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RODZAJOWE WŁAŚCIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH 

W PODMIOTACH OŚWIATOWYCH

Analizie poddano cztery podatawowa typy Jednostek - podmio-

tów funkcjonujących w aferze oáwlaty 1 wychowania! domy dziec-

ka, przadezkola. ezkoły podatawowa i licea ogólnokaztałcęce. 

Wyboru dokonano epośród szeregu podmiotów1 dobranych celowo we-

dług kryterlówi lokalizacja przoetrzanna, wielkość Jednoetki. 

podporządkowanie organizacyjno itp., klerujęc ei« przede wezy- 

etklm funkcjami. Jakie pełni« one w tye dziale efery nlemate- 

rlalnej, tzn. ich ważności« z wychowawczego punktu widzenia 

(domy dziecka i przadezkola) oraz wyeok« rang«, Jak« naj« w 

długotrwałym procesie zdobywania wiedzy (ezkoły ogólnokształcące \ 

Pozostałe typy Jednoetek oę tak dalece różnorodna, iż uprzednio 

wymagaj« odr«bnych atudlów i porównań każdego typu (np. azkoły za-

wodowe).

Analiza dotyczy poziomu koeztów ogółem z uwzględnieniem czyn-

nika oeobowego i rzeczowego w Jego JednoetkoweJ pootaci i to w 

odnieeieniu do "biorcy" uaługi oświatowej. Jakie jest 1 korzy- 

staj«cy (dziecko, uczeń, wychowanek). Pełna riiarakteryetyke 

zróżnicowania kosztów według typów podmiotów oświatowych zakłada 

posłużenie się możliwie rozwlnięt« listę nośników kosztów, także 

od strony "dawcy” usługi oświatowej. Wchodziłyby tutaj w grę 

dwls grupy nośników, opisujęcych zaangażowanie oeobowych ( 1 za-

trudniony w działalności podstawowej i pomocniczej) i rzeczowych 

czynników wytwarzanie tej ueługi. Poniższe wywody poświęcono Je-

* Mgr, etarazy aaystent w Katedrze Finarsów UŁ.

1 Na podetawie badań pilotażowych przeorowadzonych przez Kate-
drę Flnanaów UŁ ( w ramach tematu węzłowego 11.4).



dnak charakterystyce najbardziej zaaadnlczych tendencji różniou-

Jycych.

Bioryc pod uwag« fakt, li dana, która uzyakano dotycz« tyl-

ko 1 roku (1977) 1 nla aajy charaktaru reprezentacyjnego w ana-

lizie nastawionej na uchwycenia rodzajowych właściwości zróżni-

cowania koaztów Jednostkowych nia aolna abstrahować od aytua-' 

cjl, w których o pozloala koaztów zdecydowały czynniki "przej-

ściowe*. Za takie należałoby uznać ta, która w ezczególnie 

znecznya etopniu odchyliły koezt Jednostkowy od przeciętnego po-

ziomu koaztów w dłużezya okreele czeau 1 w całej populacji o- 

śwletowej, czy teZ zmieniły strukturę rodzajowy koaztów na taj 

samej zasadzie. Tek więc w oparciu o poniższy analizę nla aol-

na precyzyjnie sydzlć o pozloale koaztów jednoetkowych poszcze-

gólnych rodzajów podalotów oświatowych, aożna jednak uchwycić 

najgrubiej zarysowane różnice między nlal w odniesieniu do 1 u- 

cznla, wychowanka 1 dziecka. Styd wybór "biorcy“ ufługi Jako 

nośnika koaztów Jednoetkowych Jeat z jednej atrony wyznaczony 

eondażowya charakterem badań (pełna charaktaryetyka zróżnicowania 

kosztów przy poaocy różnych nośników byłaby celowa 1 efektywna 

dopiero w oparciu o dana z badań reprezentacyjnych, wówczaa 

bowiem można by było uchwycić nie tylko tendencja różnicujące« 

lecz również proporcje poziomu koeztów Jednoetkowych między róż-

nymi podmiotami), z drugiej natomlaat najbardziej ayntetycznym 

charaktere« nośnika, jakia Jeat adreeat uaługl oświatowej. Za-

prezentowana rozumowanie wydeje aię być zaaadne także z tego po-

wodu, iż dane dotyczy kilku podalotów tago samego typu.

