129 4 728 500
15 133 91 111 152 625 364 851
15 382 75 575 59 421 2 319 847
31 202 128 676 107 987 484 011
8 963 37 496 33 184 155 335

73 127 378 091 346 385 1 308 804
411 849 265 466
12 498 46 219 56 527 95 651

1 317 761 2 690 946 5 425 563 7 872 087
61 559 218 728 2 393 498 2 981 189
36 899 228 102 328 124 403 623
5 270 140 559 82 852 195 091

375 193 1 637 882 2 412 479 4 035 411
298 528 260 626

2 327 15 890 75 862 4 731

537 985 189 160 132 747 252 043
4 849 161 19 590 431 30 490 142 47 025 190



Tabela 5.34 

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Jak  można  zaobserwować  na  przykładzie  zaprezentowanej  tabeli  5.34,  w  trakcie 

I okresu  restrukturyzacji  udział  składników  stałych w  globalnym  funduszu  płac  ulegał 

wzrostowi, co w sposób oczywisty musiało przełożyć się na zmniejszenie udziału składników 

zmiennych. W pierwszym roku podlegającemu analizie udział składników stałych zwiększył 

się  o  11 963 491,7  zł,  co  oznaczało  wzrost  udziału  o  4,25%.  Jednocześnie  stosunek 

składników stałych do zmiennych wzrósł o 0,86 i osiągnął poziom 3,94. W kolejnych latach 

dynamika zmian uległa zdecydowanemu zmniejszeniu i nie przekraczała 1,5%. W roku 1991 

suma  składników  stałych zwiększyła  się  o  9 066 264,8  zł  (wzrost  o  1,22%),  a  suma 

składników  zmiennych,  mimo procentowego spadku,  wzrosła  o  1 833 446 zł.  Ostatni  rok 

analizowanego okresu charakteryzował niewielki spadek procentowego udziału składników 

stałych w  stosunku  do  składników  zmiennych.  Zwiększenie  nakładów  na  składniki  stałe 

o 13 238 571,6  zł  przyniosło  spadek  udziału  o  0,32%,  w  tym  samym  czasie  nakłady  na 

składniki zmienne wzrosły o 3 296 476 zł. Szczegółowa analiza poszczególnych składników 

systemu wynagrodzeń została przeprowadzona z wykorzystaniem danych przedstawionych 

w tabeli 5.35.
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1989 1990

75,51% 24,49% 79,76% 20,24%

3,08 3,94

1991 1992

80,98% 19,02% 80,66% 19,34%

4,26 4,17

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

3 661 602,3 zł 1 187 558,6 zł 15 625 094,0 zł 3 965 337,3 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

24 691 358,8 zł 5 798 783,3 zł 37 929 930,4 zł 9 095 259,3 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.35

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych 1990-1989 1991-1990 1992-1991 1993-1992

1 Pensja podstawowa 17,69% -2,84% 0,73% -1,02%
2 Płaca zasadnicza 8,47% -2,40% 1,80% 1,08%
3 Nadwyżka akordowa -1,44% -0,42% -3,13% -3,13%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -0,01% -0,07% -0,01% -530 -0,01%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,11% -0,19% -0,43% -0,14%
6 Wynagrodzenie za urlop 1,40% 0,24% 0,44% -0,36%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 0,10% 1,40% 0,16% -0,38%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 4,98% -0,62% 0,71% 0,03%
9 Deputat węglowy 3,08% -0,77% 1,18% 1,89%

10 2,25% 1,52% -7,25% -2,47%
11    Premia regulaminowa dniówkowa 0,98% 1,09% -2,01% -1,02%
12    Premia regulaminowa akordowa 2,34% 2,24% -5,05% 0,49%
13    Premia zadaniowa -1,52% -1,54% 1,00% -1,93%
14    Premie inne 0,45% -0,27% -1,20% 128 -0,01%
15 Inne dodatki -6,50% -2,74% 7,58% 2,18%
16    Dodatek funkcyjny 0,15% 0,04% 0,28% -0,10%
17    Dodatek stabilizacyjny 0,07% -0,19% 4,74% 1,38%
18    Dodatek nocny 0,01% -0,30% 0,68% 0,28%
19    Dodatek za II zmianę 0,01% -0,08% 0,22% 0,04%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,42% -0,79% 1,65% 0,54%
21    Wynagrodzenia z uchwały -7,14% -1,36% 0 0,00% 0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione -0,02% -0,05% 0,02% 0,03%
23 Inne wynagrodzenia -13,44% 4,06% -1,05% 1,32%
24    Nagroda roczna (14. pensja) -0,15% 6,73% -1,51% 0,70%
25    Nagrody jubileuszowe 0,40% -0,09% -0,22% 0,66%
26    Odprawy emerytalne 0,61% -0,45% 0,14% 0,21%
27    Nagroda barbórkowa 0,62% -0,45% 0,67% -0,34%
28    13. pensja -4,83% -1,33% 0 0,00% 0 0,00%
29    Pomoce szkolne 0,03% 0,17% -0,24% 0,41%
30    Bilety z KG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31    Inne niewymienione -10,13% -0,53% 0,10% -0,32%

10 590 306 6 331 648 10 792 048 11 169 608
4 119 710 2 010 868 4 611 848 5 257 439
1 302 412 886 637 -2 601 -985 800
16 067 -8 081 3 308
368 699 176 201 120 588 190 485
980 216 746 758 1 269 753 1 032 752
591 668 859 306 963 226 776 493
2 235 220 1 284 132 2 468 965 2 543 930
976 313 375 827 1 356 962 2 354 839

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 2 323 298 2 099 951 -675 895 102 015

876 978 946 846 165 483 202 882
908 086 1 270 306 -1 111 660 800 539
294 095 -197 958 630 056 -901 534
244 138 80 757 -359 774

454 481 -266 505 3 972 371 3 290 074
75 978 61 514 212 226 79 810
60 194 -16 154 2 260 426 1 816 148
97 474 -20 689 376 025 374 934
28 533 -4 312 122 151 87 817
304 964 -31 705 962 419 872 722
-146 383 -265 466
33 721 10 309 39 124 58 643

1 373 186 2 734 617 2 446 524 3 963 157
157 169 2 174 770 587 690 1 631 114
191 202 100 023 75 498 594 794
135 289 -57 706 112 238 211 922
1 262 689 774 597 1 622 932 1 363 833
-37 902 -260 626
13 563 59 972 -71 131 271 450

-348 825 -56 413 119 296 -109 957



Analiza danych szczegółowych dostarcza podobnych wniosków do tych wynikających 

z badania elementów cząstkowych.  Pierwszy rok omawianego okresu charakteryzował się 

zmianami  o  najwyższych  amplitudach  wahań  poszczególnych  składników  wynagrodzeń. 

Duża część składowych systemu wynagrodzeń zanotowała kilkuprocentowe zmiany wielkości 

udziału  w  globalnym  funduszu  płac.  Jak  można  zaobserwować,  wielkość  udziału  pensji 

podstawowej wzrosła o 10 590 306,1 zł, co przełożyło się na wysoki – wynoszący aż 17,69% 

– wzrost tego zagregowanego składnika wynagrodzeń. Wpływ na to miał przede wszystkim 

wzrost  wielkości  płacy  zasadniczej  o  4 119 710,1  zł,  co  oznaczało  wzrost  tego  elementu 

systemu  o  8,47%,  kolejnym  zauważalnym  wzrostem  było  zwiększenie  znaczenia 

wynagrodzenia wynikającego z Karty górnika o 2 235 219,5 zł (wzrost udziału o 4,98%) oraz 

deputatu  węglowego  o  976 313,3  zł  (zwiększenie  udziału  o  3,08%).  W zakresie  premii, 

których wartość  wzrosła  o 2 323 297 zł,  najwyraźniejsza zmiana  widoczna jest  w postaci 

wzrostu premii akordowej o 2,34% – co skutkowało zwiększeniem wartości tego składnika 

o 908 086,1 zł.  W przypadku dodatków, mimo wzrostu wartości składnika o 454 481,1 zł, 

zanotowano dość istotny spadek na poziomie 6,50%. Wpływ na to miał zdecydowany spadek 

wynagrodzeń z uchwały – o 1 463 382,8 zł (zmniejszenie udziału w globalnym funduszu płac 

o  7,14%).  Ostatnim  elementem  podlegającym  analizie  w  pierwszym  okresie  są  inne 

wynagrodzenia, których udział, mimo wzrostu wartości o 1 373 185,6 zł, spadł o 13,44%. Na 

ten  stan  rzeczy  największy  wpływ  miały  wyraźne  spadki  13.  pensji  oraz  składnika 

określonego jako  „inne niewymienione”.  Wartość pierwszego z nich spadła o 37 902,2 zł 

(spadek udziału  o  4,83%),  natomiast  wartość  drugiego z  wcześniej  wymienionych spadła 

o 348 825,3 zł, co przełożyło się na spadek udziału aż o 10,13%. Kolejne okresy, mimo że nie 

charakteryzują  się  aż  tak  wysokim  zróżnicowaniem  poszczególnych  składników  systemu 

wynagrodzeń,  muszą  zostać  uznane  za  istotne  z  perspektywy  rozważań  globalnych.  Na 

przełomie  lat  1990 i  1991 udział  pensji  podstawowej  w globalnym funduszu płac zmalał 

o 2,84%,  a  głównym czynnikiem odpowiedzialnym za  taki  stan  rzeczy był  mniejszy  niż 

w poprzednim okresie wzrost wielkości płacy zasadniczej o 2 010 868,1 zł (spadek udziału 

o 2,84%). Dalsze wahanie obserwowano również w przypadku premii, których zagregowane 

wskaźniki wzrosły o 1,52% (wzrost wartości o 2 099 950,5 zł).  Wpływ na to miał wzrost 

udziału premii regulaminowej dniówkowej o 1,09% (zwiększenie wartości o 946 845,8 zł) 

oraz  premii  regulaminowej  akordowej  o  2,24%  (zwiększenie  wartości  składnika 

o 1 270 305,7 zł).  W odróżnieniu  od poprzedniego okresu stosunkowo dużemu wzrostowi 

uległ  udział  innych  wynagrodzeń  –  o  4,06%,  co  oznaczało  zwiększenie  wartości  tego 

zagregowanego składnika o 2 734 616,8 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miał przede wszystkim 

wyraźny wzrost wartości nagrody rocznej (14. pensji) o 2 174 770,3 zł (zwiększenie udziału 
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o 6,73%).  Lata  1991–1992  to  okres  dalszych  dynamicznych  zmian  zarówno 

w zagregowanych składnikach, jak i w poszczególnych elementach składowych globalnego 

funduszu  płac.  Jak  można  zaobserwować,  pensja  podstawowa  uległa  wzrostowi 

o 10 792 047,9  zł,  co  spowodowało  wzrost  jej  udziału  w funduszu  o  0,73%.  W głównej 

mierze miał  na to  wpływ wzrost  płacy zasadniczej  o  4 611 848 zł  (zwiększenie udziału o 

1,8%) oraz deputatu węglowego o 1 356 961,5 zł (wzrost o 1,18%). W tym samym okresie 

należy odnotować spadek wartości nadwyżki akordowej o 3,13%, jednak mimo wyraźnego 

spadku udziału kwota, o którą obniżył się ten składnik, to jedynie 2 601,3 zł. W przypadku 

premii  również  należy  mówić  o  spadku  wielkości  składnika.  Suma  składników  premii 

zmniejszyła się o 675 894,8 zł, co spowodowało zmniejszenie udziału tego zagregowanego 

składnika  o  7,25%.  Było  to  spowodowane  głównie  spadkiem  premii  regulaminowej 

dniówkowej  o  2,01%  (stosunkowo  niewielki  wzrost  wartości  – o  165 483,1  zł),  spadek 

udziału premii regulaminowej akordowej o 5,05% (spadek wartości składnika o 1 111 660 zł) 

oraz spadek udziału innych premii o 1,20% (zmniejszenie wartości o 359 774,1 zł). Wzrost 

zagregowanego  składnika  „inne  dodatki” był  najwyższym  zanotowanym  w  tym  czasie 

i wyniósł  7,58% (zwiększenie  wartości  o  3 972 370,8  zł).  Na  efekt  ten  złożył  się  przede 

wszystkim  wzrost  dodatku  stabilizacyjnego  o  4,74%  (zwiększenie  wartości  składnika 

o 2 260 425,9  zł)  oraz  zwiększenie  udziału  dodatków  za  warunki  szkodliwe  o  1,65% 

(zwiększenie  wartości  składnika  o  962 419,3  zł).  Ostatnim  zagregowanym  elementem 

wymagającym  komentarza  w  omawianym  okresie  jest  ujemna  zmiana  udziału  innych 

wynagrodzeń.  Za  ten  stan  rzeczy  jest  odpowiedzialny  spadek  udziału  nagrody  rocznej 

(14. pensji) o 1,51%. Pod koniec analizowanego okresu po raz kolejny widoczne jest wyraźne 

rozchwianie  systemu  wynagrodzeń  i  zmiany,  których  nie  można  uznać  za  kontynuację 

wcześniej  rozpoczętych  trendów.  Udział  pensji  podstawowej  w  globalnym funduszu  płac 

uległ zmniejszeniu o 1,02%, na co największy wpływ miały zmiany nadwyżki akordowej, 

której wartość spadła o 985 799,1 zł (zmniejszenie udziału o 3,13%), oraz zauważalny wzrost 

w dwóch  dziedzinach:  płacy  zasadniczej,  której  wartość  zwiększyła  się  o  5 257 439,1  zł 

(zwiększenie  udziału  o  1,08%),  oraz  deputatu  węglowego  o  2 354 838,9  zł  (zwiększenie 

udziału o 1,89%). Udział wielkości składników premii uległ kolejnemu zmniejszeniu, w tym 

wypadku o 2,47%, na co największy wpływ miały spadki premii regulaminowej, której udział 

w  strukturze  globalnego  funduszu  płac  został  zmniejszony  o  1,02%  mimo  zwiększenia 

wartości o 202 882 zł, oraz premia zadaniowa, której wartość zmniejszyła się o 901 534,2 zł 

(spadek udziału o 1,93%). W przypadku dodatków należy zauważyć zwiększenie udziału tego 

składnika o 2,18% (wzrost wartości o 3 290 074,1 zł); za główną przyczynę tej zmiany należy 

uznać  zwiększenie  udziału  dodatku  stabilizacyjnego  o  1,38%  (wzrost  wartości 
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o 1 816 147,6 zł). Ostatnim zagregowanym składnikiem omawianym w kontekście I okresu 

transformacji  są  inne  wynagrodzenia,  których  udział  zwiększył  się  na  przełomie  1992 

i 1993 r. o 1,32% (zwiększenie wartości składnika o 3 963 156,5 zł). W tym przypadku trudno 

wyróżnić czynnik mający dominujący wpływ na wystąpienie tego zjawiska. Jest ono raczej 

efektem sumy niewielkich wzrostów, które dotyczyły niemal wszystkich czynników będących 

składowymi tego elementu systemu wynagrodzeń. 

Podstawowe informacje dotyczące globalnego funduszu płac, a także poszczególnych 

elementów systemu wynagrodzeń prezentuje tabela 5.36. W pierwszej kolejności autor skupił 

się na analizie zmian w wielkości globalnego funduszu płac w latach 1993–1995. Jak można 

zaobserwować,  utrzymuje  się  trend  zapoczątkowany  w  pierwszych  latach  I  okresu 

transformacji  polegający  na  stałym  wzroście  wielkości  globalnego  funduszu  płac. 

W pierwszym  roku  analizowanego  okresu  globalny  fundusz  płac  zwiększył  swą  wartość 

o 18 524 853,4 zł, czyli o 139,39% poprzedniej wartości. Z każdym obserwowanym rokiem 

dynamika wzrostu funduszu ulegała zmniejszeniu. W roku 1994 wartość globalnego funduszu 

płac zwiększyła się o 24 162 103,9 zł  (wzrost wartości o 136,06%), natomiast w ostatnim 

roku  badanego  okresu  wzrost  wyniósł  24 706 591  zł  (zwiększenie  wartości  o  127,54% 

wartości  okresu  poprzedniego).  Analizując  podstawowe  informacje  zaprezentowane 

w omawianej tabeli, warto również zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w zagregowanych 

składnikach  stałych i  zmiennych,  które  wydają  się  stosunkowo dynamiczne.  Do  pełnego 

zrozumienia  zachodzących  procesów  niezbędne  jest  zapoznanie  się  z  danymi 

zaprezentowanymi w tabeli 5.37.
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Tabela 5.36

Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 1993–1995 (okres destabilizacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych 1993 1994 1995

Składnik wynagrodzeń
udział udział udział

Lp. Składnik wynagrodzeń
1 Pensja podstawowa 62,89% 65,42% 65,19%
2 Płaca zasadnicza 25,6% 25,3% 26,3%
3 Nadwyżka akordowa 2,6% 2,5% 2,8%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,4% 1,1% 1,9%
6 Wynagrodzenie za urlop 6,5% 9,0% 9,3%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 5,2% 6,1% 3,9%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 13,6% 13,4% 14,0%
9 Deputat węglowy 7,9% 8,0% 7,0%

10 6,8% 9,2% 9,8%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 3,7% 3,2% 3,5%
12    Premia regulaminowa akordowa 3,1% 5,0% 5,8%
13    Premia zadaniowa 0,0% 1,0% 0,5%
14    Premie inne 0,0% 0,0% 0,0%
15 Inne dodatki 12,2% 4,9% 4,7%
16    Dodatek funkcyjny 0,7% 0,2% 0,3%
17    Dodatek stabilizacyjny 6,3% 246 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,3% 1,7% 1,8%
19    Dodatek za II zmianę 0,4% 0 0,0% 0 0,0%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 3,3% 2,5% 2,4%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,2% 0,5% 0,2%
23 Inne wynagrodzenia 18,1% 20,5% 20,3%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 7,0% 7,4% 7,5%
25    Nagrody jubileuszowe 1,5% 2,1% 1,7%
26    Odprawy emerytalne 0,6% 0,5% 0,7%
27    Nagroda barbórkowa 8,2% 8,9% 9,7%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,4% 0,4% 0,5%
30    Bilety z KG 0 0,0% 0 0,0% 0,2%
31    Inne niewymienione 0,2% 1,1% 0,0%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

41 227 451 58 687 748 74 585 506,00
16 809 485 22 668 331 30 072 335
1 721 984 2 206 036 3 170 022
16 558 29 312 35 813
905 588 982 389 2 221 987
4 261 690 8 110 324 10 635 871
3 378 646 5 497 289 4 458 700
8 946 763 12 035 069 16 022 458
5 186 738 7 158 998 7 968 320

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 4 468 775 8 269 528 11 191 584

2 417 432 2 908 855 3 966 199
2 015 459 4 485 550 6 666 685
19 522 855 327 548 664
16 363 19 795 10 036

8 018 574 4 407 583 5 429 026
444 661 203 193 300 040
4 135 995
858 945 1 506 427 2 067 818
243 152
2 181 527 2 276 712 2 801 796

154 294 421 005 259 372
11 835 243 18 347 289 23 212 622

4 612 303 6 604 928 8 558 765
998 417 1 928 672 1 945 791
407 013 474 561 788 893
5 399 244 8 023 541 11 097 403

276 181 369 171 515 714
267 290

142 086 946 417 38 766
65 550 043 89 712 147 114 418 738



Tabela 5.37

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1993–1995 (okres destabilizacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Analizując dane zaprezentowane w tabeli 5.37, można zauważyć, że w porównaniu 

z ostatnim  rokiem  badania  poprzedzającego  okresu  nastąpił  nieznaczny  wzrost  udziału 

składników stałych w globalnym funduszu płac. Wartość zagregowanych składników stałych 

wzrosła  o  15  132  764,1  zł,  co  przekłada  się  na  wzrost  ich  udziału  o  0,29%.  W drugim 

analizowanym  okresie  nastąpił  bardziej  wyraźny  wzrost  udziału  składników  zmiennych. 

Dzięki zwiększeniu zagregowanej wartości składników  stałych o 23 972 342 zł udział tego 

elementu wzrósł o 4,92%, co można określić jako relatywnie wysokie zwiększenie udziału. 

Warto  również  nadmienić,  że  mimo  spadku  procentowego  udziału  wartość  składników 

zmiennych wzrosła o 189 761,8 zł. W ostatnim roku bieżącej analizy zaobserwować można 

jednak niewielki spadek udziału składników  stałych, który wynosi  0,40%. W tym okresie 

wartość tego składnika wzrosła o 20 761 091,4 zł. Wartość składników zmiennych zwiększyła 

się o 3 943 499,6 zł, co jest istotnym wzrostem na tle pierwszych dwóch obserwowanych lat. 

Wzrost  ten  jednak  nie  miał  dużego  znaczenia  dla  wielkości  wykorzystania  corocznych 

wzrostów globalnego funduszu płac.  Można zauważyć, że w omawianym okresie wartość 

globalnego funduszu płac wzrosła o 48 868 694,9 zł,  z czego aż 91,54% środków zostało 

wykorzystanych na zwiększenie wartości składników stałych (44 735 433,5 zł), natomiast na 

środki zmienne przeznaczono 4 133 261,4 zł, co oznacza wykorzystanie wzrostu globalnego 

funduszu płac w 8,46%. Do pełnego zrozumienia zachodzących zmian oraz ich dynamiki 

konieczna jest analiza danych przedstawionych w tabeli 5.38.
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1993 1994 1995

80,95% 19,05% 85,87% 14,13% 85,47% 14,53%

4,25 6,06 5,88

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

53 062 694,5 zł 12 487 348,6 zł 77 035 036,6 zł 12 677 110,4 zł 97 798 128,0 zł 16 620 610,0 zł

Stosunek składników obligatoryjnych 
do fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych 
do fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych 
do fakultatywnych



Tabela 5.38

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1989–1992 (okres głębokiego kryzysu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Lp. Składnik wynagrodzeń
1993-1992 1994-1993 1995-1994 1996-1995

1 Pensja podstawowa -1,02% 2,52% -0,23% 0,61%
2 Płaca zasadnicza 1,08% -0,38% 1,01% 0,09%
3 Nadwyżka akordowa -3,13% -0,17% 0,31% 0,25%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -530 -0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. -0,14% -0,29% 0,85% 0,26%
6 Wynagrodzenie za urlop -0,36% 2,54% 0,26% 0,48%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,38% 0,97% -2,23% -0,92%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 0,03% -0,23% 0,59% 0,02%
9 Deputat węglowy 1,89% 0,07% -1,02% 0,42%

10 -2,47% 2,40% 0,56% 1,05%
11    Premia regulaminowa dniówkowa -1,02% -0,45% 0,22% 0,33%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,49% 1,93% 0,83% 0,47%
13    Premia zadaniowa -1,93% 0,92% -0,47% 0,25%
14    Premie inne 128 -0,01% 0,00% -0,01% 0,00%
15 Inne dodatki 2,18% -7,32% -0,17% -0,20%
16    Dodatek funkcyjny -0,10% -0,45% 0,04% 0,02%
17    Dodatek stabilizacyjny 1,38% -6,31% -246 0,00% 0 0,00%
18    Dodatek nocny 0,28% 0,37% 0,13% 0,01%
19    Dodatek za II zmianę 0,04% -0,37% 0 0,00% 0 0,00%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,54% -0,79% -0,09% -0,25%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,03% 0,23% -0,24% 0,02%
23 Inne wynagrodzenia 1,32% 2,40% -0,16% -1,47%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 0,70% 0,33% 0,12% -0,54%
25    Nagrody jubileuszowe 0,66% 0,63% -0,45% -0,06%
26    Odprawy emerytalne 0,21% -0,09% 0,16% 0,13%
27    Nagroda barbórkowa -0,34% 0,71% 0,76% -1,16%
28    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29    Pomoce szkolne 0,41% -0,01% 0,04% 0,03%
30    Bilety z KG 0 0,00% 0 0,00% 0,23% 0,01%
31    Inne niewymienione -0,32% 0,84% -1,02% 0,13%

11 169 608 17 460 297 15 897 758 19 365 977
5 257 439 5 858 846 7 404 004 7 591 280
-985 800 484 052 963 986 1 146 577

12 754 6 502 12 730
190 485 76 802 1 239 598 921 314
1 032 752 3 848 634 2 525 547 3 328 433
776 493 2 118 643 -1 038 589 -212 500
2 543 930 3 088 306 3 987 389 3 998 930
2 354 839 1 972 260 809 322 2 579 213

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 102 015 3 800 753 2 922 056 4 277 199

202 882 491 423 1 057 344 1 451 613
800 539 2 470 092 2 181 135 2 328 128
-901 534 835 805 -306 663 495 509

3 433 -9 759 1 949
3 290 074 -3 610 991 1 021 443 1 064 797

79 810 -241 468 96 847 105 157
1 816 148 -4 135 749
374 934 647 482 561 391 533 054
87 817 -243 152
872 722 95 185 525 084 335 860

58 643 266 711 -161 633 90 726
3 963 157 6 512 046 4 865 333 3 664 040

1 631 114 1 992 625 1 953 837 1 346 998
594 794 930 255 17 119 400 630
211 922 67 548 314 332 379 444
1 363 833 2 624 297 3 073 862 1 099 942

271 450 92 990 146 543 166 337
267 290 81 149

-109 957 804 331 -907 651 189 540



Jak  można  zaobserwować  na  przykładzie  tabeli  5.38,  zmiany  zachodzące 

w poszczególnych elementach składowych systemu wynagrodzeń nadal są wyraźne, jednak 

ich  dynamika  spada  wraz  z  upływem  czasu.  W  pierwszym  roku  badania  każdy 

z zagregowanych  składników  wynagrodzeń,  zarówno  stałych,  jak  i  zmiennych,  ulegał 

okresowym  wahaniom.  Udział  pensji  podstawowej  w  globalnym  funduszu  płac  zmalał 

o 1,02% mimo wzrostu wartości tego zagregowanego składnika o 1 169 607,6 zł.  Było to 

spowodowane  przede  wszystkim  spadkiem  udziału  nadwyżki  akordowej  o  3,13% 

(zmniejszenie  wartości  składnika  o  985 799,9  zł),  który jednak  został  w znacznej  mierze 

złagodzony przez mniejsze wzrosty, dotyczące wielkości pensji zasadniczej (wzrost udziału 

o 1,08% oraz wartości o 5 257 439,1 zł) oraz deputatu węglowego (wzrost udziału o 1,89% 

oraz wartości  o 2 354 838,9 zł).  Udział  premii  w globalnym funduszu płac również uległ 

zmniejszeniu,  w  tym  przypadku  o  2,47%  (wzrost  wartości  o  102 015,2  zł).  Głównymi 

czynnikami odpowiedzialnymi za spadek były premia zadaniowa oraz premia regulaminowa 

dniówkowa. Wartość pierwszej z nich uległa zmniejszeniu o 901 534,2 zł (spadek udziału 

o 1,93%);  udział  drugiej  z  nich,  mimo  wzrostu  wartości  o  202 882  zł,  również  uległ 

zmniejszeniu  o  1,02%.  Najwyższy  wzrost  dotyczył  składników  stanowiących  dodatki  – 

wartość  tego  zagregowanego  składnika  wzrosła  o  3 290 074,1  zł  (zwiększenie  udziału 

o 2,18%). Największy wpływ na tę  sytuację miał  wzrost wartości  dodatku stabilizującego 

o 1 816 147,6  zł  (wzrost  udziału  o  1,38%).  W  przypadku  innych  wynagrodzeń,  których 

wartość uległa zwiększeniu o 3 963 156,5 zł (zwiększenie udziału w globalnym funduszu płac 

o  1,32%),  wzrost  był  spowodowany  stosunkowo  niewielkimi  wahaniami  o  pozytywnej 

wartości większości elementów składowych. Lata 1993–1994 to okres charakteryzujący się 

większymi  amplitudami  wahań.  Udział  pensji  podstawowej  w  globalnym  funduszu  płac 

wzrósł  o  2,52%  (co  oznaczało  zwiększenie  wartości  składnika  systemu  wynagrodzeń 

o 17 460 296,6  zł).  Głównym  czynnikiem  mającym  wpływ  na  taki  stan  rzeczy  było 

zwiększenie wartości wynagrodzenia za urlop o 3 848 634,3 zł  (wzrost  udziału o 2,54%). 

