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Istotnym  czynnikiem  w zrostu efektyw ności p racy  je s t um ocnienie 

m otyw acyjnego znaczenia w ynagrodzeń. W  w arunkach  reform y gospo-

darczej odpow iedzialność za realizację m otyw acyjnej funkcji w ynagro-

dzeń spoczywa na przedsiębiorstw ach sam odzielnych, sam orządnych 

i sam ofinansujących się. Bez żyw ego zain teresow ania  ludzi popraw ą 

w yników  pracy  przedsiębiorstw a i jego ogniw w ew nętrznych nie jest 

możliwy w yraźny postęp na tej drodze. Z drugiej strony popraw a w yni-

ków w arunkuje  w zrost w ynagrodzeń pracow ników  przedsiębiorstw .

U spraw nienie m otyw acyjnej funkcji w ynagrodzeń w przedsiębior-

stw ach wym aga przebudow y podstaw ow ych instrum entów  polityki płac.

N iniejszy zeszyt zaw iera w yniki badań nad funkcjonow aniem  n ie-

k tó rych  instrum entów  zakładow ej polityki w ynagrodzeń i propozycje 

ich przebudow y. Badania te zostały przeprow adzone w ram ach proble-

mu m iędzyresortow ego „Człowiek i praca", w grupie tem atycznej „Kie-

runki racjonalizacji system u w ynagrodzeń", koordynow anego przez Uni-

w ersy te t Łódzki.

Zeszyt składa się z trzech części. Pierwsza z nich stanow i ogólną 

ocenę stosow anych instrum entów  zakładow ej polityki płac i k ierunki 

jej uspraw nienia (opracow ania prof. A. M elicha i dr B. M ikołajczyk). 

Druga natom iast pośw ięcona jest w artościow aniu  p racy  jako podstaw ie 

kształtow ania system u w ynagrodzeń. Trzecia natom iast odzw ierciedla 

w yniki badań nad zakładow ym i układam i zbiorowymi.

W  dążeniu do um ocnienia m otyw acyjnej funkcji płac w pierw szym  

rzędzie niezbędne jest przeprow adzenie bardziej precyzyjnego, analitycz-

nego w artościow ania pracy  (taryfikacji pracy). Stanowi ono w arunek  

przyw rócenia au to ry tetu  pracy; zasady, że bardziej złożona i uciążli-

wa praca opłacana jest wyżej. Dopiero na podstaw ie w yników  w artoś-
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ciow ania pracy można stw orzyć praw idłow e relacje wynagrodzeń, ko ry -

gow ane następnie w zależności od sytuacji na lokalnym  rynku p racy  

i możliwości płatniczych przedsiębiorstw . W artościow anie pracy stano-

wi podstaw ę do:

1) negocjacji opartych na rzeczow ej argum entacji, tworzy g run t dla 

elim inow ania żyw iołow ych presji oddolnych różnych grup  społeczno-za-

wodowych;

2) elim inow ania, a w każdym  razie ograniczenia przyw ilejów  nie 

zw iązanych z konkretnym  stanow iskiem , lecz z całą grupą społeczno- 

-zawodową czy gałęzią.

Stanowi to o w yjątkow ej roli w artościow ania pracy, a zarazem  o pil-

ności opracow ania jego m etodyki. D latego też w drugiej części opraco-

w ania zaw arty  jest zw eryfikow any pro jek t takiej m etodyki w artościo-

w ania analityczno-punktow ego, k tó ry  mógłby być w ykorzystany  

w  przedsiębiorstw ach funkcjonujących w w arunkach  reform y gospodar-

czej. Część ta zaw iera cztery opracow ania, z k tó ry ch  trzy pierw sze 

prezen tu ją  sam ą m etodykę w artościow ania i w yniki jej w eryfikacji, 

czw arte zaś — sposoby pow iązania w yników  w artościow ania z p łaca-

mi. O statn ia kw estia jest szczególnie isto tna z m otyw acyjnego punktu 

widzenia. Stawki płac nie są i na ogół nie pow inny być prostym  p rze-

liczeniem  punktów  uzyskanych w rezultacie w artościow ania na staw ki 

płac. Sposób ich narastan ia , jak też budow a jednopoziom owych czy 

w ielopoziom ow ych (widełkowych) staw ek płac pow inny być dostoso-

w ane do celów  polityki płac w konkretnej sytuacji.

W  w arunkach  sam odzielności przedsiębiorstw  jawi się problem  kon -

strukcji i negocjacji zakładow ych umów zbiorow ych czy um ów w uk ła-

dach ponadzakładowych. Umowy powinny być głównym  narzędziem  

polityki płac, narzędziem  o szczególnej mocy ze względu na konstruo-

wanie ich przez co najm niej dwu partnerów : sam ych pracowników, 

a ściślej reprezentujących ich związków zawodowych, oraz kierow nic-

tw o i samorząd. Umowy zbiorowe mogą zwiększyć nie tylko udział 

załóg w kształtow aniu w arunków  pracy i płacy, ale też ich odpowie-

dzialność za osiągane wyniki, a więc przybliżyć zasadę sam ofinanso-

wania do pracow ników . Obecne układy zbiorowe w ykazują wiele s ła -

bości i de facto nie są umowami, lecz zbiorem przepisów. Jak  je kon-

struow ać, aby umocnić ich rolę organizującą politykę wynagrodzeń? 

Tym kwestiom , najm niej dotąd rozpoznanym  w naszych w arunkach 

i najbardziej złożonym ze względu na uw arunkow ania społeczno-poli-

tyczne, poświęcona jest ostatnia, trzecia część zeszytu, opracow ana pod 

kierunkiem  prof. A. Polańskiej.
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