Teoretycznie bloryc nie ulega wytpliwości, iż wszystkie 

podmioty oświatowa majy tego aamego "biorcy" swych uaług (uczeń, 

wychowanek) 1 tago samego dawcę (nauczyciel, wychowawca). Różni 

je natomiast "cel" 1 charakter działalności .

Spośród 23 placówek przyjętych do badania w 4 typach pod-

miotów do niniejszych rozważań wybrano po dwa w każdym typie. 

Kierowano aię zasady przyjęcia tych placówek, w których były naj-

niższe i najwyższe koazty jednostkowe ogółem dla określonego 

nośnika. Najwłaściwsza byłaby dla potrzeb tego artykułu infor-

macja obejaujyca średnie- koazty Jednoetkowe w typie podmiotu na 

każdy nośnik, lecz w przypadku tak małej próby Jaky zaatoaowano 

w badaniu pilotażowym - wyniki odbiegałyby znacznie od rzeczy-

wistości.



Uwzględniono dwa rodzaj* koaztów Jednoetkowych i oeobowe i 

rzeczowaj ta oatatnla rozualana Jako eumę koaztów materiałowych

1 uaług* Pominięto koazty Inna z uwagi na loh mełę wagę oraz 

funkcję funduozów socjalnego 1 mieszkaniowego ujmowanych w ko- 

eztaoh Innych, przede wazyetkla Jednak z uwagi na brak bezpo-

średniego zwlęzku alędzy korzyetojęoya a tyal funduazaal.

Nośnik koeztów zwlęzeny z biorcę ueługl oświatowej jeet Jed- 

noznacznla rozualany w doaach dziecka 1 przedezkolach. Natoalaet 

w ezkołach wezyetkich typów 1 pozloaów rozróżnia elę dwa noś-

niki! ucznia rozpoczynajęcogo 1 kończącego. Do celów nlnlejezej 

analizy poeługliMno alę nośnikiem t 1 uczeń rozpoczynajęcy. wy- 

chodzęc z dwojakiego założenia. Po piarwaze, koazty na okre-

ślonym pozloaie zoetały ponlaelone zgodni* z potrzebami ucz-

niów rozpoczynajęcych. gdyż wydatki uetalane eę w oparciu o 

planowany liczbę uczniów, * trudno Jeet planować dokładnie wiel-

kość odpadu i odelewu. Po drugie, ełueznlejeze wydaje alę przyję-

cia onowlanego nośnika takża w planowaniu finaneowyo. gdyż w dru-

gim przypadku ezkoła zalntareeowana w mekeymalnym promowe ni u wezy-

etkich uczniów mogłoby doprowadzić do obniżenia poziomu kształ-

cenia. Różnica zreaztę w wielkości koeztów Jednoetkowych alędzy 

tymi dwoma nośnikami eę nieznaczne2 1 podobne warunki wpłynęły 

na ich pozloa.

T a b e l e  1

Koezty jednoetkowe w bedenych placówkach 
w tya. zł

Koszty według 
rodzajów

Domy dziecka Przedszkola Szkoły
podstawowe Licea

1 IX I II I IX X II

Ogółea 46,5 60,9 9,5 18,0 2,8 6,4 4,8 7,6

w tya i

koazty oso-
bowe .. 15,0 30.6 3.S 8,2 2,5 3.5 3,9 4,8

rzeczowe* 29,2

,1
27.0 5,9 9,8 0,3 2,9 0,7 2,2

Ź r ó d ł oi Obliczenia właene na podstawie badań.

2 ' ,л
Największa różnica w kosztach jednoetkowych w ezkołach

podstewowych wynoel ok. 260 zł, zaś w liceach ogólnokeztałcęcych
ok. 460 zł.