W przypadku premii zaobserwowano wzrost udziału w globalnym funduszu płac o 2,40% 

(zwiększenie wartości składnika o 3 800 753 zł). Największy wpływ miał na to wzrost udziału 

premii  akordowej  o  1,93%  (zwiększenie  wartości  składnika  o  2 470 091,5  zł). 

Najwyraźniejsze wahanie zanotowano w przypadku innych dodatków, których wartość uległa 

zmniejszeniu o 3 610 991,2 zł (spadek udziału w funduszu o 7,32%). Spowodowane było to 

w głównej mierze wyraźnym spadkiem wartości dodatku stabilizacyjnego o 4 135 748,7 zł. 

Warto  nadmienić,  ze  wskazane  wahanie  było  największym spadkiem udziału,  jaki  został 

zaobserwowany w całym badanym okresie. W przypadku innych wynagrodzeń udział tego 

zagregowanego  składnika  uległ  zwiększeniu  o  2,40%  (wartość  składnika  wzrosła 
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o 6 512 045,5 zł). W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim okresie, trudno wymienić 

składniki, które najbardziej i w bezpośredni sposób wpływają na omawianą zmianę, jest to 

raczej  suma kilku składników, jak choćby nagrody jubileuszowe,  „barbórkowe” oraz inne 

niewymienione, których udział w globalnym funduszu płac zwiększył się o więcej niż 0,50%. 

Lata  1994–1995  charakteryzowały  się  zdecydowanie  mniejszą  amplitudą  wahań 

poszczególnych składników wynagrodzeń w porównaniu z dwoma wcześniejszymi okresami 

badania. Przede wszystkim wart zauważenia jest fakt, że żaden z zagregowanych składników 

wynagrodzeń  nie  przekroczył  różnicy  1% w  stosunku  do  roku  poprzedzającego,  jedynie 

wśród  premii  składnik  zagregowany  przekroczył  0,5%.  Najbardziej  interesujące  zmiany 

zaszły w składnikach pensji  podstawowej,  gdzie udział  płacy zasadniczej wzrósł o 1,01% 

(zwiększenie  wartości  składnika  o  7 404 003,9  zł)  oraz  spadła  wartość  wynagrodzenia  za 

chorobowe  o  1 038 589,1  zł  (zmniejszenie  udziału  o  2,23%).  Ostatni  z  analizowanych 

okresów charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wahaniami niż dwa pierwsze okresy, 

jednak  jego  dynamika  jest  nieco  większa  niż  w  okresie  go  poprzedzającym.  Jest  to 

zauważalne  szczególnie  w  przypadku  innych  wynagrodzeń,  których  udział  w  globalnym 

funduszu  płac  zmalał  o  1,47%.  W tym przypadku  oprócz  oddziaływań  pomniejszych  sił 

należy wspomnieć o spadku udziału nagrody barbórkowej o 1,16%. W przypadku wzrostu 

udziału premii o 1,05% niemożliwe jest wskazanie jednego głównego czynnika, wzrost jest 

efektem  w  miarę  równomiernego  wzrostu  udziału  premii  akordowej,  dniówkowej  oraz 

zadaniowej. W przypadku pensji podstawowej oraz dodatków różnica pomiędzy rokiem 1996 

oraz 1995 była niższa niż 1%.

Aby zrozumieć zmiany zachodzące w globalnym funduszu płac w kolejnych latach, 

konieczne jest przeanalizowanie danych zawartych w tabeli 5.39. Jak można zaobserwować, 

trend  utrzymujący  się  w  poprzednich  latach,  dotyczący  malejącej  dynamiki  wzrostu 

globalnego  funduszu  płac,  nadal  jest  widoczny.  W  1996  r.  fundusz  zwiększył  się  o 

28 372 013 zł,  co  oznacza  wzrost  o  124,80%  w  porównaniu  z  rokiem  poprzedzającym 

badanie. W drugim roku analizowanego okresu wielkość wzrostu ponownie zmalała, w tym 

przypadku o 8,38%, w związku z czym wyniosła 116,42% (wielkość globalnego funduszu 

wzrosła  o 23 443 129 zł).   Zmiana udziałów w zagregowanych składnikach wynagrodzeń 

przedstawiona została w tabeli 5.40.
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Tabela 5.39

Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 1996–1997 (okres 

stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Tabela 5.40

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1996–1997 (okres stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.
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Trzeci obiekt badań empirycznych 1996 1997

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział

1 Pensja podstawowa 65,80% 63,61%
2 Płaca zasadnicza 26,4% 25,2%
3 Nadwyżka akordowa 3,0% 4,0%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 2,2% 1,6%
6 Wynagrodzenie za urlop 9,8% 9,2%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,0% 2,8%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 14,0% 13,5%
9 Deputat węglowy 7,4% 7,2%

10 10,8% 10,9%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 3,8% 3,6%
12    Premia regulaminowa akordowa 6,3% 5,3%
13    Premia zadaniowa 0,7% 2,0%
14    Premie inne 0,0% 0,0%
15 Inne dodatki 4,5% 4,7%
16    Dodatek funkcyjny 0,3% 0,3%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,8% 1,8%
19    Dodatek za II zmianę 0 0,0% 0 0,0%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 2,2% 2,4%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,2% 0,3%
23 Inne wynagrodzenia 18,8% 20,8%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 6,9% 8,3%
25    Nagrody jubileuszowe 1,6% 1,6%
26    Odprawy emerytalne 0,8% 0,7%
27    Nagroda barbórkowa 8,5% 8,5%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,5% 0,5%
30    Bilety z KG 0,2% 0,2%
31    Inne niewymienione 0,2% 0,8%
32 Razem 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

93 951 483,00 105 743 787,00
37 663 615 41 969 006
4 316 599 6 660 156

48 543 45 204
3 143 301 2 676 791

13 964 304 15 289 238
4 246 200 4 663 024

20 021 388 22 458 069
10 547 533 11 982 299

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 15 468 783 18 083 509

5 417 812 6 063 502
8 994 813 8 748 188
1 044 173 3 259 404

11 985 12 415
6 493 823 7 889 379

405 197 472 263

2 600 872 3 016 157

3 137 656 3 966 465

350 098 434 494
26 876 662 34 517 205

9 905 763 13 842 252
2 346 421 2 684 079
1 168 337 1 226 587

12 197 345 14 138 123

682 051 848 610
348 439 378 355
228 306 1 399 199

142 790 751 166 233 880

1996 1997

120828145 21962606 140260992 25972888
84,62% 15,38% 84,38% 15,62%

5,50 5,40

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Jak można zaobserwować, w III okresie restrukturyzacji sektora kopalnictwa trwało 

stałe  zmniejszanie  zagregowanych  składników  na  rzecz  wzrostu  składników  zmiennych. 

W pierwszym roku udział zagregowanych składników zmiennych zmalał o 0,85% w stosunku 

do okresu poprzedniego, mimo wzrostu wartości tego składnika o 23 030 017 zł, jednocześnie 

wartość  składników  zmiennych wzrosła  o  5 341 996  zł.  Trend  ten,  choć  uległ  pewnemu 

złagodzeniu,  utrzymał się  w kolejnym okresie.  Udział  zagregowanych składników  stałych 

uległ  kolejnemu  zmniejszeniu,  w  tym  przypadku  o  0,24%.  Podobnie  jak  w  roku 

poprzedzającym,  wartość  składników  stałych uległa  zwiększeniu  o  19 432 847 zł.  W tym 

samym okresie  wartość składników  zmiennych wzrosła  o 4 010 282 zł.  Stosunkowo dużą 

stabilność  składników  wynagrodzeń  potwierdza  również  niewielka  zmiana  w  stosunku 

składników  stałych do  zmiennych,  która  wyniosła  zaledwie  0,1  pomiędzy  badanymi 

okresami.  Wartość  wzrostu  globalnego  funduszu  płac  w  analizowanym  czasie  wyniosła 

23 443 129  zł,  z  czego  kwota  19 432 847  zł  (co  stanowi  82,89%  wzrostu)  została 

przeznaczona na składniki  stałe, a jedynie 4 010 282 zł na składniki  zmienne. Aby w pełni 

zrozumieć  zmiany  zachodzące  pomiędzy  poszczególnymi  składnikami,  niezbędne  jest 

dokonanie analizy danych przedstawionych w tabeli 5.41. 

Najważniejsze zmiany w tym okresie zachodziły na przełomie lat 1996 i 1997. Można 

było  zaobserwować  wtedy  stosunkowo  wyraźny  spadek  udziału  pensji  podstawowej 

w globalnym funduszu płac o 2,19%, mimo wzrostu jej wartości o 11 732 304 zł. Wpływ na 

to miały spadki wartości wszystkich elementów składowych tego zagregowanego składnika, 

z wyjątkiem nadwyżki akordowej, której udział wzrósł o 0,98%. Jak już zostało wspomniane, 

wszystkie  pozostałe  składniki  uległy  spadkowi,  przy  czym  najwyraźniejszy  został 

zaobserwowany w przypadku płacy zasadniczej, której wartość wzrosła jedynie o 4 305 391 

zł,  co  jednocześnie  oznaczało  spadek  jej  udziału  w  globalnym  funduszu  płac  o  1,13%. 

Drugim istotnym czynnikiem, który uległ wyraźnej zmianie, są inne wynagrodzenia, których 

udział  zwiększył  się o 1,94% przy wzroście wartości składnika o 7 640 543 zł.  Głównym 

czynnikiem mającym wpływ na ten wzrost była nagroda roczna (14. pensja), której udział 

wzrósł  o  1,39%, przy wzroście  wartości  tego składnika o 3 936 489 zł.  W ostatnim roku 

prowadzonej  analizy  największe  wahania  zostały  zaobserwowane  we  wzroście  pensji 

podstawowej  oraz  spadku  premii.  W  przypadku  pierwszego  wcześniej  wymienionego 

zagregowanego  składnika  wynagrodzeń  zanotowano  wzrost  wartości  o  16 636 996  zł,  co 

bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie się udziału o 2,14%. Główny wpływ na to miał 

wzrost  wartości  nadwyżki  akordowej  o  3 213 949  zł  (zwiększenie  udziału  w  globalnym 

funduszu płac o 1,34%). Drugim z wymagających omówienia składników jest premia, której 

udział zmniejszył się o 2,42% przy spadku wartości tego elementu o 2 472 864 zł. Największy 
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wpływ  na  taki  stan  rzeczy  miał  spadek  wartości  akordowej  premii  regulaminowej 

o 3 351 807 zł. 

Jak  można  zauważyć,  w  III  okresie  restrukturyzacji  sektora  wydobywczego  nie 

zaobserwowano  nowych  trendów,  lecz  raczej  kontynuację  działań  podejmowanych  we 

wcześniejszym okresie. Wahania zarówno zagregowanych składników, jak i poszczególnych 

elementów  systemu  wynagrodzeń  były  widoczne,  lecz  nie  przekraczały  poziomu  2,5%, 

w czym są zbliżone do II okresu restrukturyzacji.

Aby  móc  ocenić  dalsze  zmiany  będące  udziałem systemu  wynagrodzeń  trzeciego 

obiektu badań empirycznych, należy dokonać analizy danych przedstawionych w tabeli 5.42, 

która przedstawia zmiany zachodzące w globalnym funduszu płac w latach 1998–2001, czyli 

w  IV  okresie  restrukturyzacji  (poszukiwania  nowych  rozwiązań).  W  pierwszym  roku 

widoczna  jest  kontynuacja  wzrostu  globalnego  funduszu  płac,  którego  wartość  została 

podniesiona  do  poziomu  184 606 148  zł,  co  jest  równoznaczne  ze  wzrostem  o  111,05% 

w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Wzrost taki wpisuje się w trend malejącej dynamiki 

wzrostu, rozpoczęty już w 1991 r. Jednak już następny rok był czasem dosyć gwałtownego 

wzrostu globalnego funduszu płac, który w stosunku do pierwszego roku badania wyniósł aż 

121,56%,  co  przełożyło  się  na  zwiększenie  wartości  funduszu  o  39 802 618  zł.  Należy 

podkreślić, że jest to pierwszy wzrost w dynamice zmian globalnego funduszu płac od 1990 r. 

Wart nadmienienia jest fakt, że globalny fundusz płac w tym roku osiągnął swój najwyższy 

poziom w całym okresie  analizy.  Kolejny rok  analizowanego  okresu  również  wydaje  się 

interesujący,  ponieważ po raz pierwszy można zaobserwować spadek wartości globalnego 

funduszu  płac.  W 2000  r.  wyniósł  on  217 982 624  zł,  co  oznacza,  że  stanowił  zaledwie 

97,14% funduszu roku poprzedniego. Podobna zmiana została zaobserwowana w ostatnim 

roku badanego przedziału czasu. W 2001 r. wartość globalnego funduszu płac po raz kolejny 

uległa  zmniejszeniu,  stanowiąc  99,42%  wartości  z  roku  2000.  Spadek  ten  oznacza 

zmniejszenie globalnego funduszu płac o 1 274 190 zł. Pełniejszych informacji dotyczących 

zmian zachodzących w globalnym funduszu płac dostarczają dane zawarte w tabeli 5.43.
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Tabela 5.41

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1995–1997 (okres stagnacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych

1996-1995 1997-1996 1998-1997
Składnik wynagrodzeń

1 Pensja podstawowa 0,61% -2,19% 2,14%
2 Płaca zasadnicza 0,09% -1,13% 0,58%
3 Nadwyżka akordowa 0,25% 0,98% 1,34%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,00% -0,01% -0,02%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 0,26% -0,59% -0,44%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,48% -0,58% 0,38%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,92% -0,17% 0,30%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 0,02% -0,51% 0,39%
9 Deputat węglowy 0,42% -0,18% -0,38%

10 1,05% 0,05% -2,42%
11    Premia regulaminowa dniówkowa 0,33% -0,15% -0,58%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,47% -1,04% -2,34%
13    Premia zadaniowa 0,25% 1,23% 0,50%
14    Premie inne 0,00% 430 0,00% 0,00%
15 Inne dodatki -0,20% 0,20% 0,61%
16    Dodatek funkcyjny 0,02% 0,00% 0,03%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18    Dodatek nocny 0,01% -0,01% 0,10%
19    Dodatek za II zmianę 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20    Dodatek za warunki szkodliwe -0,25% 0,19% 0,45%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,02% 0,02% 0,03%
23 Inne wynagrodzenia -1,47% 1,94% -0,33%
24    Nagroda roczna (14. pensja) -0,54% 1,39% 0,22%
25    Nagrody jubileuszowe -0,06% -0,03% 0,13%
26    Odprawy emerytalne 0,13% -0,08% 0,04%
27    Nagroda barbórkowa -1,16% -0,04% -0,10%
28    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29    Pomoce szkolne 0,03% 0,03% 0,02%
30    Bilety z KG 0,01% -0,02% 0,00%
31    Inne niewymienione 0,13% 0,68% -0,64%

19 365 977 11 792 304 15 636 996
7 591 280 4 305 391 5 701 408
1 146 577 2 343 557 3 213 949
12 730 -3 339 -37 111
921 314 -466 510 -518 609
3 328 433 1 324 934 2 383 781
-212 500 416 824 1 064 796
3 998 930 2 436 681 3 203 862
2 579 213 1 434 766 624 920

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 4 277 199 2 614 726 -2 472 864

1 451 613 645 690 -398 923
2 328 128 -246 625 -3 351 807
495 509 2 215 231 1 284 185
1 949 -6 319

1 064 797 1 395 556 2 006 655
105 157 67 066 102 602

533 054 415 285 523 447

335 860 828 809 1 274 155

90 726 84 396 106 451
3 664 040 7 640 543 3 204 481

1 346 998 3 936 489 1 942 849
400 630 337 658 541 844
379 444 58 250 204 304
1 099 942 1 940 778 1 376 893

166 337 166 559 126 840
81 149 29 916 40 318
189 540 1 170 893 -1 028 567



Tabela 5.42

Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych 1998 1999 2000 2001

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Pensja podstawowa 65,75% 69,70% 68,48% 68,14%
2 Płaca zasadnicza 25,8% 28,7% 27,8% 27,2%
3 Nadwyżka akordowa 5,3% 5,6% 5,0% 4,5%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 992 0,0% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,2% 1,1% 1,1% 1,2%
6 Wynagrodzenie za urlop 9,6% 10,6% 10,1% 10,6%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 3,1% 2,5% 2,4% 2,3%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 13,9% 15,5% 15,3% 15,0%
9 Deputat węglowy 6,8% 5,6% 6,8% 7,2%

10 8,5% 6,4% 6,0% 5,9%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 3,1% 3,0% 2,8% 2,9%
12    Premia regulaminowa akordowa 2,9% 2,7% 2,2% 2,2%
13    Premia zadaniowa 2,5% 0,7% 1,1% 0,8%
14    Premie inne 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
15 Inne dodatki 5,4% 5,9% 6,5% 7,0%
16    Dodatek funkcyjny 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,9% 2,0% 2,0% 2,0%
19    Dodatek za II zmianę 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 2,8% 3,1% 3,8% 4,1%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
23 Inne wynagrodzenia 20,4% 18,0% 19,0% 18,9%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 8,6% 8,0% 8,3% 8,6%
25    Nagrody jubileuszowe 1,7% 1,4% 1,6% 1,7%
26    Odprawy emerytalne 0,8% 1,0% 1,3% 1,0%
27    Nagroda barbórkowa 8,4% 6,8% 6,9% 6,8%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%
30    Bilety z KG 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
31    Inne niewymienione 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

121 380 783,00 156 414 163,00 149 284 967,00 147 656 165,00
47 670 414 64 438 145 60 697 351 59 000 687
9 874 105 12 555 429 10 880 984 9 836 548
8 093 1 260 1 133
2 158 182 2 499 384 2 359 353 2 595 186
17 673 019 23 846 751 21 942 336 22 978 615
5 727 820 5 529 723 5 264 083 4 969 869
25 661 931 34 890 929 33 287 026 32 570 805
12 607 219 12 652 810 14 852 574 15 703 322

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 15 610 645 14 319 276 13 183 654 12 777 363

5 664 579 6 770 744 6 012 555 6 209 420
5 396 381 5 957 845 4 874 339 4 770 426
4 543 589 1 590 687 2 296 760 1 797 517
6 096

9 896 034 13 284 340 14 190 966 15 224 753
574 865 906 564 878 179 969 733

3 539 604 4 592 601 4 267 943 4 270 887

5 240 620 7 035 387 8 198 475 8 890 552

540 945 749 788 846 369 1 093 581
37 721 686 40 393 987 41 323 037 41 050 153

15 785 101 17 970 679 18 037 836 18 569 016
3 225 923 3 248 502 3 499 215 3 617 831
1 430 891 2 160 785 2 774 755 2 094 743
15 515 016 15 262 097 14 987 485 14 827 894

975 450 981 330 1 016 424 1 022 837
418 673 438 041 463 661 448 846
370 632 332 553 543 661 468 986

184 609 148 224 411 766 217 982 624 216 708 434



Tabela 5.43

Zmiany w udziale składników stałych w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych 

rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań. 

Analiza  zmian  wielkości  zagregowanych  składników  wynagrodzeń  potwierdza 

spostrzeżenie  o  dwóch  okresach  mających  odmienną  specyfikę  w  analizowanym  czasie. 

Pierwsze dwa lata charakteryzują się wzrostem wielkości zagregowanych składników stałych 

o  1,81%,  czyli  18 841 477  zł  w  pierwszym  roku.  Drugi  rok  IV  okresu  transformacji 

charakteryzował się  ponownym zwiększeniem zagregowanych składników  stałych;  w tym 

przypadku  ich  wartość  zwiększyła  się  o  37 705 681  zł,  natomiast  udział  w  globalnym 

funduszu płac zwiększył  się  o  1,52%. Jednakże tendencja do stałego zwiększania udziału 

składników  stałych w  funduszu  uległa  odwrócenia  w  dwóch  ostatnich  latach  badanego 

okresu.  W  roku  2000  zmniejszeniu  uległa  wartość  zarówno  składników  stałych 

(o 6 200 146 zł), jak i zmiennych (o 228 996 zł). Było to równoznaczne ze wzrostem udziału 

tych drugich o 0,26%. W ostatnim roku analizy zmiana była jeszcze wyraźniejsza. W roku 

tym  jedynie  wartość  składników  stałych uległa  zmniejszeniu  (spadek  o  1 901 686  zł), 

natomiast  wartość składników  zmiennych wzrosła  o 627 496 zł,  co  jest  równoznaczne ze 

wzrostem ich wartości o 0,36%. Szczegółowa analiza została przeprowadzona na podstawie 

danych przedstawionych w tabeli 5.44.
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1998 1999

86,18% 13,82% 87,70% 12,30%

5,50 5,40

2000 2001

87,44% 12,56% 87,08% 12,92%

5,88 4,17

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

159 102 469 zł 25 506 679 zł 196 808 150 zł 27 603 616 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

190 608 004 zł 27 374 620 zł 188 706 318 zł 28 002 116 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.44

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 1998–2001 (okres poszukiwania nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych

1998-1997 1999-1998 2000-1999 2001-2000 2002-2001
Składnik wynagrodzeń

1 Pensja podstawowa 2,14% 3,95% -1,21% -0,35% -0,08%
2 Płaca zasadnicza 0,58% 2,89% -0,87% -0,62% -0,23%
3 Nadwyżka akordowa 1,34% 0,25% -0,60% -0,45% -0,21%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -0,02% 0,00% 268 0,00% -127 0,00% -128 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. -0,44% -0,06% -0,03% 0,12% -0,05%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,38% 1,05% -0,56% 0,54% 0,75%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 0,30% -0,64% -0,05% -0,12% -0,06%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 0,39% 1,65% -0,28% -0,24% -0,06%
9 Deputat węglowy -0,38% -1,19% 1,18% 0,43% -0,23%

10 -2,42% -2,08% -0,33% -0,15% -0,90%
11    Premia regulaminowa dniówkowa -0,58% -0,05% -0,26% 0,11% -0,12%
12    Premia regulaminowa akordowa -2,34% -0,27% -0,42% -0,03% 0,05%
13    Premia zadaniowa 0,50% -1,75% 0,34% -0,22% -0,82%
14    Premie inne 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 Inne dodatki 0,61% 0,56% 0,59% 0,52% 0,24%
16    Dodatek funkcyjny 0,03% 0,09% 0,00% 0,04% 0,02%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18    Dodatek nocny 0,10% 0,13% -0,09% 0,01% -0,07%
19    Dodatek za II zmianę 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,45% 0,30% 0,63% 0,34% 0,20%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,03% 0,04% 0,05% 0,12% 0,08%
23 Inne wynagrodzenia -0,33% -2,43% 0,96% -0,01% 0,74%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 0,22% -0,54% 0,27% 0,29% 0,18%
25    Nagrody jubileuszowe 0,13% -0,30% 0,16% 0,06% -0,06%
26    Odprawy emerytalne 0,04% 0,19% 0,31% -0,31% 0,34%
27    Nagroda barbórkowa -0,10% -1,60% 0,07% -0,03% 0,19%
28    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29    Pomoce szkolne 0,02% -0,09% 0,03% 0,01% -0,02%
30    Bilety z KG 0,00% -0,03% 0,02% -0,01% 0,01%
31    Inne niewymienione -0,64% -0,05% 0,10% -0,03% 0,09%

15 636 996 35 033 380 -7 129 196 -1 628 802 -1 119 859
5 701 408 16 767 731 -3 740 794 -1 696 664 -879 977
3 213 949 2 681 324 -1 674 445 -1 044 436 -509 417
-37 111 -7 101
-518 609 341 202 -140 031 235 833 -118 118
2 383 781 6 173 732 -1 904 415 1 036 279 1 473 439
1 064 796 -198 097 -265 640 -294 214 -156 337
3 203 862 9 228 998 -1 603 903 -716 221 -328 644
624 920 45 591 2 199 764 850 748 -600 677

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) -2 472 864 -1 291 369 -1 135 622 -406 291 -2 026 445

-398 923 1 106 165 -758 189 196 865 -306 367
-3 351 807 561 464 -1 083 506 -103 913 67 239
1 284 185 -2 952 902 706 073 -499 243 -1 787 317
-6 319 -6 096

2 006 655 3 388 306 906 626 1 033 787 415 366
102 602 331 699 -28 385 91 554 44 716

523 447 1 052 997 -324 658 2 944 -176 947

1 274 155 1 794 767 1 163 088 692 077 374 893

106 451 208 843 96 581 247 212 172 704
3 204 481 2 672 301 929 050 -272 884 1 339 795

1 942 849 2 185 578 67 157 531 180 269 635
541 844 22 579 250 713 118 616 -145 668
204 304 729 894 613 970 -680 012 725 631
1 376 893 -252 919 -274 612 -159 591 322 246

126 840 5 880 35 094 6 413 -42 803
40 318 19 368 25 620 -14 815 15 776
-1 028 567 -38 079 211 108 -74 675 194 978



Lata 1997–1998 to okres przejściowy pomiędzy III oraz IV okresem restrukturyzacji, 

które zostały już scharakteryzowane w tym rozdziale niniejszej pracy. Warto jednak jeszcze 

raz  podkreślić  dodatni  wzrost  udziału  pensji  podstawowej  o  2,14% przy  spadku  udziału 

premii o 2,42%. W latach 1998–1999 utrzymywały się trendy zapoczątkowane w poprzednim 

okresie.  Nadal  można  obserwować  zwiększanie  udziału  pensji  podstawowej,  w  tym 

przypadku o 3,95%, co miało przełożenie na wzrost wartości tego składnika o 35 033 380 zł. 

Największy  wpływ  miał  na  to  wzrost  kilku  składowych  tego  zagregowanego  składnika 

wynagrodzeń. W przypadku płacy zasadniczej było to zwiększenie wartości o 16 767 731 zł 

oraz zwiększenie udziału w globalnym funduszu płac o 2,89%. Drugim elementem mającym 

wpływ  na  wzrost  pensji  podstawowej  jest  wynagrodzenie  wynikające  z  Karty  górnika, 

którego udział uległ zwiększeniu o 1,65%, co związane było ze zwiększeniem wartości tego 

składnika o 9 228 998 zł. Trzeci składnik w tej grupie, który również uległ zauważalnemu 

wzrostowi,  to  wynagrodzenia  za  urlop  – zwiększyły  one  swój  udział  o  1,05%,  czyli 

6 173 732 zł.  Wzrost  dotyczący  tego  elementu  zagregowanych  wynagrodzeń  mógłby  być 

jeszcze  większy,  gdyby  nie  wyraźny  spadek  udziału  deputatu  węglowego  o  1,19%. 

W przypadku  premii  zanotowano  zmniejszenie  udziału  sumy  tych  składników  o  2,08%. 

Największą  ujemną  amplitudą  wahania  cechowała  się  premia  zadaniowa,  której  wartość 

uległa  zmniejszeniu  o  2 952 902  zł  (zmniejszenie  udziału  w  globalnym  funduszu  płac 

o 1,75%).  Drugim  zagregowanym  składnikiem  wynagrodzeń,  który  charakteryzował  się 

ujemnym udziałem w globalnym funduszu płac w stosunku do roku poprzedzającego, są inne 

wynagrodzenia  (spadek  o  2,43%).  Głównym  elementem  składowym,  który  się  do  tego 

przyczynił, był spadek wartości nagrody barbórkowej o 252 919 zł, co stanowiło zmniejszenie 

udziału o 1,60%.Warto nadmienić, że jedynym w tej grupie wynagrodzeń składnikiem, który 

cechował  się  wzrostem udziału,  były  odprawy emerytalne;  wszystkie  pozostałe  składniki 

uległy zmniejszeniu.  Przełom roku 1999 i  2000 zmienił  dotychczasową tendencję  przede 

wszystkim  w  przypadku  pensji  podstawowej,  której  udział  zmalał  wtedy  o  1,21%,  co 

spowodowało  zmniejszenie  wartości  tego  składnika  o  7 129 196  zł.  Spadek  byłby 

zdecydowanie większy, gdyby nie jedyny wzrost w grupie tych składników wynagrodzeń  – 

dotyczący deputatu  węglowego,  którego  udział  zwiększył  się  o  1,18%,  a  wartość 

o 2 199 764 zł.  Żaden z pozostałych czynników wynagrodzeń nie przekroczył granicy 1%. 

Kolejne  lata,  czyli  okres  pomiędzy  rokiem  2000  a  2001,  przyniosły  dalszą  stabilizację 

systemu  wynagrodzeń  w  trzecim  obiekcie  badań  empirycznych.  Żaden  za  składników 

wynagrodzenia nie przekroczył zmiany udziału na poziomie 1%. Warto jedynie zanotować 

niewielkie spadki w przypadku pensji podstawowej, składników premii i innych wynagrodzeń 

oraz  drobny  wzrost  dotyczący  innych  dodatków.  Ostatnie  lata  analizy  potwierdzają 
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stabilizację  systemu  wynagrodzeń.  Mimo  zaobserwowania  nieznacznie  większych  wahań 

ponownie żaden z zagregowanych składników nie uległ zmianie przekraczającej 1% wartości 

lat poprzednich. Najwyższy spadek udziału na poziomie 0,90% dotyczył składników premii, 

natomiast najwyższy wzrost, o 0,74%, innych wynagrodzeń. Aby odpowiedzieć na pytanie, 

czy taka stabilizacja systemu wynagrodzeń jest trendem o charakterystyce długookresowej, 

czy raczej chwilową zmianą, należy przeanalizować dane zawarte w tabeli 5.45. 

Ostatni  etap  analizy  trzeciego  obiektu  badań  empirycznych  dotyczy  V  okresu 

restrukturyzacji przemysłu węglowego; są to lata 2002–2005. Autor w pierwszej kolejności 

skupił się na zmianach wielkości globalnego funduszu płac. Analizując przedstawioną tabelę, 

można  zauważyć  utrzymywanie  się  trendu  z  ostatniego  roku  poprzednio  analizowanego 

okresu.  Wielkość  globalnego  funduszu  płac  ulegała  systematycznemu  zmniejszeniu  przez 

wszystkie lata aż do roku 2005, kiedy to nastąpił niewielki wzrost. W roku 2002 zanotowano 

zmniejszenie  wielkości  funduszu  o  1 391 143  zł,  co  stanowiło  99,36%  kwoty  z  roku 

poprzedniego.  Kolejny  rok  to  ponowne  zmniejszenie  wielkości  funduszu,  chociaż  należy 

podkreślić, że różnica jest bardzo niewielka i wynosi zaledwie 800 204 zł (spadek o 0,37%). 

W roku 2004 odnotowano ostatni ze spadków wielkości globalnego funduszu płac, który uległ 

zmniejszeniu  o  kolejne  1 793 832  zł,  co  stanowi  99,16%  wartości  funduszu  w  roku 

poprzedzającym.  W  ostatnim  roku  analizy  odnotowano  jednak  niewielki  wzrost,  który 

wyniósł 935 454 zł, co oznacza, że globalny fundusz płac osiągnął wartość 100,44% swojego 

odpowiednika z roku poprzedzającego. Jak można zaobserwować w omawianej tabeli, trzy 

pierwsze  lata  różnią  się  też  od  ostatniego  roku  pod  względem  udziału  poszczególnych 

zagregowanych składników wynagrodzeń. Dokładna analiza tych zjawisk dokonana została 

na podstawie danych przedstawionych w tabeli 5.46. 

W pierwszym roku analizy wielkość zagregowanych składników wynagrodzeń stałych 

wzrosła  o  2 19 936  zł,  co  stanowiło  zwiększenie  udziału  tego  składnika  o  0,66%. 

Jednocześnie wartość zagregowanych składników  zmiennych zmalała o 1 611 079 zł.  Rok 

2003 to kontynuacja działań obserwowanych w poprzednim okresie, jednak spadek wartości 

globalnego funduszu płac doprowadził do spadku wartości obu zagregowanych składników 

wynagrodzeń. Wielkość wynagrodzeń stałych zmalała o 492 783 zł (wzrost udziału o 0,10%), 

natomiast składniki  stałe uległy zmniejszeniu o 307 421 zł.  Rok 2004 przyniósł chwilowe 

odwrócenie tendencji, którą można było obserwować do tej pory. 
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Tabela 5.45

Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 2002–2007 (okres dynamicznych zmian)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych 2002 2003 2004 2005

Lp. Składnik wynagrodzeń udział udział udział udział

1 Pensja podstawowa 68,06% 66,94% 65,70% 68,45%
2 Płaca zasadnicza 27,0% 26,3% 25,6% 27,7%
3 Nadwyżka akordowa 4,3% 4,1% 3,9% 1,5%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. 1,2% 1,1% 0,9% 1,1%
6 Wynagrodzenie za urlop 11,4% 12,0% 11,4% 10,9%
7 Wynagrodzenie za chorobowe 2,2% 2,2% 2,2% 2,4%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG 15,0% 14,7% 14,3% 17,5%
9 Deputat węglowy 7,0% 6,6% 7,4% 7,4%

10 5,0% 5,2% 7,0% 5,2%

11    Premia regulaminowa dniówkowa 2,7% 2,9% 2,8% 2,2%
12    Premia regulaminowa akordowa 2,2% 2,3% 2,2% 1,3%
13    Premia zadaniowa 0,0% 0,0% 2,0% 1,7%
14    Premie inne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
15 Inne dodatki 7,3% 6,9% 6,9% 6,8%
16    Dodatek funkcyjny 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
18    Dodatek nocny 1,9% 1,8% 1,8% 1,9%
19    Dodatek za II zmianę 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 4,3% 4,1% 4,0% 3,9%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%
23 Inne wynagrodzenia 19,7% 20,9% 20,4% 19,6%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 8,7% 8,5% 8,4% 8,2%
25    Nagrody jubileuszowe 1,6% 1,7% 1,8% 1,7%
26    Odprawy emerytalne 1,3% 1,3% 0,9% 0,9%
27    Nagroda barbórkowa 7,0% 8,5% 8,5% 8,0%
28    13. pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
29    Pomoce szkolne 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%
30    Bilety z KG 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
31    Inne niewymienione 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
32 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys zł)

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

Wynagrodzenie    
(w tys. zł)

146 536 306,00 143 602 337,00 139 751 373,00 146 247 105,00
58 120 710 56 410 869 54 411 645 59 088 427
9 327 131 8 865 362 8 203 631 3 225 284
1 005 8 786 3 483 3 878
2 477 068 2 299 662 1 909 879 2 339 665
24 452 054 25 670 155 24 215 413 23 233 851
4 813 532 4 690 182 4 699 059 5 211 574
32 242 161 31 509 176 30 510 344 37 385 019
15 102 645 14 148 145 15 797 919 15 759 407

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) 10 750 918 11 184 693 14 821 199 11 155 745

5 903 053 6 192 778 5 949 539 4 671 766
4 837 665 4 978 115 4 647 692 2 842 479
10 200 13 800 4 223 968 3 641 500

15 640 119 14 898 923 14 682 145 14 430 512
1 014 449 1 029 014 1 008 476 969 881

4 093 940 3 932 623 3 791 658 4 108 152

9 265 445 8 774 053 8 584 076 8 230 643

1 266 285 1 163 233 1 297 935 1 121 836
42 389 948 44 831 134 43 468 538 41 825 347

18 838 651 18 276 987 17 868 445 17 421 900
3 472 163 3 594 284 3 802 791 3 735 918
2 820 374 2 835 714 1 862 338 1 986 275
15 150 140 18 227 804 18 091 779 16 989 178

980 034 965 340 915 864 868 992
464 622 479 177 463 968 432 001
663 964 451 828 463 353 391 083

215 317 291 214 517 087 212 723 255 213 658 709



Tabela 5.46

Zmiany w udziale składników stałych w latach 2002–2005 (okres poszukiwania nowych 

rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Należy podkreślić spadek udziału sumy składników wynagrodzeń stałych o 1,71%, co 

przełożyło  się  na zmniejszenie ich wartości  o  5 213 560 zł.  W tym samym okresie  suma 

składników wynagrodzeń  zmiennych wzrosła o 3 419 728 zł. Ostatni rok badania to jednak 

powrót  to  tendencji  występującej  w  początkowych  latach  V  okresu  restrukturyzacji, 

polegającej  na  zwiększaniu  udziału  składników  stałych kosztem  składników  zmiennych. 

W tym  przypadku  wzrost  udziału  wyniósł  1,89%  i  spowodował  zwiększenie  wartości 

składników  stałych o 4 852 541 zł. Jednocześnie wartość składników  zmiennych zmalała o 

3 917 087 zł. Pełne porównanie zmian w poszczególnych składnikach wynagrodzeń możliwe 

jest na podstawie danych zawartych w tabeli 5.47.

Lata  2001–2002  cechowały  się  wysokim  poziomem  stabilności  poszczególnych 

składników wynagrodzeń, co zostało już wyjaśnione w niniejszej analizie. Na przełomie lat 

2002  i  2003  można  zaobserwować  niewielkie  zachwianie  wcześniej  wypracowanej 

równowagi  pomiędzy  poszczególnymi  elementami  systemu  wynagrodzeń.  W  pierwszej 

kolejności  można  zauważyć  spadek  wartości  pensji  podstawowej  o  2 933 969  zł,  co 

przełożyło  się  na  zmniejszenie  udziału  tego  zagregowanego  składnika
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2002 2003

87,74% 12,26% 87,84% 12,16%

7,16 7,22

2004 2005

86,13% 13,87% 88,02% 11,98%

6,21 7,35

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

188 926 254 zł 26 391 037 zł 188 433 471 zł 26 083 616 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

suma składników 
obligatoryjnych

suma składników 
fakultatywnych

183 219 911 zł 29 503 344 zł 188 072 452 zł 25 586 257 zł

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych

Stosunek składników obligatoryjnych do 
fakultatywnych



Tabela 5.47

Różnice pomiędzy poszczególnymi składnikami struktury wynagrodzeń w latach 2002‒2007 (okres dynamicznych zmian)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Trzeci obiekt badań empirycznych

2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004
Lp. Składnik wynagrodzeń

1 Pensja podstawowa -0,08% -1,11% -1,25% 2,75%
2 Płaca zasadnicza -0,23% -0,70% -0,72% 2,08%
3 Nadwyżka akordowa -0,21% -0,20% -0,28% -2,35%
4 Dodatek za godz. nadliczbowe pn.-pt. -128 0,00% 0,00% 0,00% 395 0,00%
5 Dodatek za godz. nadliczbowe sb.-nd. -0,05% -0,08% -0,17% 0,20%
6 Wynagrodzenie za urlop 0,75% 0,61% -0,58% -0,51%
7 Wynagrodzenie za chorobowe -0,06% -0,05% 0,02% 0,23%
8 Wynagrodzenie wynikające z KG -0,06% -0,29% -0,35% 3,15%
9 Deputat węglowy -0,23% -0,42% 0,83% -0,05%

10 -0,90% 0,22% 1,75% -1,75%
11    Premia regulaminowa dniówkowa -0,12% 0,15% -0,09% -0,61%
12    Premia regulaminowa akordowa 0,05% 0,07% -0,14% -0,85%
13    Premia zadaniowa -0,82% 0,00% 1,98% -0,28%
14    Premie inne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 Inne dodatki 0,24% -0,32% -0,04% -0,15%
16    Dodatek funkcyjny 0,02% 0,01% -0,01% -0,02%
17    Dodatek stabilizacyjny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18    Dodatek nocny -0,07% -0,07% -0,05% 0,14%
19    Dodatek za II zmianę 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20    Dodatek za warunki szkodliwe 0,20% -0,21% -0,05% -0,18%
21    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22    Dodatki inne nie wymienione 0,08% -0,05% 0,07% -0,09%
23 Inne wynagrodzenia 0,74% 1,21% -0,46% -0,86%
24    Nagroda roczna (14. pensja) 0,18% -0,23% -0,12% -0,25%
25    Nagrody jubileuszowe -0,06% 0,06% 0,11% -0,04%
26    Odprawy emerytalne 0,34% 0,01% -0,45% 0,05%
27    Nagroda barbórkowa 0,19% 1,46% 0,01% -0,55%
28    13. pensja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29    Pomoce szkolne -0,02% -0,01% -0,02% -0,02%
30    Bilety z KG 0,01% 0,01% -0,01% -0,02%
31    Inne niewymienione 0,09% -0,10% 0,01% -0,03%

-1 119 859 -2 933 969 -3 850 964 6 495 732
-879 977 -1 709 841 -1 999 224 4 676 782
-509 417 -461 769 -661 731 -4 978 347

7 781 -5 303
-118 118 -177 406 -389 783 429 786
1 473 439 1 218 101 -1 454 742 -981 562
-156 337 -123 350 8 877 512 515
-328 644 -732 985 -998 832 6 874 675
-600 677 -954 500 1 649 774 -38 512

Premia (akordowa +dniówka +zadniowa 
+inne) -2 026 445 433 775 3 636 506 -3 665 454

-306 367 289 725 -243 239 -1 277 773
67 239 140 450 -330 423 -1 805 213
-1 787 317 3 600 4 210 168 -582 468

415 366 -741 196 -216 778 -251 633
44 716 14 565 -20 538 -38 595

-176 947 -161 317 -140 965 316 494

374 893 -491 392 -189 977 -353 433

172 704 -103 052 134 702 -176 099
1 339 795 2 441 186 -1 362 596 -1 643 191

269 635 -561 664 -408 542 -446 545
-145 668 122 121 208 507 -66 873
725 631 15 340 -973 376 123 937
322 246 3 077 664 -136 025 -1 102 601

-42 803 -14 694 -49 476 -46 872
15 776 14 555 -15 209 -31 967
194 978 -212 136 11 525 -72 270



o  1,11%.  Jest  to  spowodowane  spadkiem  udziału  w  globalnym  funduszu  płac  niemal 

wszystkich elementów składowych. Mimo że żaden ze składników nie przekroczył wartości 

1%,  warto  nadmienić,  że  największy  spadek  zanotowany  został  w  przypadku  płacy 

zasadniczej. Drugim zagregowanym składnikiem, którego zmiana udziału przekroczyła 1%, 

są inne wynagrodzenia, których wartość wzrosła o 2 441 186 zł (wzrost udziału o 1,21%). 

Spowodowane było to w głównej mierze przez wzrost udziału nagrody barbórkowej o 1,46% 

(zwiększenie wartości składnika o 3 077 664 zł). Kolejny okres badania wskazuje na kolejną 

redukcję  wartości  pensji  podstawowej,  w  tym przypadku  o  2 933 969  zł,  co  skutkowało 

spadkiem udziału tego zagregowanego składnika wynagrodzeń w globalnym funduszu płac 

o 1,25%. Spadek ten nie był związany z żadnym dominującym składnikiem, lecz był efektem 

mniejszych  spadków  udziału  prawie  wszystkich  składników  pensji  podstawowej.  Wzrost 

udziału o 1,75% dotyczył natomiast premii, której wartość w globalnym funduszu wzrosła 

o 3 636 506 zł.  W tym przypadku  da  się  wyróżnić  składnik  będący głównym elementem 

omawianego  wzrostu.  Jest  to  premia  zadaniowa,  której  wartość  wzrosła  o  4 210 168  zł, 

a udział zwiększył się o 1,98%. W ostatnim okresie badania największe zmiany dotyczyły 

pensji podstawowej oraz premii. W pierwszym przypadku analiza danych wykazała wzrost 

udziału składnika w globalnym funduszu płac o 2,75% (zwiększenie wartości o 6 495 732 zł), 

natomiast w drugim spadek o 1,75% (zmniejszenie wartości o 3 665 454 zł).  Podczas gdy 

w kwestii  premii  brak  dominującego  składnika  determinującego  zaobserwowaną  zmianę, 

w przypadku  pensji  podstawowej  należy  podkreślić  kilka  interesujących  zmian.  Płaca 

zasadnicza  w  latach  2004–2005  uległa  zwiększeniu  o  4 676 782  zł,  co  spowodowało 

zmniejszenie  jej  udziału  w globalnym funduszu płac  o  2,08%.  Duży wzrost  był  również 

udziałem wynagrodzenia wynikającego z Karty górnika – wartość tego składnika powiększyła 

się  o  6 874 675  zł  (wzrost  udziału  o  3,15%).  Wzrost  udziału  pensji  podstawowej  byłby 

zapewne  jeszcze  wyższy,  gdyby  nie  spadek  udziału  nadwyżki  akordowej  o  2,35% 

(zmniejszenie wartości składnika o 4 978 347 zł). 

Podsumowując,  można  zauważyć,  że  w  omawianym  okresie  trzeci  obiekt  analizy 

empirycznej cechował się, na tle pozostałych obiektów, stosunkowo dużą dynamiką zmian 

poszczególnych  składników  wynagrodzeń.  By  dobrze  zrozumieć  ich  wpływ  na 

funkcjonowanie  zakładu,  niezbędne  jest  dokonanie  analizy  elastyczności  składników 

wynagrodzeń na podstawie danych przedstawionych w tabeli 5.48.
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Tabela 5.48

Elastyczność składników wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 

1989–2005

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Jak można zaobserwować, dynamika zmian elastyczności w trzecim obiekcie analizy 

empirycznej jest stosunkowo wysoka i trudno jednoznacznie określić kierunek jej zmian. Na 
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1990-1989 1991-1990 1992-1991

4,25% -4,25% 1,22% -1,22% -0,32% 0,32%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

11,35 13,79 19,48

1993-1992 1994-1993 1995-1994

0,29% -0,29% 4,92% -4,92% -0,40% 0,40%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

3,74 7,77 3,13

1996-1995 1997-1996 1998-1997

-0,85% 0,85% -0,24% 0,24% 1,81% -1,81%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

2,04 2,96 1,25

1999-1998 2000-1999 2001-2000

1,52% -1,52% -0,26% 0,26% -0,36% 0,36%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

17,98 27,08 -3,03

2002-2001 2003-2002 2004-2003

0,66% -0,66% 0,10% -0,10% -1,71% 1,71%
iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ

-0,14 1,60 -1,52

2005-2004

1,89% -1,89%
iloraz ▲WS i ▲WZ

-1,24

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

11 963 492 zł 2 777 779 zł 9 066 265 zł 1 833 446 zł 13 238 572 zł 3 296 476 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

15 132 764 zł 3 392 089 zł 23 972 342 zł 189 762 zł 20 763 091 zł 3 943 500 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

23 030 017 zł 5 341 996 zł 19 432 847 zł 4 010 282 zł 18 841 477 zł -466 209 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

37 705 681 zł 2 096 937 zł -6 200 146 zł -228 996 zł -1 901 686 zł 627 496 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

219 936 zł -1 611 079 zł -492 783 zł -307 421 zł -5 213 560 zł 3 419 728 zł

suma ▲ składników 
obligatoryjnych

suma ▲ składników 
fakultatywnych

4 852 541 zł -3 917 087 zł



podstawie  porównania  pomiędzy trzema analizowanymi  obiektami  wydaje  się  najbardziej 

chaotyczna  i  pozbawiona  ładu.  Jednakże  podobnie  jak  w  przypadku  pierwszego  obiektu 

badań wyraźnie widoczne są zmiany powiązane z poszczególnymi etapami restrukturyzacji. 

Rys. 5.7. Elastyczność składników wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej na 

tle poszczególnych etapów restrukturyzacji górnictwa w latach 1989–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Spostrzeżenie  to  zdaje  się  również  potwierdzać  rys.  5.8  obrazujący  elastyczność 

składników zmiennych oraz stałych w poszczególnych latach analizy. Można zaobserwować, 

że wiele ciekawych zjawisk jest powiązanych ramami czasowymi z etapami restrukturyzacji.  

Przykładowo  rok  1993,  czyli  zakończenie  etapu  I,  to  czas  największego  wahania 

zagregowanych składników w całym analizowanym okresie. Lata 1996 oraz 2002, również 

będące datami granicznymi, to momenty zrównania się elastyczności składników zmiennych 

oraz stałych. 

Podsumowując  rozważania  dotyczące trzeciego obiektu  badań empirycznych,  autor 

pragnie również zwrócić uwagę na zmiany, jakie wraz z upływem lat zachodziły w wielkości 

globalnego funduszu płac. Zjawisko to obrazuje rys. 5.9.
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Rys. 5.8. Elastyczność składników zmiennych oraz stałych w trzecim obiekcie analizy 

empirycznej w latach 1989–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Rys. 5.9. Zestawienie wielkości składników stałych i zmiennych w trzecim obiekcie analizy 

empirycznej w latach 1989–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalni stanowiącej trzeci obiekt badań.

Jak można zaobserwować, wzrost wielkość składników stałych cechował się większą 

dynamiką na przestrzeni lat. Szczególnie wyraźny wzrost był zauważalny na przełomie lat 
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1998 i 1999. Od tego samego roku następowało niewielkie załamanie dynamiki wzrostu tego 

składnika  i  notowano  niewielkie  spadki,  aż  do  ostatniego  roku  badania.  W  przypadku 

składników zmiennych dynamika zmian jest zdecydowanie mniejsza, na co wpływ może mieć 

również ich niewielki procentowy udział w globalnym funduszu płac. 
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VI. Model dyspersyjnego systemu motywacyjnego dla 

analizowanych jednostek

6.1. Diagnoza polityki wynagrodzeń analizowanych zakładów 

wydobywczych
 

Punktem  wyjścia  do  diagnozy  polityki  wynagrodzeń  analizowanych  zakładów 

wydobywczych  warto  uczynić  podsumowanie  informacji  zawartych  w  rozdziale  piątym, 

dotyczących wszystkich trzech obiektów badań empirycznych. W pierwszej kolejności należy 

podkreślić swego rodzaju harmonię zmian obserwowaną podczas analizy. Choć wyraźne są 

zmiany  zachodzące  w  poszczególnych  składnikach  wynagrodzeń  stałych  i  zmiennych, 

globalna  tendencja  zmian  w  każdym  z  podmiotów  jest  zbliżona.  Co  niezwykle  istotne, 

zbieżność jest widoczna również w okresie poprzedzającym rok 2003, w którym założona 

została  Kompania  Węglowa,  a  poszczególne  zakłady  stały  się  częścią  jednego  holdingu. 

Zmiany zachodzące w wielkości globalnego funduszu płac w analizowanym okresie obrazuje 

rys. 6.1.

Rys. 6.1. Zmiany wielkości globalnego funduszu płac w latach 1989‒2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych kopalń stanowiących obiekty badań.

Jak  można  zaobserwować,  dynamika  wzrostu  wielkości  globalnego  funduszu  płac 

w obiekcie I jest bardzo zbliżona do tej charakteryzującej obiekt II, natomiast w przypadku 

obiektu trzeciego od roku 1995 można zauważyć wyraźne zwiększanie przyrostów z każdym 
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kolejnym okresem. Warto również zwrócić uwagę, jak kształtowały się udziały składników 

stałych  oraz  zmiennych  w  globalnym  funduszu  płac  w  analizowanych  zakładach 

wydobywczych, dzięki czemu możliwe jest określenie zmian oraz zależności zachodzących 

między nimi w latach 1989‒2005. Zmiany te przedstawione zostały na rys. 6.2.

Rys. 6.2. Procentowy udział składników stałych oraz zmiennych w globalnym funduszu płac 

analizowanych zakładów wydobywczych w latach 1989‒2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych kopalń stanowiących obiekty badań.

Jak wynika z rysunku, przez większość analizowanego czasu, tj. w 1991 r. oraz od 

1994 aż do 2005 r., pierwszy obiekt badań empirycznych charakteryzował się największym 

udziałem składników stałych w globalnym funduszu płac. W opozycji do niego znajdował się 

drugi analizowany zakład wydobywczy, w którym udział składników stałych był najniższy 

w latach  1989  oraz  1986‒2005.  Największa  zaobserwowana  różnica  udziału  składników 

stałych oraz zmiennych pomiędzy pierwszym oraz drugim zakładem wydobywczym wyniosła 

12,06% w  roku  1996.  Jednocześnie  należy  podkreślić,  że  rozpiętość  udziału  składników 

stałych  w  poszczególnych  obiektach  analizy  systematycznie  malała,  by  w  ostatnim  roku 

badania  osiągnąć  3,46% pomiędzy  obiektem pierwszym a  drugim oraz  2,86% pomiędzy 

obiektem pierwszym a trzecim. Wart uwagi jest również fakt, że najwyższy udział składników 

zmiennych  zaobserwowany  został  w  drugim obiekcie  badań  empirycznych  w  roku  1989 

i wyniósł 28,55%. 

Z  perspektywy  badania  dyspersji  systemów  motywacyjnych  jednym 

z najistotniejszych  czynników  wymagających  analizy  jest  z  całą  pewnością  elastyczność 
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wynagrodzenia  oraz  związanych  z  nią  globalnej  dynamiki  elastyczności  oraz  dynamiki 

elastyczności  w  wybranych  okresach,  będących  w  ścisłym  powiązaniu  z  omówionymi 

w rozdziale  trzecim  kolejnymi  okresami  restrukturyzacji  sektora  górnictwa  w  Polsce. 

Stosunek wynagrodzeń stałych do zmiennych obrazuje rys. 6.3.

Rys. 6.3. Elastyczność wynagrodzeń w analizowanych obiektach badań empirycznych w 

latach 1989‒2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych kopalń stanowiących obiekty badań.

Jak można zauważyć, rysunek potwierdza wcześniejsze obserwacje, z których jasno 

wynika,  że  w  pierwszym  obiekcie  badań  empirycznych  udział  składników  stałych  jest 

najwyższy praktycznie przez cały okres badania z wyjątkiem roku 1993. Prowadząc analizę 

z podziałem na poszczególne etapy restrukturyzacji, można zaobserwować, że w pierwszym 

roku badania wszystkie zakłady wydobywcze rozpoczynały z niemal identycznego poziomu 

elastyczności,  jednakże  już  w  kolejnych  latach  pojawiało  się  zróżnicowanie  składnika 

elastyczności pomiędzy poszczególnymi zakładami wydobywczymi. W roku następnym drugi 

zakład wydobywczy wyraźnie zwiększył  stosunek składników stałych do zmiennych, przy 

prawie niezmiennej tendencji zakładu pierwszego oraz trzeciego. Jednak już od 1991 r. widać 

wyraźnie  wzrost  w przypadku zakładu  pierwszego,  który w sposób zdecydowany wybrał 

drogę zwiększania udziału czynników stałych kosztem czynników zmiennych w globalnym 

funduszu płac. Niestety z braku danych z roku 1993 niemożliwe jest pewne ustalenie udziału 

składników w zakładzie pierwszym, jednak wyraźnie widać, że tendencje zapoczątkowane 

w latach wcześniejszych znajdują dalsze rozwinięcie w przypadku zakładów drugiego oraz 
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trzeciego. Jednocześnie żadne z posiadanych danych nie sugerują, by w przypadku zakładu 

pierwszego  tendencja  miałaby  być  inna.  Niezwykle  interesujący  jest  1993  r.,  w  którym 

nastąpiło  przejście  z  pierwszego do drugiego etapu restrukturyzacji.  Można zauważyć,  że 

pierwszy  z  analizowanych  zakładów  wydobywczych  zdecydowanie  prowadził  politykę 

zwiększania udziału składników stałych aż do szczytowego momentu okresu destabilizacji 

przypadającego  na  rok  1995.  W tym  samym  czasie  udział  składników  stałych  drugiego 

obiektu badań zaczął systematyczne maleć i we wspomnianym wcześniej 1995 r. zrównał się 

z  udziałem  składników  w  zakładzie  trzecim.  W  dalszym  okresie  II  etapu  wielkość 

wynagrodzeń  stałych  w  pierwszym  oraz  drugim zakładzie  zaczęła  maleć,  a  w  zakładzie 

trzecim wystąpiła tendencja odwrotna. Różnica w podejściu do problemu zmian w otoczeniu 

zachodzących na skutek wprowadzania kolejnych etapów restrukturyzacji jest nadal widoczna 

w kolejnych latach. Na III etapie restrukturyzacji stosunek składników stałych do zmiennych 

w pierwszym zakładzie  utrzymywał  wyraźną tendencję malejącą,  która w 1997 r.  nabrała 

jeszcze  wyraźniejszego  charakteru.  Podobnie  jest  w  przypadku  zakładu  drugiego,  gdzie 

tendencja ta była również malejąca, jednak o zdecydowanie łagodniejszym charakterze, bez 

widocznych  wahań  w  trakcie  obserwowanego  spadku.  Jednakże  w  przypadku  trzeciego 

obiektu  badań  empirycznych  wyraźne  jest  obranie  innej  drogi,  która  związana  jest  ze 

wzrostem  udziału  wynagrodzeń  stałych  od  roku  1997.  Można  więc  stwierdzić,  że 

w przypadku  trzech  analizowanych  zakładów  wydobywczych  zakład  pierwszy  i  drugi 

podążały podobną ścieżką, a zakład trzeci wybrał odrębny sposób postępowania. Znajduje to 

potwierdzenie również w okresie przełomu III oraz IV etapu restrukturyzacji, a także przez 

cały  czas  trwania  etapu  poszukiwania  nowych  rozwiązań.  Chociaż  w  pierwszym  roku 

w pierwszym zakładzie pojawił się niewielki wzrost, to w globalnej perspektywie notowany 

jest wyraźny spadek wartości współczynnika w całym IV okresie restrukturyzacji aż o 7,4 pkt. 