Z przedetawlonych w teb, 1 danych wynika, 1ż najteńezy jeet 

pobyt ucznia w ezkoła. przy czya najmniejszy jeet koezt utrzy- 

aanla ucznia w Jaj podetawowej forale zorganizowani*. W odnla- 

elenlu do tych placówek uczaiS rozpoczynaj «су nauk« w llceua o- 

gólnokeztałcycyn kosztuje ok. 1,5 reza więcej. Koezt utrzyaa- 

nle przedszkolaka jeet Jul 3-krotnie wlękezy. Wyj ęt ko wo nato- 

alaet, bo 16-krotnle wzrasta z flneneowego punktu widzenia po-

byt wychowanka w domu dziecka. Takiego zróżnicowania koaztów 

Jednoetkowych nie można wytłumaczyć lokalizację placówek w ate-

ście lub ne wel (np. ezkoła podetawowa w Przemyślu’ aa duZo 

wyZeze koezty Jednoetkowe od ezkoły podetawowej w Piotrkowie, ta 

oetatnla zaś odblege znacznie ponlZej koeztów ezkół wlajeklch} po-

dobnie uczeh liceów warezaweklch koeztuje anlaj ni* w łloaua na 

wel i więcej nil w llceua np. w Piotrkowie czy w Przemyślu; po-

dobnie przedezkola, w których ekrajne koezty pobytu 1 dziecka ao- 

żna zauważyć w placówkach położonych w alaetach). Podporzędkowe-

nie administracyjne, czyli charakter województwa, na terenie 

którego Jednoetka funkcjonuje, pozwęle na uchwycenie pewnych pre- 

wldłowości jedynie w przedezkolaoh, mianowicie drożej koaztował 

pobyt dziecka w placówkach województwa rolnlczo-przamyełowego niż 

przeayełowo-rolnlczego. Głębeza Jednak analiza takiego wnloeko- 

wanle nie potwierdza, gdyż właśnie w badanym roku placówki te 

zoeteły po proetu zaopatrzone w duźę Ilość pomocy dydaktycznych, 

mebli oraz w przedmioty nietrwałe. Nie możne tekźe w żednym z 

omawianych typów podmiotów zaobeerwować zjawiska obniżanie eię 

koeztów Jednoetkowych wraz ze wzroetea nośnika, czyli przy wpro-

ście liczby korzystających'.

Zróżnicowanie koeztów Jednoetkowych Jeet wlec skutkiem dwoja-

kiego rodzaju przyczyn. Po pierweze eę nlal te czynniki, które 

ukształtowały koezty ogółem w poezozególnych typach podalotów, po 

drugie wynlkaję z funkcji. Jakie pełnię oaawiane typy placówek 

w dziale oświaty 1 wychowania. Badanie różnic w koeztach za-

leżne jeet wiec od prezentacji przyczyn zróżnicowania koaztów o- 

sobowych 1 rzeczowych.

Koezty oeobowe na jednego korzystającego stanowiły zdecydo-

wane większość koeztów ogółea w ezkolnictwie tak podatawowya,Jak

i w liceach (od 54 do 86% koeztów ogółem). Zupełnie innę tenden-

cje zauważa si? w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których



udział czynnika oaobonago w koszcie utrzymania 1 dziacka wahał 

ai« w granicach 30% (aporadycznia etanowił połowę koaz-

tów)3.

■ Zróżaioowania oeobowych koaztów Jednoetkowych zarówno mię-

dzy podmiotami danago typu Jak i alędzy typami podmiotów wynikm 

po piarwaza z różnego poziomu płac zatrudnionych, a po drugia 

z różnaJ liozby biorców uaług przypadajęcyoh na 1 dawcę uaługl. 