W tym samym okresie  w drugim analizowanym zakładzie  praktycznie  nie  ma  widocznej 

zmiany  wartości  współczynnika.  Ostatni  z  analizowanych  obiektów  badań  empirycznych 

w dalszym ciągu wykazywał odmienną charakterystykę ‒ była to tendencja wzrostowa. Warto 

podkreślić, że w 2001 r. różnica pomiędzy pierwszym a trzecim obiektem badań wyniosła 

zaledwie 1,74 pkt, co oznacza zmniejszenie rozpiętości o 14,43 pkt w ciągu 11 lat. V etap 

restrukturyzacji,  będący jednocześnie  ostatnim okresem badania,  należy podzielić  na  dwa 

odmienne podokresy.  W latach 2002‒2003 wielkość analizowanego współczynnika malała 

w zakładzie pierwszym oraz drugim. Konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, ze zmiana ta 

jest  dużo  bardziej  zauważalna  w przypadku  zakładu  pierwszego  (spadek  o  0,86  pkt)  niż 

w przypadku zakładu drugiego (spadek o 0,16 pkt). W przypadku trzeciego analizowanego 

obiektu  badań  niemal  niezauważalny  był  wzrost  znaczenia  składnika  ‒ o  0,06  pkt). 
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W kolejnym  roku  wszystkie  trzy  analizowane  obiekty  odnotowały  niewielkie  spadki,  by 

w ostatnim analizowanym okresie zanotować wyraźne wzrosty. Należy przy tym zauważyć, 

że  wzrost  charakteryzowanego  składnika  w przypadku pierwszego obiektu  (2,9  pkt)  oraz 

drugiego obiektu  analizy (3,0 pkt)  był  zdecydowanie  większy niż  w przypadku trzeciego 

obiektu  badań  empirycznych,  dla  którego  wzrost  ten  wyniósł  1,14,  czyli  był 

ponaddwuipółkrotnie mniejszy niż w przypadku pozostałych obiektów. W kolejnym etapie 

porównania  autor  przeanalizował  dynamikę  elastyczności  wynagrodzeń,  która  została 

zaprezentowana na rys. 6.4.

Rys. 6.4. Dynamika elastyczności wynagrodzeń
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych kopalń stanowiących obiekty badań.

W  trakcie  analizy  dynamiki  elastyczności  autor  w  pierwszej  kolejności  pragnie 

podkreślić znaczenie swego rodzaju granicy, która przebiega na poziomie jednego punktu. 

Można  przyjąć  założenie,  że  w  zależności  od  wysokości  współczynnika  dynamiki 

elastyczności  można określić,  jaką politykę  w danym czasie  stosuje  przedsiębiorstwo.  Im 

współczynnik  jest  wyższy,  tym  polityka  jest  bardziej  przyjazna  dla  pracowników,  lecz 

jednocześnie  mniej  korzystna  z  perspektywy możliwości  ekonomicznych przedsiębiorstwa 

w zakresie  kształtowania  płac.  Jak  można  zaobserwować,  dynamika  elastyczności 

wynagrodzeń sugeruje,  że w pierwszych latach głębokiego kryzysu w okresie największej 

burzliwości  zarówno  ekonomicznej,  jak  i  społecznej  wywołanej  z  jednej  strony 

usztywnieniem cen węgla,  a  z  drugiej  obawami przed wysokimi  redukcjami  zatrudnienia 

analizowane  zakłady wydobywcze  przyjęły  różne  strategie  radzenia  sobie  z  narastającym 
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kryzysem. Pierwszy okres  reform co prawda nie  cechował się  najwyższymi  wskaźnikami 

redukcji  zatrudnienia,  lecz  był  najtrudniejszy  pod  względem  dostosowywania  się 

pracowników do nowych realiów gospodarczych. Wszystkie trzy analizowane obiekty badań 

empirycznych na przełomie lat 1989 i 1990 przyjęły koncepcję przenoszenia ciężaru zmian na 

barki  pracowników,  przez  wprowadzanie  systemu  dającego  potencjalne  możliwości 

dostosowania systemu płac do warunków otoczenia. Jak można zaobserwować na rys. 6.4, 

różne  były  wielkości  początkowe  omawianego  czynnika,  a  także  stopień  obserwowanej 

zmiany.  W przypadku  pierwszego obiektu  badań  empirycznych  spadek  wyniósł  1,53  pkt, 

w przypadku drugiego obiektu różnica wyniosła 1,32, a ostatniego z zakładów ‒ jedynie 0,2 

pkt.  Jednakże  analiza  kolejnych  lat  pierwszego  etapu  restrukturyzacji  wykazuje,  że 

wspomniana tendencja nie została utrzymana, a każdy z zakładów przyjął odmienną strategię 

w zakresie polityki kadrowo-płacowej. W przypadku pierwszego obiektu analizy odnotowano 

niezwykle istotny wzrost dynamiki elastyczności, który w kolejnych okresach badania ulegał 

regularnemu wzrostowi. Wynosił on 0,65 na przełomie lat 1991 i 1992, by docelowo osiągnąć 

wartość 2,96 na przełomie  lat  1993 oraz 1992,  osiągając  tym samym rezultat  o  0,06 pkt 

większy niż w pierwszym roku badania. Konieczne jest podkreślenie, że jest to najwyższy 

obserwowany wskaźnik we wszystkich obiektach badań w całym okresie analizy. W drugim 

zakładzie  wydobywczym zastosowano odmienną koncepcję,  która polegała  na  utrzymaniu 

elastyczności na stałym poziomie w latach 1990‒1991, po czym nastąpił wyraźny spadek do 

poziomu  0,68  pkt.  Jest  to  najniższy  poziom  dynamiki  elastyczności  spośród  wszystkich 

zakładów wydobywczych w całym analizowanym czasie.  Warto  podkreślić,  że  omawiany 

współczynnik uległ zmniejszeniu o niemal 2 pkt w ciągu zaledwie czterech lat. W ostatnim 

okresie  pierwszego etapu restrukturyzacji  współczynnik dynamiki  elastyczności  w drugim 

obiekcie  badań  wykazał  wartość  1,03  pkt,  co  można  by  określić  jako  próbę  stabilizacji 

systemu  społeczno-ekonomicznego.  Trzeci  z  analizowanych  zakładów  wydobywczych 

w trakcie  realizacji  I  etapu restrukturyzacji  charakteryzował  się  najmniejszymi  wahaniami 

dynamiki elastyczności. Po wspomnianym już niewielkim spadku w pierwszym roku badania 

utrzymywał  się  wcześniejszy  trend  i  odnotowano  zmniejszenie  wartości  analizowanego 

składnika o 0,08 pkt ‒ osiągnął on wartość 0,98. Kolejny rok działania to próba utrzymania 

stabilności składników systemu ekonomiczno-społecznego, co potwierdza bardzo niewielkie 

zwiększenie  dynamiki  elastyczności,  gdyż  w kolejnym okresie  składnik  ten  miał  wartość 

1,02 pkt.  Jednakże  w  ostatnim  okresie  I  etapu  restrukturyzacji  odnotowano  stosunkowo 

wysoki, wynoszący 0,41 pkt, wzrost wskaźnika dynamiki elastyczności. Należy zauważyć, że 

jest  to  jednocześnie  największa  zmiana  dynamiki  elastyczności  trzeciego  obiektu  badań 

empirycznych w ciągu całego okresu badań. Jak można zaobserwować, na początku drugiego 
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etapu restrukturyzacji,  zwanego etapem destabilizacji,  wszystkie  trzy analizowane zakłady 

znajdowały  się  po  okresie  wzrostu.  W ujęciu  globalnym można  stwierdzić,  że  w  trakcie 

omawianego etapu restrukturyzacji tendencja zmian we wszystkich zakładach była taka sama, 

różniła  się  natomiast  intensywność  występujących  zjawisk.  Z  całą  pewnością  największe 

wahania dynamiki dotyczyły pierwszego obiektu badań empirycznych. W latach 1993‒1994 

spadek dynamiki elastyczności będący udziałem omawianego obiektu badań empirycznych 

wyniósł  1,84  pkt,  co  jest  największym zanotowanym  spadkiem wśród  wszystkich  trzech 

zakładów  w  całym  okresie  analizy.  Jest  to  o  istotny  punkt  w  przeprowadzanej  analizie, 

ponieważ rozpiętość elastyczności pomiędzy poszczególnymi zakładami zmalała z 1,93 do 

zaledwie  0,3  pkt.  Kolejny  rok  przyniósł  kolejną,  wydawałoby  się  dosyć  nieoczekiwaną 

zmianę.  Pierwszy  obiekt  badań,  który  przez  wszystkie  wcześniejsze  lata  analizy 

zdecydowanie przewyższał na skali dynamiki elastyczności pozostałe zakłady, w latach 1994‒

1995,  gdy  osiągnął  0,76  pkt,  stał  się  zakładem  o  dynamice  najniższej.  Jest  to  zmiana 

niezwykle gwałtowna, ponieważ doszło do niej w niespotykanie krótkim czasie, a także była 

to  najniższa  wartość  dynamiki  elastyczności  pierwszego  obiektu  badań  empirycznych 

odnotowana  w  latach  1989‒2005.  W przypadku  drugiego  obiektu  badań  zaobserwowane 

zmiany  nie  miały  aż  tak  gwałtownego  przebiegu.  Pierwszy  okres  to  czas  niewielkiego 

zmniejszenia dynamiki elastyczności, która zmniejszyła się do poziomu 0,83 pkt oraz 0,77 

w kolejnym  roku.  Po  okresie  dosyć  istotnych  zmian  zachodzących  na  pierwszym  etapie 

restrukturyzacji  można  zauważyć  stopniowe  stabilizowanie  się  systemu  społeczno-

ekonomicznego  poprzez  wprowadzanie  mechanizmów  ułatwiających  funkcjonowanie 

w gospodarce rynkowej. Ostatni rok to wzrost dynamiki elastyczności do poziomu 0,96 pkt. 

Warto  podkreślić,  że  drugi  obiekt  analizy empirycznej  przez  cały II  etap  restrukturyzacji 

znajdował  się  poniżej  poziomu  jednego  punktu.  Trzeci  obiekt  analizy  empirycznej  po 

początkowym spadku charakteryzował się najmniejszymi amplitudami wahań analizowanego 

współczynnika.  Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych obiektów, pierwszy rok 

analizy to czas spadku wielkości dynamiki elastyczności z 1,43 do poziomu 0,97 pkt. Jednak 

kolejne lata  to  właściwie okres  stagnacji  ‒ badanie  wykazało  wielkość współczynnika  na 

poziomie  0,93  oraz  0,98  pkt  w  ostatnim  roku  analizowanego  etapu  restrukturyzacji.  Jak 

wykazano, po początkowym okresie spadku dotyczącym wszystkich trzech obiektów analizy 

empirycznej  trzeci  obiekt  uzyskał  najniższą  amplitudę  wahań  współczynnika  dynamiki 

elastyczności;  zanotowana  różnica  wyniosła  0,04  pkt,  przy  wahaniach  0,37  pkt  dla 

pierwszego oraz 0,19 pkt dla drugiego obiektu badań. Można zadać pytanie, czy tak duża 

stabilizacja systemu ekonomiczno-społecznego jest słuszna w każdym przypadku. Wydaje się, 

że jest ona czynnikiem wpływającym pozytywnie na funkcjonowanie organizacji w okresach 
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względnej  stabilizacji  warunków  zewnętrznych,  jednak  w  chwilach  często  niezwykle 

dramatycznych  zmian  wywołanych  kryzysem  gospodarczym  firmy  powinny  mieć 

umiejętność dostosowywania poszczególnych składników systemu do panujących warunków, 

tak  by  z  jednej  strony  zabezpieczać  interesy  pracowników,  a  z  drugiej  strony  dbać 

o bezpieczeństwo  finansowe.  III  etap  restrukturyzacji,  nazwany  okresem  stagnacji,  to 

ponownie  okres,  w którym każde z  przedsiębiorstw prezentowało  odmienne podejście  do 

zagadnienia  kształtowania  polityki  płacowej  oraz  systemu  społeczno-ekonomicznego. 

W okresie  przełomu II  i  III  etapu wszystkie  trzy obiekty badań cechowały się  niezwykle 

zbliżoną wartością współczynnika dynamiki elastyczności, która kształtowała się na poziomie 

0,89  dla  pierwszego,  0,96  dla  drugiego  oraz  0,98  pkt  dla  trzeciego  obiektu  badań 

empirycznych.  Zgodnie  z  wynikami  badań  w  pierwszym  obiekcie  realizowano  politykę 

kształtowania  systemu  kładącego  większy  nacisk  na  bezpieczeństwo  finansowe  jednostki 

organizacyjnej  poprzez  zmniejszenie  wskaźnika  dynamiki  elastyczności  do  poziomu 0,82, 

który w ostatnim roku uległ ponownemu zwiększeniu do poziomu 1,04 pkt. W przypadku 

drugiego obiektu badań wybrano drogę stabilizacji;  wielkość współczynnika elastyczności 

dynamiki nie zmieniła się w pierwszych dwóch okresach badań i wynosiła 0,96, a w ostatnim 

okresie nieznacznie wzrosła do poziomu 1,04 pkt w ostatnim roku. Największy wzrost został 

zaobserwowany  w  przypadku  trzeciego  obiektu  badań,  gdzie  zwiększenie  dynamiki 

elastyczności  wyniosło  0,18  pkt,  a  w  ostatnim  okresie  III  etapu  restrukturyzacji  uległo 

nieznacznemu zmniejszeniu o 0,02 i ostatecznie osiągnęło rezultat 1,14 pkt. Kolejny, IV etap 

restrukturyzacji to okres fluktuacji dynamiki elastyczności w przypadku pierwszego obiektu 

badań  empirycznych  oraz  stabilizacji  w  przypadku  dwóch  pozostałych.  Jak  można 

zaobserwować na rys. 6.4, w przypadku pierwszego obiektu badań empirycznych wahania 

były  wyraźnie  zauważalne  w  szczególności  na  tle  braku  zmian  pozostałych  obiektów 

i wynosiły  0,18 oraz  0,08  pkt,  by osiągnąć  poziom wskaźnika  dynamiki  elastyczności  na 

poziomie 0,78 pkt na przełomie lat 1999 i 2000. Działania podejmowane przez omawiany 

obiekt analizy empirycznej są wyjątkowo ciekawe, ponieważ w okresie największych redukcji 

zatrudnienia nie wprowadzano zmian mających stabilizować zachowania pracowników firmy; 

można  to  wręcz  odczytać  jako  odbieranie  części  pracowniczych  przywilejów.  Być  może 

właśnie to było powodem wzrostu omawianego wskaźnika w kolejnym okresie do poziomu 

1,05 pkt. Jednakże zaobserwowany wzrost był jedynie wynikiem działania jednorazowego, 

ponieważ  w  ostatnim  roku  analizowanego  etapu  restrukturyzacji  wskaźnik  dynamiki 

elastyczności po raz kolejny uległ zmniejszeniu i osiągnął poziom 0,9 pkt. Jak już zostało 

wspomniane,  w  przypadku  drugiego  obiektu  badań  empirycznych  nie  zanotowano  tak 

znaczących  wahań  wielkości  dynamiki  elastyczności.  Obserwowane  zmiany  to  kolejno 
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spadek o 0,1,  wzrost  o  0,07 oraz  0,01,  a  w końcowym okresie  IV etapu restrukturyzacji 

niewielki  spadek  na  poziomie  0,06  pkt.  W ujęciu  globalnym różnica  pomiędzy  okresem 

początkowym a końcowym omawianego etapu restrukturyzacji to spadek wartości o zaledwie 

0,08 pkt, co miało przełożenie na osiągnięcie wskaźnika dynamiki elastyczności na poziomie 

0,96 pkt.  Zmiany zachodzące w dynamice elastyczności  trzeciego obiektu badań są nieco 

większe niż dla obiektu drugiego, lecz równocześnie mniejsze niż dla obiektu pierwszego. 

Największa zmiana została odnotowana w pierwszym okresie, gdy wartość współczynnika 

dynamiki fluktuacji spadła o 0,16 pkt z poziomu 1,14 do 0,98 pkt. Jednak już w następnych 

latach zaobserwowano zmniejszenie dynamiki zmian oraz stabilizację, która przejawiała się 

niewielkimi zmianami  współczynnika w kolejnych latach;  kształtował  się  on na poziomie 

0,97 oraz 0,98 pkt odpowiednio w ciągu dwóch kolejnych lat oraz 1,06 pkt w ostatnim roku 

IV etapu restrukturyzacji. Jak wspomniano, zastanawiający jest fakt, że w okresie najbardziej 

drastycznych redukcji zatrudnienia żaden z analizowanych obiektów badań nie zdecydował 

się na wprowadzenie działań mających pozytywny wpływ na zatrudnionych pracowników. 

Ostatni okres był specyficzny we wszystkich trzech analizowanych obiektach badań, co jest 

wynikiem powstania w 2003 r. Kompanii Węglowej SA i włączenia trzech funkcjonujących 

niezależnie od siebie zakładów wydobywczych w skład jednej spółki. Ten czynnik w sposób 

oczywisty przekłada się na ujednolicenie strategii działania wszystkich trzech obiektów badań 

empirycznych.  W tym  okresie  po  niewielkim  spadku  wielkości  współczynnika  dynamiki 

elastyczności  nastąpił  stosunkowo  wysoki  wzrost,  który  wynosił  0,54  w  przypadku 

pierwszego, 0,8 dla drugiego oraz 0,32 pkt dla trzeciego obiektu badań empirycznych. 

Ostatnim elementem, na który autor chciałby zwrócić uwagę w tej części rozprawy, 

jest kształtowanie się współczynnika dynamiki elastyczności pomiędzy pierwszym a ostatnim 

rokiem poszczególnych etapów restrukturyzacji,  co  w jeszcze  bardziej  przejrzysty sposób 

powinno  wykazać,  jaką  strategię  realizowały  poszczególne  obiekty  badań  empirycznych. 

Informacje te zostały przedstawione na rys. 6.5.
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Rys. 6.5. Dynamika elastyczności wynagrodzeń
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych kopalń stanowiących obiekty badań.

Analizując  rys.  6.5,  można  zauważyć  potwierdzenie  wcześniejszych  obserwacji. 

Pierwszy  oraz  drugi  obiekt  analizy  były  zdecydowanie  bardziej  aktywne  w  zakresie 

kształtowania polityki społeczno-ekonomicznej niż obiekt trzeci, który wykazywał się dużą 

pasywnością.  W przypadku  pierwszego  obiektu  badań  empirycznych  największa  różnica 

pomiędzy wskaźnikami okresowej dynamiki elastyczności wyniosła 1,82 pkt. Dla drugiego 

obiektu  badań  wartość  ta  ukształtowała  się  na  poziomie  1,98  pkt,  natomiast  dla  obiektu 

trzeciego wyniosła zaledwie 0,29 pkt. Patrząc z perspektywy wyników finansowych. można 

by więc przyjąć założenie,  że działanie nastawione na zwalczanie kryzysu, niezależnie od 

przyjętych metod, jest bardziej skuteczne niż bierna, pasywna postawa nastawiona jedynie na 

przetrwanie,  niepodejmowanie  działalności  proaktywnej.  Można  zauważyć,  że  zmiany 

dynamiki elastyczności w pierwszym i drugim obiekcie, w szczególności w pierwszych latach 

po przemianie systemowej, były niezwykle dynamiczne, co również skutkuje umiejętnością 

lepszej i szybszej reakcji w ostatnim okresie badania, gdy spółki musiały dostosować się do 

rozkazodawstwa na poziomie spółki matki. Wydaje się, że bardziej w tym czasie skostniała 

struktura trzeciego obiektu badań empirycznych miała większe kłopoty z dostosowaniem się 

do nowej sytuacji, w której się znalazła. 
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6.2. Model dyspersji systemu motywacyjnego

System wynagrodzeń jest układem uporządkowanych elementów stanowiących pewną 

określoną całość wraz z normami i zasadami jego działania, czynnikami pobudzającymi jego 

rozwój  oraz  instytucjami,  które  tworzą  warunki  jego  działania.  Istotnym  czynnikiem 

wpływającym w dużym stopniu na efektywność systemu wynagrodzeń jest  zróżnicowanie 

płac,  a  także  ich  racjonalizacja.  Należy  zauważyć,  że  obiekty  analizy  empirycznej 

funkcjonowały w zróżnicowanych warunkach otoczenia wynikających z dynamicznych zmian 

związanych z przemianą gospodarczą przełomu lat 1989 i 1990. Można zatem stwierdzić, że 

działały one w dwóch różnych fazach, które można określić jako fazę rozproszenia (kryzysu) 

w płynny sposób przeradzającą się w fazę ciągłą (stabilizacji). W niniejszej pracy autor skupił 

się w głównej mierze na składnikach systemu wynagrodzeń jako na elemencie podlegającym 

pełniejszej  analizie.  Jednakże  należy pamiętać,  że  w modelu  muszą  zostać  uwzględnione 

także  składniki  niepodlegające  analizie  matematycznej,  takie  jak  oczekiwania  czy  presja 

społeczna.  W przypadku  ustalania  wysokości  wynagrodzenia  płaca  powinna  odpowiadać 

stopniowi  trudności  pracy,  w  przeciwnym razie  nikt  nie  będzie  chciał  podejmować  prac 

trudniejszych,  wymagających  większego  wysiłku.  Ponadto  błędy  w  różnicowaniu 

wynagrodzeń niosą ze sobą inne konsekwencje, np. zahamowanie rozwoju pracowników, a co 

się z tym wiąże ‒ przedsiębiorstwa.

Rozwiązania stosowane w systemach wynagrodzeń mogą być różne, a ich ustalenie 

ma zasadnicze znaczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zazwyczaj na całość 

wynagrodzenia składają się różne elementy, a decyzja o ich wyborze powinna uwzględniać 

aspekt motywujący pracownika do podnoszenia jakości pracy oraz zwiększania efektywności.

Narzędziem  w  istotnym  stopniu  motywującym  pracownika  do  pracy  są 

wynagrodzenia.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  obejmują  one  wszelkie  wypłaty 

pieniężne i wartości świadczeń w naturze za pracę wykonaną w ramach stosunku pracy lub na 

podstawie  umowy-zlecenia,  honorariów  bądź  innych  należności  związanych  z  pracą. 

Wynagrodzenie pracownika może składać się z jednego lub więcej składników. W pierwszym 

przypadku  pracownik  otrzymuje  jedną,  łączną  zapłatę  za  całość  wykonywanej  pracy. 

W drugim przypadku pracownik otrzymuje zapłatę z różnych tytułów, np. zaszeregowania, 

trudności warunków pracy.

W zasadzie  liczba  składników wynagrodzeń  nie  jest  ściśle  określona  przez  prawo 

(z wyjątkiem tzw.  składników stałych),  jednakże  aby motywacja  płacowa była  skuteczna, 

przy doborze składników należy kierować się następującymi zasadami:

1. Liczba  składników  powinna  być  jak  najmniejsza.  W  efekcie  struktura  płac  jest 
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przejrzysta, a zasady wynagradzania zrozumiałe.

2. Każdy składnik powinien służyć do realizacji ściśle określonego celu, jeżeli ten cel nie 

jest  osiągnięty,  wówczas  dany  składnik  powinien  zostać  wyłączony,  np.  dodatek 

stażowy, którego zadaniem jest stabilizowanie załogi.

3. Każdy składnik powinien być ściśle powiązany z pracą, jej trudnością oraz efektami. 

Udział  składników socjalnych  w strukturze  płac  powinien  zostać  zredukowany do 

minimum, ponieważ płaca nie jest świadczeniem socjalnym.

Do składników wynagrodzeń zaliczają się:

1) składniki, które mają związek z wykonywaną pracą:

• płaca zasadnicza,

• ruchoma część wynagrodzenia ‒ premia, prowizja lub nagroda;

2) składniki gwarantowane kodeksem pracy:

• wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

• wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

•  wynagrodzenie za niezawiniony postój,

• wynagrodzenie za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych;

3) składniki uznające lata pracy:

• nagroda jubileuszowa, 

• odprawa emerytalno-rentowa.

Innym  często  spotykanym  podziałem  składników  wynagrodzeń  jest  podział  na 

składniki obligatoryjne i nieobligatoryjne. Część składników nieobligatoryjnych pełni funkcję 

motywacyjną, część takiej funkcji jednak nie realizuje, stanowiąc raczej rodzaj dopłaty do 

wykonywanej  pracy.  W praktyce  konieczne  staje  się  prowadzenie  stałego  monitorowania 

systemu wynagrodzeń,  zwłaszcza  analizy struktury składników dochodów pracowniczych. 

Odpowiedni dobór proporcji pomiędzy składnikami obligatoryjnymi i fakultatywnymi może 

mieć istotny wpływ na wydajność pracy załogi.  Problem ten staje się jeszcze istotniejszy, 

jeżeli  wziąć  pod  uwagę  fakt  występowania  dwóch  odmiennych  faz  dyspersji,  czyli  fazy 

ciągłej oraz rozproszonej. W podrozdziale 6.2 wykazano, że na model dyspersyjnego systemu 

motywacyjnego  poza  składnikami  o  naturze  finansowej  mają  również  wpływ  czynniki 

o charakterze  społecznym,  co  w  oczywisty  sposób  powoduje  konieczność  modelowania 

jakościowego, a nie ilościowego. 
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Aby  opracować  optymalny  system  motywowania,  należy  wziąć  pod  uwagę  trzy 

składniki  będące  podstawowymi  elementami  tworzonego  modelu  dyspersyjnego 

systemu motywacyjnego. Pierwszym elementem są składniki ekonomiczne, określane 

przez  system  płac,  co  z  kolei  ma  bezpośredni  związek  z  kondycją  ekonomiczną 

przedsiębiorstwa.  Oczywiste  jest,  że  w  przypadku  złej  sytuacji  finansowej 

przedsiębiorstwo  ma  szczególnie  mocno  ograniczone  możliwości  stosowania 

zmiennych  elementów systemu wynagrodzeń  i jest  zmuszone  koncentrować  się  na 

składnikach o charakterze stałymi. Konieczność ich wypłaty nakładają na pracodawcę 

zobowiązania natury formalnej i prawnej, od wysokości płacy zasadniczej, określonej 

w  umowie  o  pracę  zawartej  między  przedsiębiorstwem  a pracownikami,  poprzez 

zobowiązania  wynikające  z  realizacji  określonych  ustaw  –  które  nakładają  na 

pracownika  obowiązek  odprowadzenia  części  zobowiązań  do  ZUS  czy  urzędu 

skarbowego,  aż  po  szczególne  formy  zobowiązań  takie  jak  zakładowe  oraz 

ponadzakładowe  układy  zbiorowe,  a  także  realizacja  ustaw  dotyczących  pracy  w 

określonych zawodach, np. Karty górnika. 

Drugim  elementem  są  składniki  społeczne.  Konieczność  wprowadzenia  ich  do  modelu 

podyktowana jest faktem, że zarówno oczekiwania pracowników, jak i presja społeczna mają 

znaczny wpływ na osiągane wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Pracownicy realizują swoje 

oczekiwania  poprzez  wywieranie  presji  na  pracodawcę.  Siła  takiego  oddziaływania 

uzależniona  jest  między  innymi  od  narzędzi,  którymi  pracownicy  dysponują,  takich  jak 

negocjacje z pomocą związków zawodowych, groźby strajków czy umiejętność negocjowania 

korzystnych  umów.  Presja  społeczna  natomiast  jest  odpowiedzialna  za  częstotliwość 

występowania  zachowań  o  charakterze  roszczeniowym.  Im lepsze  warunki  ekonomiczno-

społeczne panują w otoczeniu organizacji, tym większa jest presja na zwiększanie wysiłków 

ze strony przedsiębiorstwa na rzecz polepszenia warunków pracowniczych. Z drugiej strony 

im  gorsze  warunki  ekonomiczne  panują  w  otoczeniu,  tym  większa  presja  ze  strony 

pracowników  na  zapewnienie  stabilizacji  zatrudnienia,  często  nawet  kosztem  obniżenia 

przysługujących wcześniej dodatków. 

Trzecim elementem jest określenie fazy dyspersji.  Jak przedstawiono na rys. 6.6 oraz 6.7, 

możliwe jest określenie dwóch faz, w których może znajdować się organizacja. Pierwsza z 

nich to faza ciągła, druga natomiast to faza rozproszenia. Każda z nich charakteryzuje się 

odmiennym stopniem stabilności  otoczenia i  w zależności  od aktualnie  występującej  fazy 

proponowane jest skorzystanie z różnych zaprezentowanych w niniejszej dysertacji modeli. 
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W fazie stabilizacji większą rolę odgrywają mechanizmy o charakterystyce pozytywnej. Faza 

stabilizacji  modelu  dyspersji  zaprezentowana  została  na  rys.  6.6.  W przypadku  przejścia 

w fazę rozproszenia, w związku z występowaniem odmiennych warunków zarówno wewnątrz 

organizacji,  jak  i  w  jej  otoczeniu,  konieczne  jest  wykorzystanie  odmiennego  modelu 

ujmującego występujące różnice. Faza rozproszenia modelu dyspersji zaprezentowana została 

na rys. 6.8.
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Rys. 6.6. Faza ciągła modelu dyspersji
Źródło: opracowanie własne.



Rys. 6.7. Faza rozproszenia modelu dyspersji
Źródło: opracowanie własne.



W  tej  części  pracy  niezbędne  jest  dokładne  opisanie  poszczególnych  elementów 

modelu, tak by możliwe było pełne jego wykorzystanie w praktyce gospodarczej:

1. Wejścia informacyjne – do zakresu tych wejść zalicza się informacje oraz działania 

podejmowane  w  bliższym  oraz  dalszym  otoczeniu  organizacji.  Interakcja  zachodząca 

pomiędzy otoczeniem a organizacją nie ma charakteru bezpośredniego, lecz jest wynikiem 

konieczności dostosowania się przedsiębiorstwa do informacji, które do niego docierają. Jako 

przykłady wejść o charakterze informacyjnym można wymienić:

• prawo unijne,

• stan gospodarki,

• sytuację na rynku pracy,

• regulacje podatkowe,

• ochrona środowiska naturalnego,

• zmiany w prawie pracy lub Karcie górnika,

• zmiany systemowe w górnictwie,

• konkurencję, 

• prognozowaną wielkość wydobycia,

• rentowność zakładu.

2. W przypadku wejść zasileniowych do elementów mających wpływ na ten element 

modelu  dyspersyjnego  systemu  motywacyjnego  zaliczamy  te  czynniki,  które  pochodzą 

z otoczenia  przedsiębiorstwa  i  wchodzą  z  nim  w  bezpośrednią  interakcję.  Do  głównych 

czynników wpływających na tę kategorię można zaliczyć między innymi:

• dotacje budżetowe,

• kredyty,

• rynek pracy,

• podwykonawców,

• dostawców,

• technologie,

• kooperantów,

• centrale związków zawodowych,

• odbiorców.
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3. Podsystem ekonomiczny – w ramach tego elementu rozróżnia się  czynniki  będące 

składnikami  systemu wynagrodzeń.  Zgodnie  z  wcześniej  zaprezentowanymi  informacjami 

należy podkreślić, że dynamika tego elementu, w przypadku zakładów wydobywczych, jest 

specyficzna ‒ jest ona wynikiem wpływu na kształtowanie systemu wynagrodzeń czynników 

nieleżących  w  bezpośredniej  gestii  samego  zakładu.  Jest  to  spowodowane  koniecznością 

przestrzegania większej liczby przepisów prawa (np. wspomnianej wcześniej Karty górnika), 

a  także  zobowiązań  podjętych  przez  pracowników  i  przedsiębiorstwo  (zakładowe  oraz 

ponadzakładowe  układy  zbiorowe  o  pracę).  W  przypadku  analizowanych  zakładów 

wydobywczych wyróżniono zmienne składniki wynagrodzeń, do których zaliczają się:

• płaca zasadnicza,

• nadwyżka akordowa,

• dodatek za godziny nadliczbowe pn.‒pt.,

• dodatek za godziny nadliczbowe sob.‒ndz.

• wynagrodzenie za urlop,

• wynagrodzenie za chorobowe,

• wynagrodzenie wynikające z Karty górnika,

• deputat węglowy, 

• nagroda roczna (14. pensja),

• nagrody jubileuszowe,

• odprawy emerytalne,

• nagroda barbórkowa,

• 13. pensja,

• pomoce szkolne,

• bilety na podstawie Karty górnika

• inne niewymienione.

Składniki  te  są sztywno ustalone,  wielkość ich udziału nie  jest  w żadnym stopniu 

uzależniona  od  wielkości  zaangażowania  pracownika.  W  drugiej  grupie  –  składników 

zmiennych  ‒ znajdują się te elementy wynagrodzenia, które można kształtować z większą 

łatwością,  a  ich  wielkość  uzależniona  jest  w  głównej  mierze  od  efektów  pracy,  która 

wykracza poza działanie o charakterze podstawowym:

• premia regulaminowa dniówkowa,

• premia regulaminowa akordowa, 

• premia zadaniowa, 
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• premie inne,

• dodatek funkcyjny,

• dodatek stabilizacyjny,

• dodatek nocny,

• dodatek za II zmianę,

• dodatek za szkodliwe warunki,

• wynagrodzenia z uchwały, 

• dodatki inne niewymienione.

4. Do podsystemu społecznego należy zaliczyć te elementy, które w zależności od celu 

wykorzystania  można  podzielić  na  składniki  roszczeniowe  lub  stabilizacyjne.  Jak  zostało 

wcześniej  nadmienione,  pracownicy  dysponują  narzędziami,  dzięki  którym  są  w  stanie 

wywierać  presję  na  pracodawcę,  by  ten  realizował  żądane  postulaty.  Do  elementów 

o charakterze  roszczeniowym  można  zaliczyć  masowe  urlopy  na  żądanie,  pogotowie 

strajkowe, protesty pracownicze, a w ostateczności strajk, który może przybierać różną formę 

‒ od  strajku  włoskiego  (zbliżonego  do  strajku  pasywnego),  poprzez  grupowy,  generalny, 

okupacyjny, po głodowy. Naturalnie trzeba podkreślić, że narzędzia roszczeniowe znajdujące 

się w rękach pracowników są tym silniejsze, im większa liczba osób jest związana z różnego 

rodzaju  związkami  zawodowymi,  które  często  decydują  o  obliczu  polityki  pracowniczej 

dużych  zakładów.  Można  zauważyć,  że  elementem  zapalnym  skutkującym  wybuchem 

poważnego konfliktu bardzo często są plany związane z redukcją zatrudnienia, istotne jest 

więc uwzględnienie również tego elementu pośród składników o charakterze roszczeniowym. 

Podczas  gdy  stosowanie  przez  pracowników  narzędzi  roszczeniowych  często  budzi 

zrozumiałe  kontrowersje  i  nie  zawsze  uzyskuje  szerokie  poparcie  społeczne, 

wykorzystywanie  przez  pracowników  narzędzi  o  charakterze  stabilizacyjnym nie  jest  tak 

często  komentowane.  Do  działań  o  charakterze  stabilizacyjnym  zaliczyć  można  między 

innymi wzrost zatrudnienia, budowanie pozytywnego wizerunku firmy przez pracowników, 

zadowolenie  z  realizowanych  w  zakładzie  zadań,  a  przede  wszystkim  wysoki  poziom 

zaangażowania  pracowników  w  działania  firmy.  Trzeba  podkreślić,  że  realizowanie  tych 

postulatów jest  praktycznie niemożliwe bez ścisłej  współpracy i  wzajemnego zrozumienia 

pomiędzy pracownikami na stanowiskach wykonawczych oraz menedżerami. Jedną z częściej 

stosowanych metod mającą na celu zwiększanie zaangażowania pracownika jest budowanie 

wewnętrznie  spójnej  kultury  organizacyjnej,  w  której  tworzenie  zostają  zaangażowani 

wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. Pierwszym praktycznym zabiegiem w zespole działań 
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nazywanych  budowaniem  kultury  jest  sformułowanie  misji.  Jest  to  szczególny  powód 

istnienia firmy, odróżniający ją od innych podmiotów212. Niezwykle ważna jest konieczność 

wypełniania przez firmę zobowiązań, które ta  nakłada na siebie podczas określania  misji. 

W innym wypadku misja  nie  będzie niczym innym niż pustym sloganem,  który w żaden 

sposób nie będzie w stanie zwiększyć zaangażowania pracowników. 

5. Tablica  rangowania  decyzyjnego  –  ta  metoda  służy  znalezieniu  optymalnego 

wyważenia poszczególnych elementów znajdujących się na wejściu do organizacji  w celu 

osiągnięcia potencjalnie najkorzystniejszych rezultatów zastosowania dyspersyjnego systemu 

motywacyjnego.  Podczas  tworzenia  tablicy  rangowania  decyzyjnego  określane  są  rangi 

poszczególnych  elementów  składowych:  wejść  informacyjnych,  wejść  zasileniowych, 

podsystemu ekonomicznego oraz podsystemu społecznego, aby określić ich udział w modelu. 

W przypadku  analizy  zakładów  wydobywczych  do  prawidłowego  wyznaczania  wielkości 

rang  autor  proponuje  zastosowanie  analizy  PEST.  Punktem  wyjścia  analizy  PEST  jest 

zestawienie  różnego  rodzaju  czynników  zewnętrznych,  które  należy  wziąć  pod  uwagę 

w prognozowaniu  zmiennych  sił  otoczenia,  mogących  wpłynąć  na  strukturę  określonego 

sektora  działalności213.  Należy  podkreślić,  że  zgodnie  z  informacjami  przedstawionymi 

w podrozdziale 3.2 działalność kopalni węgla kamiennego jest silnie nacechowana wpływami 

politycznymi, co dodatkowo podkreśla słuszność proponowanej metody analizy strategicznej, 

która uznaje ten obszar za jeden z kluczowych elementów badania. 

6. W zakresie  oczekiwań  związanych  z  kondycją  ekonomiczną  pod  uwagę  brane  są 

prognozy  makroekonomiczne,  które  w  głównej  mierze  zarówno  determinują  działania 

o charakterze bieżącym, jak i określają kierunki zmian na poziomie strategicznym. Wydaje się 

oczywiste, że w przypadku złych prognoz gospodarczych przedsiębiorstwo będzie naciskać 

na możliwie  duże redukcje tych  składników wynagrodzeń,  które  z  jednej  strony generują 

największe  obciążenia  dla  budżetu  firmy,  a  z  drugiej  podlegają  najmniej  elastycznym 

zmianom. Zazwyczaj wprowadzane działanie obejmuje zwiększenie dyscypliny w zakresie 

gospodarki środkami na wynagrodzenia, np. funduszem premiowym, akordowym, zasiłkami 

chorobowymi.  Obejmują  one  zmiany  w  regulaminach  gospodarowania  tymi  funduszami, 

a także  doskonalenie  organizacji  jednostek  (przechodzenie  na  stosowanie  koncepcji 

limitowania środków, controlling, sankcje za nieskuteczne kierowanie, zwiększające udział 

niemotywacyjnych  składników  itp.).  Z  drugiej  strony  spodziewane  poprawienie  kondycji 
212 L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1999, s. 77.
213 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 

2002, s. 146.
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przedsiębiorstwa  zmniejsza  konieczność  redukcji  składników  zmiennych,  pozwalając  na 

bardziej  elastyczne  kształtowanie  systemów  wynagrodzeń,  szczególnie  w  zakresie  premii 

i dodatków, które bardzo często leżą w kręgu bezpośredniego zainteresowania pracowników. 

7. W zakresie oczekiwań oraz wzorców społecznych należy pamiętać, że oczekiwania 

pracowników  zazwyczaj  są  rozbieżne  z  oczekiwaniami  pracodawcy.  Można  przyjąć,  że 

relacje pracodawca‒pracownik zawsze przypominają grę, w której każda ze stron stara się 

wywrzeć jak największy wpływ na drugiego gracza.  Psychologia dostarcza dowodów na to, 

że wywieranie wpływu jest powszechną właściwością wszystkich stosunków międzyludzkich. 

Dostrzeganie wzajemnego wpływu jest utrudnione z kilku powodów. Czasami jest on bardzo 

subtelny  lub  zachodzi  poza  naszą  świadomością.  Rozumienie  i  wykorzystywanie 

mechanizmów  wpływu  społecznego  jest  narzędziem  zwiększającym  efektywność 

w kontaktach  międzyludzkich.  Wiąże  się  także  z  wiedzą  oraz  umiejętnością  niezbędną 

osobom  na  stanowiskach  menedżerskich214.  Niestety  niezwykle  rzadko  zdarza  się,  by 

pracownicy  oraz  pracodawcy  jednoczyli  wysiłki  w  celu  odnalezienia  rozwiązania  typu 

„wygrana‒wygrana”, w którym poprzez rezygnację z części własnych roszczeń możliwe jest 

stworzenie związku opartego na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Zazwyczaj gra toczy się 

o  zdobycie  jak  największych  wpływów,  które  pozwolą  jednej  ze  stron  na  całkowite  lub 

możliwie  duże  zdominowanie  oraz  zawłaszczenie  mechanizmów  tworzenia  systemów 

nagradzania oraz premiowania. Jak już zostało nadmienione, naturalna przewaga pracodawcy 

jest pomniejszana przez organizowanie się pracowników w formy związków zawodowych, 

których  pozycja  w  dużych  zakładach  przemysłowych  jest  niezwykle  dobrze  umocowana 

zarówno na gruncie zwyczajowym, jak i prawnym. 

8. Podejście badawcze jako element modelu dyspersyjnego systemu motywacyjnego jest 

wynikiem wzajemnego oddziaływania  siedmiu wcześniej  scharakteryzowanych  elementów 

składowych modelu. Każdy z nich wywiera pośredni lub bezpośredni wpływ na proponowaną 

formę i metodę działania. Rozważając możliwe do zastosowania rozwiązania, trzeba wziąć 

pod uwagę wykonane przez autora wcześniej badania i w pierwszej kolejności odwołać się do 

koncepcji  systemu  idealnego  G.  Nadlera  w  ujęciu  rozważań  o  charakterze  systemowym 

prowadzonych  przez  prof.  J.  Trzcienieckiego.  Badacz  musi  zadać  sobie  pytanie,  która 

z zaprezentowanych  w  podrozdziale  2.4  koncepcji  modelowania  dyspersji  systemu 

motywacyjnego  będzie  odpowiednia  dla  istniejącej  fazy  dyspersji.  Jak  zostało  wykazane, 

różne  formy  modelowania  są  skuteczne  w  różnych  warunkach,  w  jakich  znajduje  się 
214 D. Lewicka, B. Wiernek, Psychologia w pracy menedżera, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne 

AGH, Kraków 2004, s. 45.
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przedsiębiorstwo. W przypadku stosunkowo stabilnych warunków otoczenia menedżerowie 

mogą  skupić  się  na  podejściu  prognostycznym,  szukając  stanu  idealnego,  którego  ‒ co 

oczywiste ‒ nigdy nie da się osiągnąć, natomiast dzięki wykorzystaniu koncepcji iteracyjnej 

(kolejnych  przybliżeń)  możliwe  jest  urealnienie  wzorca  i  sprowadzenia  go  do  postaci 

rzeczywistej  i  możliwej  do  zastosowania  w  praktyce.  Naturalnie  modelowanie  dyspersji 

systemu motywacyjnego powinno zostać wsparte którąś z metod zarządzania, tak by możliwe 

było  maksymalizowanie  efektu  synergicznego,  który  sprawia,  że  suma  realizowanych 

wspólnie  działań  jest  większa,  niż  gdyby  realizowano  je  w  sposób  rozłączny.  W trakcie 

przeprowadzonej  w podrozdziale 1.4 oceny skuteczności różnorodnych metod zarządzania 

w warunkach transformacji gospodarczej autor przeprowadził diagnozę około 220 najczęściej 

stosowanych  metod  zarządzania,  z  których  dzięki  wykorzystaniu  koncepcji  lejka  (jako 

kryteria  zastosowano:  powszechność,  uniwersalizm  koncepcji,  kompletność  informacji, 

przydatność  w sytuacjach  zagrożenia)  wybrano  cztery metody,  które  ‒ zdaniem autora  ‒ 

w największym  stopniu  spełniają  wymienione  wymagania.  Z  wybranych  metod,  czyli 

reengineeringu,  benchmarkingu,  analizy SWOT oraz  modelu 7S,  wybrano dwie pierwsze, 

jako  najbardziej  przydatne.  W  opinii  autora  najlepszy  efekt  synergiczny  zachodzi  przy 

wsparciu modelowania prognostycznego metodą benchmarkingu.  Możliwość poszukiwania 

odpowiednich  benchmarków  jest  ułatwiona  w  przypadku  analizowanych  zakładów 

wydobywczych, ponieważ są one częścią największej w Europie firmy górniczej, w związku 

z czym stosowanie benchmarkingu wewnętrznego jako metody wspomagającej modelowanie 

prognostyczne wydaje się jak najbardziej wskazane. W przypadku prowadzenia działalności 

w  trakcie  trwania  fazy  rozproszenia  rekomendowaną  formą  prowadzenia  działań 

modelowania jest podejście diagnostyczne. Jest to spowodowane w głównej mierze brakiem 

stabilności  otoczenia.  W  takiej  sytuacji  często  nawet  pozornie  niewielka  zmiana  może 

spowodować  nieprzewidywalne  skutki,  w  związku  z  czym  rozsądniejsze  wydaje  się 

dokonywanie  zmian  dostosowanych  do  zmieniających  się  warunków  otoczenia  niż 

podejmowanie  się  kompleksowej  restrukturyzacji.  Zdaniem  autora  największy  efekt 

synergiczny  zostanie  uzyskany  poprzez  wsparcie  wspomnianego  modelowania 

diagnostycznego metodą reengineeringu. Można zauważyć, że obie wskazane formy mają ze 

sobą  wiele  wspólnego,  zwłaszcza  w  zakresie  zakresu  działań  podejmowanych 

w poszczególnych etapach działania. 

9. Wyjścia z organizacji (produkty, odpady) są ostatnim elementem składowym modelu. 

Do produktów należą:

• boruta ‒ groszek,
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• flotokoncentrat,

• groszek,

• gruby II,

• kostka,

• miał I,

• muł,

• muł-gran,

• orzech,

• pieklorz – ekogroszek,

• retopal – ekogroszek,

• rokita – ekomiał.

Należy  jednakże  pamiętać,  że  górnictwo  od  zawsze  w  wysokim stopniu  wywiera 

negatywny wpływ na środowisko naturalne. Można stwierdzić, że przemysł przetwórczy oraz 

wydobywczy  węgla  kamiennego  jest  jedną  z  tych  gałęzi  przemysłu,  które  wytwarzają 

największe ilości odpadów. W 2008 r. w Polsce funkcjonowało 5 444 zakładów górniczych, 

w tym 42 podziemne  zakłady górnicze.  Z danych statystycznych (stan na koniec 2007 r.) 

wynika, że ilość odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce wynosi blisko 

124,4 mln Mg. W tej  masie odpady pochodzące z górnictwa węgla kamiennego stanowią 

około 34,4 mln Mg, czyli ponad 26%. Dodatkowo szacuje się, że blisko 550 mln Mg tego 

rodzaju odpadów jest już zdeponowana w środowisku215.

Jak można zaobserwować,  główną różnicą  określającą poszczególne fazy dyspersji 

jest pozytywne lub negatywne oddziaływanie podsystemu społecznego oraz ekonomicznego 

na  macierz  decyzyjną.  Jest  to  wynikiem  wzajemnego  oddziaływania  na  siebie  sił 

o przeciwnych  charakterystykach,  czyli  elementów  stałych  oraz  elementów  zmiennych 

systemu motywacyjnego  (podsystem społeczny),  a  także  elementów stabilizacyjnych oraz 

elementów roszczeniowych  (podsystem społeczny).  Mimo że  w teorii  zarządzania  można 

spotkać  się  z  opiniami,  że  możliwe  jest  osiągnięcie  potencjału  ekonomicznego,  który 

pozwoliłby  na  to,  by  te  rozbieżne  elementy  służyły  jednemu  celowi,  w  zdecydowanej 

większości przypadków w organizacjach trwa niekończąca się gra, mająca na celu wyłonienie 

grupy,  która  w  danych  okolicznościach  posiada  więcej  argumentów  pozwalających  na 

zdominowanie aktualnie prowadzonej polityki zakładowej. Według autora niniejszej pracy na 
215 I. Baic, S. Góralczyk, Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania, 

[w:] Polityka Energetyczna, t. 12, z. 2/2, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2009, s. 146.
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podstawie  przeprowadzonych  badań  w  analizowanych  zakładach  wydobywczych 

w przypadku  funkcjonowania  w  warunkach  fazy  stabilizacji  działaniem  pozwalającym 

uzyskać  najkorzystniejsze  rezultaty  jest  wykorzystanie  podejścia  prognostycznego 

w modelowaniu,  wspieranego  przez  metody  benchmarku,  w  szczególności  o  charakterze 

wewnętrznym. Natomiast w trakcie fazy rozproszenia z jednej strony pojawiają się naciski na 

zawieszanie elementów zmiennych systemu wynagrodzeń, z drugiej zaś pojawia się ze strony 

pracowników coraz istotniejsza presja, która w krytycznych momentach może przybrać jedną 

z wielu form strajku, na realizowanie postulatów pracowniczych. W takiej sytuacji w opinii  

autora  bezpieczniejszym  rozwiązaniem  jest  stosowanie  modelowania  o  charakterystyce 

diagnostycznej i doskonale z nim współgrającej metody reengineeringu. 
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6.3. Możliwość egzemplifikacji dyspersyjnego modelu

Problem  motywacji  jest  jednym  z  najważniejszych,  a  jednocześnie  często 

zaniedbywanych  problemów  zarządzania.  Do  tej  pory  można  zauważyć  dosyć  dużą 

dezorientację  zarządów  przedsiębiorstw  w  motywowaniu,  a  w  szczególności 

w uwarunkowaniu jego skuteczności oraz proponowanych rozwiązaniach. Oczywiste jest, że 

motywowanie pracowników jest niezbędne, stanowi nawet obowiązek każdego zwierzchnika 

wobec podwładnych.

Aby  osiągnąć  sukces  w  rozumieniu  i  przewidywaniu  zachowań  pracowników 

prowadzących do osiągnięcia celów organizacji oraz wpływaniu na te zachowania, konieczna 

jest  umiejętność  wykorzystywania  narzędzi  motywowania.  Jednocześnie  podczas 

kształtowania  wynagrodzeń  nie  wolno  zapomnieć  o  podstawowych  zasadach  skutecznego 

motywowania, do których należą: 

• zasada motywowania pozytywnego ‒ polega na przyjęciu założenia, że nagradzanie za 

określone zachowania jest  skuteczniejsze od karania.  Należy jednak zaznaczyć,  że 

przyznawanie  nagród  i  wyznaczanie  kar  powinno  być  dostosowywane  do 

indywidualnych przypadków. Z tą zasadą wiąże się również selektywne podejście do 

motywowania,  tzn. nagrody otrzymują tylko ci pracownicy, którzy na nie zasłużyli 

(osiągniętymi  wynikami  lub  wkładem  pracy),  ponieważ  przyznawanie  nagród 

wszystkim pracownikom (np. popularna w Polsce premia regulaminowa) w znacznie 

mniejszym zakresie oddziałuje na motywację do pracy;

• zasada zróżnicowania ‒ polega na tym, że wysokość nagród oraz rodzaj motywowania 

są  dostosowywane  do  konkretnych  oczekiwań  i  aspiracji  grup,  zespołów 

pracowniczych oraz indywidualnych pracowników;

• zasada zachowania progów bodźcowych ‒ polega na tym, że precyzuje się najniższy 

próg motywacyjny odpowiadający wielkości oczekiwanej;

• zasada proporcjonalności ‒ zakłada, że nagroda za określoną działalność powinna być 

proporcjonalna do ponoszonych nakładów i do uzyskanych efektów. I tak np. przy 

zwiększaniu nakładu pracy pracownika o 50% wynagrodzenie powinno wzrosnąć o co 

najmniej 20‒25%. Ta zasada ma bardzo duże znaczenie w konstruowaniu tabeli płac;

• zasada  kompleksowości  i  systematyczności  ‒ oznacza,  że  system  motywowania 

powinien obejmować całokształt efektów pracy oraz że powinny być rozpatrywane 

różne narzędzia i obszary oddziaływania na ludzi w procesie pracy;

• zasada  niewielkiej  odległości  czasowej  ‒ polega  na  zachowaniu  odpowiedniego 
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odstępu  czasowego  pomiędzy  wykonaniem  zadania  a  otrzymaniem  zapłaty.  Im 

mniejsza jest  ta odległość czasowa, tym większy wpływ wynagrodzenia na wyniki 

pracy;

• zasada internalizacji celów ‒ polega na powiązaniu interesu pracownika z interesem 

firmy.  Warto  zauważyć,  że  silna  internalizacja  celów prowadzi  do niskiej  absencji 

i wysokiej wydajności pracy;

• zasada  samorealizacji  ‒ polega  na  tym,  że  im  atrakcyjniejszą  pracę  wykonuje 

pracownik, tym większe ma możliwości samorealizacji, a wtedy czynnik płacowy nie 

odgrywa dla niego tak dużej roli;

• zasada  prostoty  i  przejrzystości  systemu  motywacyjnego  ‒ zakłada,  że  system 

o jasnych  zasadach  motywowania  jest  znacznie  łatwiej  akceptowany  niż  system 

skomplikowany;

• zasada  umowy  prawnej  ‒ wyrażona  jest  przez  przyjęcie  przez  pracownika 

i pracodawcę  przepisów  zawartych  w  systemie  wynagradzania.  Zasada  ta  nie  jest 

najskuteczniejszym  sposobem  motywacji,  niemniej  jednak  zwiększa  zaufanie 

pracowników do kierownictwa, zmniejsza obawę przed utratą pracy, a więc w pewien 

sposób przyczynia się do zwiększenia skuteczności wynagrodzeń. 

Sprawdzając możliwość egzemplifikacji  modelu dyspersji  systemu motywacyjnego, 

w pierwszej  kolejności  autor  zdecydował  się  na  wyróżnienie  dwóch  okresów 

reprezentujących  dwie  różne  fazy  dyspersji.  Wyboru  dokonano  na  podstawie  rozważań 

przeprowadzonych w podrozdziale 3.3. Jako pierwszy okres wybrano I etap restrukturyzacji 

(głębokiego kryzysu). Z całą pewnością można uznać, że okres ten z inflacją przekraczającą 

635%, niemożliwym do rzetelnego określenia bezrobociem czy średnim PKB na poziomie ‒

3,05% jest jednym z jaskrawych przykładów występowania fazy rozproszenia w powojennej 

historii  Polski.  Etap  reprezentujący  fazę  ciągłą  to  IV etap  restrukturyzacji  (poszukiwania 

nowych  rozwiązań).  Charakteryzował  się  on  stosunkowo  dobrymi  wskaźnikami 

makroekonomicznymi, m.in. średnim wzrostem PKB na poziomie 3,5% oraz średnią inflacją 

na poziomie 7,2%. Jako przykład zakładu podlegającego weryfikacji autor postanowił wybrać 

trzeci  obiekt  analizy empirycznej.  Obiekt  ten charakteryzował się  najniższą rentownością, 

więc z dużym prawdopodobieństwem możliwe jest określenie podstawowych błędów, które 

zostały  popełnione  przez  zarząd  tego  zakładu  wydobywczego.  Niestety  z  powodu  braku 

danych z początku lat 90. dotyczących pierwszego obiektu badań istnieje obawa, że uzyskane 

rezultaty mogłyby zostać zafałszowane. W przypadku drugiego obiektu badań empirycznych 

osiągana rentowność nie daje podstaw, by zakładać, że według informacji o realizowanych 
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w zakładzie  działaniach  możliwe  będzie  wykazanie  odchyleń  o  wystarczająco  istotnym 

natężeniu dla potwierdzenia słuszności założeń teoretycznych opisywanego modelu. 