Analiza plarwazago czynnika dotyczy głównie paraonalu podstawo-

wego, gdyż tan jeet przed* wszystkim zwięzany z oplakę będż 

nauczanlaa. azczagólnla w azkolnlotwla. X tak wyatępujo ócls- 

ła zależność, wproat proporcjonalna alędzy Jednostkowymi koszts- 

ml oaobowyml na 1 korzyatajęcago a śrsdnlę płacę jedr.ago za-

trudnionego (najniższa koezty tea. gdzla jaat najnlżoza, apoAród 

badanych placówek, średnia płaca 1 odwrotnie), np. w badanych 

liceach najniżezy Jednostkowy koezt oeobowy pereonalu podetawowe- 

go wynoel 3228 zł, a średnia płaca 1 zatrudnionego w taj pla-

cówce 3847 złi najwyżezy koezt tego rodzaju opośród badanych 

placówak wynoel 4234 zł, a śradnia płaca 1 zatrudnionego tea- 

że 5355 zł. Średnie płacy zeleży od dwóch czynników i czaeu 

pracy orez etruktury zawodowej pracowników. Stęd uzasadnienie« 

tek wyeokich jednoetkowych koeztów oeobowych w placówkach ople- 

kurtczo-wychowawczych jaat fakt, iż epełnloję ono ewoje funkcjo 

w wymiarze godzinowym o wiele dłużezym niż w ezkolnlctwie ( do-

my dziecka całę dobę). Poza tym różny jaat udział paraonalu pod- 

atawowago w ogóla zatrudnionych, a więc aa to wpływ na zróż-

nicowania koaztów oaobowych4 . Analizowane koezty jednoetkowe oa- 

ję ścięły zwięzek z liczbę korzyetejęcych, przypadajęcych no 1 

zatrudnionego w działalności podstawowej. Zeleżność tę aożna 

eforaułować naetępujęcot la oaawleny wskaźnik wyżazy, tya jed-

nostkowe koezty oeobowe niższe.

Prezentuje to poniżeze zeetawlenie, oparte o trzy typy ppd- 

alotów (domy dziocke, przedszkola, ezkoły podstawowe) 1 lnfor-

3 Na podstawie badań udział koeztów osobowych w kosztach ogó-
łem w eketreeelnych placówkach wynoelt domy dziacka od 30,9 
do 50,2%, ezkoły podstawowa od 54,2 do 86,2%, przedezkoła od 
37,3 do 45,7%, licea od 62,9 do 81,0%.

4 Udział kosztów osobowych personelu podstawowego w kosztach: 
doay dziecka 39,2-49,6%, przadezkola 47,7-67,8%, ezkoły pod-
etewowe 80.7-94.3%, licea 77,0-92,9%.



auj«ce o koeztach oeobowyoh n tyei«ceoh złotych na 1 korzy- 

etaJ«cego (kol. l) i liczbie korzyetej«cyoh na i zatrudnionego w 

działalności podetewowej (kol. 2):

doay dziecka 15,0 8,1

30,6 5,3

przedazkola 3,5 21,0

• • ' 4 8,2 10,5

9,0 9,5

ezkoły podsta- 2,2 23,8

wowe 2,5 21,9

3,4 16,6

Koezty rzeczowe stenowi« niezwykle ważn« pozycji pozwalaj«c« 

na funkojonowanie placówek poprzez ich aaterialne zabezpieczenie. 

Ich udzieł w koeztach ogółea jeet nieoaal odwrotności# udziału 

koeztów oeobowych. Składaj« el« na nie koezty wepólne dla wezy- 

etklch oaawlanych typów podalotów« takie jakt koezty poaocy dy-

daktycznych, energii, aaterlałów 1 przedaiotów nietrwałych ©- 

raz ueług tak aaterlalnych. Jak 1 nieaaterialnych. Twórz« ja 

takie koezty zakupu órodków żywności - lecz jedynie w doaach 

dzlecke i przedezkolech aożna je odnieść do wezyatkloh korzy- 

etajocych. Koezty zakupu dóbr Jednorezowego zużycia, przedaiotów 

nietrwałych i koezty ueług etanowi« wielkości "przypadkowe" 1 w 

zasadzie nie e« zwi«zene bezpośrednio z dziećal (zakup wyrobów 

dekoracyjnych, biurowych, ezklanych, guaowych, także reaonty 

budowleno-aontażowe itp.)*, Wynikej« one z zaepokojenla potrzeb 

w zakreele wypoeażenla i lnfraetruktury poaleezczeó. 8« bardzo 

aałe (np. 6,2 zł przedaloty nietrwałe - korzyetaJ«cy w liceach, 

ezy takie taa 10 zł koezt ueług aaterlalnych na 1 korzyataj«cego) 

lub bardzo wyeokie (np. 5318 zł koezt reaontu przeliczany na 1 

użytkownika w doau dziecka). Ze wzgl«du ne Ich przypadkowość w 

badanya roku zoetan« one w analizie poaini«te.

Wspóln« dla wazyatklch typów podalotów 1 niezwykle ważn« z 

dydaktycznego 1 wychowawczego punktu widzenia pozycj« •« koez-

ty zakupu poaocy dydektycznych przeliczana na 1 korzyetaj«oego 

(por. poniżeze zestawienia). Koluana 1 zawiera dane bezwzgl«dne 

ujęte w złotych, ześ koluany 2 1 3  prezentuj« Ich struktur«»ko- 

1-jana 2 - koeztów ogółea, koluana 3 - koeztów aatariełowych i



demy dziecka 

przadezkola 

•zkoły podata

2 203-3 519 4,55- 5,78 9,58-14,51 

279-2 380 2,95-13,22 5,96-26,78 

90-1 051 3,14-41,31 16,41-54,18
wo we

licea ogólno— 60- 627 1,08-11,38 7,84-69,40
keztałc«oe

Na ta kwoty akładały al« przede wazyetkla koazty zabawek, 

aprz«tu elektrotechnicznego, e takte mebli 1 wyrobów etoler- 

akich. Ta eketremalne wielkości (azczególnle nejwyteza kwoty w 

przadezkolech i ezkołech podetewowych) świadcz« o wyjętkowyw do- 

flnanaoweniu tych placówek w badenym roku, a więc nie a« nej- 

letotnlejeze. Ważny natomlaet Jeat rzęd wielkości środków prze- 

zneczenych na te zakupy. 1 tak nejnltaze eę w azkolnictwie ogól- 

nokeztełcęcym - etanowi Ja kwota 100-200 zł. Znajduje to ewoje u- 

zeeednlenie w fakcie, it nejwetniejezę rolę odgrywa taa nauczyciel. 

Jago władza 1 zaangażowania, epoeób przekazywania wledoaoścl 1 

ich egzekwowania, wreezcie keztełcone i z reguły . wykeztałcona 

umiejętnoócl przygotowywania poaocy dydaktycznych przaz aamych 

uczniów (elementy map, poeługlwanie el« właenyai ryeunkeai, pew-

ne aparaty, do nauki fizyki, preperety do nauki biologii, także 

zeJ«cle praktyczne, do których aaterleły e« z reguły zakupywane 

przez rodziców), w tya wl«c przypadku koezty poaocy dydaktycz-

nych flnaneowane z budżetu azkoły e« Jedynie cz«ścl« nlezbędnę 

dla prawidłowego proceeu kaztałcenle 1 - co wydaje ei« w świe-

tle powyżezego logiczna - wyżeze e« w ezkołech podetawowych. Na-

leży w tye aiejecu jedynie zaznaczyć, Jeet to bowlea problea eaa 

w sobie, iż w dalazym cl«gu poaoce dydaktyczne w azkolnictwie 

pozostawiaj« wiele do życzenia. Tylko w niewielu placówkach znaj-

duj« ei« środki audiowizualne, pracownie do nauki języków Itp.« 

chocleż w badanym roku zauważalne były tendencje (azczególnle w 

liceach) do zamiany klae w kleeopracownie, co oczywiście ł«czy 

•1« z odpowiednia ich wypoeetenlea właśnie w poaocy dydaktyczna.

w przedezkolach koezty poaocy dydaktycznych oacyluj« w źre-

nicach 300-700 zł. Wytazy nlt w azkolnictwie ich poziom wynike z 

potrzeb, a więc konieczności oddziaływania na małe dziecko po-

przez gry, przedmioty, zabawki, a takte eprzęt elektrotechni-

czny (np, projektory do wyświetlania bajek). Szczególnie dotyczy 

to dzieci młodezych, gdyt dopiero w grupach tzw. "etarazaków'co-

raz więkez« rolę odgrywa wychowawczyni.



Najwyższe kwoty przeznacza aię na pumooe dydaktyczna w do-

mach dziecka. 3eet to Jut rzyd kilku tyelycy złotych 1 wynika z 

funkcji, jakia ta Jednoetkl apełniejy. Zgodnla z założeniami 

aog« ono być aubatytutaa domu rodzinnego, a wlyc zaepokejeć pay» 

chlozna 1 fizyczna potrzeby dzieci orez młodzieży. O ile pierw- 

eze z tych potrzeb ey niemierzalne 1 Ich zeepokajanle zalety 

alydzy innymi od odpowiedniego doboru kedry, o tyle drugie ze-

loty przede wezyatklm od środków na ten cel przeznaczonych. Obok 

wiyc dóbr Jednorazowego utytku ponoć« dydaktyczna ey w domach 

dziecka niezwykle watnym elementem rozwoju. Bydy tu wchodzić w 

gry - obok eprzytu elektrotechnicznego (megnetofony, radia, te-

lewizory, adaptery) - takte eprzyt aportowy, turyatyczny, teś- 

my 1 płyty z nagraniami, farby, kartony, gry świetlicowe, kely- 

tkl itp.