DYSPERSYJNY MODEL MOTYWACYJNY TRZECIEGO OBIEKTU BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH W TRAKCIE I ETAPU RESTRUKTURYZACJI

Pierwszym etapem budowy modelu musi być określenie składników znajdujących się 

na  wejściu  do  organizacji  i  wpływających  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  na 

kształtowanie systemu motywacyjnego oraz stworzenie tablicy rangowania decyzyjnego. Jak 

zostało  zaznaczone  w  podrozdziale  6.2  w  związku  z  silnym  oddziaływaniem  wpływów 

politycznych  na  analizowane  zakłady  wydobywcze,  autor  proponuje  zastosowanie 

zmodyfikowanej metody PEST. Polega ona na podzieleniu wszystkich istotnych czynników 

na cztery grupy, a mianowicie czynniki:

• polityczne,

• ekonomiczne,

• socjokulturowe,

• technologiczne.

W następnej kolejności każda z grup otrzymuje stosowną wagę określającą istotność 

danej grupy w otoczeniu analizowanego zakładu. Suma wyznaczonych wag musi wynosić 1. 

W kolejnym kroku każdy z czynników wewnątrz grupy otrzymuje kolejną wagę określającą 

istotność  czynnika  wewnątrz  grupy.  Podobnie  jak  w  poprzednim  przypadku,  suma  wag 

powinna  wynosić  1.  Kolejnym  etapem jest  wykonanie  mnożenia  wag,  by  w  ten  sposób 

uzyskać rangę czynnika, która ma zostać przypisana w tablicy rangowania decyzyjnego. Po 

wyznaczeniu zakresu rang należy określić siłę oddziaływania czynnika w zakresie ocen 0‒4. 

Do  ustalenia  siły  oddziaływania  autor  proponuje  zastosowanie  metody  delfickiej  lub 

ewentualnie  innych metod eksperckich.  Kolejnym etapem jest  pomnożenie ustalonej  rangi 

oraz wielkości siły oddziaływania w celu ustalenia wartości ważonej, która będzie określać 

z jednej  strony ilościowy udział  czynnika  w grupie,  a  z  drugiej  siłę  jego  oddziaływania. 

Z otrzymanej tablicy rangowania wyczytać więc można kilka niezwykle istotnych informacji, 

pomocnych  przy  budowaniu  dyspersyjnego  systemu  motywacyjnego.  Po  pierwsze  rangi 

określają udział czynnika w jednej z czterech grup, z których każda charakteryzuje się inną 

istotnością  dostosowaną  do  warunków  otoczenia.  Po  drugie  określić  można  wpływ,  jaki 

poszczególne elementy wywierają na organizację. Po trzecie uzyskuje się syntetyczną wartość 

‒ im jest ona wyższa, tym większe efekty uzyska się poprzez regulację konkretnego czynnika. 

Analiza  PEST  dla  trzeciego  zakładu  wydobywczego  w  okresie  I  etapu  restrukturyzacji 

przeprowadzona została w tabeli 6.1.
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Tabela 6.1

Analiza PEST fazy rozproszenia dla dyspersyjnego modelu systemu motywacyjnego trzeciego obiektu badań empirycznych

Źródło: opracowanie własne.

Analiza PEST dla fazy rozproszenia 
Polityczne                 waga grupy   0,4 Ekonomiczne                 waga grupy   0,2 Socjokulturowe              waga grupy   0,3 Technologiczne           waga grupy  0,1 

czynnik waga czynnik waga czynnik waga czynnik waga

0 0 kredyty 0 0 sytuacja na rynku pracy 0,02 0,006 0,2 0,02
stan gospodarki 0,3 0,12 pensja podstawowa 0,2 0,04 konkurencja 0,03 0,009 technologie 0,5 0,05

regulacje podatkowe 0,2 0,08 inne wynagrodzenia 0,15 0,03 rynek pracy 0,05 0,015 0,3 0,03

0,2 0,08 premie 0,4 0,08 podwykonawcy 0,03 0,009

0,1 0,04 inne dodatki 0,25 0,05 dostawcy 0,04 0,012
rentowność zakładu 0,2 0,08 kooperanci 0,01 0,003

dotacje budżetowe 0 0 0,15 0,045
odbiorcy 0,1 0,03
wizja / misja 0 0
protesty pracownicze 0,2 0,06
zacisk związków zawodowych 0,2 0,06
opinie o firmie 0,07 0,021
pogotowie strajkowe 0,1 0,03

prawo unijne (dyrektywy 
dotyczące warunków 
eksploatacji węgla)

ochrona środowiska 
naturalnego

prognozowana wielkość 
wydobycia

zmiany w prawie pracy lub 
karcie górnika
zmiany systemowe w 
górnictwie

centrale związków 
zawodowych



Na podstawie przedstawionej w tabeli 6.1 analizy PEST możliwe jest sporządzenie 

tablicy rangowania decyzyjnego, która przez autora uważana jest za główne źródło informacji 

o czynnikach mających największy wpływ na kształtowanie systemu motywacyjnego. Tablica 

rangowania została zaprezentowana w tabeli 6.2.

Tabela 6.2

Tablica rangowania decyzyjnego fazy rozproszenia dla dyspersyjnego modelu systemu 

motywacyjnego trzeciego obiektu badań empirycznych 

Źródło: opracowanie własne.

Jak można zaobserwować, elementy mające największy syntetyczny udział w wartości 

poszczególnych czynników, a tym samym największy wpływ na kształtowanie się systemu 

motywacyjnego, to w kolejności:

• stan gospodarki (0,6),
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Tablica rangowania decyzyjnego 

R
an

ga Siła oddziaływania

1 2 3 4 5

P

0 1 0
stan gospodarki 0,12 5 0,6
regulacje podatkowe 0,08 2 0,16
zmiany w prawie pracy lub Karcie górnika 0,08 4 0,32
zmiany systemowe w górnictwie 0,04 3 0,12
rentowność zakładu 0,08 2 0,16
dotacje budżetowe 0 1 0

E

kredyty 0 1 0
pensja podstawowa 0,04 2 0,08
inne wynagrodzenia 0,03 2 0,06
premie 0,08 5 0,4
Inne dodatki 0,05 4 0,2

S

sytuacja na rynku pracy 0,021 4 0,084
konkurencja 0,009 1 0,009
podwykonawcy 0,009 1 0,009
dostawcy 0,012 2 0,024
kooperanci 0,003 1 0,003
centrale związków zawodowych 0,045 5 0,225
odbiorcy 0,03 3 0,09
wizja / misja 0 1 0
protesty pracownicze 0,06 4 0,24
Nacisk związków zawodowych 0,06 5 0,3
opinie o firmie 0,021 1 0,021
pogotowie strajkowe 0,03 4 0,12

T
ochrona środowiska naturalnego 0,02 1 0,02
technologie 0,05 2 0,1
prognozowana wielkość wydobycia 0,03 3 0,09
SUMA 1 X X X X X 3,435

Wynik 
syntetyczny

prawo unijne (dyrektywy dotyczące 
warunków eksploatacji węgla)



• premie (0,4),

• zmiany w prawie pracy lub karcie górnika (0,32),

• nacisk związków zawodowych (0,3),

• protesty pracownicze (0,24),

• centrale związków zawodowych (0,225),

• inne dodatki (0,2).

Dwa  z  siedmiu  czynników  o  największej  wartości  syntetycznej  to  elementy 

wynagrodzeń  zmiennych.  Są  to  zarazem  jedyne  elementy,  które  w  dużej  mierze  leżą 

w kompetencjach  zarządu  analizowanego  zakładu  wydobywczego.  Można  zauważyć,  że 

pojawienie się premii nie powinno być zaskoczeniem. W wyniku głębokiego kryzysu zarząd 

powinien  w  miarę  możliwości  i  uprawnień  (pamiętając  o  zobowiązaniach  wynikających 

z ponadzakładowych oraz zakładowych układów zbiorowych o pracę, a także Karty górnika) 

obniżać wartość zobowiązań stałych i starać się kłaść nacisk na zobowiązania o charakterze 

zmiennym, które są możliwe do kształtowania w zdecydowanie bardziej elastyczny sposób, 

co  pozwala  na  zwiększenie  bezpieczeństwa  finansowego  przedsiębiorstwa.  Jednocześnie 

w grupie czynników o największym wpływie wystąpiły trzy czynniki społeczne o charakterze 

roszczeniowym,  tj.  naciski  związków  zawodowych,  protesty  pracownicze  oraz  centrale 

związkowe. Jak można przypuszczać,  w gestii  związków zawodowych będzie wywieranie 

presji na zarząd w celu zwiększenia udziału wynagrodzeń stałych, które zapewniają większe 

bezpieczeństwo  pracownikom  zakładu.  Jak  zostało  wspomniane,  w  bardzo  niewielu 

przypadkach  udaje  się  doprowadzić  do  sytuacji  wygrana‒wygrana  w  relacjach  zarząd‒

pracownicy.  Zazwyczaj  jedna  ze  stron  zdobywa  przewagę,  mając  bezpośredni  wpływ  na 

politykę kształtowania się wynagrodzeń. Jak można zaobserwować na podstawie informacji 

zawartych w tabeli 5.35, w trakcie I etapu restrukturyzacji udział składników stałych ulegał 

wzrostom i wynosił 75,51% w 1989 r., 79,76% w 1990 r., 80,98% w 1991 r. oraz odnotował 

niewielki spadek w 1992 r., gdy zmniejszył się o 0,32% i zatrzymał się na poziomie 80,66%. 

Podobne wnioski można wyciągnąć, analizując rysunki: 6.3 (elastyczność wynagrodzeń), 6.4 

(dynamika  elastyczności),  a  także  6.5  (dynamika  elastyczności  w  wybranych  okresach). 

Wydaje  się,  że  w przypadku  trzeciego analizowanego  zakładu  wydobywczego  przewagę 

zdobyły związki zawodowe, którym udało się przeforsować korzystne dla nich rozwiązania. 

Jest  to  sytuacja  podwójnie  niekorzystna,  ponieważ  nie  tylko  sytuacja  makroekonomiczna 

utrudnia sprawne funkcjonowanie na rynku, ale również sytuacja wewnętrzna firmy powoduje 

dalsze  obniżanie  osiąganych  wyników  finansowych.  Konieczna  staje  się  odpowiedź  na 

pytanie,  w jaki  sposób można  zaradzić  takim trendom.  W zamyśle  autora  po  stworzeniu 
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tablicy rangowania niezbędne jest wprowadzenie zmian mających na celu poprawę istniejącej 

sytuacji.  W  sytuacji  zakładu,  którego  większość  załogi  zrzeszona  jest  w  różnorakich 

związkach  zawodowych,  praktycznie  niemożliwe  jest  wprowadzenie  odgórnych  zmian. 

Możliwe jest zastosowanie swego rodzaju regulatora, który w modelach zaprezentowanych na 

rys. 6.6 oraz 6.7 znajduje się pomiędzy tablicą rangowania a podejściem badawczym. Byłoby 

to  forum,  na  którym  przedstawiciele  związków  zawodowych  oraz  zarządu  mogliby 

przedstawić swoje racje i być może osiągnąć przynajmniej częściowe porozumienie. Autor 

zdaje  sobie  sprawę  z  faktu,  że  wprowadzanie  takiego  rozwiązania  w  rzeczywistości 

gospodarczej  może  być  niezwykle  skomplikowane,  głównie  ze  względu  na  niski  poziom 

wzajemnego zaufania zarządów zakładów wydobywczych i związków zawodowych, jednak 

jest  również  świadom  faktu,  że  podobne  rozwiązania  z  powodzeniem  funkcjonują  oraz 

sprawdzają się w innych podmiotach gospodarczych. Proponowanym rozwiązaniem mającym 

na  celu  usprawnienie  funkcjonowania  przedsiębiorstwa,  a  w  szczególności  zwiększenie 

skuteczności  funkcjonowania  systemu  motywacyjnego  w  warunkach  występowania  fazy 

rozproszenia  jest  wykorzystanie  modelowania  diagnostycznego  wspartego  metodą 

reengineeringu. Wybór padł na taką kombinację, ponieważ zdaniem autora efektem będzie 

otrzymanie  wyraźnie  widocznego  efektu  synergicznego.  W  pierwszej  kolejności  należy 

podkreślić,  że  przypadku występowania fazy rozproszenia  nie  istnieje  możliwość budowy 

nowego wzorca, osoby odpowiedzialne za tworzenie modelu są praktycznie ograniczone do 

poszukiwania  rozwiązań  usprawniających  opartych  na  badaniu  stanu  rzeczywistego.  Taki 

warunek spełnia jedynie modelowanie diagnostyczne. Należy więc rozpocząć od stworzenia 

pewnej  idealnej  koncepcji,  która poprzez porównywanie ze stanem rzeczywistym znajdzie 

swoje możliwości zastosowania w praktyce. Narzędzie wspierające tak funkcjonujący proces 

modelowania to reengineering. Uzyskany efekt synergiczny ma polegać na sformalizowaniu 

procesu  modelowania  dzięki  narzędziom  reengineeringu,  a  także  zmniejszeniu  kosztów 

reengineeringu poprzez zastosowanie oryginalnej metody modelowania diagnostycznego. Jak 

można zauważyć, oba efekty doskonale się wspierają oraz uzupełniają. 

Obserwując zmiany zachodzące wraz z upływem lat w otoczeniu organizacji, można 

stwierdzić,  że  fazy  rozproszenia  przechodzą  w fazy  ciągłe,  gdy warunki  funkcjonowania 

otoczenia ulegają poprawie, a organizacja ma większe możliwości zwiększania przywiązania 

pracowników poprzez zapewnienie im lepszych warunków pracy. 
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DYSPERSYJNY MODEL MOTYWACYJNY TRZECIEGO OBIEKTU BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH W TRAKCIE IV ETAPU RESTRUKTURYZACJI

W ciągu lat  dzielących I  oraz IV etap restrukturyzacji  sytuacja gospodarcza Polski 

uległa  znacznej  poprawie.  Polepszenie  dotyczyło  prawie  wszystkich  wskaźników 

gospodarczych.  Z  całą  pewnością  można  stwierdzić,  że  pod  względem  gospodarczym 

znacznie  zbliżono  się  do  Unii  Europejskiej.  Należy  zauważyć,  że  właśnie  podczas 

omawianego  okresu  transformacji  rozpoczęto  negocjacje  akcesyjne,  co  wiązało  się 

z koniecznością  dostosowania  polskiego  prawa  do  standardów  unijnych.  Fakt  ten  można 

również zauważyć podczas analizy danych zawartych w tabeli 6.3, przedstawiającej analizę 

PEST fazy  ciągłej  dla  dyspersyjnego  modelu  systemu  motywacyjnego  trzeciego  obiektu 

badań  empirycznych.  W  omawianej  tabeli  widoczne  jest,  że  nastąpiły  wyraźne  zmiany 

w stosunku  do  danych  z  tabeli  opisującej  efekt  analizy  PEST dla  fazy  rozproszenia.  Jak 

można zauważyć,  wagi  grup uległy przeskalowaniu,  co jest  efektem zmian zachodzących 

zarówno  w  otoczeniu,  jak  i  wewnątrz  samej  organizacji.  Zmniejszeniu  uległa  waga 

czynników politycznych. Mimo że górnictwo nadal nacechowane jest silnym oddziaływaniem 

politycznym, to jest  ono jednak mniejsze niż w trakcie pierwszego etapu restrukturyzacji. 

Między innymi ceny węgla nie są sztywno ustalone, a zakłady wydobywcze, które przerwały 

pierwsze etapy restrukturyzacji, w zdecydowanie większym stopniu potrafią sobie radzić na 

wolnym rynku. Osiągana rentowność jest więc efektem gry rynkowej, a nie ścisłej realizacji 

odgórnie narzuconych planów. W przypadku czynników ekonomicznych ich waga wzrosła do 

poziomu 0,4,  co było spowodowane ustabilizowaniem się  gospodarki  rynkowej,  która ma 

dużo  większy  wpływ  nie  tylko  na  zakłady  wydobywcze,  ale  na  wszystkie  organizacje 

funkcjonujące na rynku, niż miało to miejsce na początku lat 90. Jak można zaobserwować, 

nastąpiło  przeniesienie  niektórych  czynników  pomiędzy  poszczególnymi  kategoriami. 

Dotyczy to między innymi wspomnianej już rentowności, a także dotacji budżetowych, które 

są ograniczane przez rząd i powiązane z szansami na uzyskanie trwałej rentowności. Czynniki 

z  trzeciej  grupy  elementów  analizy  PEST,  czyli  elementy  socjokulturowe,  nieznacznie 

zmniejszyły  swoją  wagę  do  poziomu  0,2.  Zostało  to  w  głównej  mierze  spowodowane 

osłabieniem czynników roszczeniowych, których wykorzystywanie w trakcie fazy ciągłej nie 

jest tak częste jak w przypadku fazy rozproszonej. Ostatnia grupa czynników analizy PEST to 

czynniki technologiczne. Ich wartość również uległa zwiększeniu, co przede wszystkim wiąże 

się z jednej strony z koniecznością modernizacji taboru maszynowego, by zakłady mogły być 

konkurencyjne, a z drugiej strony jest efektem polityki ekologicznej Unii Europejskiej.
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Tabela 6.3

Analiza PEST fazy ciągłej dla dyspersyjnego modelu systemu motywacyjnego trzeciego obiektu badań empirycznych

Źródło: opracowanie własne.

Analiza PEST dla fazy ciągłej
Polityczne                 waga grupy   0,2 Ekonomiczne                  waga grupy   0,4 Technologiczne            waga grupy  0,2

czynnik waga czynnik waga czynnik waga czynnik waga

0,3 0,06 0,05 0,02 0,1 0,02 0,4 0,08
0,1 0,02 0,2 0,08 0,08 0,016 0,5 0,1

0,2 0,04 0,2 0,08 0,08 0,016 0,1 0,02

0,2 0,04 0,15 0,06 0,02 0,004
0,2 0,04 0,15 0,06 0,02 0,004

0,05 0,02 0,1 0,02
0,2 0,08 0,15 0,03

0,1 0,02
0,1 0,02
0,1 0,02
0,1 0,02

0,05 0,01
Suma 1 1 1 1

Socjokulturowe                waga grupy 0,2

prawo unijne (dyrektywy 
dotyczące warunków 
eksploatacji węgla) kredyty sytuacja na rynku pracy

ochrona środowiska 
naturalnego

stan gospodarki pensja podstawowa konkurencja technologie

regulacje podatkowe inne wynagrodzenia podwykonawcy
prognozowana wielkość 
wydobycia

zmiany w prawie pracy lub 
karcie górnika premie dostawcy
zmiany systemowe w górnictwie inne dodatki kooperanci

rentowność zakładu
centrale związków 
zawodowych

dotacje budżetowe odbiorcy
wizja / misja
protesty pracownicze
nacisk związków zawodowych
opinie o firmie
pogotowie strajkowe



Podobnie jak w poprzednim analizowanym przypadku, poprzez wykorzystanie analizy 

PEST autor tworzy tablicę rangowania decyzyjnego, która wraz z właściwym regulatorem 

powinna stworzyć podstawy do wprowadzenia modyfikacji błędnych działań organizacji, jeśli 

takie zostaną wykryte. Tablicę rangowania decyzyjnego fazy ciągłej dyspersyjnego modelu 

systemu motywacyjnego trzeciego obiektu badań empirycznych przedstawia tabela 6.4.

Tabela 6.4

Tablica rangowania decyzyjnego fazy ciągłej dla dyspersyjnego modelu systemu 

motywacyjnego trzeciego obiektu badań empirycznych 

Źródło: opracowanie własne.
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Tablica rangowania decyzyjnego 

R
an

ga

Siła oddziaływania

1 2 3 4 5

P

0,06 4 0,24
stan gospodarki 0,02 2 0,04
regulacje podatkowe 0,04 3 0,12
zmiany w prawie pracy lub Karcie górnika 0,04 2 0,08
zmiany systemowe w górnictwie 0,04 2 0,08
kredyty 0,02 3 0,06

E

pensja podstawowa 0,08 4 0,32
inne wynagrodzenia 0,08 4 0,32
premie 0,06 3 0,18
inne dodatki 0,06 3 0,18
rentowność zakładu 0,02 5 0,1
dotacje budżetowe 0,08 4 0,32

S

sytuacja na rynku pracy 0,02 3 0,06
konkurencja 0,016 1 0,016
podwykonawcy 0,016 2 0,032
dostawcy 0,004 2 0,008
kooperanci 0,004 1 0,004
centrale związków zawodowych 0,02 3 0,06
odbiorcy 0,03 3 0,09
wizja / misja 0,02 4 0,08
protesty pracownicze 0,02 2 0,04
nacisk związków zawodowych 0,02 2 0,04
Opinie o firmie 0,02 5 0,1
Pogotowie strajkowe 0,01 2 0,02

T
środowisko naturalne 0,08 5 0,4
technologie 0,1 4 0,4
prognozowana wielkość wydobycia 0,02 3 0,06
SUMA 1 X X X X X 3,45

Wynik 
syntetyczny

prawo unijne (dyrektywy dotyczące warunków 
eksploatacji węgla)



Już  w  pierwszej  chwili  daje  się  zauważyć  praktycznie  całkowita  zmiana  wśród 

składników  mających  największą  wartość  wyniku  syntetycznego.  W  trakcie  IV  etapu 

restrukturyzacji największy wpływ na kształtowanie się systemu motywacyjnego miały:

• ochrona środowiska naturalnego (0,4),

• technologie (0,4),

• pensja podstawowa (0,32),

• inne wynagrodzenia (0,32),

• dotacje budżetowe (0,32),

• prawo unijne (dyrektywy dotyczące warunków eksploatacji węgla) 0,24),

• premie (0,18).

Pośród  siedmiu  czynników,  które  zdaniem  autora  mają  największy  wpływ  na 

kształtowanie  się  systemu  motywacyjnego  w trakcie  IV etapu  restrukturyzacji  górnictwa, 

zaledwie dwa znalazły się również w poprzednim wykazie. Są to premie oraz inne dodatki.  

Wykonanie pełnej analizy tego stanu rzeczy powinno dać odpowiedź na pytanie, jakie są tego 

powody.  Pierwszym czynnikiem,  który ma  najwyższą  wartość,  jest  środowisko naturalne. 

Może  się  to  wydawać  zaskakujące,  jednak  jeżeli  uzmysłowi  się  sobie  to,  jak  wielkie 

opóźnienia  miała  Polska  w  stosunku  do  krajów  Europy  Zachodniej  w  kwestii  ochrony 

środowiska, oraz fakt, że uważa się, iż przemysł górniczy powoduje największą degradację 

środowiska naturalnego, jasne staje się, że koszty ponoszone na ten czynnik muszą pochłaniać 

znaczną część budżetu. Z tym zagadnieniem w sposób bezpośredni wiąże się również drugi 

z wymienionych  czynników,  czyli  technologia.  Element  ten  należy  rozumieć  dwojako: 

nowoczesna  technologia  umożliwia  zmniejszenie  szkodliwości  przemysłu  wydobywczego, 

a ponadto  nowoczesne  maszyny  pozwalają  na  zwiększenie  konkurencyjności  nie  tylko 

pomiędzy  rodzimymi  zakładami,  ale  przede  wszystkim  dają  szansę  na  rywalizowanie 

z zakładami wydobywczymi zlokalizowanymi poza granicami Polski. Dotacje z budżetu od 

dłuższego  czasu  stały  się  podstawowym  źródłem  przetrwania  wielu  zakładów 

wydobywczych.  Od  uzyskania  dotacji  w  oczekiwanej  wysokości  zależało  nie  tylko 

wywiązanie  się  z  umów  zawartych  z  pracownikami,  ale  również  przetrwanie  zakładów 

wydobywczych. Prawo unijne to kolejny element, który zaczął zyskiwać na znaczeniu; oprócz 

polityki  ekologicznej  należy  również  wymienić  limity  wydobycia,  które  co  prawda 

w omawianym okresie jeszcze Polski nie obowiązywały,  ale budziły uzasadniony niepokój 

zarówno zarządów spółek, jak i związków zawodowych. 

Konieczne wydaje się ponowne podkreślenie, że każdy z wymienionych elementów 
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wpływa na politykę wynagrodzeń analizowanego zakładu wydobywczego, niezależnie, czy 

poprzez  zwiększanie  kosztów  (związanych  z  nowymi  kosztownymi  technologiami 

wprowadzanymi  wobec  konieczności  dostosowania  wydobycia  do  standardów  UE),  czy 

uzyskiwanie  dotacji  budżetowych,  które  pozwalały  na  zwiększenie  globalnego  funduszu 

świadczeń.  Trzy nieomówione  dotychczas  elementy są  bezpośrednio  związane  z  formami 

wynagradzania.  Można  zaobserwować,  że  występuje  presja  na  zwiększenie  pensji 

zasadniczej. Jest to spowodowane stosunkowo stabilną sytuacją. Naturalnie pojawienie się 

pośród  czynników  o  najwyższej  wartości  syntetycznej  zarówno  składników  stałych,  jak 

i zmiennych jedynie potwierdza tezę o walce, jaka toczy się pomiędzy zarządami zakładów 

wydobywczych  a  związkami  zawodowymi  dotyczącej  udziału  poszczególnych  elementów 

wynagrodzeń  w  globalnym  funduszu  płac.  Należy  więc  odnieść  się  do  wcześniej 

przeprowadzonych  analiz  i  sprawdzić,  czy  polityka  realizowana  przez  trzeci  zakład 

wydobywczy  jest  zgodna  z  ustaleniami,  które  są  wynikiem  analizy  tablicy  rangowania 

zbudowanej  na  podstawie  informacji  o  warunkach  panujących  w  trakcie  IV  okresu 

restrukturyzacji.  Po raz kolejny okazuje się, że zakład nie realizuje polityki,  która została 

określona jako najbardziej racjonalna. Mimo wskazania na zwiększanie udziału wynagrodzeń 

stałych  z  analizy  tabeli  5.43  wynika,  że  jedynie  w pierwszym roku  udział  wynagrodzeń 

stałych wzrósł o 1,52%, by w następnych latach maleć odpowiednio o 0,26% oraz 0,36%. 

Wykrycie  odchylenia  powinno  zaowocować  stworzeniem  modelu,  który  odwróciłby 

niekorzystny trend i  wprowadził  analizowany zakład na odpowiednią drogę postępowania. 

W opinii  autora  w związku z dobrą  sytuacją  makroekonomiczną i  brakiem występowania 

zagrożeń  zewnętrznych  możliwe  jest  zastosowanie  bardziej  skomplikowanej  formy 

modelowania,  jaką  jest  modelowanie  prognostyczne.  Zgodnie  z  ustaleniami 

przeprowadzonymi  w  podrozdziale  2.4  autor  uznaje,  że  koncepcja  modelowania 

prognostycznego  opracowana  przez  J.  Trzcienieckiego  może  zostać  wsparta  koncepcją 

systemu idealnego G. Nadlera. Jednakże jako że metodyka ta jest nad wyraz skomplikowana, 

zasadne  wydaje  się  wsparcie  jej  również  narzędziami  z  zakresu  benchmarkingu.  Idea  ta 

również  znajduje  potwierdzenie  w  koncepcji  wartości  dodanej  procesu  synergicznego. 

Ponieważ  zakłady  funkcjonują  w  ramach  jednej  grupy,  autor  widzi  duże  szanse  na 

przeprowadzenie  benchmarkingu  wewnętrznego  w  oparciu  o  zakłady  wydobywcze 

charakteryzujące się lepszymi wynikami ekonomicznymi. 

Podsumowując  niniejsze rozważania,  można stwierdzić,  że zaproponowana metoda 

ma  bardzo  duży  potencjał,  który  można  wykorzystać  nie  tylko  do  modelowania 

dyspersyjnego  systemu  motywacyjnego  zakładów wydobywczych,  ale  również  w  obrębie 

innych podmiotów gospodarczych.
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6.4. Diagnoza polityki wynagrodzeń analizowanych 

zakładów wydobywczych w latach 2005‒2011

Przedstawione w niniejszej dysertacji rozważania dotyczą w głównej mierze lat 1989‒

2005.  Okres  ten  został  wybrany  nieprzypadkowo,  zdaniem autora  w  najlepszym  stopniu 

opisuje  bowiem  dwie  fazy  dyspersji  występujące  w  otoczeniu  i  skorelowane  z  nimi 

możliwości  wykorzystania  dyspersyjnego  systemu motywacyjnego.  Jak  przedstawiono  we 

wcześniejszych  rozdziałach,  początek  lat  90.  to  okres  głębokiego  kryzysu  gospodarczego 

spowodowanego problemami wywołanymi przez wieloletnie złe gospodarowanie zasobami 

naturalnymi  oraz  przywiązywania  zbytniej  wagi  do  decyzji  o  charakterze  politycznym 

kosztem racjonalności gospodarczej. Jednakże w tym czasie rozpoczął się powolny proces 

zmiany  gospodarki  z  centralnie  planowanej  na  gospodarkę  rynkową.  Reformy 

zaproponowane przez L. Balcerowicza z jednej strony wiązały się z wysokimi kosztami, które 

w  szczególności  dotknęły  warstwy  społecznej  (gwałtowny  wzrost  bezrobocia),  z  drugiej 

jednak  spowodowały  powolną  poprawę  wyników makroekonomicznych  i  zmianę  modelu 

polskiej  gospodarki.  Autor  przyjął  znajdujące  potwierdzenie  w  literaturze  przedmiotu 

założenie  o  powtarzalności  cyklów  koniunkturalnych.  Stan  ten  występuje  w  gospodarce 

w dłuższym okresie, polega na wahaniach wskazywanych w niniejszej dysertacji mierników 

ekonomicznych zgodnie z rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi 

mogą  być  wielkości  takie  jak  PKB,  dochody  ludności,  zatrudnienie,  stosunek  wielkości 

eksportu do importu oraz zyski przedsiębiorstw. Cykle koniunkturalne są zjawiskiem dosyć 

nowym. Należy jednak odróżnić je od wcześniej występujących zjawisk, które miały podobne 

symptomy (np. wahań wskaźników ekonomicznych w gospodarkach opartych na rolnictwie). 

Klasycznie omawiany cykl koniunkturalny składa się z czterech występujących po sobie faz, 

którymi  są:  ożywienie,  szczyt,  kryzys  oraz  dno.  Ożywienie  i  kryzys  mają  charakter 

dynamiczny, oznaczają wzrost (lub spadek) wartości mierników o charakterze pobudzającym 

gospodarkę,  a  w drugim przypadku spadek (lub wzrost)  wartości  mierników hamujących. 

Przykładowo ożywienie oznacza wzrost PKB przy spadku bezrobocia, natomiast kryzys to 

wzrost  bezrobocia  i  spadek  wydatków  przedsiębiorstw  itp.  Szczyt  i  dno  są  fazami 

statycznymi, w których mierniki utrzymują się na wysokim lub niskim (w zależności od fazy)  

poziomie.  Takie  przedstawienie  faz  cyklu  koniunkturalnego  jest  naturalnie  dużym 

uproszczeniem, jednak daje czytelny obraz zagadnienia216. 

Kolejną kwestią, na którą autor pragnie zwrócić uwagę, jest to, że pomiędzy I a V 

216 Internetowa encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Cykl_koniunkturalny (dostęp: 
20.10.2012).
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okresem  restrukturyzacji  przemysłu  wydobywczego  istniało  największe  rozproszenie 

i zróżnicowanie właścicielskie poszczególnych kopalń węgla kamiennego. Obecnie w Polsce 

działa 30 kopalń węgla kamiennego zatrudniających ponad 110 tys. osób. Piętnaście skupia 

Kompania Węglowa, cztery Katowicki Holding Węglowy (mający 100% udziałów w kopalni 

„Kazimierz  Juliusz”),  sześć  Jastrzębska  Spółka  Węglowa,  a  dwie  Południowy  Koncern 

Węglowy  z  grupy  Tauron.  Samodzielnie  działają  giełdowa  „Bogdanka” i  prywatny 

„Siltech”217.  Jest  możliwe,  że  do  końca  okresu realizacji  „Strategii  działalności  górnictwa 

węgla kamiennego w Polsce w latach 2007‒2015” na polskiej mapie górnictwa pozostanie 

zaledwie  15  zakładów  wydobywczych  węgla  kamiennego.  Te  zmiany  dotyczą  również 

w dużej mierze trzech analizowanych zakładów wydobywczych, które funkcjonowały jako 

niezależne spółki przez zdecydowanie większą część badanego okresu, a w skład Kompanii 

Węglowej  weszły  dopiero  w  2003  r.  Autor  przewiduje,  że  od  momentu  ich  wejścia 

w struktury  jednej  spółki  część  kompetencji,  które  do  tej  pory  znajdowały  się  w  rękach 

zarządu  kopalń,  przekazanych  zostanie  zarządowi  Kompanii  Węglowej.  Wydają  się  to 

potwierdzać  również  informacje  prezentowane w rozdziale  piątym oraz  podrozdziale  6.1. 

Można  na  ich  podstawie  zaobserwować,  że  przez  ostatnie  dwa  lata  (2003‒2005) 

analizowanego okresu tendencje zmian były takie same, co jest zastanawiające, jeśli wziąć 

pod uwagę  fakt,  że  przez  większość  analizowanego  czasu  każda  ze  spółek  podejmowała 

raczej  odmienne działania.  Jednakże pełne potwierdzenie zakładanych warunków możliwe 

jest jedynie na podstawie analizy danych z okresów późniejszych. Składniki wynagrodzeń, 

zmiany w stałych oraz zmiennych składnikach wynagrodzeń oraz elastyczność wynagrodzeń 

wszystkich  trzech  analizowanych  zakładów  wydobywczych  w  latach  2006‒2011 

przedstawione zostały w suplemencie niniejszej rozprawy doktorskiej. 

Przed zaprezentowaniem zmian w systemie wynagrodzeń zakładów wydobywczych 

konieczne  wydaje  się  zwrócenie  uwagi  na  charakter  otoczenia,  w  którym  zakłady 

funkcjonowały po roku 2005. Pierwsze symptomy nadchodzących negatywnych zmian na 

rynku  światowym  można  było  zaobserwować  już  w  2006  r.  w  postaci  spadku  cen 

nieruchomości, w szczególności w USA. Choć za początek kryzysu finansowego uważa się 

pęknięcie  amerykańskiej  bańki  kredytów  hipotecznych  w  połowie  2007  r.218,  wielu 

specjalistów bagatelizowało tę zmianę, wierząc, że jest ona raczej chwilowa, i nie uznawało 

jej za początek długotrwałego trendu. Jednakże bankructwa funduszy inwestycyjnych banku 

Bear  Stearns  zwiastowały  już  realną  zmianę  dotychczas  bardzo  wysokich  wskaźników 

gospodarczych  na  rynku  globalnym.  Powszechnie  za  początek  kryzysu  gospodarczego 

217 http://www.ekonomia24.pl/artykul/531766.html (dostęp: 20.10.2012).
218 K. Borowski, Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu 

bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa, s. 87‒93. 
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przełomu  lat  2009  i  2010  uważa  się  kwiecień  2008  r.,  kiedy  koniecznością  stało  się 

dokapitalizowanie kilku z ważniejszych banków USA (m.in.  Citygroup, Lehman Brothers, 

Goldman  Sachs).  Działania  te  zostały  podjęte  pospiesznie  i  pod  dużą  presją  środowiska 

międzynarodowego,  obawiającego  się  powtórzenia  kryzysu  z  roku  1929.  Skala  zjawiska 

i jego  rozprzestrzenianie  się  zachwiały  najpierw  gospodarką  amerykańską,  a  następnie, 

dosłownie w ciągu kilku tygodni, innymi ważnymi gospodarkami światowymi (np. Hiszpanii, 

Japonii, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii czy Włoch), a także licznymi innymi gospodarkami 

(np.  Argentyny,  Belgii,  Holandii,  Islandii,  Ukrainy  czy  Węgier)219.  Globalny  charakter 

kryzysu gospodarczego lat 2008‒2009 zobrazowany jest na rys. 6.8.

Rys. 6.8. Zmiany PKB na świecie w 2009 r. 
Źródło: http://tinyurl.com/8p86vdq (dostęp: 20.10.2012).

Jak  można  zaobserwować  na  przedstawionym  rysunku,  kryzys  objął  dużą  część 

państw wysoko rozwiniętych. Tak drastyczne załamanie na rynkach światowych nie mogło 

nie odbić się na wielkości sprzedaży węgla. 

Rysunek 6.9 przedstawia zmiany cen bieżących węgla następujące w 2008 r. na rynku 

europejskim  oraz  azjatyckim.  Rok  ten  był  czasem  wielkich  zmian  na  rynku  węgla 

kamiennego. W pierwszej połowie omawianego okresu ceny węgla w imporcie do portów 

ARA  (Antwerpia,  Rotterdam,  Amsterdam)  charakteryzowały  się  niezwykle  wysokim 

wzrostem, jednak od września 2008 r. dramatycznie pogarszała się koniunktura na węgiel.

219 http://www.rzu.gov.pl/artykuly-pracownikow-i-
wspolpracownikow/Marek_Monkiewicz___Globalny_kryzys_finansowy___przyczyny__dzialania_naprawcz
e__ochrona_konsumentow___Rozprawy_Ubezpiecze__2255#_ftn1 (dostęp: 20.10.2012).
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Rys. 6.9. Zmiany cen bieżących węgla w eksporcie (FOB) oraz imporcie (CIF)
Źródło: U. Lorenz,  Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu gospodarczego, [w:]  Polityka energetyczna, 

t. 12, z. 2/2, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2009, s. 345.

Obserwowane w pierwszej połowie roku wzrosty spowodowane były z jednej strony 

niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  które  ograniczyły  wydobycie  oraz  eksport 

w Australii oraz Indonezji (należących do największych producentów węgla na świecie, co 

potwierdzają również dane z tabeli 3.3), a z drugiej  strony ograniczeniem eksportu węgla 

przez  Chiny,  które  gromadziły  większe  niż  zazwyczaj  zapasy  węgla  w  elektrowniach 

w związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi odbywającymi się w 2008 r. w tym 

kraju.  Efektem była stosunkowo niska podaż surowca przy rosnącym zapotrzebowaniu na 

niego  na  rynkach  światowych.  Dramatyczny  spadek  cen  węgla  obserwowany  w  drugiej 

połowie 2008 r. wiązał się z załamaniem światowej gospodarki, a także zmianą w polityce 

energetycznej Chin, które przestały gromadzić surowiec. 

Ostatnim  istotnym  czynnikiem  wartym  podkreślenia  w  kontekście  turbulentności 

otoczenia, w którym funkcjonują analizowane zakłady wydobywcze, jest fakt, że ceny węgla 

w coraz mniejszym stopniu zależą od relacji popytu i podaży węgla na rynkach światowych, a 

w coraz  większym uzależnione  są  od  gry  prowadzonej  na  rynkach  finansowych.  Handel 

indeksami  węglowymi  kilkakrotnie  przewyższa  obroty  na  fizycznym  rynku  węgla. 

Uczestniczą  w  nim różnego  rodzaju  instytucje  finansowe,  banki  i  fundusze,  dla  których 

węgiel nigdy wcześniej nie był przedmiotem ich podstawowej działalności. To zjawisko ma 

miejsce szczególnie w Europie (w Azji wciąż w znacząco mniejszym stopniu). Transakcje 

finansowe (handel indeksami) nie wiążą się z koniecznością fizycznego zakupu czy dostawy 

węgla.  Uczestnicy transakcji  na rynkach finansowych (papierowych) najczęściej  inwestują 

również w inne surowce, a zwłaszcza w ropę, stąd coraz wyraźniejsze powiązania tendencji 
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zmienności cen tych surowców220.

Jak wykazano, okres następujący bezpośrednio po omawianych w niniejszej rozprawie 

latach  1989‒2005  to  czas  burzliwych  dynamicznych  zmian  makroekonomicznych 

o negatywnej  charakterystyce.  Przedstawiona  analiza  potwierdza  słuszność  założenia 

zaprezentowanego  na  początku  niniejszego  podrozdziału,  dotyczącego  wysokiego 

prawdopodobieństwa powtórzenia się zaobserwowanego wcześniej cyklu koniunkturalnego. 

Kolejnym elementem wymagającym weryfikacji jest to, czy faktycznie zgodnie z założeniami 

autora  zmiany  zachodzące  w  składnikach  wynagrodzeń  globalnego  funduszu  płac 

analizowanych  zakładów  będą  ze  sobą  zbieżne,  co  potwierdzi  tezę,  że  zakłady  będą 

realizowały politykę zgodną z zasadami jednostki nadrzędnej, jaką jest Kompania Węglowa 

SA. W pierwszej kolejności podczas analizy autor zwrócił uwagę na zmiany w globalnym 

funduszu płac wszystkich trzech analizowanych zakładów wydobywczych, co przedstawia 

rys. 6.10.

Rys. 6.10. Zmiany wielkości globalnego funduszu płac w latach 2005‒2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych kopalń stanowiących obiekty badań.

Pełne dane, na których oparta została prowadzona analiza, znajdują się w suplemencie 

niniejszej  pracy.  Pierwszy  obiekt  analizy  empirycznej  w  całym  okresie  2005‒2011 

charakteryzował się najmniejszą dynamiką zmian wielkości globalnego funduszu płac. Można 

przyjąć,  że zakład ten znalazł  równowagę pomiędzy wielkością globalnego funduszu płac 

a wielkością  zatrudnienia  oraz  rentownością.  Jednak  ‒ co  wydaje  się  najciekawsze  ‒ 
220 U. Lorenz, Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Polityka energetyczna, t. 12, 

z. 2/2, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s. 345.
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największe wzrosty wartości globalnego funduszu płac miały miejsce w latach 2008 (wzrost 

o 28 mln zł),  2009 (wzrost o 21 mln zł)  oraz 2011 (wzrost o 20,5 mln zł).  Wyniki te  są 

zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę załamanie na rynkach światowych. W przypadku dwóch 

pozostałych zakładów wydobywczych nie da się jednoznacznie określić zmian w wielkości 

globalnych  funduszy  płac,  co  spowodowane  jest  łączeniami  ruchów.  Można  jednak 

zaobserwować, że od 2008 r. zmieniała się dynamika wielkości globalnego funduszu płac. 

Zmiany w drugim analizowanym zakładzie były w pewnych momentach zbieżne ze zmianami 

zaobserwowanymi w pierwszym obiekcie badań. W szczególności dotyczy to lat 2008 (wzrost 

wartości funduszu o 41 mln zł), 2009 (wzrost o 30 mln zł) oraz 2011 (wzrost o 8,5 mln zł).  

Zupełnie  inaczej  przedstawia  się  sytuacja  w  trzecim  analizowanym  obiekcie  badań 

empirycznych, w którym od 2008 r. obserwowano kolejne, coraz większe spadki wielkości 

globalnego funduszu płac o 6 mln zł w 2009 r., 16 mln zł w 2010 r. oraz 25 mln zł w 2011 r. 

Podsumowując  rozważania  dotyczące  globalnego  funduszu  płac,  można  stwierdzić,  że 

zakłady  o  lepszej  rentowności  zdecydowanie  łatwiej  przechodzą  przez  okres  kryzysu 

gospodarczego  niż  zakład  o  rentowności  najniższej.  Udział  składników  zmiennych 

w globalnym funduszu płac przedstawia rys. 6.11.

Rys. 6.11. Procentowy udział składników stałych oraz zmiennych w globalnym funduszu płac 

analizowanych zakładów wydobywczych w latach 2005‒2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalń stanowiących obiekty badań.

Kolejny  istotny  element  przeprowadzonej  analizy  dotyczy  udziału  wynagrodzeń 

stałych i zmiennych w globalnym funduszu płac w analizowanych obiektach badawczych. Jak 

można  zauważyć,  trend  jest  stały  i  podobny  dla  wszystkich  analizowanych  zakładów. 
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Zdaniem  autora  najważniejsze  zmiany  zaszły  w  2008  r.,  czyli  w  okresie  największego 

natężenia  kryzysu  gospodarczego.  Wydaje  się,  że  zakłady  prowadzą  wspólną  politykę 

racjonalizacji  struktury  wynagrodzeń.  Polega  ona  na  zwiększaniu  części  zmiennej 

wynagrodzeń kosztem redukcji czynników stałych. Prowadzi to do zwiększenia elastyczności 

wynagrodzeń oraz pomaga łagodzić potencjalnie negatywne skutki oddziaływania otoczenia 

zewnętrznego.  Działanie  takie  jest  zgodne  z  ogólnymi  zaleceniami  określonymi 

w podrozdziałach 6.2 oraz 6.3, jednakże na podstawie zgromadzonych danych niemożliwe 

jest jednoznaczne stwierdzenie, czy proponowane podejście badawcze dla fazy rozproszenia 

zostało  zastosowane.  Trzecim  istotnym  elementem analizy  przeprowadzonej  przez  autora 

rozprawy  jest  badanie  dotyczące  zmian  zachodzących  w  elastyczności  składników 

wynagrodzeń,  a  co  za  tym  idzie  ‒ dochodów  pracowniczych.  Zmiany  te  zostały 

przedstawione na rys. 6.12.

Rys. 6.12. Elastyczność wynagrodzeń
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalń stanowiących obiekty badań.

W przypadku elastyczności wynagrodzeń pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić 

uwagę, jest niezwykle zbliżona dynamika zmian w analizowanych zakładach. Na podstawie 

danych  zaprezentowanych  na  rys.  6.12  oraz  w  suplemencie  niniejszej  rozprawy  można 

stwierdzić,  że  ogólna  charakterystyka  zmian  elastyczności  wynagrodzeń  jest  zbliżona  we 

wszystkich analizowanych zakładach wydobywczych. Jednak mimo zbieżnej charakterystyki 

wartości  opisujące  to  zjawisko  nie  są  identyczne,  a  największe  odchylenie  obserwować 

można w przypadku lat 2005‒2008 w funkcjonowaniu pierwszego zakładu wydobywczego. 

W roku 2005 współczynnik elastyczności wyniósł 9,97 i był najwyższy pośród wszystkich 

trzech  analizowanych  zakładów.  Kolejny  rok  przyniósł  jednak  podniesienie  wartości 
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współczynnika o 1,02 pkt do poziomu 10,99 – co było najwyższą wartością w latach 2005‒

2011. Kolejne dwa lata to okres wyraźnych spadków wartości współczynnika elastyczności 

odpowiednio o 2,06 oraz 4,55 pkt. Efektem było osiągnięcie poziomu 4,38 pkt w krytycznym 

roku 2008. Słuszne wydaje się stwierdzenie, że analizowany zakład wydobywczy dostosował 

politykę  wynagrodzeń  do  warunków  panujących  w  otoczeniu.  Kolejne  okresy  analizy 

charakteryzowały  się  mniejszą  zmiennością.  Ciekawy jest  także  ostatni  rok  analizy,  gdy 

nastąpiła  nieco  większa  zmiana  wielkości  współczynnika  elastyczności,  który  uległ 

zmniejszeniu o 0,83 i uzyskał wartość najbliższą tym w pozostałych trzech obiektach analizy. 

Wartości współczynnika elastyczności wynagrodzeń drugiego oraz trzeciego obiektu badań są 

do siebie bardzo zbliżone, szczególnie w latach 2005‒2008. Oba charakteryzowane obiekty 

badań  podejmowały  bardzo  zbliżone  decyzje,  w  ciągu  pierwszych  pięciu  lat  różnica 

w wielkości  współczynnika  dynamiki  nie  przekroczyła  0,5  pkt,  co  sugeruje,  że 

w początkowych,  spokojnych  latach  decyzje  podejmowane  przez  zarządy  obu  zakładów 

wydobywczych były zbieżne. Jednakże od roku 2008 odmienne było podejście do kwestii 

minimalizowania  negatywnych  skutków  kryzysu  gospodarczego.  Wydaje  się,  że  zgodnie 

z rozważaniami zawartymi w podrozdziałach 6.2 oraz 6.3 strategia  realizowana w drugim 

zakładzie wydobywczym polegająca na silniejszej presji na dalsze obniżanie wartości stałych 

składników  wynagrodzeń  jest  lepszym  rozwiązaniem.  Ostatnim  elementem  podlegającym 

analizie jest dynamika elastyczności, która została zaprezentowana na rys. 6.13.

Rys. 6.13. Dynamika elastyczności wynagrodzeń w latach 2005‒2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych kopalń stanowiących obiekty badań.
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Obserwacja  ostatniego  analizowanego  elementu  pozwala  w  pełni  potwierdzić 

słuszność  wcześniejszych  założeń.  Przede  wszystkim  widać,  że  analizowane  zakłady 

wydobywcze  realizują  wspólną  politykę  w  zakresie  zmian  strukturalnych  systemów 

wynagrodzeń.  Potwierdza  to  fakt,  że  na  przełomie  lat  2007 i  2008  różnica  w  wielkości 

współczynnika  dynamiki  elastyczności  pomiędzy  pierwszym  a  trzecim  obiektem  badań 

empirycznych wynosiła zaledwie 0,12 pkt.  Aby zrozumieć charakter zachodzących zmian, 

konieczne jest odwołanie się do rys. 6.4, a także danych zawartych w rozdziale piątym oraz 

suplemencie niniejszej pracy. Odnosząc się do wspomnianych elementów niniejszej rozprawy 

doktorskiej,  można  potwierdzić  słuszność  twierdzenia  o  powtarzalności  działań 

podejmowanych przez zarządy kopalń w przypadku wystąpienia dynamicznych turbulentnych 

zmian w otoczeniu organizacji. Z obserwacji okresu 1989‒2011 wynika, że do największych 

wahań  dynamiki  elastyczności  dochodziło  w  latach  1989‒1994  oraz  2005‒2011.  Warto 

również  podkreślić,  że  wartość  współczynnika  dynamiki  elastyczności  na  poziomie  0,49 

osiągnięta  na  przełomie  lat  2007  i  2008  w  pierwszym  analizowanym  zakładzie 

wydobywczym była najniższa w ciągu 23 lat, które były brane pod uwagę. 

Przeprowadzona analiza trzech obiektów badań empirycznych w okresie 2005‒2011 

potwierdziła słuszność przyjętych założeń. Zmiany wprowadzane w latach 1989‒2005 miały 

charakter  autonomiczny;  można  zaobserwować,  że  w  okresie,  w  którym  każdy 

z analizowanych zakładów funkcjonował jako odrębny, decyzje podejmowane przez zarządy 

były niezależne.  Po 2003 r.,  w którym nastąpiło  włączenie  obiektów analizy empirycznej 

w skład Kompanii Węglowej SA, dynamika zmian wszystkich współczynników w każdym 

analizowanym zakładzie wydobywczym jest zbliżona. 

Potwierdzono  również  słuszność  założenia  związanego  z  powtarzalnością  wahań 

cyklów  koniunkturalnych.  Bardzo  drastyczne  zmiany  warunków  makroekonomicznych 

z przełomu lat 90. znajdują swoje odbicie w kryzysie ekonomicznym, który rozpoczął się na 

przełomie  lat  2007  i  2008.  Wart  podkreślenia  jest  jednak  fakt,  że  zmiany  związane 

z transformacją gospodarczą charakteryzowały się dużo większą turbulentnością otoczenia niż 

kryzys, z którym mamy do czynienia obecnie. Jest to w głównej mierze spowodowane długą 

drogą, która Polska przebyła od roku 1990 aż do dziś. 
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Zakończenie

Problematyka niniejszej rozprawy doktorskiej łączy w sobie zagadnienia zarządzania 

w sytuacji  zmian oraz budowy modeli  umożliwiających racjonalizację  działań naczelnego 

kierownictwa  zakładów  wydobywczych  dotyczących  efektywnego  motywowania 

pracowników. Celem prowadzonych rozważań było stworzenie oraz późniejsza weryfikacja 

skuteczności  autorskiego modelu dyspersyjnego zaprojektowanego wprawdzie na potrzeby 

oceny  ex post podjętych działań,  pozwalającego jednak również na poprawę skuteczności 

tych działań w przyszłości. 

Motywację  do  poszukiwania  nowych  rozwiązań  w  systemach  motywacyjnych 

stanowią  zarówno  badania  nad  literaturą  przedmiotu,  jak  i  obserwacja  oraz  analiza 

turbulentnego  oraz  dynamicznie  zmieniającego  się  otoczenia.  Rozważania  przedstawione 

w niniejszym  opracowaniu  prowadzą  od  założeń  klasycznej  szkoły  zarządzania 

prezentowanej  przez  F.W.  Taylora  oraz  H.  Fayola,  poprzez  myśli  prezentowane  przez 

przedstawicieli  szkoły  behawioralnej  takich  jak  E.  Mayo  i  A.  Maslow,  kończąc  na 

osiągnięciach członków szkoły empirycznej reprezentowanej przez P. Druckera. Sama analiza 

literatury,  zdaniem autora,  nie  daje  jednak  wystarczających  podstaw  do  przeprowadzenia 

badań  empirycznych,  konieczne  jest  również  odwołanie  się  do  praktyki  i  analiza  zmian 

o charakterze systemowym zachodzących w otoczeniu organizacji. 

W  celu  przybliżenia  analizowanego  problemu  w  pracy  została  więc  omówiona 

tematyka  determinant  procesu  transformacji  gospodarczej,  odwołano  się  także  do  różnic 

w skuteczności  wykorzystywania  poszczególnych  metod  zarządzania  w  warunkach 

transformacji gospodarczej. Z całą pewnością możliwość stosowania poszczególnych metod 

zarządzania ograniczona jest przez specyficzne warunki otoczenia. Błąd w wyborze metody 

zarządzania może więc doprowadzić do powstania negatywnych skutków organizacyjnych 

zamiast zamierzonych efektów pozytywnych. 

Jednym  z  aktualnych  problemów  zarządzania  jest  brak  skutecznych  instrumentów 

mających zdolność prognozowania efektów wprowadzanych zmian organizacyjnych. Dlatego 

też autor, w poszukiwaniu najskuteczniejszych metod zarządzania w sytuacji transformacji 

gospodarczej,  postanowił  skorzystać  z  metody lejka,  która  daje  możliwość  wykorzystania 

różnorodnych kryteriów do znalezienia  rozwiązania,  które  w najwyższym stopniu  spełnia 

postawione przez badacza założenia.

Specyfika nowoczesnych instrumentów zarządzania w warunkach zmian, odniesiona 

do  innych  niż  dotychczasowe  obszarów  zastosowań,  zapewnia  możliwość  ich  adaptacji 
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i wykorzystania  w  przypadku  wystąpienia  jednej  z  faz  dyspersji.  Działania,  na  które 

zwrócono szczególną uwagę, to diagnostyczne i  prognostyczne podejście do modelowania 

dyspersji  systemu  motywacyjnego.  Koncepcje  pierwotnie  prezentowane  przez 

J. Trzcienieckiego  wsparte  wybranymi  metodami  zarządzania  mogą  przyczynić  się  do 

uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. 

Empiryczna  analiza  skuteczności  autorskiego  modelu  dyspersji  systemu 

motywacyjnego przedstawiona została  w rozdziale  szóstym.  Autor  w pierwszej  kolejności 

dokonał  diagnozy polityki  wynagrodzeń trzech obiektów analizy empirycznej,  poszukując 

powiązań  pomiędzy  zachodzącymi  wewnątrz  organizacji  zmianami  a  turbulentnymi 

warunkami otoczenia, w którym funkcjonują omawiane obiekty. 

Badanie  przybrało  formę  analizy  przypadków.  Podstawowym  kryterium  selekcji 

obiektów badań  empirycznych  była  rentowność  zakładów  oraz  jednolitość  realizowanych 

procesów. Mimo że wszystkie trzy obiekty badania empirycznego należą obecnie do jednej 

spółki,  przez  większość  czasu,  który  obejmuje  analiza,  funkcjonowały  jako  obiekty 

niezależne. 