Na uwagy zaeługuje w tya niajeou fakt, li bezwzglydne wiel-

kości koeztów pomocy dydektycznych w 4 typach Jednoetek ey nieo-

mal odwrotnie proporcjonelne do ich względnych odpowiedników 1 

choć najmniejszy kwoty etanowiy pomoce dydaktyczne w ezkolnic-

twie, to ich udział w koeztach ogółem, e ezczególnie w grupie 

kosztów materiałowych, Jeat najwytezy. Odwrotna natomlaet pra-

widłowość występuje w domach dziecka, w których pomoce dydak-

tyczne to Jedynie 5% koeztów ogółem. Tak niaki Ich udział w 

tych ostatnich wynika z bardzo wyaoklego udziału koeztów zakupu 

odzleiy 1 obuwia, ok. 16% koeztów ogółem 1 ponad 36% koeztów aa- 

terlałowych, która aejy takie nejwyiazy bezwzględny pozloa - od 

6,2 do 8,2 tya. zł na utytkownlka. Właśnie w tych Jednoetkech 

Jeet to co roku powainy problem finansowy. Jedynie w sporadycz-

nych przypadkach w koazcle tym uczestniczy rodzlcs, opiekunowie 

dzieci lub organizacje społeczne. Stanowly Je najczęściej dary 

w naturze, które sy uzupełnieniem zalddwle podstawowego zabez-

pieczenia wychowanków.

Orugy niezmiernie wainy pozycję kosztów rzeczowych etanowiy 

środki żywności. W domach dziecka 1 przeduzkolach (w tych pla-

cówkach dotyczy to wszyatklch korzystajycych) wydatki na iyw- 

ność zaliczaj у elę do grupy nakładów podlegajycych normowaniu w 

zależności od liczby posiłków podawanych dziennie. Norma na ży-

wność w przedszkolach przy jednym posiłku wynosiła w badanym 

roku 6 zł, przy dwóch 9,6 zł, przy trzech 12 zł, a w zakładach 

opiekuńczo-wychowawczych, do jakich zallczajy aię domy dziecka.



5
24 zł . Mino stosowania nora koazty to s« zróżnicowanot w przed» 

szkołach 2172-4230 zł (przy czy« Ich udział względny w koaztach 

ogółea wahał al« od 19-32%, a w koaztach «atorlałowyoh 50-64% \ 

natoalaet w doaech dzlacka 7683*8042 zł (względnie blor«c ponad 

13% koaztów ogół«« 1 35% koaztów «atarlałowych). Decydują o tya 

w przedazkolach różny udział dzl«$Ł spożywających jeden, dwa 1 

trzy posiłki* W doeach dziecka zróżnicowanie to wynlke prawdo* 

podobnie z faktu, U  w porównywanych placówkach wlękaza liczba 

dzieci częściej przebywa poza doaea. Potwierdzenie« tego aoże 

być dużo aniejeza rozpiętość w ilości oaobodnl (11 016*17 779) 

niż w liczbie dzieci (32*69).

Koazty energii przeliczone na Jednego korzystajęcego a« o* 

bok koaztów poaocy dydaktycznych najważniejez« pozycję wśród ko-

aztów rzeczowych (por. poniższe zastawienie). Składaj« el« na 

nie opłety za energl« elektryczny, gaz, energl« clepln«, wod« 

itp. (koluana l). Na ich wielkość wpływa kilkę czynników, al«dzy 

lnnyal:rodzaj ogrzewania budynku, w którya placówka funkcjonuje 

(kolumnę 2), czae pracy (zalenowość ), powierzchnie utytkowe prze-

liczona na ucznia ( koluana 3), Jak również atrukture powierzch-

ni:

domy dziecka 836,2 c.o. 24,6

1 000,8 C . O . 27,8

przedszkola 7 3 , 4 8 piece 0,9

. -  • , . , ) 'V v ,  ч V , fe* f ч ; 157,89 piece 11,2

*' " >  ’ • •

901,59

brek wody 
bieżęcej

c.o. 5,7

azkoły podstawowe 9,32 piece 3,63

169,10 c.o. 2,24

licea ogólno- 30,88 piece 2,74
kształcące

524,25 c.o. 8,82

625,15 C  e O  e 3,5

Pierwszy z czynników w epoaób zasadniczy warunkuje wielkość 

koaztów energii, gdyż pp. brak centralnego ogrzewania powoduje 

20- i więcej krotn« obniżkę koaztów energii przeliczanych na 1

5 Na podstawie informacji z Min. Finansów opartyctj o Uchwał« 
Rady Ministrów w sprawie projektu budżetu państwa l zadań fi-
nansowych przedsiębiorstw na rok 1977.



korzystającego. Czas obsługi я clegu doby na przykładzie choćby 

domów dziacka, funkcjonujących ceł« doby, uzaaadnla zróżnicowa-

nia onawlanych koeztów. Wskaźnik z koluany 3 Jaat wproet 

proporcjonalny do koaztów energii, tzn. la Jeet anlajesy (czy-

li la wlękeze zagęazczenla). tya tan koezt Jaet niższy. Ozieje 

el« tek w przypadku, gdy Inne'czynniki ц  nlezalenlone. W eytu- 

ecjl jednek ellnlejezego wpływu innych czynników wekaźnlk nie 

wykezuje teklej zależnoóoi. Przykładu doetarcze Jedno i bada-

nych przedszkoli, w którya znakoalte werunkl powierzchniowa 11,2 

a na dziecko nie epowodoweły epodzlewenle wysokich koastów ene-

rgii z powodu nie tylko breku centrolnego ogrzewenle, ale tekże 

braku wody bieżącej. Znnya zakłóoenlea wpływu oaawlenego wekeź- 

nlke aoże być strukturę powierzchni użytkowej, tzn. udzleł po-

wierzchni dydektycznych w cełoicl powierzchni budynku. 1 tek np. 

w przedstawionych w zeetewlenlu liceach nedalerne zegyszczenie w 

plerwezya z nich - 2.74 a2 na ucznia - ł«ozy elf z faktea, iż po-

wierzchnie dydektyczne etenowl« eż 70% całej powierzchni budynku, 

co w suwie “lokuje" koezty energii ne najwyższya pozloale, w dwóch 

pozoetałych placówkach 3,5 a2 na ucznia związane było z nejlep- 

szyal werunkewl orgenlzecyjnywl - 6S% udziałem powierzchni dydek-

tycznych. zaó 8,8 a2 na ucznle z najlepszymi werunkaal organiza-

cyjny« i, gdzla powierzchnia dydaktyczna atenowlłe zaledwie 55% - 

taa też koezty energii ne ucznia były najwyżeze.

Ostatni z onawlanych czynników okreólaJ«cych wielkość koeztów 

jednoetkowych był związany nla tyle z funkcjaal jakie pełni« po-

szczególne podaioty. Ile wskazywał na wpływ wsrunków lnfreetru- 

kturalnych na pozloa koeztów.

Oolenta Chechlińska

DEVELOPMENTAL PROPERTIES OF UNIT COSTS DIFFERENTIATION 
IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

The analyele presented in thle article encoapeeeed four ba-
sic types of unite functioning In the sphere of education and na- 
aelyt orphanages, kindergartens, prlaary and graaaar achoola. Xt 
was focuesed on the overall level of costs including the personal 
and the aeterial factor in Its unit fora snd in relation to tha 
"receiver“ of en educational service. Theoretically apeaklng.



there le no doubt that all educational inatltutlons have the 
eaae "receiver“ of their aervlcea (pupil, foeter-child. or child) 
and the aaae “donor“ (teacher, tutor). They differ, however, with 
regard to the ala and character of tnelr activity, that la, ae 
regarde degree of the peraonal factor a involveaent, little or 
conelderably different Infraatructural requirements In the field 
of provlalon with equlpaent, aatarlala, and aide of various 
klnda. Analyala of the level of unit ooata calculated per one 
“receiver“ or “donor“ ehould Indicate dlrectlone in dlfferentle- 
tlon of coete eccordlng to type ;of an lnetltutlon.