Informacje  niezbędne  do  przeprowadzania  analizy  postawionego  problemu  mają 

często  często  charakter  poufny.  Z  tego  względu  istniało  wysokie  prawdopodobieństwo 

napotkania dużych trudności w dostępie do takich informacji w momencie konieczności ich 

empirycznej weryfikacji.  Ponadto do oceny dokładności skonstruowanego modelu systemu 

niezbędna jest wiedza nie tylko o zmianach społeczno-gospodarczych po 1989 r., ale również 

o  politycznym  charakterze  górnictwa,  dlatego  też  autor  przeprowadził  pełną  analizę 

najważniejszych  zmian  od  zakończenia  II  wojny światowej,  poprzez  poszczególne  plany 

gospodarcze  PRL,  a  kończąc  na  zmianach  restrukturyzacyjnych  od  1989  r.  aż  do  dnia 

dzisiejszego. 

Rozważania  teoretyczne  oraz  uzyskane  wyniki  przeprowadzonych  badań 

empirycznych  pozwalają  na  potwierdzenie  postawionych  w pracy  hipotez  głoszących,  że 

dyspersja  systemu  motywacyjnego  umożliwia  racjonalizację  działań  organizacji  tylko  

w przypadku, gdy jest  wynikiem przewidywania możliwych przyszłych stanów wyjść,  a nie  

reakcją  na  bieżące  zagrożenia, oraz  że istnieje  możliwość  budowy  modelu  opisującego  

poprzez  zbiór  parametrów o  charakterze  ekonomicznym i  społecznym dyspersyjny  system  

motywacyjny, pozwalający racjonalizować działanie organizacji w sytuacji kryzysowej bądź  

realizowanych procesów restrukturyzacyjnych.

Tylko  w  momencie  rozpoznania  nadchodzących  zmian  w  otoczeniu  firma  ma 

możliwość podjęcia działań, które skutecznie uchronią firmę przed dodatkowymi kosztami 

związanymi  z  koniecznością  późniejszej  reorganizacji.  Dyspersja  systemu motywacyjnego 
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poprzez  wykorzystanie  tabeli  rangowania  decyzyjnego  pozwala  zarówno  na  precyzyjne 

określenie  najkorzystniejszej  metody  modelowania,  jak  i  wybór  najlepszej  metody 

zarządzania z wcześniej sprecyzowanej grupy.

Dyspersyjny model systemu motywacyjnego, opisujący dwie odmienne fazy dyspersji, 

określony  jest  szeregiem  parametrów  o  charakterze  ekonomicznym  (np.  warunki 

makrootoczenia,  zmiany w prawie,  rentowność zakładu,  sytuacja  na rynku prawnym),  jak 

również  społecznym  (np.  nacisk  związków  zawodowych,  kultura  organizacyjna,  misja 

przedsiębiorstwa). 

Zgodnie z zaproponowaną procedurą autorski model dyspersji nie pretenduje do roli 

instrumentu  zarządzania  zdolnego  samodzielnie  maksymalizować  wyniki  finansowe 

przedsiębiorstwa, lecz  stanowi jeden z wielu elementów, które mogą mieć pozytywny wpływ 

na zwiększanie konkurencyjności zakładów wydobywczych, a także innych przedsiębiorstw 

funkcjonujących w gospodarce rynkowej.

Mimo że przeprowadzona analiza wskazuje na zbieżność wyników otrzymanych przez 

system  z  rzeczywistością,  stwierdzenie  niezawodności  modelu  byłoby  nadużyciem. 

Jednostkowy charakter próby ogranicza możliwość generalizowania uzyskanych rezultatów. 

Konieczne  jest  adaptowanie  skonstruowanego  modelu  do  warunków  otoczenia,  w  pełni 

dopuszcza on możliwość modyfikacji. Jednakże zadowalające wnioski płynące z dokonanej 

w niniejszej rozprawie weryfikacji skuteczności autorskiego modelu dyspersyjnego w obecnej 

postaci  zwiększają  prawdopodobieństwo  stworzenia  instrumentu  zdolnego  zapewnić 

jednoznaczną rekomendację dotyczącą planowanych zmian, które mają na celu zwiększenie 

wydajności przyszłych lub obecnie funkcjonujących systemów motywacyjnych. Jest to być 

może  jedna  z  najkorzystniejszych  dróg,  którą  mogą  obrać  przedsiębiorstwa  poszukujące 

nowych  instrumentów  mających  na  celu  zwiększenie  efektywności  funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, jak również przewagi konkurencyjnej na rynku, który obecnie jest siecią 

wzajemnych powiązań. 
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I obiekt badań empirycznych ‒ projekcja lat 2006‒2011

Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 2006‒2008

2006 2007 2008

Składnik wynagrodzeń

70,47% 68,06% 60,83%
Płaca zasadnicza 26,5% 25,2% 22,0%
Nadwyżka akordowa 9,6% 9,5% 8,6%

0,0% 0,0% 0,1%
1,5% 1,4% 1,2%

Wynagrodzenie za urlop 10,6% 10,2% 10,3%
Wynagrodzenie za chorobowe 3,0% 3,3% 2,9%
KG 16,5% 15,9% 13,6%
Deputat węglowy 2,7% 2,5% 2,2%

2,9% 4,6% 6,7%
   Premia regulaminowa dniówkowa 0,8% 2,5% 0,9%
   Premia regulaminowa akordowa 2,1% 2,1% 1,9%
   Premia zadaniowa 0 0,0% 0 0,0% 3,9%
   Premie inne 0 0,0% 0,0% 0,0%

Inne dodatki 5,4% 5,5% 11,9%
   Dodatek funkcyjny 0,2% 0,2% 0,2%
   Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
   Dodatek nocny 1,8% 1,7% 1,5%
   Dodatek II zmiana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2,6% 2,9% 2,6%
   Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

0,8% 0,7% 0,9%
Gwarantowany dodatek kwotowy 0 0,0% 0 6,7%
Rekompensata węglowa 0 0,0%

Inne wynagrodzenia 21,2% 21,9% 20,6%
   Nagroda Roczna (14-ta p.) 8,7% 9,0% 8,8%
   Nagrody jubileuszowe 2,1% 2,3% 1,8%
   Odprawy emerytalne 1,0% 1,6% 1,3%
   Nagroda Barbórkowa 8,0% 7,7% 7,8%
   13- ta pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
   Pomoce szkolne 0,5% 0,5% 0,4%
   Bilety z KG 0,3% 0,3% 0,2%
   Inne niewymienione 0,5% 0,3% 0,3%

Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

115 898 482,00 112 660 126,00 117 775 014,00
43 654 305 41 721 822 42 550 049
15 845 617 15 661 288 16 594 625

Dodatek za nadl. pn-pt 28 623 32 208 153 836
Dodatek za nadl. S+N 2 386 514 2 384 509 2 381 286

17 439 719 16 814 284 19 903 701
4 950 859 5 539 779 5 586 028

27 214 234 26 293 587 26 419 814
4 378 611 4 212 649 4 185 675

Premia( akord.+dn.+zad.+inne) 4 773 579 7 532 370 12 967 282
1 360 261 4 065 138 1 669 236
3 413 318 3 430 905 3 765 077

7 503 395
36 327 29 574

8 938 880 9 136 989 23 024 574
369 156 402 756 428 556

3 004 889 2 865 300 2 886 932

   Dod.szkodl. 4 304 546 4 747 880 4 949 999

   Dod. inne nie wymienione 1 260 289 1 121 053 1 722 584
13 036 503

34 865 476 36 200 262 39 843 813
14 384 286 14 957 298 17 038 766

3 394 329 3 868 009 3 495 650
1 667 511 2 706 000 2 434 000

13 107 893 12 792 352 15 011 217

865 840 856 775 794 082
550 336 502 791 432 678
895 281 517 037 637 420

164 476 417 165 529 747 193 610 683



Składniki wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 2009‒2011

2009 2010 2011

Składnik wynagrodzeń

58,58% 59,61% 56,36%
1 Płaca zasadnicza 20,9% 21,7% 20,0%
2 Nadwyżka akordowa 8,6% 8,3% 7,7%
3 0,0% 0,1% 0,1%
4 1,0% 1,0% 0,9%
5 Wynagrodzenie za urlop 10,1% 10,1% 9,7%
6 Wynagrodzenie za chorobowe 2,8% 2,9% 2,7%
7 KG 12,9% 13,4% 12,2%
8 Deputat węglowy 2,3% 2,2% 3,1%
9 8,4% 7,3% 10,7%

10    Premia regulaminowa dniówkowa 0,7% 0,8% 0,7%
11    Premia regulaminowa akordowa 2,1% 3,6% 3,3%
12    Premia zadaniowa 2,2% 1,6% 2,9%
13    Premie inne 3,5% 1,4% 3,7%
14 Inne dodatki 12,2% 12,1% 12,4%
15    Dodatek funkcyjny 0,3% 0,3% 0,3%
16    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek nocny 1,6% 1,5% 1,4%
18    Dodatek II zmiana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19 2,8% 3,0% 2,8%
20    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21 0,4% 0,4% 0,4%
22 Gwarantowany dodatek kwotowy 7,1% 6,8% 7,6%
23 Rekompensata węglowa 0,0%
24 Inne wynagrodzenia 20,8% 21,0% 20,6%
25    Nagroda Roczna (14-ta p.) 9,1% 9,4% 9,0%
26    Nagrody jubileuszowe 2,1% 2,0% 2,0%
27    Odprawy emerytalne 0,5% 0,8% 1,1%
28    Nagroda Barbórkowa 8,2% 8,0% 7,5%
29    13- ta pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,4% 0,4% 0,3%
31    Bilety z KG 0,2% 0,2% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,3% 0,3% 0,3%

33 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Lp. Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

126 000 712,00 132 283 708,00 136 676 229,00
44 858 512 48 114 695 48 442 008
18 395 981 18 377 531 18 653 535

Dodatek za nadl. pn-pt 105 090 133 635 135 261
Dodatek za nadl. S+N 2 160 965 2 252 373 2 287 504

21 747 206 22 506 264 23 576 054
6 119 704 6 351 512 6 648 111

27 674 011 29 637 404 29 520 430
4 939 243 4 910 294 7 413 326

Premia( akord.+dn.+zad.+inne) 18 094 554 16 299 845 25 855 560
1 402 323 1 824 887 1 807 253
4 503 466 7 920 799 7 958 930
4 754 434 3 535 696 7 134 544
7 434 331 3 018 463 8 954 833

26 223 258 26 742 262 30 146 121
635 511 661 654 645 129

3 397 021 3 378 958 3 399 709

   Dod.szkodl. 6 036 047 6 571 028 6 716 866

   Dod. inne nie wymienione 952 352 969 420 919 193
15 202 327 15 161 202 18 465 224

44 783 745 46 599 056 49 838 224
19 530 928 20 758 647 21 909 433

4 538 729 4 402 908 4 959 874
1 066 000 1 702 000 2 696 000

17 664 761 17 838 808 18 275 588

852 238 824 700 817 200
464 760 453 570 461 520
666 329 618 423 718 609

215 102 269 221 924 871 242 516 134



Zmiany w udziale składników obligatoryjnych w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 2005‒2011

2006 2007 2008

150763958 13712459 148860388 16669359 157618827 35991856
91,66% 8,34% 89,93% 10,07% 81,41% 18,59%

9,97 10,99 8,93

2009 2010 2011

170784457 44317812 178882764 43042107 186514453 56001681
79,40% 20,60% 80,61% 19,39% 76,91% 23,09%

4,38 3,85 3,33

 Σ składników 
stałych

 Σ składników 
zmiennych

 Σ składników 
stałych

 Σ składników 
zmiennych

 Σ składników 
stałych

 Σ składników 
zmiennych

Stosunek składników stałych do 
zmiennych

Stosunek składników stałych do 
zmiennych

Stosunek składników stałych do 
zmiennych

 Σ składników 
stałych

 Σ składników 
zmiennych

 Σ składników 
stałych

 Σ składników 
zmiennych

 Σ składników 
stałych

 Σ składników 
zmiennych

Stosunek składników stałych do 
zmiennych

Stosunek składników stałych do 
zmiennych

Stosunek składników stałych do 
zmiennych



Elastyczność składników wynagrodzeń w pierwszym obiekcie analizy empirycznej w latach 2005‒2011

2006-2005 2007-2006 2008-2007

1532879 -1256147 -1903570 2956900 8758439 19322497
0,78% -0,78% -1,73% 1,73% -8,52% 8,52%

iloraz ▲WS do ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ
-1,22 -0,64 0,45

2009-2008 2010-2009 2011-2010

13165630 8325956 8098307 -1275705 7631689 12959574
-2,01% 2,01% 1,21% -1,21% -3,70% 3,70%

iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ
1,58 -6.35 0.59

 Σ ▲ składników 
stałych

 Σ ▲ składników 
zmiennych

 Σ ▲ składników 
stałych

 Σ ▲ składników 
zmiennych

 Σ ▲ składników 
stałych

 Σ ▲ składników 
zmiennych

 Σ ▲ składników 
stałych

 Σ ▲ składników 
zmiennych

 Σ ▲ składników 
stałych

 Σ ▲ składników 
zmiennych

 Σ ▲ składników 
stałych

 Σ ▲ składników 
zmiennych
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II obiekt badań empirycznych projekcja lat 2006-2011

Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 2006‒2008

Składnik wynagrodzeń

66,91% 63,48% 57,10%
1 Płaca zasadnicza 29,4% 28,3% 24,8%
2 Nadwyżka akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2a Progresja akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3 0,0% 0,0% 0,7%
4 2,8% 2,6% 2,3%
5 Wynagrodzenie za urlop 9,3% 8,2% 8,5%
6 Wynagrodzenie za chorobowe 2,5% 2,5% 2,2%
7 KG 18,4% 17,6% 15,0%
7a Fundusz produkcyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
8 Deputat węglowy 4,5% 4,2% 3,6%
9 5,8% 7,2% 8,9%
10    Premia regulaminowa dniówkowa 4,0% 4,2% 4,7%
11    Premia regulaminowa akordowa 1,8% 2,1% 2,5%
12    Premia zadaniowa 0 0,0% 1,0% 1,7%
13    Premie inne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
14 Inne dodatki 6,7% 6,6% 13,3%
15    Dodatek funkcyjny 0,3% 0,3% 0,3%
16    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek nocny 2,0% 1,9% 1,7%
18    Dodatek II zmiana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19 3,5% 3,7% 3,6%
20    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21 0,7% 0,7% 0,6%
22 0 0,0% 0 0,0% 7,1%
23 Rekompensata węglowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
24 Inne wynagrodzenia 20,6% 22,6% 20,7%
25    Nagroda Roczna (14-ta p.) 6,8% 7,5% 7,7%
26    Nagrody jubileuszowe 2,4% 2,9% 2,2%
27    Odprawy emerytalne 2,0% 3,0% 2,3%
28    Nagroda Barbórkowa 8,1% 7,8% 7,6%
29    13- ta pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,5% 0,5% 0,4%
31    Bilety z KG 0,3% 0,3% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,6% 0,7% 0,3%

33 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Lp. Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

201 850 575,00 189 359 898,00 193 902 513,00
88 553 257 84 512 244 84 208 498

Dodatek za nadl. pn-pt 41 031 147 264 2 419 459
Dodatek za nadl. S+N 8 597 460 7 818 396 7 797 334

28 014 763 24 463 961 28 894 418
7 599 769 7 316 090 7 632 178

55 469 471 52 555 662 50 891 099

13 574 824 12 546 281 12 059 527
Premia( akord.+dn.+zad.+inne) 17 520 315 21 615 179 30 109 506

12 025 547 12 450 827 15 901 702
5 494 768 6 141 714 8 442 644

3 022 638 5 765 160

20 074 793 19 789 419 45 185 714
1 044 972 998 117 960 069

6 184 201 5 736 182 5 718 610

   Dod.szkodl. 10 685 719 11 001 378 12 107 336

   Dod. inne nie wymienione 2 159 901 2 053 742 2 159 395
Gwarantrowany dodatek kwotowy 24 240 304

62 232 090 67 541 055 70 398 062
20 470 455 22 329 032 26 053 240

7 129 608 8 679 970 7 374 532
6 105 230 8 951 570 7 869 365

24 422 886 23 142 829 25 961 028

1 563 133 1 448 929 1 306 600
865 980 801 699 693 055

1 674 798 2 187 026 1 140 242

301 677 773 298 305 551 339 595 795



Składniki wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 2009‒2011

2009 2010 2011

Składnik wynagrodzeń

54,12% 56,05% 53,67%
1 Płaca zasadnicza 23,6% 24,9% 23,7%
2 Nadwyżka akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2a Progresja akordowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
3 0,1% 0,1% 0,1%
4 2,0% 2,2% 2,2%
5 Wynagrodzenie za urlop 8,7% 8,4% 8,4%
6 Wynagrodzenie za chorobowe 2,0% 2,1% 2,1%
7 KG 13,9% 14,7% 13,8%

7a Fundusz produkcyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
8 Deputat węglowy 3,8% 3,7% 3,4%
9 11,6% 10,0% 11,7%

10    Premia regulaminowa dniówkowa 5,1% 5,4% 5,7%
11    Premia regulaminowa akordowa 2,8% 3,0% 3,1%
12    Premia zadaniowa 0 0,0% 1,5% 525 0,0%
13    Premie inne 3,6% 0 0,0% 2,9%
14 Inne dodatki 14,7% 13,9% 14,6%
15    Dodatek funkcyjny 0,4% 0,4% 0,3%
16    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek nocny 1,9% 1,8% 1,7%
18    Dodatek II zmiana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19 4,2% 3,8% 3,6%
20    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21 0,7% 0,6% 0,6%
22 7,5% 7,3% 8,4%
23 Rekompensata węglowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
24 Inne wynagrodzenia 19,6% 20,1% 20,0%
25    Nagroda Roczna (14-ta p.) 7,9% 7,7% 7,6%
26    Nagrody jubileuszowe 2,1% 2,2% 2,3%
27    Odprawy emerytalne 0,8% 1,4% 1,6%
28    Nagroda Barbórkowa 8,0% 7,9% 7,7%
29    13- ta pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,4% 0,3% 0,3%
31    Bilety z KG 0,2% 0,2% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,3% 0,3% 0,4%

33 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Lp. Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

200 436 690,00 202 473 544,00 198 449 494,00
87 562 109 90 110 567 87 555 674

Dodatek za nadl. pn-pt 263 241 286 501 233 099
Dodatek za nadl. S+N 7 565 500 8 004 626 8 059 277

32 321 359 30 273 360 31 227 089
7 473 106 7 545 399 7 673 710

51 347 444 53 055 536 50 960 227

13 903 931 13 197 555 12 740 418
Premia( akord.+dn.+zad.+inne) 42 813 441 36 015 326 43 162 762

18 999 574 19 676 656 20 965 225
10 475 171 10 773 977 11 429 209

5 564 693
13 338 696 10 767 803

54 434 576 50 247 484 54 040 344
1 321 568 1 302 834 1 262 579

6 867 338 6 511 700 6 262 543

   Dod.szkodl. 15 665 907 13 665 327 13 222 107

   Dod. inne nie wymienione 2 690 958 2 260 917 2 247 697
Gwarantrowany dodatek kwotowy 27 888 805 26 506 706 31 045 418

72 699 664 72 472 850 74 098 111
29 346 110 27 696 794 27 979 101

7 633 053 7 939 955 8 599 672
2 932 000 4 982 700 5 756 000

29 512 413 28 677 788 28 463 653

1 362 269 1 247 700 1 158 600
723 772 724 808 715 529

1 190 047 1 203 105 1 425 556
370 384 371 361 209 204 369 750 711



Zmiany w udziale składników obligatoryjnych w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 2006‒2011

2006 2007 2008

264082665 37595108 256900953 41404598 264300575 75295220
87,54% 12,46% 86,12% 13,88% 77,83% 22,17%

Stosunek składników stałych do zmiennych
7,02 43983,00 3,51

2009 2010 2011

273136354 97248017 274946394 86262810 272547605 97203106
73,74% 26,26% 76,12% 23,88% 73,71% 26,29%

Stosunek składników stałych do zmiennych
2,81 3,19 2,80
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Elastyczność składników wynagrodzeń w drugim obiekcie analizy empirycznej w latach 2005‒2011

2006-2005 2007-2006 2008-2007

124314207 17489006 -7181712 3809490 7399622 33890622
0,11% -0,11% -1,42% 1,42% -8,29% 8,29%

iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ
7,11 -1,89 0,22

2009-2008 2010-2009 2011-2010

8835779 21952797 1810040 -10985207 -2398789 10940296
-4,08% 4,08% 2,37% -2,37% -2,41% 2,41%

iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ
0,40 -0,16 -0,22
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III obiekt badań empirycznych ‒ projekcja lat 2005‒2011

Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 2006‒2008

2006 2007 2008

Składnik wynagrodzeń

67,33% 64,79% 57,27%
1 Płaca zasadnicza 26,7% 25,6% 22,1%
2 Nadwyżka akordowa 1,8% 1,7% 1,5%
3 0,0% 0,0% 0,0%
4 1,1% 1,1% 0,9%
5 Wynagrodzenie za urlop 11,0% 10,9% 10,6%
6 Wynagrodzenie za chorobowe 2,6% 2,5% 2,3%
7 KG 17,0% 16,4% 14,1%
8 Deputat węglowy 7,1% 6,7% 5,7%
9 4,6% 6,6% 7,9%

10    Premia regulaminowa dniówkowa 2,4% 3,1% 2,9%
11    Premia regulaminowa akordowa 1,6% 2,9% 2,9%
12    Premia zadaniowa 0,6% 0,6% 2,1%
13    Premie inne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
14 Inne dodatki 7,5% 7,3% 12,9%
15    Dodatek funkcyjny 0,4% 0,4% 0,3%
16    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek nocny 1,9% 1,7% 1,4%
18    Dodatek II zmiana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19 4,0% 4,1% 3,8%
20    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21 1,2% 1,0% 0,7%
22 Gwarantowany dodatek kwotowy 0 0,0% 0 0,0% 6,7%
23 Rekompensata węglowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
24 Inne wynagrodzenia 20,6% 21,3% 21,9%
25    Nagroda Roczna (14-ta p.) 7,7% 7,6% 7,5%
26    Nagrody jubileuszowe 2,3% 2,5% 2,5%
27    Odprawy emerytalne 1,3% 2,1% 2,4%
28    Nagroda Barbórkowa 7,9% 7,9% 7,6%
29    13- ta pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,5% 0,5% 0,4%
31    Bilety z KG 0,3% 0,3% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,5% 0,4% 1,2%

33 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Lp. Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

142 360 283,00 136 013 158,00 195 764 141,00
56 466 209 53 769 786 75 535 101

3 911 345 3 523 723 5 060 584
Dodatek za nadl. pn-pt 6 453 6 305 4 380
Dodatek za nadl. S+N 2 412 403 2 338 206 3 087 972

23 242 040 22 879 982 36 238 639
5 530 482 5 185 735 7 986 602

35 841 502 34 333 923 48 206 538
14 949 849 13 975 498 19 644 325

Premia( akord.+dn.+zad.+inne) 9 698 532 13 894 880 26 977 874
4 973 343 6 566 390 9 990 475
3 361 096 6 156 039 9 912 189
1 364 093 1 172 451 7 075 210

15 885 364 15 221 260 44 194 150
915 155 875 775 1 194 374

3 914 509 3 648 742 4 858 398

   Dod.szkodl. 8 472 966 8 659 129 12 875 210

   Dod. inne nie wymienione 2 582 734 2 037 614 2 516 822
22 749 346

43 480 267 44 793 524 74 912 693
16 316 572 16 016 368 25 608 322

4 833 919 5 303 929 8 521 252
2 658 614 4 442 000 8 335 133

16 762 531 16 592 607 26 000 055

1 120 476 1 079 358 1 444 420
635 165 609 375 836 527

1 152 990 749 887 4 166 984

211 424 446 209 922 822 341 848 858



Składniki wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 2006‒2008

2009 2010 2011

Składnik wynagrodzeń

55,68% 57,28% 54,99%
1 Płaca zasadnicza 21,2% 22,4% 21,6%
2 Nadwyżka akordowa 1,3% 1,2% 1,2%
3 0,0% 0,0% 0,0%
4 0,8% 1,1% 1,4%
5 Wynagrodzenie za urlop 10,7% 10,5% 9,7%
6 Wynagrodzenie za chorobowe 1,9% 2,0% 1,9%
7 KG 13,5% 14,2% 13,7%
8 Deputat węglowy 6,1% 5,9% 5,5%
9 9,1% 7,1% 8,5%

10    Premia regulaminowa dniówkowa 2,5% 2,5% 2,7%
11    Premia regulaminowa akordowa 2,7% 2,4% 2,3%
12    Premia zadaniowa 0,0% 0,0% 1,0%
13    Premie inne 3,8% 2,1% 2,5%
14 Inne dodatki 14,2% 13,9% 14,7%
15    Dodatek funkcyjny 0,5% 0,4% 0,4%
16    Dodatek stabilizacyjny 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
17    Dodatek nocny 1,5% 1,5% 1,3%
18    Dodatek II zmiana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
19 4,4% 4,5% 4,3%
20    Wynagrodzenia z uchwały 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
21 0,8% 0,7% 0,7%
22 Gwarantowany dodatek kwotowy 7,0% 6,8% 7,9%
23 Rekompensata węglowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
24 Inne wynagrodzenia 21,1% 21,7% 21,8%
25    Nagroda Roczna (14-ta p.) 8,0% 8,2% 7,6%
26    Nagrody jubileuszowe 2,7% 2,6% 2,8%
27    Odprawy emerytalne 1,3% 1,9% 2,4%
28    Nagroda Barbórkowa 7,9% 7,8% 7,7%
29    13- ta pensja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
30    Pomoce szkolne 0,4% 0,4% 0,4%
31    Bilety z KG 0,3% 0,2% 0,2%
32    Inne niewymienione 0,6% 0,6% 0,6%

33 Razem 100,0% 100,0% 100,0%

Lp. Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

Wynagrodzenie    
(w zł.)

%   
udział

186 888 446,00 182 807 624,00 161 413 892,00
71 268 801 71 353 602 63 314 218

4 454 712 3 820 584 3 433 126
Dodatek za nadl. pn-pt 7 192 6 091 7 168
Dodatek za nadl. S+N 2 813 312 3 462 175 4 241 414

36 002 767 33 402 619 28 429 361
6 485 738 6 425 121 5 641 170

45 465 781 45 472 935 40 165 746
20 390 143 18 864 497 16 181 689

Premia( akord.+dn.+zad.+inne) 30 395 310 22 593 613 25 033 522
8 543 536 7 910 085 7 998 475
9 014 726 7 724 964 6 871 137

38 071 110 436 2 962 254
12 798 977 6 848 128 7 201 656
47 581 324 44 495 580 43 074 928

1 528 622 1 393 023 1 240 173

5 124 834 4 741 268 3 957 653

   Dod.szkodl. 14 635 468 14 388 664 12 673 811

   Dod. inne nie wymienione 2 843 134 2 145 192 1 908 147
23 449 266 21 827 433 23 295 144

70 793 680 69 261 840 64 018 467
26 757 121 26 046 068 22 306 692

8 937 439 8 433 299 8 309 724
4 371 700 6 069 000 7 059 000

26 453 508 24 769 737 22 718 506

1 461 345 1 296 300 1 075 469
848 628 786 240 671 400

1 963 939 1 861 196 1 877 676

335 658 760 319 158 657 293 540 809



Zmiany w udziale składników obligatoryjnych w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 2006‒2011

* Wysoka wartość jest efektem wprowadzonych zmian organizacyjnych. 

2006 2007 2008

185840550 25583896 180806682 29116140 270676834 71172024
87,90% 12,10% 86,13% 13,87% 79,18% 20,82%

Stosunek składników stałych do zmiennych
7,26 6,21 3,80

2009 2010 2011

257682126 77976634 252069464 67089193 225432359 68108450
76,77% 23,23% 78,98% 21,02% 76,80% 23,20%

Stosunek składników stałych do zmiennych
945.32* -1.43 2,14
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Elastyczność składników wynagrodzeń w trzecim obiekcie analizy empirycznej w latach 2005‒2011

2006-2005 2007-2006 2008-2007

-2231902 -2361 -5033868 3532244 89870152 42055884
-0,13% 0,13% -1,77% 1,77% -6,95% 6,95%

iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ
7,11 -1,89 0,22

2009-2008 2010-2009 2011-2010

-12994708 6804610 -5612662 -10887441 -26637105 1019257
-2,41% 2,41% 2,21% -2,21% -2,18% 2,18%

iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ iloraz ▲WS i ▲WZ
-1,91 0,52 -26,13
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